AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST).
10. - Aansprakelijkheid van de vade1·
en de moede1· voor de schade ve1'0o1·zaakt
door hun minde1ja1·ig kind dat bij hen
inwoont. Aanspmkelijkheid bestaat
zod1·a de schade we1•d ve1'001'Zaakt do01' een
objectief om·echtmatige daad van dit minde1jm·ig kind, zelfs zonde1• onde1·scheidingsV131'mogen. - De aansprakelijkheid waarvan sprake in artikel 1384, lid 2, van het
Burgerlijk W etboek bestaat zodra schade
werd veroorzaakt door een objectief onrechtmatige daad van het minderjarig
kind, zelfs zonder onderscheidingsvermogen.
259
24 oktober 1974.

11. - Aanspmkelijkheid van de vade1·
en de moede1· ve1·oorzaakt doo1· hun minderja1·ig kind dat bij hen inwoont. - Aanspmkelij kheid bestaat zodm de schade
we1·d veroo1·zaakt doo1· een objectief om·echtmatige daad van dit minde1ja1·ig kind,
zelfs zonde1· onderscheidingsve1·mogen. J onge leeftijd van het minde1jarig kind
sluit het onrechtmatig kamkter van de
daad niet uit. - V oor de beoordeling
van de bij artikel 1384, lid 2, van het
Burgerlijk W etboek bedoelde aansprakelijkheid is de jonge leeftijd van het
minderjarig kind een omstandigheid die
de objectieve onrechtmatigheid van een
door dit kind gestelde daad niet uitsluit.
24 oktober 1974.
259
12. - B1·and. - Brandweerman, slachtoffer van een dodelijk ongeval. - Schade
eigen aan een be1'oepsgevaa1·. - Oorzaak
van de bmnd onve1·schillig. - Wanneer
een brandweerman het slachtoffer is geweest van een dodelijk ongeval bij de
blussingswerken van een brand en de
enkele oorzaak van de schade bestaat
in de verplichte tussenkomst van de
brandweer en de daarmee verbonden
gevaren, is de feitenrechter niet verplicht
na te gaan of deze brand toevallig dan wel
door de fout van een derde is ontstaan.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
265
25 oktober 1974.
13. Bepaling van de schade. Beslissing waarbij vanaf de dag waa1'op
de schade zich heeft voorgedaan, ve1'(foedingen wo1·den toegekend wellce zijn be1'elcend op g1·ond van het basisloon, met inbegrip van de loonsve1·hogingen die slechts
late1' zouden bekomen worden.- Beslissing
wam·bij dusdoende een g1'otere vergoeding
wordt toegekend dan de werlcelijlc geleden
schade. - Onwettelijkheid. - De rechter
die, zonder andere verduidelijking, bij
het basisloon van de getroffene op de dag
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van de schade loonsverhogingen bijrekent
die slechts later konden bekomen worden,
kent dusdoende onwettelijk een vergoeding toe die groter is dan de werkelijk
geleden schade (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
28 oktober 1974.
270

14. - Beslissing die de telastleggingen
tegen een belclaagde bewezen ve1·lclaa1't en
niet bewezen verlclaart de telastleggingen
tegen een medebelclaagde. - Beslissing die,
bij ontstentenis van een desbet1'effende
conchtsie van de beklaagde, niet anders
moet vaststellen dat de medebeklaagde geen
jottt heeft begaan. - De op de burgerlijke
rechtsvorderingen rechtdoende beslissing,
die de telastleggingen tegen een beklaagde bewezen verklaart en niet bewezen
verklaart de telastleggingen tegen een
medebeklaagde, moet, bij ontstentenis
van een desbetreffende conclusie van de
beklaagde, niet anders vaststellen dat de
medebeklaagde geen fout heeft begaan.
4 november 1974.
291
15. - Beslissing die de telastleggingen
tegen een belclaagde bewezen verklaart en
niet bewezen verlclaa1·t de telastleggingen
tegen een medebelclaagde. - Beslissing
dat het niet ter zake dienend is aan een
de1'de een fout ten laste te leggen welke
V1'eemd is aan een bij de st1·aj1·echter aanhangig geschil. - Wettelijk gerechtvaa?'digde beslissing. - De beslissing die de
telastleggingen tegen een beldaagde bewezen verklaart en niet bewezen verklaart de telastleggingen tegen een medebeklaagde, door te zeggen dat het ter
zake niet dienend is aan een derde een
fout ten laste te leggen, is wettelijk
gerechtvaardigd, wanneer de aan de
derde verweten fout, in de onderstelling
dat zij bewezen is, buiten het bij de strafrechter aanhangige geschil valt.
4 november 1974.
291
16.- Raming van de schade ex aequo
et bono.- Wettelijlcheid.- VooTwaarden.
- De door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade wordt wettelijk ex aequo
et bono geraamd door de rechter, die de
reden opgeeft waarom de door een partij
voorgestelde berekeningswijze niet kan
worden aangenomen en die de onmogelijkheid vaststelt om het juiste bedrag
van de schade te bepalen bij gebrek aan
vaststaande gegevens voor de beoordeling
ervan. (Art. 97 Grondwet; art. 1382
B.W.)
12 november 1974.
327

17. - Burenhinder. - N adeel b131·olclcend
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doo1· een gevaarlijke, ongezonde of hinde?·lijke im·ichting waaman regelmatig
een ve1•gunning is ve1·leend en die wonlt
geiixploiteerd. Bevoegdheid van de
?'echtbanken van de 1'echte1·lijke orde om
werken te laten tdtvoe?·en teneinde het
G1·enzen. nadeel te doen eindigen. W anneer een abnormaal nadeel wordt
berokkend aan de buren van een als
gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke in··
richting ingedeelde inrichting voor het
bouwen waarvan de administratieve
overheid een vergunning heeft verleend
en waarvan de exploitatie strookt met de
reglementering voor deze inrichtingen,
zijn de rechtbanken van de rechterlijke
orde bevoegd om werken te laten uitvoeren die noodzakelijk zijn om dit
nadeel te doen eindigen; zij kunnen evenwei niet bevelen dat werken worden uitgevoerd die in strijd zijn met die welke
door de administratieve overheid in het
algemeen belang zijn bevolen of die uiteraard het bestaan zelf van de inrichting in
gevaar kunnen brengen. (Art. 93 Grandwet ; wet van 5 mei 1888 ; titel I van het
besluit van de Regent van 11 februari
1946 houdende goedkeuring van de titels I
en II van het algemeen reglement voor
de arbeidsbeschenning.)
27 november 1974.
370
18. - Bu1·enhinder. - Nadeel be?·okkend door een gevaarlijke, ongezonde of
hinde1·lijke inrichting waaman 1'egelmatig
een Ve?'gttnning is Ve1•leend en die WO?'dt
geiixploiteerd. Rechtbanken van de
1·echterlijke 01·de ktmnen niet bevelen dat
de im·ichting wo1·dt gesloten, zelfs niet
tijdens de we1·ken die zij laten uitvoe1·en. Ofschoon de rechtbanken van de rechterlijke orde lnumen ·bevelen dat werken
worden uitgevoerd die noodzakelijk zijn
teneinde het abnormaal nadeel te doen
eindigen dat de geburen hebben ondergaan van een als gevaarlijke, ongezonde
of hinderlijke inrichting ingedeelde inrichting die regelmatig wordt geiixploiteerd, op voorwaarde dat deze werken
niet in strijd zijn met die welke door de
administratieve overheid zijn bevolen
of die uiteraard het bestaan zelf van de
inrichting in gevaar kunnen brengen,
lnumen zij niet bevelen dat deze inrich"
ting gesloten wordt tijdens die werlren.
(Art. 93 Grondwet ; wet van 5 mei 1888 ;
titel I van het besluit van de Regent van
11 februari 1946 houdende goedkeuring
van de titels I en II van het algemeen
reglement voor de arbeidsbescherming.)
27 november 1974.
370
19, -

Oorzakelijk 'verband tussen de

fottt en de schade. - Begrip.- Op tegenstrijdige redenen gesteund en derhalve
niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing van de rechter dat, enerzijds, de
aangestelde van de verweerder in de
rechtsvordering een patente fout heeft
begaan, die ertoe bijgedragen heeft om
de diefstal van een geldsom mogelijk
te maken, en, anderzijds, dat er tussen
deze fout en het door het slachtoffer van
de diefstal geleden nadeel geen oorzakelijk
verband bestaat. (Art. 97 Grondwet ;
art. 1382 B.W.).
27 november 1974.
372
20. - Raming ex aequo et bono van
de schade. - Wettelijkheid. - Voorwaa?·den. -De rechter kan de door een slachtoffer wegens een onrechtmatige daad
geleden schade slechts ex aeqtw et bono
ramen als hij de redenen opgeeft waarom
enerzijds de door de partijen voorgestelde
ram.ingsgegevens moeten verworpen worden en anderzijds de raming slechts
ex aequo et bono kan geschieden. (Artt. 97
Grondwet en 1382 B.W.).
3 december 197 4.
391

21. Verkee?'songeval.
A1'1'est dat
een bestuurde?' alleen aansp1·akelijk ve?'klam·t voo1· de schade. - Geen vaststellingen waa?'ttit kan worden afgeleid dat de
schade zich oak zou voorgedaan hebben
zonder de fmtt van de ande1·e bestuttnler. N iet wettelij k vemntwoo1·de beslissing. Niet wettelijk verantwoord is het arrest
dat een bestuurder, wegens een door hem
begane fout, aileen aansprakelijk verldaart voor de gevolgen van een verkeersongeval, op grond dat de schade zich niet
zou hebben voorgedaan zonder de fout
van deze bestuurder, terwijl uit de vaststellingen van het arrest niet kan worden
afgeleid clat de schade, zoals ze is ontstaan, ook zou veroorzaakt zijn zonder
de fout van de andere bestuurder.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
9 december 197 4.
421
22.
V M'kee?'songeval.
Fmtten
begaan door beide in het ongeval betmkken
bestuttrde?·s. c--' Geen oorzakelijk verband
tussen de fmd van. een van deze besttHwders
en de schade. - Dit kan niet WO?'den afgeleid ttit het feit alleen dat het ongeval zich
niet zou hebben voorgedaan zonde1• de fout
van de ande1·e bestuu1·der. - De rechter
die vaststelt dat een bestuurder die het
portier van zijn voertuig heeft opengelaten aan de zijde waar het verkeer·
VaJ.l. andere
~eggebruikers geE~chiedt,.
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verantwoordt niet zijn beslissing dat deze
bestuurder geen fout heeft begaan die in
rechtstreeks en noodzakelijk verband
staat met de schade, op grond aileen dat
de aldus opgelevercle hindernis bestond
voordat de andere bestuurder nader bij
de wagen kwam en gedurende heel die
tijd, zodat de t:veede. bestuurd~.r verplicht was deze lnndern1s te ontWlJken.
16 december 197 4.
450
23. - Wegen. - Ve1·plichting van de
openbm·e bestu1·en te zorgen voor de
Ontb1·eken van ve?·lcem·sveiligheid. telcens. Beslissing die de aqttilische
aanspralcelijkheid van de openbare bestu1'en verwm-pt. - Wettelijkheid. - Voorwaarde. - De feitenrechter, die erop
wijst dat de openbare b_~sture:r:-, op J:et
ogenblik van de schadehJke fe1ten, met
verp1icht waren het bestaan van een
parkeerzone 1angsheen de openbare weg
te signaleren en die vaststelt dat deze
zone in goede staat was en geen gevaar
opleverde voor de weggebruiker die daar
Teed, beslist wettelijk dat de openbare
besturen geen aquilische aansprakelijkheid dragen. (Artikelen 1382, 1383 en
1384B.W.)
19 december 1974.
470
24. - Sohade vm·oo1·zaalct doo1· samenlopende fouten van de beklaagde en van
het slachtojje1·. - Btwgerrechtelijke_ aanspmlcelijkheid .van de beklaagde Jegens
dit slachto.ffe1'. - Gedeeltelijlce aanspmkelijkheid. - Wanneer de schade veroorzaakt werd door de samenlopende fouten
van het slachtoffer en van de beklaagde
lmn .de beklaagde jegens het slachto~er
niet worden veroordeeld tot volledige
vergoeding van de schade. (Artt. 1382
en 1383 B.W.).
24 december 1974.
488

25. - Doding. - Schade die voo1· de
.echtgenoot van de getro.ffene voo1·tvloeit uit
het ve1'lies van de inkomsten van deze
Zaatste. - Schade die moet worden vastgesteld met inachtneming van de ve1'moedelijke winstgevende levensduur van het
Blachtojje1· en met de ve1·moedelijke levensduur van de ove1·levende echtgenoot. Wanneer de schade die voor de echtgenoot
van de getroffene ':an een c!-odelijk
ongeval voortvloeit mt. het verh~s van
haar inkomsten bestaat m·het verhes van
de inkomsten waaruit hij een persoonlijk
voordeel trok of had moeten trekken,
moet deze schade vastgesteld worden
met · inachtneming niet aileen van de
vermoedelijke winstgevende levensduur
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van het slachtoffer, maar ook van de
vermoedelijke levensduur van de overlevende echtgenoot. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
27 januari 1975.
587

26.- Vm·kee1·songeval.- Samimlopende jottten van twee besttturders. - V onnis
volgens hetwelk een besttm1·der voo1' d1·ievierde en de andere voo1· een vierde aanspmkelijk zijn voo1' het, ongeval. - Beslissing hie1'op geg1'ond dat de ee1·ste bestutu·der zich niet m·van vm·gewist had of
hij naa1' links leon afslaan zonde1' gevaa1'
voor de tweede bestuu1·der en dat hij het normaal verkee~· van laatstgenoemde heejt gehinde1·d en hierop dat de tweede bestuu1·der
m·tikel 12-1 van het wegverkeersreglement
heejt ove1'treden. - J:!echter die de b~?ord~
ling van de 1'espect~ev~ aanspr'!frehJkhe~d
van die bestuu1·de1·s n~et wettehJk ve1'antwoordt. -De rechter die beslist dat een
bestuurder voor drievierde en de andere
voor een vierde voor een verkeersongeval
aansprakelijk is, op grond dat de eerste
twee fouten heeft begaan waarvan een
niet te verenigen is met die. ten laste van
de tweede bestuurder, verantwoordt niet
wettelijk zijn beoo:i:deling van de respectieve aansprakelijkheid van deze bestuurders. (Art. 1382 en 1383 B.W. ;
artt. 12-1 en 25 wegverkeersreglement.)
3 februari 1975.
629

27. Wegverkee~·songeval. Voor•
ziening van de ve1·zeke1·aa1· van een bestuurde1'. - M iddel dat k1·itiek oefent op de
v1·ijspmak van een ande1·e bestuu1'de1'. Best1·eden beslissing die het bestaan ve1'we1'pt van een oorzakelijk ve1'band tussen
de .ove~·t1·eding ten laste van deze bestuu1'de1'
en het ongeval. - Vonnis dat niet beslist
dat het ongeval niettemin zou plaatsgehad
hebben zoals het zich heejt voo1'gedaan,
zonde1' de fout welke aan deze bestuu1'de1'
wo1·dt ve1'weten.- Middel niet van belang
ontbloot. - Niet van belang ontbloot is
het cassatiemiddel van de verzekeraar
van een bestuurder, dat kritiek oefent
op de vrijspraak van een ander~ b_estuurder, hoewel de bestreden beshssmg h?t
bestaan verwerpt van een oorzakeliJk
verband tussen de overtreding ten laste
van deze bestuurder en het ongeval, als
in de beslissing niet vastgesteld wordt
dat het ongeval niettemin zou plaatsgehad hebben zoals het zich heeft voorgedaan, zonder de fout welke aan deze
bestuurder wordt verweten. (Art. 1382

i3.W.)
17 februari 1975.

666
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28. - Doding. - Schade die voor de
rechtverkrijgenden van het slachtoffer
voo1·tvloeit uit het verlies van zijn
bedrijfsinkomsten. Berekening van
deze schade.- Basis.- Brutoinkomsten.
- Voorwaarde. - Indien de berekening
van de schade, die voor de rechtverkrij ·
genden van het slachtoffer van een dodelijk ongeval voortvloeit uit het verlies
van zijn bedrijfsinkomsten, geschiedt op
basis van het brutoloon van het slachtoffer, zonder aftrek van de lasten ervan,
kan het gedeelte van deze inkomsten
waaruit de rechtverkrijgenden een voordeel trokken, daarvoor enkel in aanmerking komen indien de feitenrechter vaststelt dat het bedrag van de lasten die zij
op de hun toe te kennen vergoeding te
dragen hebben, even groot is als dat
van de lasten die het loon van het slachtoffer bezwaarden. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
682
18 februari 1975.
29. Schade ten gevolge van een
verlies van bezoldiging tijdens de tijdelijke
Beslissing die
arbeidsongeschiktheid. aan de getroffene een vergoeding toekent
welke is berekend op basis van het brutobedrag van zijn bezoldiging, zonder dat
wordt vastgesteld dat de op deze vergoeding
te betalen belasting gelijk is aan de belasting op de bezoldiging. - Niet wettelijk
gerechtvaardigde beslissing. - Niet wettelijk gerechtvaardigd is de beslissing
die aan de getroffene van een ongeval,
wegens het verlies van zijn bezoldiging
tijdens zijn tijdelijke arbeidsongeschiktheid, een vergoeding toekent welke is
berekend op 'basis van het brutobedrag
van deze bezoldiging, zonder dat wordt
vastgesteld dat het ·bedrag van de door
de getroffene op deze vergoeding te betalen belasting gelijk is aan de belasting op
zijn bezoldiging. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
24 februari 1975.
7ll
30. - Beslissing die aan de getroffene
tweemaal de vergoeding van eenzelfde
schade toekent.- Onwettelijkheid. - Onwettelijk is de beslissing die aan de
getroffene tweemaal de vergoeding van
eenzelfde schade toekent. (Artt. 1382
en 1383 B.W.)
711
24 februari 197 5.

31.- Werkelijk bestaan van schade.Verlies van een kans. Beoordeling
doo1· de feitenrechter. - De rechter beoordeelt soeverein in feite het werkelijk
bestaan van de 1 schade ten gevolge van

een onrechtmatig feit, met name de
werkelijkheid van het verlies van een
kans en van het nadeel dat er kan uit
voortvloeien. (Artt. 1382 en 1383 B.W.).
4 maart 1975.
753
32. - Wegverkeersongeval. - Vonnis
waa1'in wordt vastgesteld dat zich een
botsing heeft voorgedaan op een plaats
waa1· voertuigen zich enkel bevinden als
de bestuurder een fout begaat. - Vonnis
volgens hetwelk tussen deze fout en het
ongeval geen oorzakelijk verband bestaat.
- V aststellingen van het vonnis waaruit
niet kan worden ajgeleid dat het ongeval
zich zonder deze fout zou voo?·gedaan
hebben. - Tegenstrijdige beslissing. Tegenstrijdig is het vonnis dat, hoewel
het erop wijst dat zich een botsing heeft
voorgedaan op een plaats waar zich een
van de voertuigen bevond ten gevolge van
een fout van zijn bestuurder, beslist dat
tussen deze fout en het ongeval geen
ooe.;akelijk verband bestaat omdat het
de omstandigheden van het ongeval niet
heeft bei'nvloed, als uit de vaststellingen
van het vonnis niet kan worden afgeleid
dat het ongeval zich zonder deze fout zou
voorgedaan hebben.
10 maart 1975.
773
33. - Wegverkeersongeval.
Fouten
door de bestuurder van een ?.•oertuig en
door een derde begaan. - Ontbreken van
oorzakelijk verband tussen de fout van
deze derde en de schade. - Valt niet af te
leiden uit het feit alleen dat het ongeval
z1:ch zonder de fout van de bestuurder niet
zou hebben voorgedaan. -- W anneer bij
een wegverkeersongeval fouten begaan
zijn door de bestuurder van een voertuig
en door een derde, kan de rechter het
ontbreken van een oorzakelijk verband
tussen de fout van deze derde en de
schade ten gevolge van het ongeval niet
afleiden uit het feit aileen dat de schade
zich niet zou hebben voorgedaan zonder
de fout van de bestuurder. (Art. 1382
B.W.)
14 maart 1975.
789

34. - Veroordeling op grond van urtikel 1382 van het Burger.lijk Wetboek, van
een beklaagde die schuldig wordt verklaard
aan de overt1·eding van a1'tikel 207 van het
Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde
taksen, welke is gepleegd door de vennootschap waa1'van hij behee1·de1' is, tot betaling
aan de Staat, bu1'ge1·lijke pa1·tij, van het
bedTag de1' ontdoken 1'echten en van de
flscale boete gelijk aan tweemaal de ontdoken 1'echten. -'- Geen vaststelling dat
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deze bedragen de schade vergoeden welke
de Staat werkelijk heeft gPleden ten gevolge
van het eigen misdrijj van de beklaagde. Beslissing niet wettelijk verantwoo1·d. Niet wettelijk verantwoord is de beslissing van het arrest waarin de beldaagde,
die schuldig is verklaard aan overtreding
van artikel 207 van het W etboek van de
met het zegel gelijkgestelde taksen, welke
is gepleegd door de vennootschap waarvan hij beheerder is, op grand van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
veroordeeld wordt tot betaling aan de
Staat, burgerlijke partij, van het bedrag
der ontdoken rechten en van de fiscale
boete gelijk aan tweemaal de ontdoken
rechten, zonder vast te steilen dat deze
bedragen de schade vergoeden welke de
Staat werkelijk heeft geleden ten gevolge
van het misdrijf dat de beklaagde zelf
heeft gepleegd.
15 aprill975.
890

35. - Schade ten gevolge van de fout
van de verweerder in de 1'echtsv01·de1'ing
inzake aansprakelijkheid. Vaststelling, in de beslissing, dat de getroffene,
ook een jout heejt begaan in oorzakelijk vm·band met de schade. - Desniettemin ve1•oo1·deling van de verwee1·der
tot volledige vergoeding van de schade: Onwettelijkheid. - Uit het feit dat de
schade zich niet zou voorgedaan hebben
indien de v erweerder in de rechtsvordering inzake aansprakelijkheid geen fout
had begaan, kan niet worden afgeleid
dat er geen oorzakelijk verband bestaat
tussen deze schade en het gebrek aan
voorzichtigheid . dat bij de getroffene
werd vastgesteld, of dat laatstgenoemde
niet en zelfs niet ten dele voor deze
schade aansprakelijk is. (Art. 1382 B.W.)
17 april 197 5.
908
36. - Ve1'Plichting van de dader van
de schade.- Begrip.- Hij die een aquilische fout begaat moet aile zelfs niet te
voor7iene gevolgen van zijn daad goedmaken. (Art. 1382 B.W.)
17 april 1975.
908

37. -Schade veroorzaakt doo1· het gebrek
van een zaak. - Aanspmkelijkheid van
de pm·soon die de zaak onder zijn bewa1·ing
heejt. - Bewaring. - Beg1'ip. - De
bewaarder van een zaak, die aansprakelijk is voor de schade ten gevolge van
het gebrek ervan, is de persoon die gebruik maakt van deze zaak voor zijn
eigen rekening of die er het genot van
heeft of ze bewaart met recht van toe-
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zicht, leiding en controle. (Art. 1384,
lid I, B.W.)
18 april1975.
917

38.- Schade ve1·oo1'Zaakt doo1· de bouwvalligheid van een gebouw. - Bouwvalligheid. - Beg1•ip. - De aansprakelijkheid
op grand van artikel 1386 van het
Burgerlijk W etboek ten laste van de
eigenaar van een gebouw wegens de
schade ten gevolge van bouwvailigheid
van dit gebouw, geldt aileen in geval
van gehele of gedeeltelijke bouwvailigheid, val of instorting van geheel of van
een deel van het gebouw.
18 april1975.
917
39.- Burge1'lijk Wetboek, a1·tikel1385.
- Aanspmkelijkheid van degene die zich
bedient van een dier terwijl hij het in
gebruik heejt. - Beg1·ip. - Om de aansprakelijkheid van de eigenaar voor de
door een dier veroorzaakte schade te
doen overgaan op « degene die zich ervan
bedient terwijl hij het in gebruik heeft "•
volstaat het niet dat het dier onder diens
bewaring stand; daartoe vereist artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek dat
de bewaarder van het dier op het ogenblik
van het schadelijk feit meester was van ·
het dier, hetgeen betekent dat hij zelf
de leiding en het toezicht heeft, zonder
tussenkomst van de eigenaar, en het
dier mag gebruiken zoals de eigenaar
dat doet.
30 april 1975.
948

40. - Wegverkeersongeval. - Fouten
door twee bestuu1·dm·s gepleegd. - Geen
oo1'zakelijk vm·band tussen de jout van de
ene bestuu1·der en de schade. - Valt niet
aj te leiden uit het jeit alleen dat het ongeval
zich zonder de jout van de andere bestuu1'der
niet zou hebben voorgedaan. :____ Wanneer
bij een verkeersongeval fouten gepleegd
zijn door de twee bestuurders kan de
rechter het ontbreken van oorzakelijk
verband tussen de fout van de ene
bestuurder en de schade ten gevolge van
dit ongeval niet afleiden uit het feit
aileen dat de schade zich niet zou hebben
voorgedaan zonder de fout van de andere
bestuurder. (Art. 1382 B.W.)
7 mei 1975.
977
41. - Beslissing waarbij wo1·dt vastgesteld dat een weggebruiker een jout heejt
begaan door zich te bevinden op een deel
van de openba1·e weg waa1' dat niet mocht.
- Vaststelling die niet noodzakelijk het
bestaan insluit van een oo1'zakelijk ve1'band
tttssen de jout van deze weggebruike1· en
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de schade zoals zij zich heeft voorgedaan. Uit de enkele vaststelling dat een weggebruiker zich foutief op een deel van
de openbare weg bevond, kan de feitenrechter niet wettelijk afleiden dat er
een oorzakelijk verband bestaat tussen
de fout van deze weggebruiker en de
schade zoals zij zich heeft voorgedaan.
(Art. 1382 B.W.)
12 mei 1975.
987

42. - Nota1·is die een authentieke akte
van verkoop van een onroerend goed heeft
opgemaakt zonde1• na te gaan of het goed
met een hypotheek is bezwaa1·d. - V e1·kope1· die een hypotheek heeft toegestaan
tussen het ogenblik dat het vom·lopig koopcontract is getekend en dat wam·op de
authentieke akte is ve1·leden. - Schade
die reeds bestond op het ogenblik van het
verlijden van de authentieke akte. - Geen
oorzakelijk ve1·band tussen de bM·oepsfout
van de notaris en de schade welke de kope1·
heeft geleden. - Uit het feit dat een voorlopig koopcontract inzake een onroerend
goed getekend en de koopprijs betaald
was v66r het verlijden van de authentieke
aide, zodat de schade welke de koper had
geleden ten gevolge van het feit dat de
verkoper een hypotheek had toegestaan
zich reeds voorgedaan had v66r het
optreden van de notaris, heeft de rechter
kunnen afleiden dat er geen oorzakelijk
verband bestond tussen deze schade en
de· beroepsfout van de notaris die erin
heeft toegestemd de authentieke akte
van verkoop inzake het onroerend goed
te verlijden zonder na te gaan of dit met
een hypotheek was bezwaard.
15 mei 1975.
994
43. - Ande1· ongeval dan een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar of
van het werk. - Betaling door de we1·kgever van het gewaarbo1•gd weekloon. Reg1•esvm•de1·ing van de we1·kgever tegen
de derde die voor het ongeval aanspmkelij k
is. - De1·de. - Beg1'ip. - « Derde » als
bedoeld in artikel 29, § 4, van de wet
betreffende het arbeidscontract is de
persoon die vreemd is aan de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de
werkman, die is getroffen door een ander
ongeval dan een arbeidsongeval of een
ongeval op de weg naar of van het werk
en aan wie de werkgever het gewaarborgd
weekloon heeft betaald ; hij die voor een
dergelijk ongeval aansprakelijk is is dus
een derde, in de zin van deze wettelijke
bepaling, zelfs indien hij ook door een
arbeidsovereenkomst met de werkgever
verbonden is. (Art. 29, § 4, wet van

10 maart 1900; art. 17 wet van 10 december 1962.)
1016
27 mei 1975.
44. - Buu1·schapsstoornis.
Stoo·rnissen aan een eigenclom veroo1·zaakt doo1·
we1·ken op een nabm·ig Mj.- Aanspmkelijkheid van de eigenaa1· van dit e1j. Aanspmkelijkheicl welke zich niet ttitst1·ekt
tot de aanneme1' die geen fout heeft begaan
bij de uitvoe1·ing van de we1·ken. - Als
de eigenaar van een onroerend goed die
aan een naburig erf een stoornis toebrengt
die de n:mte van de gewone ongemaklmn
van buurschap overschrijdt, namelijk
door op zijn erf werken uit te voeren,
een billijke en passende vergoeding moet
betalen tot herstel van de gelijkheid
tussen dE( naburige erven, strekt deze
verplichting zich niet uit tot de aannemer
die geen fout heeft begaan bij de uitvoering van de werken. (Art. 544 B.W. ;
art. l l Grondwet.)
29 mei 1975.
1033

45. - Buurschapsstom·nis. - Stoornis
aan een eigenclom VM'om·zaakt door we1'ken op een naburig e1j. - Pe1·soonlijke
fout van de aanneme1' in de ttitvoe1·ing van
deze we1·ken. - Oompensatoire of zwam·de1'e vergoeding doo1· de eigenaa1'-opdmchtgevM' aan de nabtu·ige eigenaar VM'sclmldigd uit oorzaak van deze fout. - Aanneme1' voor deze schade aanspmkelijk
jegens de eigenaa1·-opdmchtgever. - Als
de compensatoire vergoeding, welke door
een eigenaar-opdrachtgever aan de naburige eigenaar verschuldigd is wegens het
enkel verbreken van het vereiste evenwicht dat moet heersen in de betrekkingen tussen naburige eigen aars ook niet
verschuldigd is door de aannemer die het
gebouw opgetrokken heeft, hoewel die
verbreking uit dit optrekken is ontstaan,
blijft de aannemer die bij het oprichten
van het gebouw een persoonlijke fout
heeft begaan niettemin aansprakelijk,
op grand van de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk W etboek, voor
de schade welke hij aldus veroorzaakt
aan de eigenaar-opdrachtgever die tot
betaling van de compensatoire of van
een zwaardere compensatoire vergoeding
gehouden is.
29 mei 1975.
1033
46. - Om·echtmatig feit. - Te ve1·goeden
schade. Beg1·ip. Benadeling van
een 1'echtmatig belang. Benadeling
die een clergelijke schade lean opleve1·en.
- Hij die een onrechtmatige daad heeft
verricht, is verplicht tot vergoeding van

ADVOCAAT. -

AFSTAMMING.
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alle andere vaststaande schade aan het ' worden aangemerkt als een fout van wie
derven van een ongeoorloofd voordeel dan ook.
die door zijn schuld is veroorzaakt ; deze
26 juni 1975.
ll55
schade kan voor een gemeente voortvloeien uit een verkeersbelemmering op
50. - Aanspmkelijkheid van de vade1·
een openbare plaats of weg ten gevolge en de moeder vom· de schade ve1·oo1·zaakt
van een onrechtmatige handeling. (Arti- do01· lmn minderjm·ig kind dat bij hen
kelen 1382-1384 B.W.)
inwoont. - Objectief om·echtmatige daad
ll05 van de minde1ja1·ige. - Beg1·ip. - Om te
17 juni 1975.
onderzoeken of een door een minderj arig
Bu1·enhinde1'.
Ve1·om·deling kind gepleegd schadelijk feit een objectief
van de eigenaa1· van een om·oe1•end goed om onrechtmatige daad is moet deze daad
zijn gebttU1' te veTgoeden. - Beslissing worden beoordeeld in vergelijking met de
hieTop geg1·ond dat deze eigenaar de gedraging van een normaal voorzichtig
jttTidisohe en administmtieve toestand heejt mens. (Art. 1384, lid 2, B.W.)
gesohapen waaTdom· het evenwioht tussen
26 juni 1975.
1155
de nabu1·ige e1·ven is veTb1·oken. - Wettelijke beslissing. - Wettelijk is de beslis51.- Wegverkee1·songeval.- Oo?·spronsing tot veroordeling van de eigenaar kelijke fout met daarna een onbehendig
van een onroerend goed om zijn gebuur te maneuver. - Een enkele fout. - Voorvergoeden op grond dat de eigenaar de wam·den. - De beslissing waarin wordt
toestand heeft geschapen waardoor het vastgesteld dat een onbehendig maneuver
evenwicht tussen zijn erf en het naburige het gevolg en de voortzetting was van
is verbroken. (Art. 544 B.W. ; art. 1 een oorspronkelijke fout, kan daaruit
Grondwet.)
afleiden dat deze fout en dit maneuver
ll21 een geheel vormen. (Art. 1382 B.W.)
20 juni 1975.
27 juni 1975.
ll60.
48. Bu1·enhinde~·.
V eTplichting
van de eigenam· van een Mj om de eigenaar
van het naburige erf te vergoeden voor de ADVOCAAT.
sohade ten gevolge van de ve1·b1·eking van
het evenwicht tussen zijn erj en het nabuV erdediging van de personen aan wie
1'ige. - W eigering van de gebuur om een misdrijven als bedoeld in hoofdstuk II 'l!an
overeenkomst aan te gaan teneinde te titel I van boek II van het Strajwetboek
vermijden dat dit evenwioht wordt ver- worden ten laste gelegd en wier goederen
b?·oken. - W eigering sluit niet uit dat onde1· sekwester zijn gesteld.- Honoraria,
de eigenaar die het evenwicht heejt ver- kosten en ttitgaven. - Inning. - Recht
broken verplicht is dit te vergoeden. - - van voorkeur. - Omvang. - De personen
De vergoedll;lgsverplichting van de eige- voor wier verdediging honoraria, kosten
naar van een erf die het evenwicht en uitgaven verschuldigd zijn die krachtussen zijn erf en het naburige heeft ver- tens artikel 15, lid 1, van de wet van
broken, wordt noch tenietgedaan noch 20 maart 1954 bij voorkeur hoven alle
beperkt doordat de gebuur geweigerd schuldvorderingen ten bate van de Staat
heeft met hem een overeenkomst aan te moeten worden betaald zijn alle personen
gaan waardoor burenhinder kon ver- aan wie misdrijven als bedoeld in hoofdmeden worden.
stuk II van titel I van hoek II van het
20 juni 1975.
ll21 Strafwetboek worden ten laste gelegd,
zonder uitsluiting van diegenen die na
49. - Aanspmkelijkheid van de vade1' een telastlegging zijn veroordeeld ; dit
en de moedeT voo1· de sohade veroo1•zaakt recht van voorkeur geldt voor de honodo01' hun rninderjm·ig kind dat bij hen raria, kosten en uitgaven voor de tusseninwoont. Aanspmkelijkheid die een komsten van de advocaat, zowel na als
objectiej om·echtmatige daad van dit kind v66r de veroordeling van de verdachte.
impliceMt. - Geen aanspmkelijkheid in5 december 1974.
405
dien de daad niet als een fout kan wm·den
aangeme1·kt. - De aansprakelijkheid bedoeld bij artike1 1384, lid 2, van het AFSTAMMING.
Burgerlijk Wetboek impliceert een objectief onrechtmatige daad van de minderWettig kind. - Levensonde1·houd. jarige; deze aansprakelijkheid is uitge- VordM·ing van de moedM', tot betaling van
sloten als de schadelijke daad welke door een bijdmge in de kosten van ondM·houd
de minderjarige wordt begaan niet kan en opvoeding van het kind, tegen een ande1·e

47. -

AMBTENAAR. -
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man dan de wettige vader.- Toelaatbaa1'heid. Voo1·waarden. - W anneer de
moeder van een minderjarig wettig kind
een bijdrage in de kosten van opvoeding
en onderhoud van het kind vordert van
een man met wie zij tijdens haar huwelijk
heeft geleefd en de vordering hierop
steunt dat deze man de natuurlijke verbintenis had voor de opvoeding en het
onderhoud van het kind te zorgen en
dat hij zijn natuurlijke verbintenis heeft
omgezet in een civielrechtelijke, zonder
dat aangevoerd wordt dat de aldus aangegane verbintenis tot doel had overspelige betrekkingen te bekomen of deze
betrekkingen voort te zetten, kan de
vordering niet afgewezen worden om de
enkele reden dat het aan de moeder van
een wettig kind niet geoorloofd is het
wettelijk vermoeden van vaderschap
aan te vechten noch tot het bestaan van
een andere afstamming te besluiten.
6 juni 1975.
1066

AMBTENAAR.
1. - Belangneming in een zaak. Beg1·ip. - Het bij artikel 245 van het
Strafwetboek voorziene misdrijf bestaat
door het enkel feit van de inmenging van
de ambtenaar in de met zijn bediening
onverenigbare zaken, zonder dat daartoe
bedrieglijk opzet is vereist.
24 oktober 1974.
255
2.- Rijksambtenaa1·.- Schending van
artikel 50 van het koninklijk besluit van
2 oktober 1937, houdende het statuut van
het rijkspersoneel. - Beg1·ip. - De bij
artikel 50 van het koninklijk besluit van
2 oktober 1937, houdende het statuut
van het rijkspersoneel, met de hoedanigheid van rijksambtenaar onverenigbaar
geachte zelfs onbezoldigde opdracht of
dienst in particuliere zaken met winstoogmerken, vereist geen bedrieglijk opzet.
24 oktober 1974.
255
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HOOFDSTUK I.
ALGEMENE BEGRIPPEN
(SoOIALE BESCHEIDEN ... )

1. - Algemene beg1·ippen. - Docmnenten waa1·van het bijhouden doo1· de sociale
wetgeving opgelegd is. - Niet-ve1·melding
op de individuele 1·ekening van een we1'lcnerne1' van het aantal verrichte a1·beidsuren.
- JYiisdrijj te wijten aan de we1·kgeve1·,
zijn aangestelde of zijn lasthebbe1·. Krachtens de artikelen 4 van de wet van
26 januari 1951 en 7 van het koninldijk
besluit van 12 november 1952 betreffende
de vereenvoudiging van de documenten
waarvan het bijhouden door de sociale
wetgeving opgelegd is, levert de nietvermelding op de individuele rekening
van een werknemer van het aantal
verrichte arbeidsuren een misdrijf op,
dat aan de werkgever, zijn aangestelde of
zijn lasthebber te wijten is.
7 oktober 1974.
169
2. - Algemene beg1·ippen. - Documenten waa1·van het bijhmtden doo1· de
sociale wetgeving opgelegd is. - Ovm·eenkornst t~tssen een wm·kgever en een vereniging zonder winstoogmerk, met de hoedanigheid van een erlcend sociaal sec1'eta1'iaat van werkgeve1·s. Ove1·eenkomst
waa1•bij deze vm·eniging verplicht is op de
individuele rekening van iede1·e we1·knemm·
van die werkgeve1· het aantal ve1·richte
Valt niet
a1·beidsuren te vermelden. onde1' de wettelijke lastgeving bij artikel 27
van de wet van 27 juni 1969 aan de M'kende
sociale secretariaten ve1·leend.- Bijhouden
van die individuele 1·ekeningen do01· de
ve1·eniging. - Daad van juridische aard
waa1•doo1· de ve1·eniging zonde1· winstoogrne1·k lasthebbm· van de werkgevm· wordt. Wanneer een werkgever aan een vereniging zonder winstoogmerk, met de hoedanigheid van een erkend sociaal secretariaat, het vervullen voor zijn rekening
heeft toevertrouwd van de reglementaire
voorschriften die hem door de sociale
wetten worden opgelegd, met name het
bijhouden van de individuele rekeningen
van de werknemers van zijn onderneming,
hoewel deze verrichting :niet valt onder
de wettelijke lastgeving welke bij artikel 27 van de wet van 27 j1mi 1969 aan
de erkende sociale secretariaten wordt
verleend, is het bijhouden van deze
individuele rekeningen door die vereni-

ARBEIDSONGEVAL.
ging een daad van juridische aard waardoor de vereniging lastgever van de
werkgever wordt.
7 oktober 1974.
169
3. - Regeling betreffende de ve1·eenvoudiging van de documenten waarvan
het bijhouden do01· de sociale wetgeving is
opgelegd. Heffing en inning van de
bijdmgen. - W e1·kman die zich ve1·bonden
had om te arbeiden onde1· het gezag, de leiding en het toezicht van een wm·kgever
tegen een 1·egelmatig betaald loon. Toepasbam·heid. - Wettelijk is de veroordeling van een werkgever wegens
overtreding van de artikelen 4 van de
wet van 26 januari 1951, 1, 5 en 15 van
het koninklijk besluit van 12 november
1952 betreffende de vereenvoudiging van
de documenten waarvan het bijhouden
door de sociale wetgeving is opgelegd, 21,
23 en 35 van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wanneer
uit de vaststellingen van de beslissing
blijkt dat de werknemer ten opzichte van
wie de misdrijven werden gepleegd, zich
verbonden had om te arbeiden onder
het gezag, de 1eiding en het toezicht van
deze werkgever, tegen een regelmatig
betaald loon.
18 november 1974.
338

4. Reglemente1·ing betreffende de
vereenvoudiging de1· documenten waarvan
het bijhouden doo1· de sociale wetgeving is
opgelegd. - Inning en invorde1·ing van
de bijdragen. - W m·kneme1• die zich ertoe
verbonden heeft te werken onde1· het gezag,
de leiding en het toezicht van een we1•kgever
tegen een regelmatig betaald loon. - Toepasselijkheid van deze 1'eglementm·ing. W ettelijk is de veroordeling van een
werkgever wegens overtreding van de
artikelen 4 van de wet van 26 januari
1951, 1, 5 en 15 van het koninklijk
besluit van 12 november 1952 betreffende
de vereenvoudiging van de documenten
waarvan het bijhouden door de sociale
wetgeving is opgelegd, 21, 23 en 35 van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders, wanneer uit de
vaststellingen van de beslissing blijkt
dat de werlroemer ten opzichte van wie
de misdrijven werden gepleegd zich verbonden had om te arbeiden onder het
gezag, de leiding en het toezicht van deze
werkgever, tegen een regelmatig betaald
loon.
3 februari 197 5.
626
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ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN.
HOOFDSTUK III.
VROUWEN.
HOOFDSTUK IV.
JONGEREN.
HOOFDSTUK V.
GEZONDHEID EN VEILIGHEID.
HOOFDSTUK VI.
BIJZONDERE REGELINGEN
(Bouw, DIAMANT, HAVEN, AMBAOHTEN
EN NERINGEN).
ARBEIDSONGEVAL.

1.- Blijvende a1·beidsongeschiktheid. Getroffene wiens toestand volst1·elct de
geregelde hulp van een ande1· pe1·soon
vergt. - Recht op een ve1·goeding van nwe1'
dan 100 pet. van het basisloon. - Zodra
zijn toestand volstrekt de geregelde hulp
van een ander persoon vergt, heeft de
getroffene van een arbeidsongeval recht
op een vergoeding van meer dan 100 pet.
van het basisloon, ongeacht de omvang
van de hulp die hij nodig heeft. (Art. 24,
leden 1 en 2, Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971.)
25 september 1974.
113
2. - Blijvende m·beidsongeschiktheid.
Get1·ojfene wiens toestand volst1·ekt de
geregelde hulp van een ande1· pe1·soon vergt.
- Vergoeding van meer dan 100 pet. van
het basisloon. - Doel. - De vergoeding
van meer dan 100 pet. van het basisloon,
bepaald bij artikel 24, lid 2, van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
voor de getroffene wiens toestand volstrekt de geregelde hulp van een ander
persoon vergt, dekt de wettelijke vermoede loonderving van de personen die
hem verzorgen, ongeacht of deze personen al dan niet bloed- of aanverwanten
zijn, al dan niet bij hem inwonen, al dan
niet eigen loon verdienen.
25 september 1974.
113
3.- Blijvende arbeidsongeschiktheid.Get1•ojfene wiens toestand volstrelct de
geregelde hulp van een ande1· pe1·soon ve1·gt.
- Ve1·goeding van meer dan 100 pet. van
het basisloon, zonder 150 pet. te over-
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schTijden. - Feitelijke beoo1·deling door
de feitem·echter. - De feitenreehter oordeelt in feite en derhalve op onaantastbare wijze of de toestand van de getroffene van eon arbeidsongeval volstrekt de
geregelde hulp van eon ander persoon
vergt en, wanneer hij meent dat dit hot
geval is, in welke mate eon vergoeding
van meer dan 100 pet. client toegekend
te worden, zonder evenwel 150 pet. van
hot basisloon te oversehrijden. (Artikel 24, leden I en 2, Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
25 september 1974.
113

longaandoening die geenszins verband
houdt met hot ongeval en derhalve aan
dit ongeval niet mag toegesehreven
worden.
25 september 1974.
118

4. Wet tot wijziging van de wetsbepalingen inzake de vaststelling van de
wijze waa1·op de aan de getrojjene verBclmldigde vergoedingen woden berekend.
- Wet onmiddellijk van toepassing op de
be1·ekening van de VM'goedingen ttit hoofde
van de gevolgen van een ongeval van v66r
haar inwerkingt1·eding, die zich voordoen
of die voortdu1·en na deze datum, tenware
de vergoedingen op dat ogenblik reeds
definitief waren vastgesteld. - De wet die
eon wijziging brengt in de wetsbepalingen
tot vaststelling van de wijze waarop de
wegens eon arbeidsongeval versehuldigde
vergoedingen worden berekend, is in
prineipe van toepassing op de berekening
van de vergoedingen uit hoofde van de
gevolgen van eon ongeval van v66r haar
inwerkingtreding, die zieh voordoen of
die voortduren na doze datum, tenware
de vergoedingen op dat ogenblik reeds
definitief waren vastgesteld. (Art. 2
B.W.).
25 september 1974 (twee arresten) en
29 januaril975.
116, 118 en 614

7. - Gecoordineerde wetten van 28 septembe?' 1931, a1·tikel 19, vierde lid. Ve1·bod om de gemeenterechtelijlce schadeVM'goeding met de forfaitaire ve1·goedingen
te cumuleren. Dmagwijdte van dit
verbod. - Kraehtens artikel 19, vierde
lid, van de gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding der sehade voortspruitende uit arbeidsongevallen mag
voor eenzelfde schade of eenzelfde deel
van de sehade de gemeenrechtelijke
schadevergoeding niet met de forfaitaire
vergoedingen van doze wetten worden
gecumuleerd ; derhalve onwettelijk is de
beslissing die, wanneer eon ongeval uitsluitend aan eon derde te wijten is en tor
vaststelling van de schade welke de zoon
van de getroffene als erfgenaam van diens
weduwe heeft geleden, de vergoedingen
welke door de verzekeraar-arbeidsongevallen aan de weduwe worden betaald
zowel voor haarzelf als voor haar zoon,
aftrekt van de gezamenlijke bedragen
waarop zij recht had kraehtens hot
gemeen recht, met inbegrip van de vergoeding voor de extraprofessionele en
morele sehade, en niet van hot bedrag
voor de schade Welke voor die weduwe
voortvloeit uit hot verlies van de beroepsinkomsten van haar man.
30 september 1974.
132

5. Arbeidsongeschiktheid van de
getroffene. - V1·oegere ziekelijke toestand.
- Recht op a1•beidsongevallenvergoeding.
G1·enzen. - Bij eon arbeidsongeval
moot, wegens hot vast karakter van de
wettelijke regeling inzake vergoedingen,
de arbeidsongesehiktheid van de getroffene in haar geheel worden beoordeeld,
zonder rekening te hou.den met zijn
vroegere ziekelijke toestand, wanneer en
zolang hot ongeval ten minste voor eon
deel de oorzaak van hot ongeval is N eemt niet de vroegere ziekelijke toestand
van de getroffene van eon arbeidsongeval
in aarnnerking bij hot bepalen van de
vergoedingen die aan de getroffene toekomen wegens eon blijvende arbeidsongesehiktheid, hot vonnis dat vaststelt
dat de bij de getroffene voorkomende
longftmetiestoornis uitsluitend veroorzaakt is door eon ehronisehe obstruetieve

6.- Gecoih·dineenle wetten van 28 seJJtember 1931. - Toepassingssj'ee1·. - I n
aanme1·lcing genomen $Chade. - De geeoordineerde wetten betreffende de vergoeding der sehade voortspruitende uit
arbeidsongevallen dekken enkel de materiele professionele sehade.
30 september 1974.
132

8. Wede1·tewerkstelling van de getrojjene dam· zijn werkgeve1·. - lVet van
10 april1971, m·tikel 23, lid 3. - Wede?·tewerkstelling niet uitgesloten ten gevolge
van een akkoord tussen we1·kneme1• en
werkgeve1·. - Door in artikel 23, lid 3,
te bepalen dat indien de getroffene de
wedertewerkstelling aanvaardt, hij reeht
heeft op eon vergoeding die gelijk is aan
hot versehil tussen hot loon verdiend
v66r hot ongeval en hot loon dat hij
ingevolge zijn wedertewerkstelling ontvangt, beoogt de arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971 inzonderheid de wedertewerkstelling die plaatsheeft op voorstel

ARBEIDSONGEVAL.
van de arbeidsgeneesheer, overeenkomstig
lid 1 en 2 van genoemd artikel, doch sluit
de wedertewerkstelling ten gevolge van
een akkoord tussen de werknemer en
de werkgever niet uit.
2 oktober 1974.
156

9. - W edm•tewe1·kstelling van de getToffene doo1• zijn weTkgeveT, oveTeenkomstig
m·tikel 23, lid 3, van de wet van 10 apTil
1971. WedeTteweTkstelling moet geschieden oveTeenkomstig de p1·ocedu1·e van
m·tikel 23, lid 1, 2 en 7. - Bepalingen
niet van toepassing bij ontstentenis van
koninklijke besluiten tot vaststelling van
die pTocedtwe. - Wanneer de getroffene
van een arbeidsongeval op voorstel van
zijn werkgever weder te werk gesteld is,
overeenkomstig artikel 23, lid 3, van de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
moeten de regels van lid 1, 2 en 7 van
dit artikel gevolgd worden ; deze wedertewerkstelling kan evenwel niet plaatshebben zolang de Koning de regels niet
heeft bepaald volgens welke de arbeidsgeneesheer de in het eerste lid bedoelde
taak volbrengt of die volgens welke de
getroffene het advies mag inwinnen van
het comiM voor veiligheid, hygiene en
verfraaiing der werkplaatse:O: of van het
paritair comiM belast met het toezicht
op de interbedrijfsgeneeskundige dienst.
(Impliciete oplossing.)
2 oktober 1974.
156
10.
Wede~·tewe1·kstelling van de
getTojJene ten gevolge van een akko01·d
met de weTkgeveT. VeTgoeding vastgesteld bij aTtikel 23, lid 3, van de wet
van 10 ap1·il1971.- Wanneer de getroffene van een arbeidsongeval weder te
werk gesteld wordt ten gevolge van een
akkoord met de werkgever, heeft hij
recht op het verschil tussen het loon
verdiend voor het ongeval en het loon
dat hij ingevolge zijn wedertewerkstelling
ontvangt, overeenkomstig artikel 23,
lid 3, van de arbeidsongevallenwet van
10 april 1971; in dit geval moeten noch
de arbeidsgeneesheer, noch het comiM
voor veiligheid, hygiene en verfraaiing
der werkplaatsen, noch het paritair
comite belast met het toezicht op de
interbedrijfsgeneeslmndige dienst tussenkomen als bepaald in lid 1, 2 en 7 van
artikel 23 van de wet van 10 april 1971.
2 oktober 1974.
156
11. - Ongeval op de weg naa1· en van
het weTk. - Plaats waa1· de, m·beid wo1·dt
ve1'1'icht. - Begi·ip. De werknemer
komt van een plaats waar de arbeid wordt
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verricht in de zin van artikel 1 van de
besluitwet van 13 december 1945, wanneer hij naar huis terugkeert van een
plaats waarnaar hij zich heeft begeven
op aanwijzing van de werkgever en ter ,
uitvoering van een uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichting.
9 oktober 1974.
179

He1·ziening.
Te1·mijn. 12. Fatale teTmij1~. - De termijn voor het
instellen van een vordering tot herziening
van arbeidsongevallenvergoedingen is een
fatale termijn, waarvan het verstrijken
leidt tot verval van het recht. (Art. 28,
lid 2 [3], gecoiirdineerde wetten van
28 september 1931.)
312
6 november 1974.
13.- He1·ziening.- Te~·mijn.- Laatste dag valt op een zateTdag, een zondag
of een wettelijke feestdag. Ve1·valdag
niet ve1·plaatst op eeTstvolgende weTkdag.
- Wanneer de laatstedag van de termijn
voor het instellen van een vordering tot
herziening van arbeidsongevallenvergoedingen een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag is, wordt de vervaldag
niet verplaatst op de eerstvolgende werkdag. (Art. 28, lid 2 [5], gecoiirdineerde
wetten van 28 september 1931).
312
6 november 1974.
14. - Weg naa1· of van het we1'k. NoTmale weg.- Omweg do01' de getToffene
om t·edenen van peTsoonlijke aa1·d. Beslissing dat het ongeval zich niet op
de weg naa1• of van het weTk heeft vo01·gedaan. ----:- Wettelijkheid;- De rechter die
vaststelt dat het ongeval zich heeft voorgedaan toen de getroffene om redenen
van persoonlijke aard een omweg niaakte,
beslist wettelijk dat het ongeval zich niet
op de weg naar of van het werk heeft
voorgedaan. (Artt. l en 2 besluitwet van
13 december 1945).
520
8 januari 1975.

15. - Basisloon.
Vakantiegeld,. Bet·ekening. Ret loon waarop het
vakantiegeld wordt herekend voor de
vaststelling van het basisloon in geval
van arbeidsongeval, wordt niet verminderd met het loon dat de werlmemer verdiend heeft voor het aantal dagen dat
hij tijdens de referteperiode minder
vakantie heeft genomen dan het wettelijk
voorgeschreven aantal vakantiedagen.
(Artt. 34, 35 en 36, § 1, \vet van 10 april
19'il.)
15 januari 1975.
541
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16. - Ongeval op de weg naar of van
het werk. Aansprakelijkheid van de
we1·kgever, van zijn lasthebbers en aangestelden. - Lasthebbm·s of aangestelden
die voo1· het ongeval aanspmkelijk zijn omdat zij eenfout hebben begaan in de uitoefening van h'un dienst.- Gemeenrechtelijke
aanspmkelijkheid. - De werkgever, zijn
lasthebbers en aangestelden zijn gemeenrechtelijk aansprakelijk voor de ongevallen op de weg naar of van het werk, zelfs
indien de voor het ongeval aansprakelijke
lasthebber of aangestelde een font heeft
begaan in de uitoefening van zijn dienst.
(Art. 46, § 1, 5°, wet van 10 april 1971.)
28 jannari 1975.
596
17. - Ongeval op de weg nam· of van
het werlc. - Ongeval te wijten aan de fout
van de aangestelde van de wM·kgevM' van
de get1·ojJene. - Aangestelde gedekt doo1·
de verzeke1·ing tegen de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de werkgever. Subrogatoire vorde1·ing van de verzekeraa1'm·beidsongevallen tegen de verzekeraar van
de burgM'1'echtelijke aansp1·akelijkheid van
de we1'kgever. G1·ondslag van deze
1·echtsvo1'dering. De verzekeraar-arbeidsongevallen die de forfaitaire vergoedingen waarvan sprake in de wetgeving
op de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen betaald heeft
aan de getroffene van een ongeval op de
weg naar of van het werk dat te wijten is
aan de font van de aangestelde van de
werkgever, treedt in de rechten van de
getroffene en kan zich jegens de verzekeraar van de bnrgerrechtelijke aansprakelijkheid beroepen op de dekking
welke aan de aangestelde als verzekerde
is toegekend.
28 januari 1975.
596
18. - Bepalingen bet1'effende het toepassingsgebied van de a1'beidsongevallenwetgeving. Bepalingen van openba1'e
01·de. - De bepalingen betreffende het
toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwetgeving raken de openbare orde.
26 februari 1975.
729
19. - Ongeval dat zich heeft voo1•gedaan
onde1' het 1'egime van de bij het koninklijk
beslttit van 28 septembe1' 1931 samengeo?·dende wetten. - Ongeval waa1·voor een
ande1· pe1'soon aanspmkelijk wordt gesteld
dan het bed?·ijfshoofd, zijn we1'klieden of
gelastigden. Rechtsv01·de1·ing van de
getmffene tegen de aansp1'akelijke de1'de
tot ve1·goeding van de volledige schade op
grand van het gemeen 1'echt. - Beslissing

van de rechter ove1' deze vo1'de1·ing na de
inwe1'kingt1'eding van de a1'beidsongevallenw~t van 10 ap1'il1971. - A1'tikel 46, § 2,
lid 1, van deze laatste wet niet van toepassing. - W anneer de getroffene van
een arbeidsongeval, dat zich heeft voorgedaan onder het regime van de bij het
koninklijk besluit van 28 september 1931
samengeordende wetten betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen en waarvoor een
ander persoon dan het bedrijfshoofd, zijn
werldieden of aangestelden aansprakelijk
is, tegen deze een rechtsvordering instelt
tot vergoeding van zijn volledige schade
op grond van het gemeen recht en de
rechter over deze vordering beslist na de
inwerkingtreding van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, kan de bepaling
van artikel 46, § 2, lid 1, van deze wet,
waarbij een nienwe aansprakelijkheidsregel wordt ingesteld, de vergoeding niet
regelen van de schade waarvan de oorzaak
dagtekent van v66r haar inwerkingtreding. (Artt. J9 van de bij het koninklijk
besluit van 28 september 1931 samengeordende wetten en 46 van de wet van
10 april 1971.)
18 maart 1975.
812

20. - Bepalingen betreffende de vaststell.ing van de ve1'goedingen. - Bepalingen van openba1'e 01·de. - De bepalingen
van de arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 die de vaststelling van de aan de
getroffene of zijn rechthebbenden verschuldigde vergoedingen regelen, zijn
van openbare orde.
9 april 1975.
861
21. - Blijvende a1·beidsongeschiktheid.
- Tijdelijke ve1'erge1·ing ontstaan v661' het
verstrijken van de he1·zieningste1'mijn. Ve1'goeding voo1' tijdelijke arbeidsongeschiktheid, ve1'schuldigd door de ve1·zekeringsinstelling. - Wanneer de blijvende
arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door
een arbeidsongeval, v66r het verstrijken
van de herzieningstermijn zodanig verergert dat de getroffene het beroep waarin
hij gereclasseerd werd, tijdelijk niet meer
kan uitoefenen, is niet het Fonds voor
arbeidsongevallen maar de verzekeringsinstelling de vergoeding voor tijdelijke
arbeidsongeschiktheid verschuldigd en de
verzekeringsinstelling blijft deze ook na
het verstrijken van de herzieningstermijn
verschuldigd, zolang de getroffene zijn
beroep tijdelijk niet meer kan uitoefenen,
zelfs indien geen eis tot herziening is
ingesteld. (Wet van 10 april1971, art. 25).
861
9 april 1975.
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22. - Blijvende arbeidsongeschiktheid.
- Tijdelijke verm·ge1·ing. - Geen eis tot
herziening, ingesteld. - Blijvende arbeidsongeschiktheid niet opnieuw vast te stellen.
- De tijdelijke omzetting van de vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid in een vergoeding voor tijdelijke
arbeidsongeschiktheid met toepassing van
artikel 25 van de arbeidsongevallenwet
van. 10 april 1971, heeft niet tot gevolg
dat de blijvende arbeidsongeschiktheid
na de tijdelijke verergering opnieuw moet
worden vastgesteld, wanneer geen eis
tot herziening is ingesteld.
9 april1975.
861
23. - Kosten. Geding tussen de
get?·offene of zijn rechthebbenden en het
Fonds voor arbeidsongevallen. Toepassing van artikel 68 van de arbeidsongevallenwet. Artikel 68 van de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
luidens hetwelk de kosten van alle vorderingen gesteund op deze wet ten laste
van de verzekeraar vallen, behalve wanneer de eis roekeloos en tergend is, is
toepasselijk op een geding tussen een
getroffene of zijn rechthebbenden en het
Fonds voor arbeidsongevallen. (Impliciete
oplossing.)
861
9 april 1975.

24. - Bepalingen die vaststellen ondm·
welke voorwaarden de arbeidsongevallenwetgeving toepassing vindt. - Bepalingen
van openba?'e m·de. - De bepalingen die
vaststellen onder welke voorwaarden de
arbeidsongevallenwetgeving toepassing
vindt, raken de openbare orde.
9 april1975.
870
25. - Openbare secto?'. -'-- lVet van
3 juli 1967. - Pe1·soneelsleden van de
gesubsidieerde onderwijsinrichtingen. Recht op vergoeding. - Voorwaarden. De vergoeding voor de ongevallen, welke
aan personeelsleden van de gesubsidiem·de onderwijsinrichtingen die weddetoelagen ten laste van de Staat genieten,
tijdens en door de uitoefening van hun
ambt zijn overkomen, is niet uitgesloten
ingeval de taken die op het ogenblik van
het ongeval werden uitgeoefend niet de
taken zijn waarvoor weddetoelagen worden verleend. (Artt. 1 en 2 wet van
3 juli 1967; artt. 1 en 2 K.B. van
24 januari 1969.)
30 april 1975.
960
26. Ove1•heidssecto?'. Wet van
3 juli 1967, a1·tikel14, § 1, 3°.- Rechtspe?'sonen, openba?·e instellingen en leden
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van hun personeel tegen wie geen vordering
tot schadevergoeding op basis van de 1'egels
van het gemeen 1·echt kan worden ingesteld.
- Begrip. - De rechtspersonen, o.a. de
Belgische Staat, en de openbare instellingen alsmede de leden van hun personeel
tegen wie krachtens artikel 14, § 1, lid 3,
van de wet van 3 juli 1967 betreffende
de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar
en van het werk en voor beroepsziekten
in de overheidssector geen vordering tot
schadevergoeding op basis van de regels
van het gemeen recht kan worden ingesteld, zijn de rechtspersonen die overeenkomstig deze regels aansprakelijk zijn
voor de schade welke de getroffene heeft
geleden ten gevolge ofwel van een eigen
fout ofwel, naar gelang van het geval,
van een fout van hun orgaan of van hun
aangestelde ; daar een militair van een
vreemde krijgsmacht, die in Belgie
verblijft of er op doortocht is, noch een
orgaan noch een aangestelde is o.m.
van de beddelde person en en open bare
instellingen, als hij in deze hoedanigheid
schade toebrengt aan een der personen
waarvan sprake in artikel 1 van vorenvermelde wet van 3 juli 1967, kan de vordering van een dergelijke getroffene om
op basis van het gemeen recht schadevergoeding te bekomen niet tegen de
Belgische Staat worden ingesteld en dus
evenmin worden uitgesloten, overeenkomstig artikel 14, § 1, lid 3, van de
genoemde wet.
2 mei 1975.
963

27. Overheidssector. - Wet van 3 juli
1967. - Ongeval vm·om·zaakt dam· een lid
van geallieerde krij gsmachten die in
Belgie vm·blijven of e?' op doo?·tocht zijn.Ove1·eenkomst op 19 juni 1951 te Landen
ondertekend en goedgekeu1·d bij de wet
van 9 januati 1953, attikel VIII-5. Belgische Staat moet kmchtens deze ove1'eenkomst de votde?·ing tot schadevergoeding
voo?' 1·ekening van de V?'eemde Staat " tegelen "·- Attikel14, § 1, lid 3, van de wet
van 3 jt~li 1967 doet geen afb1'et~k aan de
vo1·dm·ing van de get1·offene. - Hoewel
de Belgische Staat, krachtens artikel VIII-5 van de Overeenkomst tussen
de bij het Noord-Atlantische Verdrag
aangesloten Staten, betreffende de rechtspositie van hun krijgsmachten, op 19 juni
1951 te Londen ondertekend en goedgekeurd bij de wet van 9 januari 1953,
de vordering tot schadevergoeding moet
" regelen >> welke door de getroffene
is ingesteld wegens schade veroorzaakt
ten gevolge van een " handeling of ver-
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zuim >> van een lid van de geallieerde
krijgsmachten die op het Belgische
grondgebied verblijven of er op doortocht
zijn, vloeit deze verplichting uitsluitend
voort uit bepalingen van clit verdrag dat
de Belgische Staat ertoe verplicht de
schadevergoeding te « regelen >> voor rekening van een vreemde Staat of van
diens militairen die, volgens het gemeen
recht, tot schadevergoeding konden gehouden zijn ; hieruit vqlgt dat, wanneer
hij die door een dergelijke schade wordt
getroffen een persoon is waarvan sprake
in artikel 1 van de wet van 3 juli 1967,
de Belgische Staat diens vordering tot
schadevergoeding moet << regelen >> en
dat artikel 14, § 1, lid 3, van vermelde
wet hieraan geen afbreuk kan doen.
2 mei 1975.
963

28. Aangestelde van het ondet•nemingshoofd die door een arbeidsongeval
wordt getroffen ten gevolge van de uitshdtende fout van een det·de. - Ondernemingshoofd dat in de rechten van zijn
aangestelde t1·eedt. Det•de ve1'001'deeld
tot betaling, aan het onde1·nemingshoojd,
van de vet•goedingsinte1•esten op het toegekende kapitaal. - Inte1·esten zijn een
bestanddeel van de volgens het gemeen
recht berekende schade welke het ondet·nemingshoojd heeft geleden. - Wettelijke
beslissing. - W anneer een aangestelde
van het ondernemingshoofd getroffen is
door een arbeidsongeval ten gevolge v;:tn
de uitsluitende fout van een derde, kan de
rechter de derde ertoe veroordelen aan
het ondernemingshoofd, dat in de rechten
van zijn aangestelde is getreden, vergoedingsinteresten op het toegekende
kapitaal te betalen, wanneer hij beslist
dat deze interesten een bestanddeel. van
de volgens het gemeen recht berekende
schade van het onderne;mingshoofd is,
zelfs inclien het kapitaal, dat de aan de
getroffene wegens blijvende arbeidsongeschiktheid te betalen rente vertegenwoorcligt, niet werd gevestigd door het
ondernemingshoofd.
9 juni 1975.
1069

29. - Rente. Vestiging van het
lcapitaal.- Gevolg.- De vestiging door
de verzekeraar van het kapitaal van de
aan de getroffene van een arbeidsongeval
verschulcligde rente is zonder gevolg op
het recht van de getroffene op de rente.
(Art. 51 wet van 10 april 1971.)
1077
30. Rente. Vestiging van het
kapitaal. - Toe te passen tm·ief. - Be-

houdens afwijkende bepaling, moet de
verzekeraar het kapitaal van de aan de
getroffene van een arbeidsongeval verschuldigde rente vestigen op basis van
het tarief dat wordt toegepast ten tijde
van de werkelijke vestiging, welke ook
de termijn hiervoor zijn. (Art. 51 wet
van 10 april 1971.)
11 juni 1975.
1077

31. - Rente.·- Wcta1•de van de in
kapitaal betaalba1·e 1·ente. - Be1·ekening.
- De waarde van de rente waarvan ten
hoogste een derde aan de getroffene van
een arbeidsongeval als kapitaal kan
worden uitbetaald, wordt berekend op
basis van het tarief dat wordt toegepast
voor de vestiging van het kapitaal van
de rente. (Artt. 45 en 51 wet van 10 april
1971.)
11 juni 1975.
1077
32. Ongeval ove1·komen tijdens de
ttitvoering van de m·beidsovm·eenkomst. Begrip. - Wordt een handelsvertegenwoordiger, op het ogenblik dat hij huiswaarts keert na zijn clienteel te hebben
bezocht, door een ongeva.l getroffen, dan
kan de rechter, op grand van de gegevens
van de zaak, wettelijk beslissen dat de
handelsvertegenwoordiger op dat ogenblik zijn arbeidsovereenkomst nog uitvoerde en dat het ongeval een arbeidsongeval en geen ongeval naar of van het
werk is. (Art. 1, leden 1 en 6, gecoorcL
wetten van 28 septem.ber 1931.)
18 juni 1975.
1107

33. - Ve1·bocl om de schadeve1•goeding
van gemeen recht en de arbeidsongevallenvergoeding te cunmle1·en. - Be1·ekening
van de met de schadeve1·goeding van gemeen 1'echt ove1·eenstemmende 1·ente. Toepasselijk bm·ema. De rente die
overeenstemt met de volgens het gemeen
recht toegekende schadevergoeding, welke krachtens artikel 46, § 2, lid 2, van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 niet mag worden samengevoegd met
de arbeidsongevallenvergoeding, moet
worden berekend volgens het barema F,
gevoegd bij het koninklijk besluit van
21 december 1971.
18 juni 1975.
1111
34. - Eis tot he1·ziening. - G1·ondslag.
- G1·enzen. - Inzake arbeidsongevallen
kan de eis tot her:ziening enkel gegrond
zijn op een wijziging van het verlies van
arbeidsgeschiktheid van de getroffene
of op zijn overlijden aan de gevolgen van
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het ongeval. (Art. 72 wet van 10 april
1971.)
1149
25 juni 1975.

35.- Wet tot wijziging van de wettelijke
bepalingen houdende de wijze van be?'ekening van de aan de getroffene vm·schtddigde ve1·goedingen. - Wet onmiddellijk
van toepassing op de beTekening van de
ve1·goedingen voor de gevolgen van een
ongeval van v661· haa1' inwm·kingtreding
welke hie1'na opt1•eden of voo1·tdu1·en, tenzij
de ve1•goedingen toen Teeds dejinitief wa1·en
vastgesteld. - Dejinitief ve1·goedingen. BegTip.- Hoewel de wet die een wijzigmg brengt in de wettelijke bepalingen
tot vaststelling van de wijze waarop de
wegens een arbeidsongeval verschuldigde
vergoedingen worden berekend, in beginsel van toepassing is op de berekening
van de vergoedingen wegens de gevolgen
van een ongeval van v66r haar inwerkingtreding die na deze datum optreden of
voortduren, tenzij de vergoedingen op
dat ogenblik reeds definitief waren vastgesteld, mag de getroffene naar aanleiding van een eis tot herziening van
de overeenkomst tussen de partijen die
v66r de datum van de inwerkingtreding
van de nieuwe wet werd gehomologeerd,
niet vragen dat de basisbezoldiging op
grond van deze wet wordt vastgesteld,
aangezien deze bezoldiging definitief was
vastgesteld op de dag van de homologatie.
25 juni 1975.
1149
ARBEIDSOVEREENKOMST.
1. - Begrip. - Niet door een arbeidsovereenkomst gebonden is de kloosterling
die een leeropdracht vervuld ter uitvoering van de bij zijn intrede in het ldooster
aangegane verbintenis om overeenkomstig
de regel van de ldoostergemeenschap
onderwijs te geven. (Artt. ll08 en 1126
B.W. ; art. 5 wetten betreffende het
bediendencontract,
gecoordineerd op
20 juli 1955.)
11 september 1974.
38

2 . - Bediende. - Gecoordineerde wetten van 20 juli 1955, attikel10, §§ 1 en 5.
- D1·aagwijdte van deze bepalingen. Daar de bediende, aangeworven voor
een onbepaalde tijd, overeenkomstig
de artikelen 10, §§ I en 5, van de wetten
betreffende het bediendencontract, gecoordineerd bij het koninldijk besluit
van 20 juli 1955, gedurende de eerste
dertig dagen van arbeidsongeschiktheid
tengevolge van een ziekte of ongeval, het
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recht op de door de overeenkomst bepaalde bezoldiging behoudt en de rechtsvordering tegen de derden die aansprakelijk
zijn voor de in dit artikel bedoelde ongevallen door de werkgever in de plaats
van het slachtoffer kan worden ingesteld,
rechtvaardigt de overweging, dat het ten
deze niet gaat om een arbeidsongeval,
niet wettelijk de beslissing tot afwijzing
van de rechtsvordering, waarbij de'werkgever die deze bezoldiging heeft betaald
terugbetaling vordert aan de voor het
ongeval aansprakelijke derde, aangezien
de wet geen onderscheid maakt tussen het
arbeidsongeval en elk ander ongeval.
7 oktober 1974.
172
3. - Bediende. - Overeenkomst vom·
onbepaalde tijd. - Opzeggingste1·mijn. Jaarloon hoge1· dan 150.000 frank. Door de bediende in acht te nemen opzeggingstermijn. - Door de 1'echter vastgestelde tm·mijn !carter dan die bepaald voor
een bediende wiens jaa1'loon niet hager dan
150.000 fmnk is. - Wettigheid. - De
door de rechter vastgestelde opzeggingstermijn die voor de beeindiging van een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd in acht moet worden genomen door
een bediende wiens jaarloon 150.000 frank
overschrijdt, mag korter zijn dan de door
artikel 15, § 1, van de wetten betreffende
het bediendencontract bepaalde opzeggingstermijn die in acht moet worden
genomen door een bediende wiens jaar1oon niet hoger dan 150.000 frank is.
(Art. 15, § 2, gecoordineerde wetten
van 20 juli 1955.)
9 oktober 1974.
181

4. - A1'beidsove1'eenkomst voor huisarbeide?·s. - Schorsing van de ttitvoering
van de overeenkomst. A1·beidsonde1'b1'eking bij gebrek aan wm·k wegens
economische oo1·zaken. - Kan een oorzaak
tot scho1·sing zijn. De rechter kan
beslissen dat de uitvoering van een
arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders
geschorst is, wanneer de huisarbeider
tijdelijk verhinderd wordt de bedongen
arbeid te verrichten bij gebrek aan werk
wegens economische oorzaken, ook al
bepaalt geen wet in welke gevallen en
onder welke voorwaarden de uitvoering
van zulke overeenkomst geschorst is.
308
6 november 1974.

5. - Teko1·tkomingen na het tenietgaan
van de ovm·eenkomst. Beeindiging
wegens die tekortkomingen uitgesloten. Tekortkomingen van een partij nadat de
arbeidsovereenkomst reeds teniet is ge-
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gaan, kunnen niet meer tot de beeindiging ervan leiden.
6 november 1974.
310

6.- Handelsve1·tegenwooTdige1'.- Ve?'·
moeden juris tantum van het bestaan van
een a?·beidsoveTeen,komst vooT bedienden.Tegenbewijs ajgeleid uit de wijze van ~tit
voeTing van de oveTeenkomst. - Bewijslast
niet op de handelsve1·tegenwom·digeT gelegd.
-De rechter, die de afwezigheid van een
gezagsverhouding tussen opdrachtgever
en handelsvertegenwoordiger afleidt uit
de wijze waarop de overeenkomst is uitgevoerd, legt de last van het tegenbewijs
van het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor bedienden niet op de handelsvertegenwoordiger. (Art. 2 wet van 30 juli
1963.)
4 december 1974.
399

7.- Handelsve1·tegenwoo1'dige1'.- GezagsveThmtding.- Beg1·ip.- De rechter
mag wettelijk oordelen dat de omstandigheden dat de opdrachtgever het recht
heeft te bepalen welke modellen van de
door hem geproduceerde goederen moeten
worden verkocht, niet inhoudt dat de
opdrachtgever gezag over- de handelsvertegenwoordiger uitoefent, waardoor
beide partijen door een arbeidsovereenkomst voor bedienden zijn gebonden.
(Art. 2 wet van 30 juli 1963.)
4 december 1974.
·
399
8. - Bedienden. - Opzeggingsve1'goeding. - Vakantiegeld in aanme1·king te
nemen. - De vergoeding die krachtens
artikel 20 van de wetten betreffende het
bediendencontract moet worden betaald
door de partij die de overeenkomst zonder
dringende reden of zonder inachtneming
van de opzeggingstermijn beeindigt, omvat naast de wedde de verdiensten verworven krachtens de overeenkomst, inzonderheid het bijkomend vakantiegeld,
bepaald bij artikel 38, 2°, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967, gewijzigd
bij artikel 31 van het koninklijk besluit
van 2 april 1970.
4 december 1974.
402
9. Besche1'ming van het loon. - Wet
van 12 ap1·il 1965, a1·tikel 10. - Toepasselijk op de opzeggingsvergoeding. Artikel 10 van de wet van 12 april 1965,
luidens hetwelk voor het loon van rechtswege intrest verschuldigd is met ingang
van het tijdstip waarop het eisbaar wordt,
is toepasselijk op de opzeggingsvergoeding.
4 december 1974.
402

10. - We1·klieden. - WillekeuTig antslag. - Vaststelling dat de doo1' de we1·kgeve1' ingeToepen ?'eden van het ontslag
niet de ware ?'eden is. - Geen voldoende
bewijs van willeke~trig ontslag. - Om de
werkgever tot het betalen van de bij
artikel 24tC1' van de wet van 10 maart
1900 bepaalde vergoeding wegens willekeurig ontslag te veroordelen volstaat
de rechter niet met de vaststelling dat
de door de werkgever ingeroepen reden
van het ontslag niet de ware reden is.
15 januari 1975.
542
11. - Bedienden. - Ontslag wegens
d1·ingende ?'eden. Dringend kamkte1·
van de ?'eden.- Onaantastba?'e beoo1'deling.
- De feitenrechter beoordeelt onaantastbaar in feite het dringend karakter van
de reden door een partij ingeroepen om
een arbeidsovereenkomst voor bedienden
zonder opzegging te beeindigen. (Art. 18
wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955.)
29 januari 1975.
616
12. - Verband van ondergeschiktheid.
- Beg1'ip. - Hoewel een arbeidsovereenkomst hierdoor wordt gekenmerkt dat
iemand zijn werkzaamheden ten dienste
van een ander stelt door zich aan diens
gezag en toezicht te onderwerpen, wordt
het bestaan van het verband van ondergeschiktheid niet uitgesloten door het
feit dat iemand die zich tot werken verbindt, zoals een dienster in een bar, haar
vrijheid niet volledig prijsgeeft, doch
deze ten dele behoudt in de uitoefening
van haar werk.
3 februari 1975.
626

13. - Ve1'band van onde1'geschiktheid.
- Ve1'band waa?·doo1' een zeke1'e V1'ijheid
in de uitoefening van de weTkzaarnheid
niet W01'dt uitgesloten. Hoewel een
arbeidsovereenkomst him·door wordt gekenmerkt dat iemand zijn werkzaamheden ten dienste van een ander stelt door
zich aan diens gezag en toezicht te onderwerpen, wordt het bestaan van het verband van ondergeschiktheid niet uitgesloten door het feit dat iemand die zich
tot werken verbindt, zoals een dienster
in een bar, haar vrijheid nie,t volledig
prijsgeeft, doch deze ten dele behoudt in
de uitoefening van haar werk.
3 februari 1975.
626
14. - Bedienden.
Gecoi:h·dinee?·de
wetten van 20 juli 1955, a1'tikel 15, gewijzigd bij a1'tikel 44 van de wet van
21 novembe1' 1969. - Geval waarin het
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jaarlij ks loon van de bediende 150.000 frank
oversch?'ijdt. - V om·wam·den waa1·aan de
opzeggingstermijn is onde1·worpen.
Naar luid van artikel 15, § 2, lid 1 en 2,
van de gecoordineerde wetten betreffende
het bediendencontract, gewijzigd bij
artikel 44 van de wet van 21 november
1969, worden de door de werkgever en de
bediende in acht te nemen opzeggingstermijnen, wanneer het jaarlijks loon
van deze laatste 150.000 frank overschrijdt, vastgesteld hetzij bij overeenkomst gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven,
hetzij door de rechter, en mag, indien
de opzegging wordt gegeven door de werkgever, de opzeggingstermijn niet lager
zijn dan de in § 1, eerste en tweede lid,
van dat artikel vastgestelde termijnen ;
volgens artikel 22 van genoemde wetten
zijn de bedingen waarbij kortere termijnen worden bepaald nietig in geval van
opzegging door de werkgever.
5 februari 1975.
636

15. - Bedienden.
Vergoeding die
als opzegging geldt. - Fmjaitai1•e VM'goeding. - De vergoeding die verschuldigd is aan een zonder. opzegging ontslagen bediende is een forfaitaire vergoeding en kan hager of lager zijn dan
de werkelijk geleden schade. (Art. 20
gecoord. wetten betreffende het bediendencontract.)
19 februari 1975.
685
16. - Bedienden. - Rechter die benevens de als opzegging geldende ve1·goeding
aanvullende schadevergoeding toekent omdat de ontslagen bediende een g1•oot nadeel
heejt geleden. - Nadeel. dat in al zijn
bestanddelen niet vei·schilt van de schade
welke door de opzeggingsve1•goeding wo1·dt
hersteld. Onwettelijke beslissing. De rechter die benevens deals opzegging
geldende vergoeding aanvullende schadevergoeding toekent omdat de ontslagen
bediende een groat nadeel heeft geleden
aangezien hij niettegenstaande de stappen die hij gedaan heeft geen nieuwe
betrekking in Belgie heeft gevonden,
rechtvaardigt niet wettelijk zijn beslis-.
sing, omdat het aldus vergoede nadeel
in al zijn bestanddelen niet verschilt van
de schade welke door de opzeggingsvergoeding wordt hersteld. (Art. 20
gecoord. wetten betreffende het bediendencontract.)
19 februari 1975.
685
17. Bedienden.
Ove1·eenkomst
waarin een verbintenis op proef vom·komt.
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- Vaststelling van het loon om de geldigheid van de ve1·bintenis op pmej na te gaan.
- Loon waarin het vakantiegeld is VM'Vat.
- Ret loon waarmee rekening wordt
gehouden om de geldigheid nate gaan van
een verbintenis op proef in een arbeidsovereenkomst voor bedienden omvat,
benevens de wedden, ook de voordelen
verworven krachtens de overeenkomst,
o.a. het supplement waarvan sprake is in
artikel 38, 2°, van het koninklijk besluit
van, 30 maart 1967, gewijzigd bij artikel 31 van het koninklijk besluit van
2 april 1970. (Art. 3 gecoord. wetten
betreffende het bediendencontract ; art 38,
2°, K.B. van 30 maart 1967, gewijzigd
bij K.B. van 2 april 1970.)
19 maart 1975.
813
18.- We1•klieden.- We1·kman wegens
ziekte arbeidsongeschikt. - Recht op loon.
- Verplichting een geneeskundig getuigschrijt over te leggen aan de door de werlcgeve?' gemachtigde geneesheM'. - V M'plichting opgelegd door het a1·beidsreglement. Wettelijkheid. -De verplichtin.g voor de
:werkman om in geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte een geneeskundig getuigschrift over te leggen aan een
door de werkgever gemachtigde geneesheer, kan wettelijk worden opgelegd door
het arbeidsreglement. (Art. 29bis, lid 2,
wet van 10 maart 1900.)
19 maart 1975.
816
19. - Bedienden. - V e1:jaring van de
vo?"dering die 'ttit de arbeidsove?"eenkomst
voo1· bedienden ontstaat. - T1m·de?'ing die
uit de arbeidsove1·eenkomst voo?' bedienden
ontstaat. - Beg1•ip. - De vordering tot
terugbetaling van bedragen welke een
bediende zich heeft toegekend zonder
toestemming van de zaakvoerder van de
vennootschap waar hij werkte, is een
vordering die ontstaat uit de overeenkomst voor bedienden, in de zin van artikel 34 van de wetten op het bediendencontract, gecoordineerd bij bet koninklijk
besluit van 20 juli 1953 en gewijzigd bij
de wet van. 21 november 1909.
16 april 1975.
907

20. - Opzegging van de overeenkomst.
- Vorde1·ing tot ontbinding door de partij
die opzegging heeft gegeven.- Wettigheid.
- De partij die een arbeidsovereenkomst
heeft opgezegd, kan alsnog de ontbinding
van de overeenkomst met toepassing van
artikel ll84 van het Burgerlijk Wetboek
vorderen, wanneer niet blijkt dat zij de
overeenkomst in stand heeft willen hou-
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den tot op het ogenblik van het verstrijken van de opzeggingstermijn. (Impliciete
oplossing.)
7 mei 1975.
979

21. - A1·beidsove1·eenkomst voo1' bedienden. - Ontslag we gens d1·ingende 1·eden. Kennisgeving van de d1•ingende 1'eden. Aangetekende b1·ief die doo1' een gelijkwam·dige akte kan wo1·den vm·vangen. V oonvam·de. - De aangetekende brief
waarbij inzake arbeidsovereenkomst kennis wordt gegeven van de dringende reden
tot rechtvaardiging van het ontslag
zonder opzegging, kan worden vervangen
door een gelijkwaardige akte, mits de
wijze van kennisgeving de rechten van
de ontslagen partij niet schaadt. (Gecoi.irdineerde wetten van 20 juli 1955,
art. 18).
7 mei 1975.
980
22.- Bedienden.- Ovet·eenkomst voo1'
onbepaalde tijd. - Ontslag. - Beg1'ip. Ontslag is de handeling is waardoor een
partij aan de andere ter kennis brengt
dat zij de arbeidsovereenkomst van een
onbepaalde tijd wil beeindigen. (Art. 14
gecoi.ird. wetten betreffende het bediendencontract.)
14 mei 1975
991
23.- Bedienden.- Ove1'eenkomst voor
onbepaalde tijd.- Opzegging.- Beg1'ip.
- Opzegging is de voorafgaande mededeling van een partij aan de andere
van de datum waarop de arbeidsovereenkomst voor bedienden van een onbepaalde tijd moet eindigen. (Art. 14
gecoi.ird. wetten betreffende het bediendencontract.)
14 mei 1975.
991
24.- Gewam·borgd weekloon.- Ande1'
ongeval dan een arbeidsongeval of een
ongeval op de weg naaT of van het wm·k.Betaling doo1· de we1·kgever van het gewam·borgd weekloon. - Reg1·esvo1'dm·ing van
de wm·kgeve1' tegen de derde die voor het
ongeval aansprakelijk is. - De1·de. Beg1·ip. - " Derde ll als bedoeld in artikel 29, § 4, van de wet betreffende het
arbeidscontract is de persoon die vreemd
is aan de arbeidsovereenkomst tussen
de werkgever en de werkman, die is
getroffen door een ander ongeval dan
een arbeidsongeval of een ongeval op
de weg naar of van het werk en aan wie
de werkgever het gewaarborgd weekloon
heeft betaald ; hij die voor een dergelijk
ongeval aansprakelijk is is dus een derde,
in de zin van deze wettelijke bepaling,

zelfs indien hij ook
overeenkomst met de
den is. (Art. 29, § 4,
1900; art. 17 wet van
· 27 mei 1975.

door een arbeidswerkgever verbonwet van 10 maart
10 december 1962.)
1016

25.- Bedienden.- OveTeenkomst van
onbepaalde duu1'. - Eenzijdige beeindiging dom· de we1'kgeve1·. - Kennisgeving
van een ontoeTeikende opzeggingste1'mijn.
-Recht van de bediende op ve1·goeding.BegTip.- Wanneer een arbeidsovereenkomst voor bedienden van onbepaalde
duur door de werkgever eenzijdig wordt
beeindigd met kennisgeving van een
kortere opzeggingstermijn dan de wettelijke, heeft de bediende recht op een ver·
goeding gelijk aan het bedrag der krachtens de overeenkomst verworven wedden
en verdiensten en overeenstemmend met
het overblijvend deel van de opzeggingstermijn welke de werkgever had moeten
in acht nemen. (Artt. 15 en 20 gecoi.ird.
wetten betreffende het bediendencontract.)
4 juni 1975.
1055
26.- Bedienden.- Ove1'eenkomst van
onbepaalde duu1·. - Eenzijdige beeindiging doo1' de weTkgever met kennisgeving
van een ontoe1'eikende opzeggingste1·mijn.
- Recht op ve1'goeding ontstaat vanaf deze
kennisgeving. - Later akkooTd tussen de
paTtijen om de opzeggingste1'mijn waarvah
kennis we1'd gegeven te verlengen. - Afstand van dit 1'echt. - D1'ingende reden
waa1'doo1' de ontbinding van de oveTeenkomst doo1' de we1'kgeve1' tijdens de ingevolge akkom·d van de paTtijen ve1'lengde
opzeggingstermijn gewettigd is. - VeTval
van het 1'echt op veTgoeding. - Hoewel
de door een overeenkomst van onbepaalde duur verbonden bediende, in beginsel,
vanaf de kennisgeving van een kortere
opzeggingstermijn dan de wettelijke,
recht heeft op een vergoeding gelijk aan
het bedrag van de krachtens de overeenkomst verworven wedden en verdiensten
en overeenstemmend met het overblijvende deel van de opzeggingstermijn
welke de werkgever had moeten in acht
nemen, heeft dit recht geen bestaansreden
meer als deze termijn, bi:nnen de termijn
waarvan werd kennis gegeven, ingevolge
akkoord van de partijen werd verlengd,
of vervalt het als de werknemer zich
binnen dezelfde termijn schuldig maakt
aan een feit of aan een tekortkoming die
het onmiddellijk ontslag wegens een
dringend.e reden rechtvaardigt. (Artt. 15,
18 en 20 gecoi.ird. wetten betreffende het
bediendencontract).
4 juni 1975.
1055
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27. - Bedienden. - Wettelijke bepalingen tot ?'egeling van de beBchenning de1'
we?·kneme?'B die gebiedend zijn. - Wetten
van politie en veiligheid. Inzake
arbeidsovereenkomsten zijn de wettelijke
bepalingen die de bescherming van de
werkn.emers regelen en die gebiedend zijn,
zoals artikel 15, lid 1, van de wetten
betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955, wetten van
politie en van veiligheid, in de zin van
artikel 3, lid 1, van het Burgerlijk Wethoek.
25 juni 1975.
1146
28.- Bedienden.- Ove?'eenlcomBt dam·
een m·eemde wet behee?'Bt. - Ovm·eenkomBt
waa1'in een lcm·te1'e opzeggingBtm·mijn op
een kleinere opzeggingBve?·goeding wm·dt
vaBtgeBteld dan die welke dam· de BelgiBche
wet aan de wm·kgevm· wo?·den opgelegd. OlauBule in Btrijd met een bepaling die het
kenmerk heejt van een wet van politie en
veiligheid. - Gevolgen. - Al is de clausule van een bij een vreemde wet beheerste arbeidsovereenkomst voor bedienden,
waarin een kortere opzeggingstermijn of
een kleinere opzeggingsvergoeding wordt
vastgesteld dan die welke door de Belgiselle wet aan de werkgever worden
opgelegd, in strijd met een bepaling die
het kenmerk heeft van een wet van
politie en veiligheid en kan ze aldus in
Belgie geen toepassing vinden, toch moet
aan de bediende geen opzeggingsvergoeding betaald worden, in zoverre deze het
minimum van de Belgische wet te boven
gaat.
25 juni 1975.
1146
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1. - Tuchtrechtelijlce vervolgingen op
g1·ond van aantaBting van de ee?' en de
waa1'digheid van de 01·de wegenB laBte1'lijke
aantij gingen tegen een andere architect die
gemeentebeambte iB. - A1·tikel 447, lid 3,
van het Stmjwetboelc. Bepaling niet
van toepaBBing op de p?·ocedu?'e vom· de
t~tchtove?·heid. W anneer een architect
op grond van aantasting van de eer en
de waardigheid van de Orde vervolgd
wordt orndat hij een andere architect,
die gerneentebeambte is, beschuldigd
heeft van omkoping in de uitoefening
van zijn ambt, valt de procedure voor
de tuchtoverheid buiten de toepassing
van artikel 447, lid 3, van het Strafwetboek en rnoet dus niet worden geschorst
tot de definitieve beslissing van de.
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bevoegde overheid over het aangetijgde
feit, aangezien de tuchtoverheid geen
kennis heeft gehad van een vordering
wegens lasterlijke aangifte.
11 oktober 1974.
196

2. - Tuchtp?·ocedu1'e. - Bu1·eau van
de raad van de 01·de van m·chitecten. Geen bevoegdheidBove1'd?·acht aan een van
zijn leden mogelijk. - Ret bureau van
de raad van de Orde van architecten
onderzoekt de klachten welke werden
ingediend tegen de personen die onder de
raad van de Orde ressorteren en verwijst,
zo nodig, het geval naar de raad; bij
gebrek aan een wettelijke bepaling waarbij het bureau gemachtigd wordt om zijn
bevoegdheid over te dragen, vermag het
niet een van zijn leden te gelasten met
het onderzoek van de klachten. (Art. 23
wet van 26 juni 1963.)
7 februari 1975.
646
3 . - Tuchtproced~we. - H~tiBho~tdelijk
?'eglement van de raad van de 01·de. KmchtenB artilcel 46 van genoemd 1'e,glement kan het bu?·eau zijn bevoegdheid aan
een ve?'Blaggever ovm·dmgen. - Onwettelijke bepaling, die niet kan wo1·den toegepast. - Wegens onwettelijkheid kan
niet worden toegepast artikel 46 van het
huishoudelijk reglement van de raad van
de Orde van architecten, krachtens hetwelk bet bureau van de raad van de Orde
zijn bevoegdheid aan een verslaggever
kan overdragen. (Art. 107 Grondwet;
art. 23 wet van 26 juni 1963.)
646
7 februari 1975.
4 . - Tucht.- Raad van de Orde. Wettelijke bepalingen tot ?'egeling van de
kenniBneming van de mad van de 01·de en
wettelijke bepalingen tot ?'egeling vande 'Uitoefening van de ?'echten van de vm·dediging.
vom· deze mad.- Uit de vergelijking van
artikel 23 met het geheel van de bepalingen van artikel 24 van de wet van 26 juni
1963 tot instelling van een Orde van
architecten blijkt dat artikel 23 de kennisnerning van de Orde regelt, terwijl
artikel 24 de uitoefening regelt van de
rechten van de verdediging van degene
wiens geval door het bureau van voornoemde raad naar de raad werd verwezen.
13 februari 1975.
661

5. - BeBliBBing van de mad van de
01·de van architecten. - Hoge?' bemep ingeBteld bij ter poBt aangetekende brief die
niet ondertekend iB.- Akte daM nietigheid
aangetaBt. - Ret hoger beroep ingesteld
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tegen een beslissing van de raad van de
Orde van architecten door een ter post
aangetekende brief die niet is ondertekend
is nietig ; de nietigheid van deze proceshandeling moet, ze1fs ambtshalve, uitgesproken worden door de raad van
beroep van de Orde. (Artt. 26, lid 2 en 6,
wet van 26 juni 1963 en 862, §§ 1, 2°, en 2,
G.W.)
791
14 maart 1975.

Schouwing van motor·voertuigen.
Richtlijn nr·. 72/306 van 2 augustus 1972
van de Raad van de Eur·opese Gemeenschappen inzake de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen der· Lid-Staten met
betr·ekking tot de maatr·egelen die moeten
worden genomen tegen de verontreiniging
doo?' dieselmotoren. - Bepalingen van deze
r·ichtlijn die, gesteld dat zij r·echtstr·eeks van
toepassing zijn, niet kunnen wor·den toegepast op feiten, gepleegd v66r de bij de
richtlijn zelf voo?' haar inwer·kingtreding
gestelde datum. - Artikel 5 van de richtlijn nr. 72/306 van 2 augustus 1972 van de
Raad van de Europese Gemeenschappen
inzake onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking
tot de maatregelen die moeten worden
genomen tegen verontreiniging door dieselmotoren bepaalt dat de Lid-Staten,
binnen een in het artikel vastgestelde tijd,
de nodige maatregel invoeren om aan
het bepaalde in deze richtlijn te voldoen
zodat de bepalingen hiervan, in de regel,
en gesteld dat zij rechtstreeks van toepassing zijn, niet kunnen worden toegepast op feiten, welke v66r het verstrijken
van deze termijn zijn gepleegd, en o.m.
op de feiten waarvan sprake in artikel 39,
§ 2, van het koninklijk besluit van
15 maart 1968 houdende algemeen
reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen.
16 juni 1975.
1096

AUTEURSRECHT.

1. - Mttzikaal werk. - Openbar·e uitvoering of ver·toning. - Toestemming van
de auteur vereist. Onverminderd de
toepassing van de wet van 11 maart
1958, heeft de auteur van een 1etterkundig werk of van een kunstwerk,
bedoeld in de wet van 22 maart 1886,
alleen het recht om het op om het
even welke wijze of vorm opnieuw uit
te geven of na te beelden of machtiging
te verlenen om zulks te doen ; geen
muzikaal werk mag hetzij geheel, hetzij
gedeeltelijk, in het openbaar uitgevoerd
of vertoond worden, zonder toestemming
van de auteur. (Wet van 22 maart 1886,
art. 1 en 16.)
736
27 februari 1975.
2.- Muzikaal werk. - Openbar·e uitvoering of ver·toning. - Begrip. - Een
muzikaal werk in het openbaar ten
gehore brengen door midde1 van een
radiotoestel is een uitvoering of vertoning
waarvoor de toestemming van de auteur
is vereist.
27 februari 1975.
736

B
BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN.

1. - Bankbreuk. - Ter·ugkeer tot de
failliete boedel van alle bedr·ieglijk ontvr·eemde goederen. - Rechter· die ambtshalve over· de ter·ugkeer moet beslissen, zelfs
in geval van vrijspraak.- In de gevallen
als bedoeld bij de artikelen 575, 577 en
578 van het Wetboek van koophandel,
beslist de rechter voor wie de zaak aanhangig is, ambtshalve, zelfs in geval van
vrijspraak, over de terugkeer tot de
failliete boedel van alle goederen die
bedrieglijk zijn ontvreemd. (Art. 579
W.K.)
2 december 1974.
384

2. - Bankbr·euk. - Oonstitutieve feiten
van bankbteuk die aan het faillissement
voorafgaan. - Misdr·ijf dat pas ontstaat
op de wer·kelijke datum van het faillissement. - W anneer de constitutieve feiten
van eenvoudige bankbreuk aan het faillissement voorafgaan, ontstaat het misdrijf eerst en begint de verjaring van de
strafvordering pas te lopen vanaf de
datum van de werkelijke toestand van
faillissement.
24 februari 1975.
708
3. - Eenvoudige bankbr·euk. - Facultatieve oor·zaken van bankbteuk.- Rechter·
die gebtuik maakt van zijn beoor·delingsr·echt. - Geen desbetteffende conclusie. -
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Beslissing die niet bijzonder met redenen
omkleed moet zijn. - W anneer de failliet
verklaarde koopman aan eenvoudige
bankbreuk kan schuldig verklaard worden behoeft de rechter, die gebruik maakt
van het hem door de wet verleend beoordelingsrecht, bij ontstentenis van een
desbetreffende conclusie de beslissing tot
veroordeling van de beklaagde wegens
eenvoudige bankbreuk niet bijzonder met
redenen te omkleden. (Art. 574 W.K.
[wet van IS april 1851 op het faillissement]; art. 997 Grondwet.) _
17 maart 197 5.
800

4.- Bankbreuk.- Strajvordering onajhankelijk van de jaillietverklaring door
Vastde reohtbank van koophandel. stelling van de staat van jaillissement van
de beklaagde. - Bevoegdheid van het stmjgereoht. De strafvordering wegens
bankbreuk is onafhankelijk van elke
faillietverklaring door de rechtbank van
koophandel ; het strafgerecht is bevoegd
voor de vaststelling van .het ophouden
van de betalingen en het wankelen van
het krediet, welke omstandigheden de
staat van faillissement opleveren, element
van de bankbreuk.
14 april 1975.
882
5. - Bankbreuk.
Vaststelling door
de reohtbank van koophandel van de dag
waarop werd opgehouden te betalen door
een koopman die zij jailliet verklaart .. Zander invloed op het instellen van de
strajvordering wegens bankbreuk. - De
datum waarop de rechtbank van koophandel, met toepassing van artikel 442,
lid 3, van het W etboek van koophandel,
de dag heeft vastgesteld waarop de door
haar failliet verklaarde koopman opgehouden heeft te betalen, heeft geen invloed op de strafvordering wegens bankbrenk, o.m. op de termijnen waarbinnen
deze vordering wettelijk kan worden ingesteld.
14 april 1975.
882
BELASTING.
1. - Uitlegging van de wettelijke bepalingen inzake belastingen. - Bepalingen
welke strikt moeten wo1·den uitgelegd. Uitlegging gegrond op de betekenis welke
uit de gezamenlijke bepalingen van de wet
of van de verordeningen blijkt.- Wettelijkheid. - Noch tegenstrijdig noch onwettelijk is de beslissing volgens welke, enerzijds, de wettelijke bepalingen inzake
belastingen, nl. de bepalingen van een

verordening inzake gemeentelijke belastingen, strikt moeten worden uitgelegd
en, anderzijds, deze bepalingen moeten
worden uitgelegd rekening houdende met
de betekenis welke uit de gezamenlijke
bepalingen van deze verordening blijkt.
16 mei 1975.
1000
2. Gelijkheid van alle Belgen voo?'
de belasting. - Beg1·ip. - Het beginsel
van de gelijkheid van alle Belgen voor
de belasting verbiedt niet zekere categorieen van burgers aan belasting te
onderwerpen, in zoverre degenen die zich
in dezelfde feitelijke omstandigheden
bevinden op gelijke voet worden behandeld. (Artt. 6 en ll2 Grondwet.)
16 mei 1975.
1000

BELASTING OP SLIJTERIJEN
VAN GEGISTE DRANKEN.

1. - Bijkomende belasting versohuldigd
wegens de dam· het bestuu1· aangevoerde
sohatting. - Betekening van de sohatting.
- Vorm.- Voorwerp.- Noch artikel41
van de wettelijke bepalingen betreffende
de slijterijen van gegiste dranken, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van
3 april 1953, noch enige andere wetsbepaling stellen de vorm vast van de
betekening van de door het bestuur aangevoerde schatting ter verantwoording
van een bijkomende . openingsbelasting ;
de betekening voldoet aan de vereisten
van de wet van het ogenblik af dat de
slijter in de gelegenheid wordt gesteld om
de gegevens van de schatting te onderzoeken en te betwisten.
7 april 197 5.
853
2. - Bijkomende belasting door een
personenvennootsohap met beperkte aansprakelijkheid versohuldigd wegens de doo1·
het bestuur aangevoerde sohatting. Betekening van de sohatting.- Betekening
aan een van de zaakvoerders van de vennootsohap in zijn hoedanigheid van orgaan
van deze vennootsohap. Betekening
?'egelmatig gedaan aan de vennootsohap
zelj. - W anneer het bestuur ter private
woonplaats van een van de zaakvoerders
van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid de schatting
heeft doen betekenen die het aanvoert
ter verantwoording van een bijkomende
openingsbelasting op de slijterijen van
gegiste dranken welke de genoemde vennootschap verschuldigd is, wordt wettelijk beslist dat deze betekening regelmatig
gedaan werd aan de vennootschap en
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dus ook ten opzichte van de andere zaakvoerder door het arrest dat, door erop
te wijzen dat de betekening gedaan werd
aan de eerste zaakvoerder, handelende
voor rekening van de vennootschap,
vaststelt dat zij aan hem gedaan werd
in zijn hoedanigheid van orgaan van de
vennootschap en zegt dat deze zaakvoerder gemachtigd was om aileen alle kwijtingen te geven aan de openbare besturen. (Artt. l l en 31 wetsbepalingen betreffende de slijterijen van gegiste dranken, gecoiird. bij ILB. van 3 april 1953.)
853
7 april 1975.

BEROEPSZIEKTE.
1. - Getroffene overleden v661· 1 .fanuari
1964.- Rechthebbenden van de get1·ojfene
geen 1'echt op VM'goeding. - De rechthebbenden van een door een beroepsziekte getroffene die v66r 1 januari 1964
overleden is, hebben geen aanspraak op
vergoeding krachtens de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoiirdineerd op 3 juni 1970.
Art. 77 wet van 24 december 1963).
6 november 1974.
305

2. - Gecoordineerde wetten van 3' .funi
1970, a1·tikel 36.- Dmagwijdte.- Artikel 36 van de wetten betreffende de
schadeloosstelling voor beroepsziekten,
gecoiirdineerd op 3 juni 1970, bepaalt
vanaf welke datum de rechthebbenden
van een overledene aanspraak op vergoeding krachtens die wetten hebben,
wanneer de ziekte ten gevolge waarvan
de getroffene overleden is, na de inwer:
kingtreding van de wet van 24 december
1963op de lijst van de beroepsziekten is
opgenomen.
6 november 197 4.
305
3 . - Basisloon.- Vaststelling.- Het
basisloon voor de vaststelling van dEl
wegens een beroepsziekte verschuldigde
vergoedingen ·wordt, in beginsel, op
dezelfde wijze bepaald als de vergoeding
die tot basis client voor de vaststelling
van de uit hoofde van een arbeidsongeval
verschuldigde vergoedingen. (Art. 49,
lid 1, gecoiirdineerde wetten van 3 juni
1970.)
8 januari 1975.
517

4.- Wet tot wijziging van de wettelijke
bepalingen inzake de vaststelling van de
wijze, waarop de aan de getroffene ve?'schuldigde vergoedingen worden be1·ekend. -

Wet van toepassing op de berekening van
de ve1·goedingen verschuldigd uit hoofde
van de gevolgen van een v661· haar inwerkingtTeding gebleken beToepszielcte die zich
na deze datt~m vo01·doen of voo1·tzetten. Tenzij de ve1·goeclingen Teeds definitiej
wm·en vastgesteld. - De wet tot wijziging
van de wettelijke bepalingen inzake de
vaststelling van de wijze waarop de
wegens een beroepsziekte verschuldigde
vergoedingen worden berekend is, in beginsel, van toepassing op de berekening
van de vergoeding verschuldigd uit hoofde van de gevolgen van een v66r haar
inwerkingtreding gebleken ziekte die zich
na deze datum voordoen of voortzetten,
tenzij de vergoedingen op dat ogenblik
reeds definitief waren vastgesteld. (Art. 2
B.W.)
8 januari 1975.
517
BERUSTING.
1. - Bu1·ge1·lijke zaken. - UitdTuklcelijke beTusting. - Advocaat die namens
zijn client in een rechterlijke beslissing
be1•ust. Bi.fzondere machtiging '(!oodzakelijlc.- De advocaat kan namens zijn
client niet geldig berusten in een rechterlijke beslissing, indien hij door hem
daartoe niet bijzonder is gemachtigd.
(Artt. 1044 en 1045 G.W.). (Impliciete
oplossing.)
5 september 1974.
19
2. - B~wgerlijke zaken.
Beslissing
ove1· een wetsbepaling van openbaTe ·orde.
- Nietigheid van de bertisting. - Nietig
is de berusting in een beslissing over een
wetsbepaling
van
openbare
orde.
(Artt. 1044 en 1045 G.W.)
9 april 1975.
861

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT).
1. - Beslissing van een commissie tot
bescheTming van de maatschappij. - Beslissing niet onde1·tekend do01· een lid van
die commissie. - I nvloed van dat verzt~im
op de geldigheid van die beslissing. Nu het bestaan van de beslissing van een
commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld bij de psychiatrische
afdeling van een gevangenis vaststaat en
voor die beslissing de eenparigheid van
de leden van de commissie niet vereist is,
kan het ontbrekeu van de handtekening
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van een lid op die beslissing de nietigheid
van deze niet tot gevolg hebben.
(Artt. 782, 860 en 862 G.W.)
3 september 1974 en 20 augustus 1975.
7 en 1193

2. - Te1' beschikking stellen van de
1·egeling. - V erplichting voor de 1·echte?'
de 1•edenen van de bevolen maatregel nader
te bepalen. - De beslissing welke het
ter beschikking stellen van de regering
van de veroordeelde beveelt in een geval
waarin deze maatregel door de wet niet
is voorgeschreven mo'et duidelijk en
concreet de redenen opgeven waarom de
rechter gemeend heeft het hem door de
wet toegekende .recht te moeten toepassen. (Artt. 23 en 24 Wet tot bescherming
van de maatschaappij.)
8oktober1974.
178
3. - Beslissing van de commissie tot
beschm·ming van de maatschappij wam·bij
de invrijheidstelling van een ge'inte?·1we1·de
wm·dt geweiget•d.
Tegensb·ijdigheid
tttssen de 1·edenen en het beschikkende
gedeelte. - Schending van artikel 97 van
cle Gronclwet.- Artikel 97 van de Grondwet wordt geschonden door de beslissing
van de commissie tot bescherming van
de maatschaapij waarbij de invrijheidstelling van een ge'intemeerde wordt
geweigerd en waarvan het beschikkende
gedeelte in strijd is met de redenen.
5 november 197 4.
304

4. -Kamer van inbeschulcligingstelling
clie cle inte1·ne1'ing van een abnormale
beveelt. - Openbam·heicl vereist. - De
kamer van inbeschuldigingstelling die
de internering van een abnormale beveelt, moet zijn arrest in openbare
terechtzitting uitspreken ; het onderzoek
van de zaak ter terechtzitting en de
debatten die aan het arrest voorafgaan
hebben slechts in het openbaar plaats als
de verdachte zulks vraagt. (Artt. 96 en
97 Grondwet ; art. 7 wet tot bescherming
van de maatschappij.)
5 november 1974.
304
5. Terbeschikkingstelling van de
1·egering. - Verplichting vom· de 1'echte1·
de reclenen van cle bevolen maat1·egel
nattwkeu1·ig op te geven. - De beslissing
die de terbeschikkingstelling van de
regering beveelt in een geval waarin
deze maatregel door de wet niet geboden
wordt, moet nauwkeurig de redenen opgeven waarom de rechter geoordeeld
heeft van de hem door de wet geboden
mogelijkheid 'gebruik te moeten maken.
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(Artt. 23 en 24 wet tot bescherming van
de maatschappij.)
26 november 1974.
363

6. - Oommissie tot besche1·ming van
de maatschappij. - Beslissing voomien
van d1·ie handtekeningen. Hancltekeningen Ve?'moeclelijk clie van cle voo?'zitte1' en van cle twee leclen van cle commissie
wiet· namen en hoeclanigheclen in de beslissing zijn ve1·melcl. Wanneer de
beslissing van een commissie tot bescherming van de maatschappij voorzien is
van drie handtekeningen, zijn dit vermoedelijk de handtekeningen van de voorzitter en van de twee leden van de commissie wier namen en hoedanigheden in
de beslissing zijn vermeld als lid van de
commissie.
2 en 9 december 1974.
388 en 427
7. - Beslissing van een commissie tot
beschm·ming van cle maatschappij. Beslissing niet onde1·tekencl door cle sec1·eta1·is van cle commissie. Gevolg van
clit Ve?'Zttim op cle gelcligheicl van de beslissing. - Nietig is de beslissing van een
commissie tot bescherming van de maatschappij welke niet voorzien is van de
handtekening van. de secretaris, als zij
niet vaststelt dat de secretaris in de onmogelijkheid verkeerde om te ondertekenen. (Artt. 12, 16 en 31 wet tot bescherming van de maatschappij en 78
en 785 G.W.)
2 en 9 december 1974.
388 en 427
8. - Beslissing van cle cornmissie tot
besche1·rning van cle maatschappij die de
inV?·ijheiclstelling van een ge'interneerde
weigert. - Geen vaststelling dat de ge'interneercle we1·cl gehom·cl of clat hij clam· z~jn
aclvocaat wercl ve1·tegenwom·cligcl. - Nietigheicl. - Nietig is de beslissing van de
commissie tot bescherming van de maatschappij die de invrijheidstelling van een
ge'interneerde weigert, indien noch uit
deze beslissing noch uit enig stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat.
de ge'interneerde door de commissie werd
gehoord of dat hij door zijn raadsman
werd vertegenwoordigd als zulks bij de
wet is voorgeschreven, (Artt. 16 en 18
wet tot beschermin.g van de maatschappij.)
14 januari 1975.
531

9. - Beslissing van de cornmissie tot
besche1·ming van cle rnaatschappij, clie de
inV?·ijheiclstelling op p1•oej van de ge'intet·:
nee1·cle gelast oncle1· voorwaa1·clen. - Voorziening van de ge'intemeercle. :..._ Ontvqn-
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kelijkheicl. - Ontvankelijk is de voorziening van een ge'interneerde tegen de
beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij, die zijn invrijheidstelling op proef gelast onder voorwaarden. (Artt. 608 G.W. en 18 wet tot
bescherming van de maatschappij.) (Impliciete oplossing.)
567
21 januari 1975.

10. - Beslissing van cle commissie tot
besche1·ming van cle maatschappij. Beslissing niet onclertekencl door de leclen
aclvocaat en geneeshee1·. - I nvloecl van
clit ve1·zuim op de gelcligheicl van die beslissing.- Nu het bestaan van de beslissing van de commissie tot bescherming
van de maatschappij ingesteld bij de
psychiatrische afdeling van een gevangenis vaststaat en voor die beslissing de
eenparigheid van de leden van de commissie niet vereist is, kan het ontbreken
van de handtekening van de leden advocaat en geneesheer op die beslissi:ng,
nietigheid ervan niet tot gevolg hebben.
(Artt. 782, 860 en 862 G.W.)
21 januari 197 5.
568
11. - Commissie tot bescherming van
de maatschappij welke de inrichting aanwijst waarin de internM'ing zal plaatsvinclen.- Cassatieberoep niet ontvankel~jk.
- Geen cassatieberoep staat open tegen
de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij, welke
ter uitvoering van een rechterlijke beslissing tot internering de inrichting aanwijst
waarin deze internering zal plaatsvinden. (Art. 608 G.W. ; art. 14 wet tot
bescherming van de maatschappij.)
21 jannari 1975.
568
12. - Beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij ove1· de
invrijheiclstelling van een ge'interneercle. Geen vaststelling clat de cli1•ecteur of de
geneesheer van de im·ichting tot bescherming van de maatschappij of van de
inrichting die voor de uitvoe1·ing van de
veiligheicls- en verzm·gingsmaatregelen geschikt wercl bevonclen, gehoorcl wercl. Nietigheicl van de beslissing. - Nietig is
de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij over de
invrijheidstelling van een ge'interneerde,
wanneer noch nit deze beslissing noch nit
enig ander stnk waarop het Hof vermag
acht te slaan blijkt dat de directenr of de
geneesheer van de inrichting tot bescherming van de maatschappij of van de
i:nrichting die voor de nitvoering van de
veiligheids- en verzorgingsmaatregelen
geschikt werd bevonden, gehoord werd.

(Artt. 16 en 18 wet tot bescherming van
de maatschappij.)
27 jannari 1975.
592

13. - Beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij die de
invrijheiclstelling van de ge'intemeercle
weige1·t. - Geen vaststelling clat de ge'internee?·cle we1·cl gehom·cl, clock vaststelling clat
de ge'inte?'neercle niet vom· de commissie
wenst te ve1·schijnen. - Uitspraak naclat
de aclvocaat van de ge'inte1·nee1·cle we1·cl
gehoorcl. - Wettelijkheicl. - Wettelijk is
de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij welke de
invrijheidstelling van de ge'interneerde
weigert die, hoewel ze niet vaststelt dat
de ge'interneerde werd gehoord, echter
vaststelt dat de ge'interneerde niet voor
de commissie wenst te verschijnen en
nitspraak doet na de advocaat van de
ge'interneerdetehebbengehoord. (Artt. 16
en 18 wet tot bescherming van de maatschappij.)
18 maart 1975.
811
14. - Beslissing van de commissie tot
besche1·ming van de maatschappij rechtcloencle ove1· de invrijheiclstelling van een
ge'interneercle. Geen vaststelling van
het verhoo1· van de clirecteu1· of van de
geneesheer van de inrichting. - Nietigheicl van de beslissing. - Nietig is de
beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij over· de invrijheidstelling van een geinterneerde
wanneer noch nit deze beslissing noch
uit enig ander stnk waarop het Hof
vermag acht te slaan blijkt dat de directeur of de geneesheer van de inrichting zijn gehoord. (Artt. 16 en 18 wet
tot bescherming van de maatschappij.)
8 april 1975.
860

15. - De te1·beschikkingstelling van de
1'ege1·ing, bij toepassing van artikel 22
of 23 van de becloelcle wet, is een stmf. De terbeschikkingstelling van de regering,
uitgesproken bij toepassing van artikel 22 of 23 van de wet van 9 april 1930
tot beschermi:ng van de maatschappij
tegen abnormalen en gewoontemisdadigers, zoals zij vervangen werd bij artikel 1 van de wet van 1 jnli 1964, is een
straf.
17 juni 1975.
1103
16. - Beslissing van een commissie tot
bescherming van de maatschappij wa,arbij
de invrijheiclstelling worclt geweigerd. Motivering. De beslissi:ng van' een
commissie tot bescherming van de maat-
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schappij, waarbij de invrijheidstelling
van de ge'interneerde wordt geweigerd en
volgens welke de geestestoestand van
laatstgenoemde niet voldoende verbeterd
is en de voorwaarden voor zijn reclassering niet vervuld zijn, antwoordt passend
op de conclusie van de ge'interneerde,
in zoverre daarin het tegenovergestelde
wordt beweerd en wordt aangevoerd dat
de geneeskundige bewijselementen ontoereikend waren. (Art. 97 Grondwet.)
20 augustus 1975.
1193
BETEKENING VAN EXPLOTEN.

1. - Visum van de pe1·soon aan wie het
afschrijt van het exploot ter hand gesteld
wo1·dt. - l!'ormaliteit niet op sflraffe van
nietigheid vo01·geschreven. - Uit de 'vergelijking van de artikelen 43, lid 2, en
45 van het Gerechtelijk W etboek blijkt
dat het vormschrift dat de persoon aan
wie het afschrift van een exploot ter
hand gesteld wordt, dit voor gezien
tekent, niet op straffe van nietigheid
voorgeschreven is.
6 januari 1975.
502
2. - Betekening aan de procurettr des
Ge1·echtelijk Wetboelc, artiKonings. kel40, lid 2 en 4.- Toepassing.- Voo?'·
wam·den. - Naar luid van artikel 40,
lid 4, van het Gerechtelijk Wetboek is
ongedaan de betekening van een exploot
aan een onbekende woonplaats, welke
aan het parket van de procureur des
Konings is gedaan, als de partij op wier
verzoek deze betekening is verricht, deze
woonplaats kende; zulks is niet het geval
voor de betekening van een exploot
gedaan aan het parket van de procureur
des Konings waarin melding wordt gemaakt van de woonplaats in het buitenland van de partij voor wie de betekening
is bestemd, teneinde de akten van betekening over te zenden overeenkomstig de
bepalingen van een internationaal verdrag.
10 maart 1975.
768
3. - Strajzaken.
Ge1·echtelijke en
buitengerechtelijke stukken welke in Belgie
zijn opgemaakt en uitsluitend bet1·ekking
hebben op de rechtsvordering van de burgerlijke pa1·tij. - Stttkken bestemd voo1'
pe1·sonen wier verblijj op het grondgebied
van de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd. Wijze van overzending. De gerechtelijke en buitengerechtelijke
stukken over strafzaken welke · in Belgiii
zijn opgemaakt en tlitsluitend betrekking

hebben op de rechtsvordering van de
burgerlijke partij, wanneer zij uitsluitend
bestemd zijn voor personen die op het
grondgebied van de Bondsrepubliek
Duitsland verblijven, moeten, voor hun
mededeling aan de geadresseerde, rechtstreeks door de procureurs-generaal of
door de procureurs des Konings worden
gezonden aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Landgericht of
Amtsgericht in het rechtsgebied
waarvan degene, voor wie ze zijn bestemd,
zich bevindt. (Art. 1, 1°, van de overeenkomst van 25 april 1959 tussen de Belgische Regering en de Regering van de
Bondsrepubliek Duitsland teneinde de
toepassing te vergemakkelijken van arti•
kel 6 van het Internationaal Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering
te Den Haag op I maart 1954 ondertekend en goedgekeurd bij de handeling van
de wetgevende macht van 28 maart 1958.)
24 maart 197 5.
828
4. Strajzaken. - Exploot dat in
Belgie is opgemaakt en uitsluitend bet?·ekking heeft op de ?'echtsvorde?·ing van de
bu1·gerlijke pa1·tij. - Ove1·zending van het
exploot als bepaald in de ove1·eenkomst
van 25 ap~·il 1959 tussen de Belgische
Rege1·ing en de Regering van de Bonds·
republiek Duitsland. - Betekening van
het exploot. - Beg1·ip. - Wanneer een
stuk over strafzaken, dat in Belgiii is opgemaakt en uitsluitend betrekking heeft
op de rechtsvordering van de burgerlijke
partij, is medegedeeld als bepaald in de
overeenkomst van 25 april 1959 tussen de
Belgische Regering en de Regering van
de Bondsrepubliek Duitsland, d.w.z. door
tussenkomst van de procureurs-generaal
of de procureurs des Konings, geschiedt
de betekening van het exploot, in de zin
van artikel 40, lid 1, van het Gerechtelijk
Wetboek, pas op het ogenblik dat de
voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg - Landgericht of Amtsgericht in het rechtsgebied waarvan degene voor
wie het stuk bestemd is, zich bevindt,
het aan deze te overhandigen stuk .ontvangt.
24 maart 1975.
828

BETICHTING VAN VALSHEID.

Stmjzaken. - Oassatiegeding. - Betichting van valsheid tot staving van een
middel. - Middel ongeg1·ond; zelfs in de
onderstelling dat vaststond het feit waarop·
het middel berust en dat de valsheidsvordering wil bewijzen. - N iet ontvankelij ke
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vMdering.- In strafzaken is niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang,
de vordering tot betichting van valsheid
van een vermelding in het proces-verbaal
van een terechtzitting van het hof van
assisen, wanneer het cassatiemiddel tot
staving waarvan de eiser deze vordering
heeft ingediend, zelfs in de onderstelling
dat het feit dat zij wil bewijzen vaststond,
hetzij naar recht faalt hetzij feitelijke
grondslag mist.
17 maart 1975.
794
BEVOEGDHEID EN AANLEG.
1. - Bevoegdheid. Stmfzaken.
Over·treding inzake wegve?·kee?'. Beklaagde die als militair· deel uitmaakt van
een troep te velde. - Bevoegdheid van het
militair· ger·echt. - Alleen het militair
gerecht is bevoegd voor de berechting
van een militair die deel uitmaakt van
een troep te velde en die vervolgd wordt
wegens overtreding van de wetten en
reglementen inzake wegverkeer. (Art. 23
wet van 15 juni 1899.)
16 september 1974.
60

2. - Bevoegdheid. - Stmfzaken.
Ver·kiezingen. Stemplicht. Overtr·eding. - De politierechter is bevoegd
om kennis te nemen van de overtreding
gepleegd door de kiezer die zonder wettige reden niet aan de verkiezing deelneemt. (Artt. 209, lid 2, en 210 Kieswetboek; art. 137 Sv.)
1 oktober 1974 en 11 maart 1975.
149 en 772

3. - Btu·gerlijke zaken. - Geschillen
inzake faillissement. Uitslttitende bevoegclheicl van de rechtbank van koophandel., - Alle geschillen, die moeten
beslecht worden om tot de vereffening
van een faillissement te komen, behoren
uitsluitend tot de bevoegdheid van de
rechtbank van koophandel in wier arrondissement het faillissement geopend is ;
zulks is inzonderheid het geval voor geschillen over de bijdragen in de sociale
zekerheid, welke na de faillietverklaring
zijn verschulcligd. (Artt. 574, 2°, en
631, lid 2 G.W.).
3 oktober 1974.
164
4. - Burger·lijke zaken. - Gerechtelijk
Wetboek, ar·tikel 660, ee~·ste lid. - Bepa,
ling van toepassing op het Hoj van cassatie
wanneer· het een vonnis van de arr·onclissementsr·echtbank ve~·nietigt we gens schending

van een regel inzake bevoegdheicl. - De
bepaling van het eerste lid van artikel 660
van het Gerechtelijk Wetboek is van
toepassing op het Hof van cassatie, wanneer het een vonnis van de arrondissementsrechtbank vernietigt wegens schending van een regel inzake bevoegdheid.
3 oktober, 20 december 1974 en
9 januari 1975.
164, 477 en 526
5. - Bttr·gerlijke zaken. - Geschillen
inzake jaillissement. - Uitslttitencle bevoegclheicl van de r·echtbanlc van koophandel.
- W anneer de faillietverklaring in Belgie
geschiedt, behoren alle geschillen die
moeten worden beslecht om tot de vereffening van een faillissement te kmnen,
uitsluitend tot de bevoegdheid van de
rechtbank van koophandel in wier arrondissement het faillissement geopend is.
(Artt. 574, 2°, en 631, lid 2, G.W.)
23 oktober 1974.
252
6. - Bttr•ge1'lijke zaken. - TerTitor·iale
bevoegclheid. - Geschillen inzake jaillissement.- Faillietver·lclar·ing in Belgie. Uitslttitende bevoegdheicl van de rechtbank
van koophandel in wier· ar·r·onclissement
het jaillissement is geopencl. - Wanneer
de faillietverldaring in Belgie geschiedt,
belwren alle geschillen die moeten worden
beslecht om tot de vereffening van een
faillissement te komen, uitsluitend tot
de bevoegclheid van de rechtbank van
koophandel in wier arrondissement het
faillissement geopend is. (Artt. 574, 2o,
en 631, lid 2, G.W.)
23 oktober 1974.
252

7. - Bevoegdheid.
Stmjzaken. Achter·laten van een kincl in behoejtige toestand. - Geschil ove~· het r·echt op onder·houclsgelcl. - Bevoegclheicl van de stmj,
r·echter·. -De strafrechter is bevoegd om
te beslissen over een geschil betreffende
het recht op onderhoudsgeld, clat incidenteel voor hem wordt opgeworpen door
een vader die vervolgd wordt wegellS het
in behoeftige toestand achterlaten van
zijn kind. (Art. 15 wet van 17 april 1878.)
26 november 1974.
359
8.- Stmfzaken.- Beschikking van de
raaclkamer waar·bij de verdachte naar· de
coTr·ectionele Techtbank wonlt venvezen. Beschikking tot venver·ping van de conclusie ten betoge dat het hof van assisf<n het
bevoegde vonnisger·echt is. - Besch~kking
niet gewezen over· de bevoegdheicl van de
oncler·zoeksger·echten. Geen ber>lissing
inzake de bevoegdheid.vande onderzpeks,
gerechten is de beschikking van de; J;aad,
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kamer waarbij de beklaagde naar de
correctionele rechtbank wordt verwezen
met verwerping van zijn conclusie ten
betoge dat het hof van assisen het
bevoegd vonnisgerecht is.
17 december 1974.
457

9. - Bu1·ge1·lijke zaken.
Geschillen
inzake faillissement. Uitsluitende bevoegdheid van de 1'echtbank van koophandel.- Aile geschillen, die moeten beslecht
worden om tot de vereffening van een
faillissement te komen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank
van koophandel in wier arrondissement
het faillissement geopend is; zulks is
inzonderheid het geval voor geschillen
over de betaling van bedrageli welke aali
de faillietverklaarde verschuldigd zijn
wegens de aankoop van roerende goederen. (Artt. 574, 2°, en 631, lid 2, G.W.)
20 december 1974.
477
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van strafvordering en dus niet onder de
toepassing van deze bepaling vallen.
(Art. 479 Sv.; wijzigende bepalingen
vervat in artikel 3 van de wet van
10 oktober 1967, art. 156, § 3, en art. 42,
§ 2, wet van 3 juni 1971.)
674
17 februari 1975.

13. - Burge1·lijke zaken. - Geschillen
inzalce faillissement. - Uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanlc van koophandel.
- Aile geschillen, die moeten beslecht
worden om tot de vereffening van · een
faillissement te komen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de
rechtbank van koophandel in wier arrondissement het faillissement geopend is ;
zulks is inzonderheid het geval voor
geschillen over de betaling van bedragen
welke verschuldigd zijn wegens achterstallig loon, vakantiegeld, opzeggings- en
uitwinningsvergoeding en over opneming
van die bedragen in het bevoorrechte
10. - Bm·ge1'lijke zaken.
Geschillen passief van het faillisseinent. (Artt. 57 4,
inzake faillissement. Uitsluitende be- 2°, en 631, lid 2, G.W.)
voegdheid van de rechtbank van koophandel. '
28 februari 1975.
744
- Aile geschillen die moeten beslecht
worden oni tot de vereffening van een
14.- Burgedijlce zalcen.- Artilcel 660,
faillissement te komen, behoren uit- eerste lid, Ge1·echtelijk Wetboek. - Besluitend tot de bevoegdheid van de paling niet van toepassing op het H of
rechtbank van koophandel in wier arron- van cassatie, als dit Hof wegens schending
dissement dit faillissement is geopend; van een 1'egel inzalce bevoegdheid een
zulks is inzonderheid het geval voor een beslissing ve1·nietigt van een ande1· gerecht
geschil over de opneming van een schuld- dan de arrondissementsrechtbanlc. - De
vordering van een werknemer van de bepaling van het eerste lid van artikel 660
gefailleerde wegens vakantiegeld. (Arti- van het Gerechtelijk W etboek is niet van
kelen 574, 2°, en 631, lid 2, G.W.).
toepassing op het Hof van cassatie, als
9 januari 1975.
526 het wegens schending van een regel inzake
bevoegdheid een beslissing vernietigt van
11. - Stmfzalcen.
Overtreding in- een ander gerecht dan de arrondissementsrechtbank. (Impliciete oplossing.)
zake wegverkee1·. - lJ!Iilitair beklaagde. Bevoegdheid van het militai1· ge1•echt. 28 februari 1975.
744
Voorwaarden. - Ret militair gerecht is
voor de berechting van een militair aan
15. - Stmfzalcen.
Wegverkeer. Gepleegd nam· aanwie een verkeersovertreding wordt ten Vluchtmisdrijf. laste gelegd slechts bevoegd als deze is leiding van een ongeval dat voor een ande1·
gepleegd op vreemde bodem of gedurende slagen, verwondingen of de dood ten gevolge
de dienst of door een militair die op had. Onbevoegdheid van de politievordering van de openbare overheid bij rechtbank. - De politierechtbank is niet
een particulier gehuisvest is of dee! uit- bevoegd om kennis te nemen van een
maakt van in aantocht of te velde zijnde vluchtmisdrijf naar aanleiding van een
krijgsmacht. (Art. 23, !eden I, 3°, 2 en 3, ongeval dat voor een ander slagen, verWetb. strafrechtspleging voor het Ieger.) wondingen of de dood ten gevolge heeft
3 februari 1975.
629 gehad. (Art. 138, 6°, Sv.)
772
10 maart 1975.
12. - Bevoegdheid. - Stmfzaken. Wetboek van stmfvm·de1·ing, artikel 479.
16. - Bevoegdheid. - Strafzalcen. - Grijjiers van het Rekenhof.- Bepaling Rijlcswachte1·s. - Rijkswachters worden
niet van toepassing. - De griffiers van door de gewone rechtbanken niet berecht
het Rekenhof zijn niet stemgerechtigd, dan voor misdrijven betreffende de
zodat zij geen !eden zijn van dit hof in gerechtelijke dienst bij de rechtbanken
de zin van artikel 479 van het Wetboek en de administratieve politie. (Art. 25
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wet van 15 juni 1899 houdende titel I
van het W etboek van militaire strafvordering).
11 maart 1975.
777

17. - Bevoegdheid. - Strajzaken. Misdrijj gepleegd door een plaatsve~·van
gende vrederechte~·. Uitsluitende bevoegdheid van het hof van be~·oep. - Alleen
de procureur-generaal bij dit hof kan vervolgen. - Aileen het hof van beroep is
bevoegd om kennis te nemen van een
misdrijf dat een plaatsvervangende vrederechter heeft gepleegd en aileen de procureur-generaal bij het hof van beroep
kan vervolgen. (Artt. 479 en 483 Sv. ;
art. 113 G.W.)
7 april 1975.
852
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HoOFDSTUK I. -

Algemene begrippen.

HooFDSTUK II. -

Bewijs door geschrift.

HoOFDSTUK III. -

Bewijs do01· getuigen.

HooFDSTUK IV.- Vermoedens.
HooFDSTUK V.- Bekentenis.
HooFsTUK VI. -

Eed.

HOOFDSTUK I.
ALGEMENE BEGRIPPEN,

1. - Strafzalcen. - Schending van de
verplichting opgelegd bij artikel 16-1 van
18. - Bevoegdheid. - Strajzaken. het wegverkeersreglement. Schending
Overtredingen van de wet betreffende de van de verplichting opgelegd bij a1·tikel 17
politic over het wegverlceer. - Artikelen 21, van hetzelfde 1·eglement. - Bewijs aan
30, 32, 34, 35 en 37-2°. - Onbevoegdheid dezeljde regels onderworpen. - Het bewijs
van de correctionele rechtbanlc, in eerste van de schending van de verplichting om
aanleg zitting houdende. - Uitzondering . . de doorgang vrij te laten voor de van
De correctionele rechtbank in eerste rechts komende bestuurder, welke aan
aanleg zitting houdende is onbevoegd om de bestuurder is opgelegd bij artikel 16-1
kennis te nemen van overtredingen van van het wegverkeersreglement, en het
de wetten en verordeningen op bet weg- bewijs van de schending van de verplichverkeer, met uitzondering van bet vlucht- ting om de andere bestuurders te laten
misdrijf naar aanleiding van een ongeval voorgaan, welke bij artikel 1 7 van hetdat voor een ander slagen, verwondingen zelfde reglement is opgelegd aan de
of de dood heeft ten gevolge gehad. bestuurder die opnieuw zijn voertuig in
(Art. 138, 6°, Sv., gew. bij art. 2 van de beweging brengt, zijn aan dezelfde regels
wet van 15 april 1958.)
onderworpen.
21 april 1975.
929
17 september 1974.
71
BEVOLKINGSREGISTER.

1. - Identiteitskaart. - Overtreding
van artikel 5, § 1, van het koninklijk
besluit van 26 januari 1967 betreffende de
identiteitskaarten. - Maximum straf. Overtreding van artikel 5, § 1, van het
koninklijk besluit van 26 januari 1967
betreffende de identiteitskaarten wordt
gestraft met een geldboete die 25 frank
niet mag te boven gaan. (Art. 9 K.B.
van 26 januari 1967.)
30 juni 1975.
1173
2. - Overtreding van artikel 19 van
het lconinklijk besluit van 1 april 1960
betreffende het hMtden van de bevolkings?'egisters. - Maximum straf. - Overtreding van artikel 19 van het koninklijk
besluit van 1 april 1960 betreffende het
houden van de bevolkingsregisters wordt
gestraft met een geldboete die 25 frank
niet mag te boven gaan. (Art. 26 K.B.
van I aprill960.)
30 juni 1975.
1'173

2. Strafzalcen. Bloedproef.
Kennisgeving van de uitslagen van de
bloedanalyse. - Kennisgeving bij ter post
aangetekende brief. Bewijs van de
inhoud van de aangetelcende brief. Bewijs door alle rechtsmiddelen. - De
kennisgeving van de uitslagen van de
bloedanalyse moet bij ter post aangetekende brief geschieden ; het bewijs van
de inhoud van de aangetekende brief
kan geleverd worden door aile rechtsmiddelen, met inbegrip van vermoedens.
(Art. 9 K.B. 10 juni 1959.)
24 september 1974.
102
3. - St?·afzaken. - Beklaagde die een
feit aanvoert dat het bestaan van het misdrijf
uitsluit. V e~·oordelend arrest hierop
geg1·ond dat de beklaagde het aangevoe1·de
jeit niet bewijst - Schending van de
wettelijke regels inzake de bewijsvoering.W anneer de beklaagde een feit aanvoert
dat bet bestaan van het misdrijf uitsluit,
worden de wettelijke regels inzake de
bewijsvoering miskend door net arrest

BEWIJS.
dat de beklaagde veroordeelt op grond
aileen dat hij bet aangevoerde feit niet
bewijst. (Artt. 154 en 189 Sv.; algemeen
beginsel van de bewijsvoering in strafzaken.)
1 oktober en 12 november 1974.
147 en 324

4. - Bttrge1·lijlce zaken. - V01·de1·ing
gegrond op een ove1't1·eding van de strafwet. - V m•wee1·de1' die betwist dat de overt1·eding aan hem te wijten is of een rechtvaa1·digingsg1·ond aanvoe1·t. - Ve1·weerder
steunt daartoe op gegevens waa1'doo1· aan
zijn bewering geloof lean wo1·den gehecht. Bewijs van de onjttistheid ervan 1·ust op
de eism·. - W anneer een recbtsvordering
gegrond is op een overtreding van de
strafwet, moet de eiser bewijzen dat de
verweerder schuld heeft aan deze overtreding of dat de door de verweerder
aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet
bestaat, als verweerders bewering gestmmd is op gegevens waardoor er geloof
kan worden aan gehecht.
17 oktober en 29 november 1974.
232 en 378
5. - Bttrgerlijlee zaken. - Oonclttsie
waarin aan cle 1·echter he1·haald wo1·clt dat
hij naa1· cle afwe?·leing van het we1·le lean
gaan zien. N och aanv1·aag om een
plaatsbezoek noch aanbod van dit bewijsmidclel. - In de conclusie van een partij
aan de rechter herhalen dat bij naar de
afwerking van het werk kan gaan zien
is noah een aanvraag om een plaatsbezoek
noah een aanbod van dit be-vvijsmiddel.
20 decem.ber 1974.
474

6. - Bw·ge1·lijlee zaken.
Oonclttsie
waa1·in aan de 1·echter he1·haald wonlt dat
Aij het aclvies van een desletmclige kan
inwinnen. - Geen aanm·aag om een desIn de conclusie
ktmdigenonde1'Zoek. van een partij aan de recbter herhalen
dat bij het advies van een deslnmdige
kan imvim1en is geen aanvraag om een
deskundigenonderzoek.
20 december 1974.
474
7. - Stmfzaken. Rechte1· die ttit
vaststellingen het ve1·moeden ajleidt dat het
slachtojfe1· van aanranding van de ee1·baa1·heid hierin niet heeft toegestemcl. - Geen
omke1·ing van de bewijslast. - De rechter
die uit vaststellingen bet vermoeden afleidt dat het slachtoffer, n.l. de echtgenote van degene die de aanranding van
de eerbaarheid met geweld of bedreiging
beeft gepleegd, in deze bandelingen niet
heeft toegestemd, legt aan de beldaagde
0ASSATIID, 1975. 40
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geen bewijslast op en keert de bewijslast
in strafzaken niet om.
20 januari 1975.
553

8. - Btwger-lijke zaken. - Beslissing
die venoijst nam· een brief van een ge1'echtelijk desktmdige aan een van de paTtijen.
- Brief aan de ancle1·e partij medegecleelcl,
door deze pa1·tij besp1·oken en aan de
feitem·echte1' voo1·gelegd. Omstancligheden die blijken ttit de 1·egelmatig aan
het Hof voo1·gelegde stttkken. Geeru
schending van de bepalingen van het
Ge1·echtelijk Wetboek bet1·ejfencle het des-.
ktmcligenoncleTzoek. - De bepalingen van
het Gerechtelijk Wetboek betreffende bet
deskundigenonderzoek worden niet geschonden door het regelmatig gemotiveerde vonnis, dat in zijn redenen verwijst naar een brief van een gerechtelijk
deskundige aan een van de partijen, als
uit de regelmatig aan het Hof voorgelegde stukken blijkt dat deze brief aan
de andere partij is medegedeeld, door deze
partij is besproken en aan de feitenrechter
is voorgelegd. (Art. 97 Grondwet ;
artt. 963, 973 en 978 tot 981 G.W.)
28 februari 1975.
742

9. - Bu1·ge1'lijke zaken. - Lichamelijk
of geestesonde1·zoek van een pa1·tij.- Wettelijkheid. - Voonoaanlen. - Het verbocl
op iemand clwang uit te oefenen en zijn
persoonlijkheid te cloorgronclen gelclt niet
voor het deskundigenonclerzoek dat iemand kan ondergaa~1, o.m. inzake echtscheiding, voor zover die persoon niet
gedwongen wordt zich aan een dergelijk
onderzoek, met name een psychiatrisch
onclerzoek, te onderwerpen, als hij daarin
niet toestemt en met clien verstande dat
de rechter die het eindvonnis wijst niet
vermag uit die weigering zelf gevolgtrekkingen te maken.
7 m.aart 1975.
764
10. - Stmfzaken.
Beklaagde die
een 1'echtvaaTcligingsg1'0nd aanvoe1·t. Stelling die enig geloofwaanlig gegeven
bevat. - Bewijs van de onjttistheicl e1·van
1'ttst op het openbam· ministe1·ie, op de
ve1·volgencle partij of op de btwgeTlijke
vVanneer de beldaagde een
pa7·tij. rechtvaardigingsgrond aanvoert en zijn
bewering enig geloofwaardig gegeven
bevat, moet het openbaar ministerie, de
vervolgende partij of de burgerlijke partij
de onjuistheid ervan bevvijzen. (Algemeen
beginsel inzake het bewijs in strafzaken.)
29 april en 9 juni 1975.
947 en 1072

11. -

Stmfzaken. -

Bestanddelen van
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het misdtijf. Bewijs 9'ustend op de
ve9'Volgende of op de butgeTlijke paTtij. Het staat de vervolgende of de burgerlijke partij te bewijzen dat alle bestanddelen van een misdrijf aanwezig zijn.
(Algemeen beginsel van het strafrecht.)
13 mei 1975.
989

12. - Stmfzaken.
Vm·oordeling gegTOnd op veTkla9·ingen in een zaak die
teTzelfdettijd wm·d be9'echt. - V eTklaringen
waaTove9' de partijen in eise9'S zaak blijkbaaT geen tegensp9'aak hebben kunnen
voe1·en.- Onwettelijkheid.- Onwettelijk
is de beslissing van de rechter die, om de
beklaagde te veroordelen, hierop steunt
dat verklaringen van de burgerlijke partij
gestaafd worden door die van een derde
in een zaak die terzelfdertijd werd berecht, zonder dat uit de processtukken
blijkt dat de partijen in eisers zaak over
deze verklaringen tegenspraak hebben
kunnen voeren.
2 juni 1975.
1039
13. - Btwge1'lijke zaken. -Begin van
bewijs dooT gescMift. - Gesch1'ift waaTvan de pe1·soon aan wie het wo1·dt tegengesteld zich de inhoud toegeeigend heeft. PaTtij die tijdens het geding het veTslag
van ham· technisch 9'aadgeveT ove1'legt. Doo1· de advocaat van deze pm·tij ondm·tekende conchtsie waaTbij de ve1·meldingen
van dit ve1·slag als juist wo1·den beschouwd.
- Oonclusie geldend als begin van bewijs
door gesch1·ift. - W anneer een door de
advocaat van een partij ondertekende
conclusie de vermeldingen van een door
deze partij tij dens het geding overgelegd
verslag van haar technisch adviseur als
juist beschouwt, en deze partij zich aldus
de vermeldingen van dit verslag heeft
toegeeigend, mag de rechter, die vaststelt
dat door deze toeeigening het beweerde
feit waarschijnlijk wordt gemaakt, de
conclusie als een begin van bewijs door
geschrift in aanmerking nemen. (Art. 134 7
B.W. ; art. 440 G.W.)
6 juni 1975.
1062
14. - Stmfzaken. - Ve1·bod voor de
9'echtm· zijn beslissing op persoonlijke
kennis van de feiten te stettnen.- Begrip.
- Geen uitspraak op grond van persoonlijke kennis van de feiten doet de rechter
die zijn beslissing steunt op een persoonlijke beoordeling van hem regelmatig
voorgelegde feiten en op uit die feiten
afgeleide algemeen bekende gegevens.
(Art. 154 Sv.)
22 juli 1975.
1181

HOOFDSTUK II.
BEWIJS DOOR GESOHRIFT.

15. - Bewijs doot geschrift. - Bewijskmcht van de akten. - Burgerlijke zaken.
- We1·kgeve1· door zijn bediende gedagvaatd wegens tekortkoming in contractuele
vm·bintenissen. vVerkgeve1· die zich
bm·oept op de vijfja1·ige ve1ja1·ing. Bediende die bij conclusie en subsidiair
schadeve1·goeding vo1·de1·t op gTond van
de a9·tikelen 1382 en 1384 van het Bu?'geTlijk Wetboek. - Rechte9' die ve1·goeding
toekent voor het do01' die ve?jaTing gedekte
tiidperk. Geen miskenning van de
bewijskracht van de dagvaaTding en van
de conclusies van de paTtijen.- De bewijskracht van de dagvaarding en van de
conclusies van de partijen wordt niet
miskend door de rechter die niet ingaat
op de exceptie welke door de werkgever
is afgeleid uit de vijfjarige verjaring
waarvan sprake in artikel 34 van de
gecoordineerde wetten betreffende het
bediendencontract en in artikel 2277
van het Burgerlijk w- etboek en die een
vergoeding toekent op grond van artikel 1382 van dit wetboek, wanneer
de bediende, nadat hij de werkgever
wegens tekortkomingen in contractuele
verbintenissen had gedagvaard, bij zijn
conclusies v66r de eerste rechter en v66r
de rechter in hoger beroep, zijn vordering
op een tweede grondslag had gesteund,
nl. het subsidiair eisen van schadevergoeding op grond van de artikelen 1382
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek.
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
4 september 197 4.
11
16.- Bewijs dooT geschrift.- BuTge9'lijke zaken. - Bewijskracht van de akten.
StTafTechter die twee straffen heeft
uitgesp1·oken, 9'espectievelijk wegens een
misd1·ijf ~tit onvoorzichtigheid en wegens
een feit dat een geb1·ek aan voorzichtigheid
of voo9'Zorg opleve1·t en zelf als misdrijf
strafbam· is gesteld, zonder dat de toepassing van onderscheiden st?'aifen wordt gemotivee?'d, - Gevolg van deze beslissing
op de bu9•ge1'lijke ?'echtsvordm·ing. - Geval
waarin de ?'echtm·, bij wie de b~wgm·lijke
9'echtsvordm·ing aanhangig is, en wannee?'
de stmf1·echtm· zulks niet heeft geconstateerd, vaststelt dat het feit dat een gebrek
aan voorzichtigheid of voorzo1·g oplevm·t
onderb1·oken werd. - Wanneer de strafrechter de beklaagde tot onderscheiden
straffen heeft veroordeeld, omdat hij
een voertuig heeft bestuurd in staat van
dronkenschap of van intoxicatie door
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alcohol en wegens doding of onopzettelijk
toebrengen van verwondingen, zonder
dat hij expliciet of impliciet de toepassing
van onderscheiden straffen motiveert,
mag de rechter, bij wie de burgerlijke
rechtsvordering aanhangig is, en die
vaststelt, wat de strafrechter niet had
gedaan, dat zich in het sturen van het
voertuig in staat van dronkenschap of
van intoxicatie door alcohol een onderbreking heeft voorgedaan, zonder miskenning van het gezag van. gewijsde van
de beslissing van de strafrechter of van
de bewijskracht van deze beslissing
beschouwen dat de staat van dronkenschap of van intoxicatie door alcohol,
waarvoor een van de straffen werd uitgesproken, betrekking had op een feit
dat begaan werd v66r het ongeval en dat
het gezag van gewijsde van deze beslissing
niet uitsloot dat · de beklaagde, op het
ogenblik van het ongeval, zijn voertuig
in staat van dronkenschap of van intoxicatie door alcohol bestuurde. (Algemeen
beginsel van het gezag van gewijsde in
strafzaken; artt. 1319 en 1320 B.W.)
13 september 1974.
49

17.- Bewijs door geschrijt.- Bewijskmcht van de akten. - Bu1•ge1'lijke zaken.
- A1·1·est dat zijn beslissing g1·ondt op het
geheel van een st1·ajdossier. - Beslissing
die de inhmtd van geen enkel stuk betwist.
- Geen miskenning van de bewijskmcht
van de akten. - De bewijskracht vsn de
stukken van de strafdossier kan niet
miskend zijn door het arrest dat zijn
beslissing grondt op het geheel van een
strafdossier en de draagwijdte ervan
beoordeelt zonder dat de inhoud van
enig stuk van het dossier wordt betwist.
13 september 1974.
53
18. - Bewijs doo1· gesch?-ijt. - Bewijskmcht van de akten. - St1·ajzaken. Oonchtsie. - Beslissing die deze conclusie
wee1·legt. Geen miskenning van de
de bewijslc1·acht van de conchtsie. - De
bewijskracht van de conclusie wordt niet
miskend door de rechter die de in deze
conclusie voorgedragen middelen verwerpt door ze tegen te spreken.
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
16 september 1974.
55
19.- Bewijs doo1· gesch?-ijt.- Bewijskmcht van de alcten. - Ttwhtzalcen. Oonchtsie. - Uitlegging ve1·enigbaa1' met
de bewoo1·dingen van deze conclusie. Geen mislcenning van de bewijslcmcht van
de akten. De bewijskracht van de
akten wordt niet miskend door de rechter
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die aan de conclusie van een partij een
uitlegging geeft welke verenigbaar is met
de bewoordingen ervan. (Artt. 1319,
1320 en 1322 B.W.)
20 september, 19 en 20 december 1974.
89, 466 en 474

20. - Bewijs doo1· gesclwijt. - Bewijslcmcht van de alcten. - Burgerlijke zalcen.
- A an beveling n1·. 5 van het subcomit6
voo1· het wegve1·voe1· van de Economische
Oommissie voo1· Etwopa van de U.N.O.Uitlegging ve1·enigbam· met de bewoO?·dingen van deze akte. Geen miskenning
van de bewijslcmcht van die akte. - De
bewijskracht van de aan.beveling nr. 5
van het subcomite voor het wegvervoer
van de Economische Commissie voor
Europa van de U.N.O. wordt niet miskend door de rechter die aan deze aanbeveling een uitlegging geeft welke met
haar bewoordingen verenigbaar is.
(Artt. 1319, 1320 en1322 B.W.)
25 september 197 4.
104

21. - Bewijs door gesch?-ijt. - Bewijslcmcht van de akten. - Bu?·ge1'lijlce zaken.
- Wegverlcee1·. - Oonclusie ten betoge
dat de ve1'Wee1·de1' de voo?'sch?-ijten van
artikel 25-2 van het verkee?'B?'eglement niet
in acht genomen heejt, maa1• die hem niet
verwijt dat hij niet duidelijk en niet t~jdig
genoeg zijn voo1·nemen om links aj te slaan
lcenbaar heejt gemaalct. ..:..... Vonnis dat
vm·klaart dat eiseres de inachtneming van
artilcel 25-2, b, niet betwist. - Geen mislcenning van de bewijslc1·acht van de akten.
- De bewijskracht van de conclusie van
een partij ten betoge dat de andere partij
de voorschriften van artikel 25-2 van
het verkeersreglement niet in acht genomen had, zonder dat haar nochtans
wordt verweten dat zij op geen enkel
ogenblik duidelijk en tijdig genoeg !mar
voornemen om naar links af te slaan
kenbaar heeft gernaakt op de wijze, bepaald bij letter b van genoemd artikel 25-2, wordt niet miskend door het
vonnis dat verklaart dat de inachtnen1ing
van artikel 25-2, b, van het verkeersreglement niet betwist wordt. (Artt. 1319,
1320, 1322 B.W.)
26 september 1974.
121
22. - Bewijs do01· gesch?-ijt. - Bewijslcmcht van de akten. - Btw·ge?'lijke zaken.
-Deskundigenve1·slag.- Uitlegging ve?'enigbam· met de bewo01·dingen e1·van. Geen miskenning van de bewijslcracht
m·van. - De bewijskracht van een deskundigenverslag wordt niet miskend door
de rechter die hieraan een uitlegging geeft
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welke verenigbaar is met de bewoordingen ervan. (Artt. 1319, 1320 en 1322
B.W.)
18 oktober 1974.
238

dit getuigschrift is uitgelegd op een wijze
die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan. (Artt. 1319, 1320 en 1322
B.W.)
2lnovember 1974.
351

23. - Bewijs do01· gesohrijt. - Bewijskmoht van de akten.- B~w·ge1'l~fke zaken.
- Dagvam·ding. Uitlegging ve1'enigbaa1' met de bewoonlingen van de dagvaa1'cling. - Geen miskenning van de bewijskmoht e1'van. - Hoewel in burgerlijke
zaken het exploot van dagvaardi:ng, op
straffe van. nietigheid, onder meer het
voorwerp van de vordering moet bevatten, is het evenwel niet vereist dat de
reden van de dagvaarding in het dispositief van de akte wordt overgen01nen;
de bewijskracht van een dagvaarding
wordt clus niet miskend door de rechter
die aan een partij een vordering toewijst
welke uitclru.kkelijk in het exploot zelf is
uiteengezet. (Art. 702, 2°, G.vV. ; artikelen 1319 en 1320 B.W.)
18 oktober 1974.
241

27. - Bewijs clo01· gesohTi.ft. - Bewijskmcht van de akten. - Btw·ge1·lijke zalcen.
- Niicldel ten betoge dat de bewijskmcht
van een oonohtsie miskend is.- Beslissing
die geen 1·eclen bevat blij kens wellce deze
conclusie is ttitgelegcl op een wijze die
onve1·enigbaa1· is met de bewoordingen
e1·van. - Niidclel dat feitelijke g1·onclslag
mist. - Feitelijke grondslag mist het
middel waarin aan de beslissing worclt
verweten de bewijskracht van een conclusie te hebben miskend, als de beslissing
geen reden bevat blijkens welke deze
conclusie is uitgelegd op een wijze die
onverenigbaar is met de bewoordingen
ervan. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.).
21november 1974.
351

24. - Bewijs cloo1' gesolw'ijt. - Bewijskracht van de akten. - 8tmjzaken. JJI[ iclclel ten betoge clat de best1·eclen beslissing de bewijskmcht van bepaalde stttkken
van het dossim· schendt. - Beslissing clie
niet op deze stttkken stettnt. - NIicldel dat
feitel~fke g1·ondslag mist. Feitelijke
grondslag mist het middel ten betoge clat
de bestreden beslissing de bewijskracht
miskent van bepaalcle stukken van het
dossier, wanneer de beslissing niet op
deze stukken steunt.
4 noven1.ber 1974.
290
25.- Bewijs cloo1· gesch1'ijt.- Bewijskmoht van cle akten. - Beg1·ip. - Een
overtrecling van een wet, in de zin van
artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, kan geen miske:nning zijn van de
bew-ijskracht ervan, in de zin van de
artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk
Wetboek.
317
8 november 197 4.
26. - Bewijs do01· gesohrijt. - Bewijskmcht van cle akten. - Btw·gerlijke zaken.
- JJ!fiddel ten betoge clat de bewijskmcht
van een getttigsoh1·ijt miskend is. - Beslissing die geen 1·eden bevat blijkens
wellce dit getttigsclw'ijt is ttitgelegcl op een
tvijze die onverenigbaa1• is met de bewoo1'dingen ervan. Niidclel clat .feitelijke
g1·ondslag mist. - Feitelijke grondslag
mist het middel waarin aan de beslissing
wordt verweten de bewijskracht van een
getuigschrift te hebben miskend, als de
beslissing geen reden bevat blijkens welke

28. - Bewijs do01' geschTi.ft.- Bewijskmcht van de akten. - Di1'eote belastingen.
- Aangijte in cle inkomstenbelastingen. Uitlegging ve1·enigbaar met de bewo01·dingen van deze aangijte.- Geen miskenning
van de bewijskracht van de alcten. - De
bewijskracht van een aangifte in de inkomstenbelastingen wordt niet miskend
door het arrest dat aan deze aangifte een
uitlegging geeft die verenigbaar is met
de bewoordingen ervan. (Artt. 1319,
1320 en 1322 B.W.)
22 november 197 4.
353
29.- Bewijs cloo1· gesclw'i.ft. - Bewijslcmoht van de akten. - Btt1'geTlijke zaken.
Ve1·zeke1'ingsove1'eenkomst. Uitlegging clie niet te VM'enigen is met de bewoordingen van cle alcte waarin de ove1·eenkomst
wonlt vastgesteld. - 111iskenning van de
bewijskmoht van de akte. - De bewijsluacht van de akte waarin een overeenkmnst wordt vastgestelcl, worclt miskencl
door de rechter die van deze akte een
uitleggi:ng geeft die niet te verenigen is
met de bewoorclingen ervan. (Artt. 1319,
1320 en 1322 B.W.)
29 november 1974.
380

30. - Bewijs clooT gesclw'i.ft. - Bewijskmoht van cle akten. - Btt1'ge1'lijke zaken.
- Ve1·zeke1·ingsovereenkornst inzalce mot01'1'ijt·nigen. - Olmtsule bet1·ekkelijk cle ove1·d1·acht en de ve1·vanging van het doo1• de
ve1'Zelce1·ing geclekte voe1·tttig. - Inte1'P1'etatie ve1·enigbaa1' met de bewoonlingen van
de clmtsttle. - Geen rniskenning van de
bewijskmoht van de alcte. - De bewijs-
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kracht van de clausule in een overeenkomst inzake verzekering tegen de eigen
schade van het voertuig van de verzekeringnemer en waarin de verplichtingen
van de verzekeringnemer en de gevolgen
van de verzekering in geval van « overlating ''en van vervanging van dit voertuig
zijn gevestigd, wordt niet miskend door
het arrest dat, op grond van de regel
volgens welke de overeenkomsten te goeder trouw moeten ten uitvoer worden
gebracht en zonder aan de clausule een
met haar bewqordingen onverenigbare
interpretatie te geven, beslist dat onder
de term « overlatu1g », in de betekenis
van de clausule, niet alleen moet verstaan
worden het geval van overdracht van het
voertuig aan een derde, doch ook dat van
volledige vernieling van het voertuig.
(Artt. 1134, 1319, 1320 en 1322.)
13 december 1974.

443

31. - Bewijs doo1· gescMijt. - Bewijskracht van de akten. - Strajzaken. Bewijslcmcht van de gedingstukken. Wijziging van de 001'8p1·onlcelijke 1'echtsbenaming door de 1·echte1' in hoge1· be1·oep.
- Geen miskenning van de bewijskmcht
van de venuijzingsbeschikking van de
1·aadkamer, van de dagvaarding om te ve1'schijnen welke aan de beklaagde is betekend, van het vonnis van de co1'1'ectionele
1'echtbanlc en van de akten van hoge1'
beTOep. - De rechter in hoger beroep
die de oorspronkelijke omschrijving van
de hem voorgelegde feiten wijzigt, miskent niet de bewijskracht van de beschikking van de raadkamer tot verwijzing
van de beklaagde naar de correctionele
rechtbank, van de dagvaarding welke
aan de beklaagde op verzoek van het
openbaar ministerie is betekend, van
het vom1is van de correctionele re~ht
bank en van de akten van hoger beroep.
16 decen1ber 1974.

446

32. - Bewijs doo1· geschTijt. - Bewijslcmcht van de akten. - St1·ajzaken. Akte waa1·bij doo1· de bu1·gemeester een
vo01·lo1Jige toelating tot ve1·blijj wonlt ve1'leend. - Uitlegging door de 1'echte1·. Uitlegging ve1·enigbaar met de bewoorclingen van de toelating. - Gee1u miskenning van de bewijskmcht van deze akte. De bewijskracht van de alde tot vaststelling van de door de burgemeester
verleende voorlopige toelating om met
een caravanwagen op het grondgebied
van de gemeente te verblijven wordt niet
miskend door de rechter die aan deze
akte een interpretatie geeft die verenig-
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baar is met de bewoordingen ervan.
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
24 december 1974.
492

33. - Bewijs doo1· gesch1'ijt. - Bewijskmcht van de akten.- Bu1·gm·lijke zaken.
Ve1·zekeringsvoorstel. Rechte1• die
beslist dat de verzeke1·de nagelaten had
de in het voo1·stel gevmagde gegevens te
ve1·strekken. - V oorstel dat het antwo01·d
bevat op de gestelde vmgen. - JJI[ is kenning
van de bewijsk1·acht van de akten. De bewijskracht van een verzekeringsvoorstel wordt miskend door het arrest
dat beslist dat de verzekerde nagelaten
had de in het verzekeringsvoorstel gevraagde gegevens betreffende de eventuele antecedenten van de gewone geleiders van het te verzekeren voertuig te
verstrekken, als uit het verzekeringsvoorstel, dat regelmatig aan het Hof is
voorgelegd, blijkt dat onder de afdeling
« gewone geleiders " op de vragen aangaande hun antecedenten en gerechtelijke veroordelingen telkens het antwoord
« geen" werd geschreven. (Artt. 1319,
1320 en 1322.B.W.)
3 januari 1975.
495
34. - Bewijs do01· gesch1'ijt. - Bewijskracht van de alcten.- B~wge1·lijke zaken.
- P1·oces-ve1·baal van de 1·ijkswacht met de
verkla1·ing van een getttige. - Getuigenis
aangevuld doo1· een gesclM·even verklm·ing.
- Beslissing gegTond op het aldus aangemtld proces-verbaal. - Geen mislcenning
van de bewijskmcht van het p1·oces-ve1·baal.
- De bewijskracht van de akten, i.e.
van een proces-verbaal van de rijkswacht
met de verklaring van een getuige, wordt
niet miskend door het arrest dat steunt
op die getuigenis die is aangevuld door
een geschreven verklarmg van dezelfde
getuige.
17 januari 1975.
547

35. - Bewijs doo1· gesch?-ijt. - Bewijskmcht van de akten. - B~wge1·lijke zaken.
- B1·iej. - Rechte1· die op ext1·insielce gegevens steunt teneinde de b1·iej van een
weTlcgevm· aan zijn bediende ·uit te leggen
als de ~titing van de wil om de ove1·eenkomst
te beeindigen. - Uitlegging ve1·enigbam·
met de bewoo1·dingen van deze b1·iej. Geen miskenning van de bewijskmcht van
deze akte. - De bewijskracht van de
brief van een werkgever aan zijn bediende
wordt niet miskend door de rechter die
aan deze brief een uitlegging geeft welke
verenigbaar is met de bewoordingen
ervan, door te steunen op extrmsieke
gegevens teneinde te bes1issen dat hierin
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de bedoeling om de overeenkomst tussen
de partijen te beeindigen tot uiting komt.
(Artikelen 1319, 1320 en 1322 B.W.)
11 december 1974.
435

36. - Bewijs doo1• geschrijt. - Stmfzaken. - Proces-ve1·baal dat ingevolge een
wettelijke bepaling bewijskrachtig is, behoudens tegenbewijs. P1·oces-vet·baal
opgesteld aan de hand van onwettelijke
vaststellingen. Geen bewijskmcht. Een proces-verbaal dat ingevolge een
wettelijke bepaling bewijskrachtig is,
behoudens tegenbewijs, mist deze wettelijke bewijskracht als het is opgesteld
aan de hand van vaststellingen welke op
onwettelijke of met de algemene rechtsbeginselen onverenigbare wijze zijn gedaan.
9 december 1974.
411
37. - Bewijs doo1' gescMijt. - Bewijskmcht van de akten. - Stmjzaken. Oonch~sie. Uitlegging dom· de jeiten1'echtet·. - Uitlegging onve1·enigbaa1' met
de bewoo1·dingen M'Van. Miskenning
van de bewijskmcht van de akten. - De
bewijskracht van de conclusie van een
partij wordt miskend door de rechter
die er een uitlegging aan geeft welke
onverenigbaar is met de bewoordingen
ervan. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
2 december 1974.
382
38. - Bewijs dom· gesch1·ijt. - Bewijskracht van de akten. - B~~1·gerlijlw zaken.
Verzeke1·ingsove1·eenkomst. - Uitlegging. Uitlegging onve1·enigbaa1· met
de bewoo1·dingen van een bepaling van dat
cont1·act. - Mislcenning van de bewijsk1·acht van de akte.- Aan artikel 36 van
het modelc>ontract betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen waarin wordt bepaald dat de kennisgeving aan de verzekeringnemer, inzonderheid die van de
ontbinding van de overeenkomst, geldig
geschiedt aan het door cleze verzekeringnemer in het contract opgegeven adres
of aan het aclres dat hij nadien aan de
verzekeraar zou hebben bekend gemaakt,
wordt een 1net de bewoordingen ervan
onverenigbare uitlegging gegeven door
het vonnis dat beslist clat het verzenclen
aan genoemd adres van een aan getekende
brief niet volstaat, aangezien de verzekeringnemer bovendien werkelijk kennis
moet hebben van de ontbinding.
24 januari 1975.
583

39.- Bewijs door geschTijt.- Bewijskmcht van de akten. - B~w·gerlijke zaken.

- Rechtet• die aan een in een overeenkomst
gebezigde tet·m een betekenis geejt die
vet·enigbaa1' is met de gezamenlijke bepalingen van deze overeenkomst, nate hebben
onderzocht welke de gemeenschappelijke
bedoeling van de partijen is.- Geen miskenning van de bewijsb·acht van de ove1'eenkomst. - De bewijskracht van een
overeenkomst wordt niet miskend door
de rechter die, na te hebben onderzocht
welke de gemeenschappelijke bedoeling
van de partijen is, aan een in die overeenkomst gebezigde term een betekenis geeft
die verenigbaar is met de gezamenlijke
bepalingen van de overeenkomst. (Artikelen 1156, 1161, 1320 en 1322 B.W.)
5 februari 1975.
634

40.- Bewijs door geschTijt. - Bewijsk1•acht van de akten. - Directe belastingen.
- Nota1·iele akte. - Uitlegging ve1·enigbaar met de bewom·dingen van de akte. Geen miskenning van de bewijskmcht van
deze akte. - De bewijskracht Vall een
notariele akte wordt niet miskend door
de rechter die aan deze akte een uitlegging geeft welke verenigbaar is met de
bewoordingen ervan. (Artt. 1319, 1320
en 1322 B.W.)
12 september 1974 en 7 februari 1975.
44 en 642
41. - Bewijs door geschTijt. - Bewijskracht van de akten. - Strajzaken. RechtM' die de bewijskmcht van zeke1·e ovm·gelegde stukken niet aanneemt. - Zondm·
aan de akten een met h~tn bewom·dingen
onverenigbare d1·aagwijdte toe te kennen.Geen miskenning van de bewijskracht van
deze akten. - De rechter die, zonder aan
de alden een met htm bewoordingen
onverenigbare clraagwijdte toe te kennen,
de bewijskracht niet aam1eemt welke een
partij toekent aan zekere tot staving van
haar stelling overgelegde stukken, miskent de bewijskracht van cleze alctenniet,
in de zin van de artikelen 131!l en 1320
van het Burgerlijk vVetboek.
11 februari 1975.
651

42. - Bewijs doo1· geschTijt. - Bewijsk1·acht Vctn de ctkten. - Bm·ge1·lijke zaken.
- H~~u1·overeenkomst.- Beslissing wam·bij actn een bepctling van de ove1·eenkomst
een uitlegging wo1·dt gegeven welke ve1·enig·
baa1· is met de bewom·dingen e1·van. Geen miskenning van de bewijskmcht vctn
de ctkten. - De bewijskracht van een
huurovereenkomst wordt niet miskend
door de rechter die aan een bepaling van
de overeenkomst een clraagwijdte toekent

BEWIJS.
welke verenigbaar is met de bewoordingen ervan. (Artt. 1319, 1320 en 1322
B.W.)
760
6 maart 1975.

43. - Bewijs doo1· geschl'ift. - BewijsJcmcht van de akten. - Bu1·ge1·lijke zaken.
- Overeenlcomst betreffende de verpliphte
aansprakelij kheidsve1'Zeke1·ing inzake mot01'rijtuigen. - A1'1'est dat aan een bepaling van deze ovm·eenkomst een betekenis
toelcent die met de bewoordingen e1·van
onverenigbaar is. - Miskenning van de
bewijskmcht van deze akte. -De bewijskracht van de modelovereenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
wordt miskend door het arrest dat aan
Ben bepaling van deze overeenkomst een
betekenis toekent die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is. (Artt. 1319,
1320 en 1322 B.W.).
3 april 1975.
836
44. - Bewijs door geschl'ift. - Bewijskracht van de akten. - St?·afzaken. Bu1·gm·lijke 1'echtsv01·de1·ing.- Middel ten
betoge dat de best1·eden beslissing de
bewijskracht van een bij het p1'oces-vm·baal
gevoegd plan miskent. - Beslissing die
niet op dit plan steunt. - Middel dat
jeitelijke g1•ondslag mist. Feitelijlni
grondslag mist het middel ten betoge dat
de bestreden beslissing de bewijskracht
miskent van een plan dat bij een procesverbaal van de rijkswacht, gevoegd is,
hoewel de beslissing niet op dit plan
steunt.
7 april 1975.
849

45. - Bewijs door gescMift. - Bewijslcmcht van de akten. - Bu1·ge1·lijke zaken.
- Gedingstukken. - Uitlegging ve1·enigbaa1· met de bewoo1·dingen e1·van. - Geen
miskenning van de bewijskmcht. - De
bewijskracht van de gedingstukken wordt
niet miskend door de rechter die aan deze
stukken een uitlegging geeft welke verenigbaar is met de bewoordingen ervan.
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
17 april1975.
913
46. - Bewijs door geschl'ift. - Bewijskracht van de akten. - Strafzaken. Btwgerlijke 1'echtsvorde1•ing. - Ve1'plichte
aanspmkelijkheidsve1·zekering inzake moton·ijtuigen. - JJ!Iodelovm·eenkomst, artikel 7. - Rechte1· die beslist dat de uitsluiting, waa1·van sprake in genoemd artikel 7,
de houder van het voertuig enkel beoogt
in zover1·e hij zelf burgerrechtelijk aan8pmkelijk is voo1· de aangevoe1·de schade
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en zelj de dekking van de verzekemar wou
en leon im·oepen. - Rechter die zodoende
aan artikel 7 een voo1·waarde toevoegt die
het niet bevat. JJiiskenning van de
bewijskracht van de akte. - De bewijskracht van artikel 7 van de modelverzekeringsovereenkomst burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, waarin degenen worden opgegeven, die uit het recht op schadevergoeding zijn uitgesloten, wordt miskend
door de rechter die beslist dat deze uitsluiting de houder van het voertuig enkel
beoogt in zoverre hij zelf burgerrechtelijk
aansprakelijk is voor de aangevoerde
schade, daar hij aldus aan artikel 7 een
voorwaarde toevoegt die het niet bevat.
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
24 juni 1975.
II36
47.- Bewijs door geschrift.- Bewijskmcht van de akten. - Burgerlijke zaken.
- Ve1·zekeringsovereenkomst inzake bu?·gerrechtelijke aanspmkelijkheid. - Olausule volgens welke de verzekm·de elke aan
hem betekende of gerichte gerechtelijke of
buitengerechtelijke akte aan de ve1·zekeram·
moet ove1·zenden. - Kennisgeving van de
ve1·zekerde aan de vm·zekeraa1· van het
schadelijk feit en van het ontvangen van
een dagvaa1·ding. - Beslissing waarin
deze kennisgeving wo1·dt beschottwd als een
handeling met dezelfde waarde als de ovm·zending van de dagvam·ding.- Geen miskenning van de bewijsk1·acht van de verzekeringsoVM'eenkomst.- De bewijskracht
van de clausule van een verzekeringsovereenkomst inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid volgens welke de verzekerde elke aan hem betekende of gerichte
gerechtelijke of buitengerechtelijke aide
aan de verzekeraar moet overzenden,
wordt niet miskend door het arrest waarin het zenden van een brief van de verzekerde waarin deze de verzekeraar inlicht over het schadelijk feit en over de
ontvangst van een dagvaarding wordt
beschouwd als een handeling met dezelfde
waarde als de overzending van een dagvaarding. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
27 juni 1975.
II63
HOOFDSTUK III.
BEWIJS DOOR GETUIGEN.

48.- Bewijs doo1' getuigen.- Bu?·gm·lijke zaken. - Zaken waarin echtgenoten
tegengestelde belangen hebben. - Getuigenis van de bloedverwanten in nede1'dalende lijn van de echtgenoten. - Ve1·vod.
Gerechtelijk Wetboek, a1·tikel 931,

BEZIT.
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licl 2. Verklaringen ajgelegd in een
stmj1·eohtelij k opsporingsonde1·zoek.
Verklaringen niet bedoeld bij die wetsbepaling. - Het verbod, bij artikel 931,
lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek opaelegd, om bloedverwanten in nederdalende lijn als getuigen te horen in
zaken waarin hem bloedverwanten in opgaande lijn tegengestelde belangen hebben, onder meer in een geding tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en
bed, strekt zich niet uit tot de verldaringen die bloedverwanten in nederdalende lijn hebben afgelegd in een strafrechtelijk opsporingsonderzoek i.v.m. feiten waarvan zij persoonlijk het slachtoffer waren.
27 september 1974.
127
49. - Bewijs door get~tigen. - Stmjzaken. - Geval waa1·in de wet geen bijzonde1' bewijsmiddel oplegt. - Getttigenis.
- Soevereine beoo1·deling doo1· de jeiten1'eohte1'. - G1·enzen. - Wanneer de wet
in strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel oplegt, beoordeelt de rechter soeverein in feite de bewijswaarde van de
getuigenissen, mits hij de bewoordingen
ervan niet miskent.
14 oktober 1974.
198

50. - Bewijs door getttigen. - Btu·gerlijlce zaken. - Aanbod van een pa1·tij om
dam· getttigenvedwo1' een wel bepaald jeit
te bewijzen, - N ade1·e bepaling van het
jeit. -;- Soeve1·eine beoonleling door de
jeitem·eohte1·. De rechter beoordeelt
soeverein of de feiten, die een partij aanbiedt te bewijzen, nauwke"LU'ig genoeg
zijn om een getuigenverhoor toe te staan,
als hij de bewijskracht niet miskent van
de alde waarin dit bewijs wordt aangeboden.
19 februari 1975.
685
HOOFDSTUK IV.
VERJ\WEDENS.

51. - Ve1·nwedens. - B~wge1·lijke zaken. - Beslissing die de doo1· een pa1·tij
aangevoenle ve1·moedens VB1'We1·pt op g1·oncl
van een dam· haa1· ve1·melde jeit. - TVettelijlcheid. - ATtikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek worclt niet miskend door
de beslissing die de door een partij aanO'evoercle vennoedens verwerpt op grond
~an een door haar vermelde feit.
18 oktober 1974.
238
52. VeTmoedens.
Bu1•ge1·lijke
zalcen. - W ettelij k VM'moeden. - Roe1·encle

goede1·en. - Bezit te goede1· trottw. Gevolgen. - Hij die te goeder trouw
roerende goederen bezit wordt geacht er
eigenaar van te llijn en behoeft geen ander
bewijs te leveren van de eigendom van
deze goederen. (Art. 2279 B.vV.)
20 december 1974.
478
53. Ve1·moeclens. - Btwge1·lijke zaken.
- vVettelijk Ve7'1JWeden.- Reohtsvorde1'ing
tot te1'ttg gave van liohamelij lee 1'oe1·ende
goede1·en. - Eise1· die zich be1·oept op het
dttbbelzinnig km·akte1· van het doo1' de
venvee1·der ingeroepen bezit. - Bewijs van
de dttbbelzinnigheicl Tttst op de eise1·. Hij die ter staving van een rechtsvordering tot teruggave van lichamelijke
roerende goederen aanvoert dat het door
de verweerder ingeroepen bel!it dubbelzinnig is, moet de dubbelzinnigheid ervan
bewijllen. (Artt. 1315, 2229 en 2279 B.W.)
20 december 1974.
478
HOOFDSTUK V.
BEKENTENIS.

54.- BuTgeTlijke zaken.- Bekentenis.
- Beg1'iJJ. - Zaken wam·ove1· de wet niet
toelaat te beschikken en bet1·ejjende welke
het verboden is een dading aan te gaan.Vallen buiten het gebied van de bekentenis.
- De bekentenis, zo gerechtelijke als
buitengerechtelijke, kan niet slaan op
zaken waarover de wet niet toelaat te
beschikken en betreffende welke het
verboden is een dading aan te gaan.
(Art. 1354 B.W.)
26 februari 1975.
729
55. - BurgeTlijke zalwn. - Echtsoheiding. - Bekentenis. - Bewijswaanle. W anneer uit de ondervraging van de
partijen als bepaald in de artikelen 992
en volgende van het Gerechtelijk vVetboek een bekentenis voortvloeit, staat
het aan de rechter de bewijskracht ervan
te beoordelen en inzake echtscheiding
inzonderheid te onderzoeken of er geen
heimelijke verstandhouding tussen de
partijen bestaat om te bekomen dat de
echtscheiding wordt toegestaan.
7 n1.aart 1975.
767
HOOFDSTUK VI.
EED.

BEZIT.
1, Roe1·ende goecle1·en. - Bezit te
goede1· tTOuw. - Gevolgen. - Hij die te

BLOEDPROEF. -

BURGERL. RECHT, POLIT. RECHTEN.

goeder trouw roerende goederen bezit
wordt geacht er eigenaar van te zijn
en behoeft geen ander bewijs te leveren
van de eigendom van deze goederen.
(Art. 2279 B.W.)
20 december 1974.
478
2. Roe1·ende goede1·en.
Bezit
te goede1· t?'ottw. - Doet eigendom enlcel
ontstaan inclien het duidelijk is.- Beg1·ip.
Hen bezit te goeder trouw van
roerende goederen doet het eigendOTnsrecht enkel ontstaan wanneer het deugdelijk is, dit wil zeggen een voortdurend,
onafgebroken, ongestoord, openbaar en
niet dubbelzinnig bezit als eigenaar.
(Artt. 2229 en 2279 B.W.)
20.december 1974.
478
3. - Rom·ende goederen.
Eise?' die
zich be1·oept op het d~tbbelzinnig lcaralcte?'
van het door de venoee1·de1' inge1•oepen
bezit. - Bewijs vdn de dubbelzinnigheid
1'Ust op de eise?'. - Hij die ter staving
van een reahtsvordering tot teruggave
van lichamelijke roerende goederen aanvoert dat het door de verweerder ingeroepen bezit dubbelzinnig is, moet de
dubbelzirmigheid ervan bewijzen. (Artikelen 1315, 2229 en 2279 B.W.)
20 december 1974.
478

BLOEDPROEF.

1. - Middel hieruit ajgeleid dat de
deslctmdige die we1·d opgevo1·de1'd om het
bloed te ontleden, zijn ve1·slag niet binnen
zeven dagen na het ontvangen van de
v01•dering heeft ove1·gelegd. - JJ1iddel niet
aan de .feitem·echte?' voo?'gelegd. - Niet
ontvanlcelijlc middel. - Niet ontvankelijk is het middel dat voor de eerste
maal voor het Hof van cassatie is voorgedragen en hieruit is :>fgeleid .dat de
deskundige die door de rechterlijke overheid is opgevorderd om het bloed te
ontleden, zijn verslag niet birmen zeven
dagen na het cintvangen van de vordering heeft overgelegd, zoals zulks is vereist bij artikel 7 van het koninldijk besluit van 10 jtmi 1959 betreffende de
bloedproef met het oog op het bepalen
van het alcoholgehalte.
17 septenber 197 4.
73
2. - Kennisgeving van de uitslagen
van de bloedanalyse. - Kennisgeving bij
ter post aangetekende b?'ief. Bewijs
van de inho~td van de aangetelcende
b1·iej. - Bewijs do01· alle rechtsmiddelen.
De kennisgeving van de uitslagen
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van de bloedanalyse moet bij ter post
aangetekende brief geschieden; het bewijs van de inhoud van de aangetekende brief kan geleverd worden door
aile rechtsmiddelen, met in begrip van
vermoedens. (Art. 9 K.B. 10 juni 1959.)
102
24 september 1974.
3. - Belclaagde, ve1'moedelijke dade1·
van een verlcee?·songeval. - Ademtest die
niet heejt ~titgewezen dat het alcoholgehalte van het bloed hager lag dan 0,8 gram
pe1· lite1·. - Aklcoord van beklaagde om
een bloedmonste1· te laten ajnemen. Analyse die een alcoholgehalte van het
bloed heeft ~titgewezen van ten minste
1,5 gmm pe1• lite1· op het ogenblik dat
belclaage best~Hwde.- Ve1·oordeling wegens het bestu?'e?& van een voe1·tuig in
staat van alcoholintoxicatie. - W ettelijkheid. V oonvaaTde. W ettelijk is
de veroordeling van een beklaagde wegens het besturen van een voertuig in
staat van alcoholintoxicatie warmeer de
beklaagde, hoewel de ademtest niet had
uitgewezen dat het alcoholgehalte van
zin bloed hoger lag dan 0;8 gram per
liter, erin heeft toegestemd een bloedlnonster te laten afnemen en wanneer
de ontleding van het bloedmonster
heeft uitgewezen dat het alcoholgehalte
van zijn bloed ten minste 1,5 gram per
liter bedroeg op het ogenblik dat hij
bestuurde, indien althans de toestemming
niet werd gevraagd alsof een weigering
strafbaar zou zijn. (Artt. 34, 1°, 59,
§ 1, en 63 wet betreffende de politie
over het wegverkeer.) (Impliciete oplossing.)
21 januari 1975.
562

BOSSEN.
Zich bevinden b~titen de gewone wegen.
- Ovm·treding van het Boswetboek, a?·tikel 165, tweede lid. Beoo1·delingsbevoegdheid van de 1'echte?' m.b.t. de toepassing van de stmf. Dmagw~jdte.
- De rechter bij wie een overt.reding
van artikel 165, tweede lid, van het
Boswetboek aanhangig is, beschikt over
een beoordelingsbevoegdheid m.b.t. de
toepassing van de straf en kan de beldaagde vrijspreken, zelfs indien hij
vaststelt dat de overtreding bewezen is.
3 maart 1975.
746

BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE RECHTEN.
Tucht1·echtelijke v.e1·volgingen en

t~tcht-
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BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -

sancties.
In beginsel vreemd aan
de betwistingen over een burget·lijk 1'echt.
- Tuchtvorderingen en het uitspreken
van tuchtmaatregelen zijn in beginsel
vreemd aan de geschillen waarvan artikel 92 van de Grondwet de kennisgeving
bij uitsluiting aan de hoven en rechtbanken voorbehoudt.
6 september 1974 en 12 juni 1.975.
21 en 1081
BURGERLIJKE
RING.

CASSATIE.

Voor de ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering voortvloeiend uit de
door een misdrijf veroorzaakte schade is
vereist en volstaat dat deze ontstaan is
uit het feit waarvoor de beklaagde is veroordeeld ; het is niet nodig dat de schade
waarvan vergoeding wordt gevorderd
door ieder bestanddeel van het misdrijf
is veroorzaakt of dat het bestaan van
de schade een van de bestanddelen van
het misdrijf is. (Artt. 3 en 4 wet van
17 april 1878; artt. 63, 65 en 182 Sv.)
14 oktober 1974.
209

RECHTSVORDE-

5. Stmjvo1·de1ing en bu1·ger'lijke
rechtsvorde1·ing ajzonderlijlc ingesteld. Scho1·sing van de btwgwrl~j ke 1'echtsvonle1'ing. -Wet van 17 april1878, a1·tikel 4.
- Begrip. - De burgerlijke rech+svordering waarover de rechter, bij wie zij
afzonderlijk aanhangig is gemaakt, overkomstig artikel 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het W etboek van strafvordering, zijn
beslissing moet uitstellen totdat het
strafgerecht zich heeft uitgesproken, is
de burgerlijke rechtsvordering die betrekking heeft op punten welke zij gemeen heeft met een strafvordering die
v66r of gedurende de uitoefening van
deze burgerlijke rechtsvordering is ingesteld.
22 mei 1975.
1006

1. - Rechtsvm·dering tot vergoeding van
de schade ten gevolge van een misd1·ijj. Begrip. - Om in de zin van de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878
een rechtsvordering te kunnen instellen
tot vergoeding van schade ten gevolge
van een misdrijf, is het niet vereist dat
het bestaan van deze schade een van de
bestanddelen van het misdrijf vormt.
10 september 1974.
31
2. - Schade ten gevolge van een misd1·ijj. - Stttren in staat van d1·onkenschap. - D1·onkenschap die de oorzaak
van schade kan zijn. Het misdrif
cc sturen in staat van dronkenschap "
kan de oorzaak van de schade aan een
derde zijn; de burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van deze schade is
een 'op dat misdrijf gegronde rechtsvordering. (Art. 35 wet betreffende de
politie over het wegverkeer; artt. 3 en 4
wet van 17 april1878.)
10 september 1974.
31

6. - Ontvanlcelijkheid.
Voo1·waarden. - Beoordeling door de jeitenrechte1·.
- De rechter die in feite en derhalve
soeverein vaststelt dat de burgerlijke
rechtsvordering niet gegrond is op het
aan de verweerder toegeschreven misdrijf beslist wettelijk dat deze rechtsvordering niet ontvankelijk is.
3 juni 1975.
1046

3. Burgerlijke partijstelling tegen
een gejaillee1·de. - Gevolgen. - De bij
een inbreuk op de strafwet benadeelde
partij mag zich tegen een gefailleerde
burgerlijke partij stellen, doch bij afwezigheid van de curator is het vonnis
niet tegenstelbaar aan de massa.
1 oktober 1974.
145

7. - Rechtsvo1·de1·ing door de cu1·ato1'
ove1· een faillissement ingesteld. - Dmagwijdte. - W anneer de curator over een
faillissement namens de massa in rechte
optreedt, oefent hij de rechten uit welke
alle schuldeisers gemeen hebben, doch
niet de rechten waarover zij afzonderlijk beschikken.
3 juni 1975.
1046

4.- Rechtsvm·dering tot ve1·goeding van
de dam· een misd1·ijj vet·oo1·zaakte schade.
Ontvankelijkheid. Voonvaarde. -

c
CASSATIE.

Taak en bestaans1•eden van
het Hof van cassatie. - Aa1·d van
het cassatiegeding.

INLEIDING. -

HooFDSTUK I. Bevoegdheid van het
Hof van cassatie.
§ 1. - Bevoegdheid in het algemeen.
§ 2. - Beslissingen in rechte en beslissingen
in feite (zie : Voo1·ziening in cassatie).

OASSATIE.
§ 3. - Ambtshalve op te werpen middelen
en gronden van niet-ontvankelijkheid.
4. Respectieve bevoegdheid van de
algemene vergadering, de verenigde kamers, de eerste, tweede en derde kamer
en de voltallige terechtzittingen.
5. Soevereine beoordeling door de
feitenrechter (zie dit trefwoord).

HooFDSTUK II. - Vm·dm·ing tot nietigverkla1·ing en cassatievoorzieningen in
het belang van de wet.
HooFDSTUK III.- Voo1·zieningen in
cassatie. - )J!femo1·ie tot staving van
de voorziening ; memm·ie van antwoo1·d en van wederantwoord (Zie
VoORZIENING IN CAS SATIE).
HooFDSTUK IV.- Oassatiemiddelen (Zie
0ASSATIEMIDDELEN),
HooFDSTUK V. - Rechtspleging in het
algerneen. V m·rn, gevolgen van de
arresten van het Hof van cassatie.
§ 1. - Rechtspleging in belastingzaken. Omvang van de vernietiging.
§ 2. Rechtspleging in burgerlijke zaken
(zaken van koophandel en sociale zaken
inbegrepen). - Omvang van de vernietiging.

§ 3. - Rechtspleging in dienstplichtzaken.
- Omvang van de vernietiging.
§ 4. - Rechtspleging in strafzaken (Douane
en accijnzen inbegrepen). Omvang
van de vernietiging.
5. Rechtspleging in tuchtzaken.
Omvang van de vernietiging.

HooFDSTUK VI. Vm·wijzing na cassatie (Zie VOORZIENING IN OASSATIE.)
HooFDSTUK VII.- Afstand (Zie VooRZIENING IN CASSATIE).
,
HooFDSTUK VIII. REOHTSKOSTEN).

Kosten. (Zie GE-

HooFDSTUK IX. Zegel (Zie VooRZIENING IN CASSATIE).
INLEIDING.
TAAK EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF
VAN OASSATIE.- AARD VAN HET OASSATIEGEDING.

1. - Taak van het Hof. - Bu1·gedijke
zaken. - · Beslissing die haar beschikkende gedeelte g1•ondt op een doo1· de
voorziening gek1·itisee1·de 1·eden. Be-
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voegdheid van het Hof om deze te vervangen doo1• een 1·echtsgrond wam·door
het beschikkende gedeelte wm·dt ge1·echtvaa1·digd.- Indien de bestreden beslissing haar beschikkende gedeelte grondt
op een door de voorziening gekritiseerde reden, mag het Hof deze vervangen door een rechtsgrond waardoor het
beschikkende gedeelte wordt gerechtvaardigd.
24 oktober en 6 november 1974,
14 maart, 25 juni en 27 juni 1975.
HOOFDSTUK I.
BEVOEGDHEID VAN HET HoF
VAN CAS SATIE.
§ I. -

Bevoegdheid in het algemeen.

2. Bevoegdheid.
Burgerlijke
zaken. - V e1·schrijving in de bestreden
beslissing. - Bevoegdheid van het Hof
orn deze te ve1·beteren. Grenzen. Het Hof is, bij de beoordeling van een
cassatiemiddel, bevoegd om een verschrijving in de bestreden beslissing te
verbeteren, wanneer deze duidelijk blijkt
uit de context ervan.
18 september 1974.
78
3. - Bevoegdheid. - Stmfzalcen.
Burgerlijlce 1'echtsvordering. - Oassatieberoep waa1·in de schending van buitenlandse wettelijlce bepalingen wordt aangevoerd. - Bevoegdheid van het Hof orn
na te gaan of de feitenrechter deze bepalingen heeft geschonden. - Het Hof
waarbij aanhangig is een cassatieberoep
waarin de schending wordt aangevoerd
van bepalingen van de wet op het wegverkeer in de Bondsrepubliek Duitsland
is bevoegd om na te gaan of de feitenrechter deze wettelijke bepalingen heeft
geschonden.
20 september 1974.
92

4. - Bevoegdheid. - Btwgedijke zaken. - Vreemde wettelijlce bepalingen. Het Hof is bevoegd om na te gaan of de
feitemoechtM' deze bepalingen heeft geschonden. - Het Hof is op een cassatieberoep waarin wordt aangevoerd dat
vreemde wettelijke bepalingen zijn geschonden, bevoegd om na te gaan of de
feitenrechter deze bepalingen heeft geschonden. (Art. 608 G.W.)
25 september 1974.
104

5. - Bevoegdheid.
Stmfzaken. Stmfvo1·de1·ing.
Verja1·ing. Bevoegdheid van het Hof orn na te gaan of

CAS SATIE.
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regelmatig ovm·gelegde processttokken
bestaan waa1·uit blijkt dat de verjaring van
de strajvorde1·ing is gestuit of geschorst.
- Het Hof van cassatie is bevoegd om na
te gaan of er onder de regelmatig overgelegde processtukken, stukken zijn waaruit blijkt dat de verjaring van de strafvordering is gestuit of waaruit kan
worden afgeleid dat de verjaring is
geschorst.
8 oktober 1974.
175
61'

6. - Bevoegdheid.
Strafzaken. Gevolgtrekking doo1· de 1'echte1· afgeleicl
1-oit dooT hem gedane vaststellingen. Am·d en omvang van het toezicht van
het Hof. - Hoewel de rechter de feiten
vaststelt waarop hij zijn beslissing steunt,
moet het Hof van cassatie nagaan of de
rechter niet uitgegaan is van een onjuist
begrip van de wettelijke bepaling die
hij beweert toe te passen.
14 oktober 1974.
205

7. - Bevoegdheid. - Faillissement. Ophouden van betalen. Krediet dat
aan het wankelen is gebracht. - Wetboek
van koophandel, Mtikel 437 (wet van
18 apTil 1851). - Vaststellingen en deducties van de feitenrechtm·. - Toezicht
van het Hof. - Hoewel de feitenrechter
soeverein de feiten vaststelt waarop hij
ziJn beslissing grondt over het ophouden
van betalen van de handels- of burgerlijke schulden en het wankelen van het
krediet en o.a. of dit ophouden van die
aard is het krediet van de handelaar
aan het wankelen te brengen en de
gemeenschappelijke waarborg van de
schuldeisers in gevaar te brengen, moet
het Hof nagaan of deze rechter uit
die vaststellingen wettelijk heeft kunnen
afleiden da.t de betalingen opgehouden
hebben en dat het krediet aan het wankelen is gebracht in de zin van artikel 437
van het Wetboek van koophandel (wet
van 18 april 1851). (Impliciete oplossing.)
320
8 november 1974.
8. - Bevoegdheid.
Strajzaken. VerschTijving in de bestTeden beslissing.
- Bevoegdheid van het Hof om ze te
vm·bete1·en. - Het Hof is, bij de beoordeling van een cassatiemiddel, bevoegd
om een verschrijving in de bestreden
beslissing te verbeteren die duidelijk
blijkt uit de context ervan.
12 november 1974.
326

9. -

Bevoegdheid.

Strajzaken. -

BtwgeTlijke rechtsvo1'de1•ing. - Ve1·schT#ving in de 1•edenen van de best1·eden beslissing. - Bevoegdheid van het Hof om
deze te ve1·beteren. - Het Hof is, bij de
beoordeling van een cassatielTliddel, bevoegd om een verschrijving in de redenen
van cJ e bestreden beslissing te verbeteren
die duidelijk blijkt uit de context ervan.
18 november 1974.
335
10. - Bevoegdheid. - Bu1·ge1'lijke zaken. V m·sch'l'ijving in de bestreden
beslissing. - Bevoegdheid vctn het Hof
om ze te ve1•bete1·en. - Het Hof is, bij
de beoordeling van een cassatiemiddel,
bevoegd om een verschrijving in de bestreden beslissing te verbeteren, wanneer deze duidelijk blijkt uit de context
ervan.
495
495
3 januari 1975.

11. - Bevoegdheid. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Logica van de 1·edenen van de
bestreden beslissing. - Toezicht van het
Hoj. - Hoewel het aan het Hof niet
staat te oordelen of de redenen van de
bestreden beslissing logisch onaanvechtbaar zijn, toch mag het nagaan of deze
redenen met de logica verenigbaar zijn.
(Art. 97 Grondwel.) (Impliciete oplossing.)
21 februari 1975.
705
12. - Bevoegdheid. - Bto1·gm·lijke zaken. - A1·beidsovm•eenkomst. - Bedienden. Gezagsverhmtding. Toezicht
van het Hof. - Het Hof is bevoegd om
na te gaan of de rechter uit de door hern.
vastgestelde feiten het bestaan heeft
k1.umen afleiden van de gezagsverhouding,
waardoor de arbeidsovereenkomst voor
bedienden wordt gekenmerkt.
5 maart en 16 april1975.
757 en 906
13. - Bevoegdheid. - Strajzaken. Geschil omtrent de uitlegging van het
actn de vero1·dening van 28 .funi 1968
van de Raad van de Etw·opese GemeenschapJJen toegevoegd gemeenschappelijk
dottanetm·iej. Geschil opgewo1·pen in
een bij het Hof van cassatie aanhangige
zaak. - Schm·sing van het geding totdat
het Hof van Jttstitie van de Etwopese
Gemeenschappen ttitspraak heeft gedaan
ove1· deze uitlegging. - vVamleer bij het
Hof van cassatie een geschil is aanhangig gemaakt omtrent de uitlegging
van het aan de verordening van 28 juni
1968 van de Raad van de Europese
Gemeenschappen toegevoegd gemeen-
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schappelijk douanetarief, stelt het Hof
de uitspraak over de voorziening uit
totdat het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen, bij wijze
van prejndiciele oeslissing, over deze
nitlegging uitspraak ?al gedaan hebben.
(Art. 177 van het Verdrag tot oprichting
van de Enropese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij handeling van de
wetgevende macht van 2 december 1957.)
1003
20 mei 1975.

14. - Bevoegdheid.- Stmjzaken. V m·schfijving in de akte tot vaststelling
van de ve1·kla1'ing van vom·ziening in
cassatie. - Bevoegdheid van het Hoj om
ze te ve1·beteren. - Het Ho£ is bevoegd
om een verschrijving te verbeteren in
de akte waarin de verklaring van voorziening in cassatie wordt vastgesteld,
wanneer de verschrijving blijkt nit de
context van deze akte.
30 juni 1975.
ll66
§ 2. - Beslissingen in rechte
en beslissingen in feite (Zie : Voo1·ziening
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16. Vom·ziening op bevel van de
ministe?' van j1,tstitie. - Stmjzaken. Vonnis clat een ve1·oo1'deling ~titsp1·eekt
wegens een ve1jaarcl misd1·ijj. Ve?'nietiging. - Op de voorziening van de
procurenr-generaal, ingesteld op bevel
van de minister van jnstitie, vernietigt
het Hof zonder verwijzing het vonnis
dat een veroordeling nitspreekt wegens
een misdrijf dat verjaard was. (Artikel 441 Sv.)
14 oktober en 9 december 1974.
220 et 414
17. V oMziening op bevel van de
ministe1· vmv justitie. - Stmjzaken. Ve1·oonleling wegens een jeit dat geen
misd1'ijj opleve1·t. - Vemietiging zoncle1·
ve1·wijzing. - Op de voorziening van de
procureur-generaal, ingesteld op bevel
van de minister van J ustitie, vernietigt
het Hof zonder verwijzing het vonnis
tot veroordeling wegens een feit dat
geen misdrijf oplevert. (Artt. 7, lid 2,
en 9 Grondwet; artt. 441 Sv.)
29 oktober 1974.
273

in cassatie).
§ 3. - Ambtshalve op te werpen middelen
en gronden van niet-ontvankelijkheid.

15. - Bevoegdheid. - Ambthalve opgeworpen middel. - Di1·ecte gemeentelijke
belastingen. - Besl~tit van de bestendige
deputatie van de provinciemad. - Het
Hoj kan ambtshalve een middel van openbm·e o1·de opwe1·pen. - Het Hof van
cassatie, waarbij een ontvankelijke voorziening tegen een besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad
inzake directe provinciale belastingen
aanhangig is, kan ambtshalve een middel
opwerpen afgeleid nit de schending van
een wettelijke bepaling die de openbare
orde raald. (Art. 4 wet van 22 januari
1849.)
3 jannari 1975.
497
HOOFDSTUK II.
VORDERING TOT NIETIGVERKLARING EN
CASSATIEVOORZIENINGEN IN HET BELANG VAN DE WET.

§ 4. - Respectieve bevoegdheid van de
algemene vergadering, de verenigde kamers, de eerste; tweede en derde kamer
en de voltallige terechtzittingen.
§ 5. - Soevereine beoordeling
door de feitenrechter (Zie dit trefwoord).

18. - Oassatiebm·oep op bevel van de
ministe1· van justitie. - Stmjzaken. V onnis van de C01'1'ectionele ?'echtbanlc
dat vaststelt dat de ten laste van de beklaagde gelegde misd1·ijven van een enkel
jeit ~titgaan. Ve1·nietiging en ve?·wijzing. - Op het cassatieberoep van de
procureur-generaal, ingesteld op bevel
van de minister van Justitie, vernietigt
het Hof het vonnis van de correctionele
rechtbank dat, na te hebben vastgesteld
dat de verscheidene aan de beklaagde
ten laste gelegde misdrijven van een en
hetzelfde feit uitgaan, niettemin verschillende straffen uitspreekt ; het verwijst de zaak naar een andere correctionele rechtbank. (Artt. 427 en 441 Sv.;
art. 65 S.W.).
9 december 1974.
414
19. V oo1·ziening op bevel van de
ministe?' van jitstitie. - Strajzaken. A1·1·est tot ve?'ooTdeling van de beklaagde
tot een straj van een jaa1· gevangenis wegens ve?'lating van jamilie binnen de
te1·mijn van vijj jaa1· te 1·ekenen van een
em·ste vemm·deling wegens hetzelfde jeit.
Vernietiging en ve1·wi.fzing. Op
het cassatieberoep van de procureurgeneraal, ingesteld op bevel van de
minister van Justitie, v<;Jrnietigt het Hof
het arrest dat de beklaagde veroordeelt
tot een straf van een jaar gevangenis
wegens verlating van familie binnen de
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termijn van vijf jaar, te rekenen van
een eerste veroordeling wegens hetzelfde
feit; het verwijst de zaak naar een ander
hof van beroep. (Artt. 427 en 441 Sv. ;
artt. 25 en 39lbis S.W.)
9 december 1974.
413

20. - OassatiebM'oep op bevel van cle
ministM' van jttstitie. - Strajzaken.
V onnis van cle co?'?'ectionele rechtbank
waarbij cle beklaagcle wm·clt veroorcleelcl
tot een gelclboete van 100 jmnk om,
b~liten cle gevallen omsch1·even in hoofclst~tk III van titel IX van boek II van
het Stmjwetboek, opzettelijk anclermans
1'oerencle eigenclommen te hebben beschadigcl of 1!e?·nielcl. - V M'nietiging en VM'wijzing. - Op het cassatieberoep van
de procureur-generaal, ingesteld op bevel
van de minjster van justitie, vernietigt
het Hof het vonnis van de correctionele
rechtbank, waarbij de beklaagde tot
100 frank geldboete wordt veroordeeld
om, buiten de gevallen omschreven in
hoofdstuk III van titel IX van hoek II
van het Strafwetboek, opzettelijk andermans roerende eigendommen te hebben beschadigd of vernield ; het verwijst de zaak naar een andere correctionele rechtbank. (Art. 559-1o S.W.;
artt. 427 en 441 Sv.)
9 december 1974.
417

21. V oorziening in cassatie op
bevel van cle minister van justitie.
Stmjzaken. V onnis van cle politie?'echtbank tot verootcleling van een anclet
clan clegene aan wie het miscltijj was
toegesch1·even. - Vetnietiging zonclM' verwijzing. Op de voorziening van de
procureur-generaal, die op bevel van
de minister van justitie is ingesteld,
vernietigt het Hof zonder verwijzing
het V:?nnis van de politierechtbank,
waarblJ een ander dan degene aan wie
het vervolgde misdrijf was toegeschreven bij verstek werd veroordeeld. (Artikel 441 Sv.)
11 maart 1975.
775
22. Voo1·ziening op bevel van cle
minister van justitie. - Stmjzaken. V onnis van cle c01'1'ectionele rechtbank
tot veroo1·cleling van een mincletjatige
beneclen cle leejtijcl van achttien jaar
op cle datum van het jeit. Ve?'nietiging. Op de voorziening van de
procureur-generaal, die op bevel van
de minister van justitie is ingesteld,
vernietigt het Hof het vonnis waarbij
een correctionele rechtbank een beklaagde veroordeelt die, op het ogenblik

van het feit waarop de veroordeling is
gegrond, nog geen achttien jaar oud was.
(Art. 441 Sv. ; art. 36, 4°, wet van
8 april 1965.)
776
11 maart 1975.

23. Vootziening op bevel van cle
ministe1· van justitie.. - Stmjzaken. Politietechtbank clie een plaatsve?'Vangencle m·ecletechter ve1·om·cleelt wegens overtrecling van het wegvM·keets?·eglement. V M'nietiging. Venvijzing naar cle
ptocureur-generaal bij het hoj van be1·oep.
- Op de voorziening van de procureurgeneraal, ingesteld op bevel van de
minister van justitie, vernietigt het Hof
het vonnis van de politierechtbank, waarbij een plaatsvervangende vrederechter
wegens overtreding van het wegverkeersreglement wordt veroordeeld en verwijst
de zaak naar de procureur-generaal bij
het hof van beroep. (Artt. 441, 479 en
483 Sv.)
7 april 1975.
852

24. V oo1·ziening op bevel van cle
ministe1· van justitie. - Stmjzalcen. V onnis van cle politiM·echtbank waarbij
cle beklaagcle worclt ve?·ootcleelcl, zonclM'
clat cle zaak ?'egelmatig bij cle ?'echtbank
aanhangig WM'cl gemaakt. Ve?-nietig~ng_ zoncle?' vetwijzing. Op de voorZlenmg van de procureur-generaal ingesteld op bevel van de minister van
justitie, vernietigt het Hof, zonder verwijzing, het vonnis waarbij de politierechtbank de beklaagde veroordeelt zonder dat de zaak regelmatig bij de rechtbank aanhangig werd gemaakt door een
beslissing tot verwijzing van het onderzoeksgerecht, door een dagvaarding of
door de vrijwillige verschijning van de
beklaagde. (Artt. 145, 147 en 441 Sv.)
30 juni 197 5.
1171

25. - Bevel van cle minister van justitie.
- Strajzaken. - Stmjvo1·clering vervallen
wegens betaling van een gelclsom. V etootclelencl vonnis. Ve1·nietiging
zonclet verwijzing. - Op de voorziening
van de procureur-generaal, ingesteld
op bevel van de minister van justitie,
vernietigt het Hof zonder verwijzing
het vonnis dat een veroordeling uitspreekt wegens een feit ten aanzien van
hetwelk de strafvordering vervallen was
door betaling van een geldsom onder
de voorwaarden omschreven bij artikel 166 van het W etboek van strafvorring. (Art. 166 en 441 Sv.)
30 juni 197 5.
1172
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26. Voorziening op bevel van de
minister van fustitie. V onnis van de
politie1·echtbank waarb~f de beklaagde
wordt ve1·oordeeld tot een st1·aj die het
wettelijke maximum te boven gaat. 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 wordt veroordeeld tot een
straf die het wettelijke maximum te
hoven gaat en verwijst de zaak naar
een andere politierechtbank.
30 juni 1975.
ll73
HOOFDSTUK III.
VoORZIENINGEN IN OASSATIE. MEMORIE TOT STAVING VAN DE VOORZIENING;
MEMORIE VAN ANTWOORD EN VAN
WEDERANTWOORD.

(Zie : Voorziening in cassatie.)

HOOFDSTUK IV.
0ASSATIEMIDDELEN.

(Zie Oassatiemiddelen.)

HOOFDSTUK V.
REOHTSPLEGING IN RET ALGEMEEN.
VoRM, GEVOLGEN VAN DE ARRESTEN
VAN RET HoF VAN OASSATIE.

§ 1. -

Rechtspleging in belastingzaken.
Omvang van de vernietiging.

27. - Rechtspleging. - Gemeentelijke
en provinciale belastingen. Voorzieningen van ve1·scheidene pa1·tijen tegen
dezelfde beslissing. Ambtshalve samenvoeging. Wanneer verscheidene
partijen zich tegen dezelfde beslissing
in cassatie voorzien, voegt het Hof de
voorzieningen ambtshalve samen. (Artikel 1083 G.W.)
13 juni 1975.
1090
§ 2. - Rechtspleging in burgerlijke zaken
(zaken van koophandel en sociale zaken
inbegrepen). - Omvang van de' vernietiging.
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van de voorzieningen.
Wanneer verscheidene partijen zich tegen een en
dezelfde beslissing in cassatie voorzien
hebben, voep·t het Hof de voorzieningen
ambtshalve samen. (Art. 1083 G.W.)
20 september 1974, 8 januari en
17 april 197 5.
95, 520 en 908

29. - Omvang.
Burgm·lijke zaken.
- Beschikkende gedeelte niet onderscheiden
BegTip. t.o.v. de vernietiging. In burgerlijke zaken is, t.o.v. de omvang
van de vernietiging, geen beschikkende
gedeelte dat onderscheiden is van het
door het cassatieberoep bestreden beschikkende gedeelte, datgene waartegen
door geen van de partijen in het cassatiegeding een ontvankelijke voorziening
kan worden ingesteld.
24 oktober en 7 november 1974.
259 en 315
30. - Omvang. - B~wgerlijke zaken.
ATrest dat de eiser tot cassatie ten
belope van een dm·de aanspmkelijk vm·klam·t voor de gevolgen van een ongeval,
het bedrag van de door de pm·tijen ve?'schuldigde vm·goedingen vaststelt en ove1·
de kosten beslist. Beslissing hie1·op
gegrond dat de eiseT twee fouten heejt
Oassatie op g1·ond dat het
begaan. ar1·est niet antwoordt op de conclusie van
de eise?' waa1·in een van de fouten wonlt
betwist. - Omvang van de cassatie. W anneer een arrest dat, steunend hierop
dat de eiser tot cassatie, bestuurder van
een voertuig, twee fouten heeft begaan
die in oorzakelijk verband staan met het
ongeval, deze bestuurder ten belope van
een derde aansprakelijk verklaart voor
de gevolgen van dit ongeval, vernietigd
wordt op grond dat het niet antwoordt
op de conclusie van de eiser waarin een
van de fouten wordt betwist, slaat de
cassatie op de beschikkingen die de
eiser voor een derde aansprakelijk
stellen, het bedrag van de door de partijen verschuldigde vergoedingen vaststellen en over de kosten beslissen ;
de cassatie slaat niet op de beschikkingen
die de eiser aansprakelijk stellen en
volgens welke de bestuurder van het
andere voertuig ten belope van ten
minste twee derden aansprakelijk is en
evenmin. op de beschikking die het
bedrag van de schade ten gevolge van
het ongeval vaststelt.
31 janvier 1975.
621

28. - Rechtspleging. - Burgedijke
zaken. - Voorzieningen in cassatie door
31. - Omvang. - Bu1·gerlijke zaken.
verscheidene partijen ingesteld tegen een
en dezelfde beslissing. - Samenvoeging 1 Ve1·nietiging van een beslissing. -
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Leidt tot de vernietiging van de beslissing
die enkel het gevolg is van de em·ste. De vernietiging van de beslissing op
de hoofdvordering leidt tot de vernietiging van de beslissing op de vordering
tot vrijwaring die het gevolg ervan is.
26 februari 1975.
729

32. - Ornvang. - Btwge1'lijke zaken.
- Ve1·nietiging van een beschikking van
de best1·eden beslissing. Vernietiging
die de ve1•nietig•ing rneebrengt van een
andere beschikking welke slechts het gevolg is van de ee1·ste. - De vernietiging
van een beschikking van de bestreden
beslissing brengt vernietiging mede van
een tweeds beschiking die het gevolg
is van de- eerste.
30 april 1975.
954
33. - Ornvang. - Btwge1·lijlce zaken.
- Einda1·rest op tussengeschil. - Oassatie van een beschikkende gedeelte. Oassatie die vernietiging rneebrengt van
de Techtspleging volgende op de v·e1·nietiging van het beschiklcende gedeelte. In burgerlijke zaken brengt vernietiging
van een beschikking van een eindarrest
op tussengeschil vernietiging mede van
de rechtspleging volgend op de vernietiging van die beschikking.
29 mei 1975.
1033
§ 3 . - Rechtspleging in dienstplichtzaken.
- Omvang van de vernietiging.

34. - Rechtspleging. - Dienstplichtzaken. - Voorzieningen van verscheidene
eisers tegen dezelfde beslissing. Sarnenvoeging van .de voorzieningen.
Wanneer verscheidene eisers zich tegen
dezelfde beslissing in cassatie voorzien
hebben, voegt het Hof de voorzieningen
ambtshalve samen. (Art. 1083 G.W.)
27 november 1974.
374
§ 4. - Rechtspleging in strafzaken (Douane
en accijnzen inbegrepen). Omvang
van de vernietiging.

35.- Ornvang.- Stmjzaken.- Btwge1'lijke rechtsvonle1·ing. Rechtsv01·dering tegen de e1jgenarnen van de beklaagde
ingesteld.
Ve1·oordelingen doo1· dezelfde onwettelijkheid aangetast. - Eindbeslissing OJJ een van deze vonle1·ingen en
geen eindbeslissing op de ande1·e.
Voo1·ziening van de e1jgenarnen van de
beklaagde. - Ajstand van de voorziening
tegen de niet dejinitieve beslissing, zonde1·
be1'ttsting. - Oassatie van de eindbeslis-

sing. - Oassatie die de ve1·nietiging van
de niet dejinitieve beslissing rnedebrengt.
vVanneer de strafrechter, voor wie
twee burgerlijke rechtsvorderingen tegen
de erfgenamen van de beklaagde zijn
gebracht, beslissingen heeft gewezen
welke door dezelfde onwettelijld1eid zijn
aangetast en een van deze beslissingen
een eindbeslissing is, terwijl de andere
dit niet is, brengt de inwilliging van de
voorziening van de erfgenamen van de
beklaagde tegen de eerste beslissing de
vernietiging mede van de tweede, zelfs
indien de erfgenamen van de beldaagde,
zonder erin te berusten, van I:n.u1 voorziening tegen deze laatste beslissing afstand hebben gedaan.
10 september 1974.
28

36. Ornvang. Stmjzaken.
Btwge1'lij lee rechtsvo1·de1·ing. V oo1·ziening van de beklaagde. - Oassatie van
de vm·oo1·deling van de beklaagde. Ve1·zeke1·aar van de btwge1'1'echtelij ke aanspmkelijkheid, V1'ijwillig tussengekornen
pm·tij, rnet de beklaagde in solidum veroordeeld jegens de bu1•gerlijke partij. V erzekema1· die zich niet of die zich onregelrnatig in cassatie heejt voo1·zien. Gevolg van de cassatie ten aanzien van
deze verzekm·aa1'. - Wanneer de beslissing tot veroordeling van de beklaagde
op de burgerlijke rechtsvordering op
dienst voorziening vernietigd wordt en
de verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijld1eid inzake motorrijtuigen
van deze beklaagde, die voor de feitenrechter vrijwillig is tussengekomen, zich
niet of zich onregelmatig in cassatie
heeft voorzien, heeft de veroordeling van
de verzekeraar in solidttrn met de beldaagde om de burgerlijke partij schadeloos te stellen, geen bestaansreden meer.
17 september 1974.
74
37. - Ornvang.- Stmjzaken. - Niet
beperkte voo1·ziening van de beklaagde.
- Vernietiging van de beslissing op de
stmjvorde1·ing. Vernietiging dientengevolge van de eindbeslissing op de btt1'ge1'lij ke 1·echtsvonle1·ing tegen de beklaagde
ingesteld. - Zelfs indien de ve1·nietiging
op de st1·ajvordering ambtshalve wordt
ttitgesproken. - De vernietiging, op de
niet beperkte voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de strafvordering brengt de vernietiging mee
van de eindbeslissing op de tegen hem
ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
welke het gevolg is van de eerste beslissing, zelfs indien de vernietiging van de
beslissing op de strafvordering over
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een ambtshalve opgeworpen middel is
uitgesproken.
24 september, 21 oktober en 17 december 1974, 21 jannari, 21 april, 6 mei
en 20 mei 1975.
98, 243, 456, 565, 923,
974 en 1004.
38. Omvang. Stmjzaken. Voorziening van de beklaagde tegen de
beslissingen op de stt·ajv01·dering en tegen
de eindbeslissingen op de bw·gm·lijlee
t•echtsvonlet·ingen welke tegen hem en
doot· hem zijn vngesteld. - Vernietiging
van de beslissing op de tegen de beklaagde
ingestelde strajvot·dering. - V e1·nietiging
dientengevolge van de beslissing op de
tegen de beklaagde ingestelde bm·get·lijke
t•echtsvordering en van de beslissing op
de do01· de belclaagde ingestelde but'gM·lijlce
t·echtsvO?·dering wellce op dezelfde onwettelijlcheid is gegrond. - Zelfs ind·ien de
vernietiging van de beslissing op de
stn;fvonlet·ing ambthalve is 1-~itgesproken.
- De vernietiging, op de voorziening van
de beklaagde, van de beslissing op de
strafvordering brengt de vernietiging
mede van de eindbeslissing op de tegen
hem ingestelde bnrgerlijke rechtsvordering, welke het gevolg is van de eerste,
en van de eindbeslissing op de door hem
ingestelde bnrgerlijke rechtsvordering,
welke op dezelfde onwettelijkheid is gegrond, tegen welke beslissingen hij zich
regelmatig in cassatie heeft voorzien,
!Zelfs indien de vernietiging van de beslissing op de strafvorclering ambtshalve
is nitgesproken.
24 september 197 4.
98

39. Omvang. St?·ajzaken.
But·get·lijke t'echtsv01·dering. - Beslissing
wam·bij alle aanspmkelijlcheid vo01• een
ongeval ten laste van de belclaagde wot·dt
gelegd. - Geen passend antwoord OJJ de
conch~sie waarin aan het slachtoffet· een
fm~t wot·dt toegesclu-even waat·do01' het
ongeval wet·d vet·oorzaalct. - Oassatie die
zich niet 1-~itstrekt tot de beslissing dat de
belclaagde een fout heejt begaan waat·voot·
hij aanspmlcelijlc is. Wanneer een
beslissing waarbij aile aansprakelijkl1eid
voor een ongeval ten laste van een beklaagde wordt gelegcl, vernietigcl wordt
op grand aileen dat de rechter niet passend heeft geantwoord op de conclusie
waarin aan het slachtoffer een font
wordt toegeschreven waardoor het ongeval werd veroorzaakt, strekt de vernietiging zich niet uit tot de beslissing
dat de beldaagde een font heeft begaan
waarvoor hij aansprakelijk is.
30 september 1974.
139
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40. Omvang. Strajzalcen. Niet bepet·lcte vooniening van de belclaagde.- Vernietiging van de beslissing
op de stmjvot·det·ing. VeTnietiging
dientengevolge van de eindbeslissing op
de b~wgerlijlce t•echtsvO?·dm·ing tegen de
belclaagde. - De vernietiging, op de niet
beperkte voorziening van de beklaagde,
van de veroordelingsbeslissing op de
strafvordering brengt de vernietiging mee
van de eindbeslissing op de tegen hem
ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
die het gevolg van de eerste is.
1 oktober en 19 november 197 4.
150 en 339
41. Omvang. Stmfzaken. VeTV oorziening van de belclaagde. nietiging van de beslissing op de straJvO?·det·ing. - Bt·engt de vm·nietiging mede
van de niet dejinitieve beslissing op de
t•echtsvot•deTing van de but·gwrlijke pat·tij
niettegenstaande de niet-ontvanlcelij kheid
van de vo01·ziening tegen deze beslissing
en de ajstand van deze vo01·ziening zondet•
bm·usting. De vernietiging, op de
voorziening van de beldaagde, van de
beslissing op de strafvordering brengt de
vernietiging mede van de niet clefinitieve
beslissing op de rechtsvordering van de
burgerlijke partij die het gevolg ervan is,
hoewel de voorziening tegen de tweede
beslissing vooralsnog niet ontvankelijk
is en de beklaagde van deze voorziening
afstand heeft gedaan zonder in deze
beslissing te berusten.
1 oktober 1974.
150
42. Omvang. Stmfzalcen.
V eTnietiging van de beslissing tot vet·OO?'deling van de beklaagde. - BuTget·t•echtelijk aanspmkelijlce pat·tij die zich
niet of die zich mu·egelmatig in cassatie heejt V001'Zien. Gevolgen van de
veTnietiging ten aanzien van deze pat·tij.W anneer de beslissing tot veroordeling
van de beldaagde op zijn voorziening
vernietigd wordt en de burgerrechtelijk
aansprakelijke partij zich niet of zich
onregelmatig in cassatie heeft voorzien,
verliest de beslissing, waarbij deze partij
bnrgerrecbtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de veroordeling van de
beklaagde, haar bestaansreden.
1 oktober, 28 oktober en 10 december
1974.
150, 268, 430
Omvang. StTajzalcen. t•echtsvot·det·ing. Oassatie
van de beslissing waat·bij de belclaagde
WOTdt VM'OO'i'deeld. - Begelmatige V001'·
ziening van de burgeTrechtelijk aanspm43. -

B~~rget·lijke
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kelijke partij. - Oassatie b1·engt de vernietiging mede van de beschikking met
betrekking tot deze pa1·tij. - W anneer
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij
zich regelmatig in cassatie heeft voorzien, brengt de vernietiging van de
beslissing waarbij de beklaagde op de
burgerlijke rechtsvordering wordt veroordeeld, de vernietiging mede van de
beschikking met betrekking tot deze
partij.
l oktober 1974.
150

44.- Omvang.- Stmjzaken.- Voorziening van de beklaagde tegen de beslissing op de st?'ajvonle1·ing en van de bu?'ge?·lijk aansprakelijke pa1·tij tegen de
beslissing op de doo?' haa1· ingestelde btt?'ge?'?'echtelij ke ?'echtsvoTdering. - VeTnietiging van de beslissing op de stTajvo?'de?·ing. - Ve1·nietiging van de beslissing
op de doo1· de bU?·ge?'?'echtelijk aansprakelijke pa1·tij ingestelde buTgerlijlce ?'echtsVO?'de?·ing die op dezelfde onwettigheid is
geg?'ond. De vernietiging, op de
voorziening van de beklaagde, van de
beslissing op de strafvordering leidt tot
de vernietiging van de beslissing op de
door de burgerrechtelijk aansprakelijke
partij ingestelde burgerlijke rechtsvordering die op dezelfde onwettigheid is
gegrond en waartegen deze partij zich
regelmatig in cassatie heeft voorzien.
1 oktober 1974 en 21 april 1975.
150 en 923
45. Omvang. St1·ajzaken. V oo1·ziening van de beklaagde tegen de
beslissing op de strajvorde?'ing en tegen
de eindbeslissingen op de tegen hem en
doo?' hem ingestelde btt?'geTlijke ?'echtsvorde?·ingen. Vernietiging van de beslissing op de strafvo?·de?·ing en van de
beslissing op de tegen de beklaagde ingestelde bu1•ge1'lijke ?·echtsvo?·de?'ing.
Brengt ve1·nietiging mee van de beslissing
op de door de beklaagde ingestelde burgerlijke ?'echtsv01·deTing, die op dezeljde
onwettelijkheid is gegTond. - De vernietiging, op de voorziening van de
beklaagde, van de beslissing op de
strafvordering en van de eindbeslissing
op de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering leidt tot de vernietiging
van de eindbeslissing op de door hem
ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
die op dezelfde onwettelijkheid is gegrond
en waartegen hij zich regelmatig in
cassatie heeft voorzien.
7 oktober 1974.
168
46. -

Omvang. -

Strajzaken.

Beslissing op de strafvordeTing. - Ter
beschikking stellen van de rege?"ing. Ve1·nietiging omdat deze maat1·egel niet
met redenen is omkleed. - Vernietiging
welke zich tot de volledige ve?'oO?·deling
uitst1·ekt. - W anneer een arrest dat de
beklaagde veroordeelt tot een vrijheidsbenemende hoofdstraf en hem bovendien
ter beschikking van de regering stelt,
vernietigd wordt omdat de beslissing de
redenen waarom deze maatregel bevolen
wordt, niet nader bepaalt, strekt de
cassatie zich uit tot de volledige veroordeling.
8 oktober 1974.
178

47. Omvang.
St1·ajzaken. BuTge?'lijke ?'echtsvo?'de?·ingen. Ve?'oo?·delingen doo1· dezeljde onwettelijkheid
aangetast. - Eindbeslissing op een van
de TechtsvO?·deTingen en geen eindbeslissing
op de ande1·e. - V oorziening van de voo1·
de beklaagde butge?'?'echtelijk aansprakelijke partij. - Ajstand van de voo?'ziening tegen de niet definitieve beslissing,
zonde1· be1•usting. - V e1·nietiging van de
eindbeslissing. - Ve1•nietiging b?'engt de
veTnietiging van de tweede beslissing mee.
- Wanneer de rechter, bij wie twee burgerlijke rechtsvorderingen tegen de voor
de beklaagde burgerrechtelijk aansprakelijke partij aanhangig zijn, beslissingen
heeft gewezen welke door dezelfde onwettelijkheid zijn aangetast, een van deze
beslissingen een eindbeslissing is en
de andere niet, brengt de inwilliging
van de voorziening van de voor de
beklaagde burgerrechtelijk aansprakelijke partij tegen de eerste beslissing
de vernietiging van de tweede met zich,
zelfs indien de burgerrechtelijk aansprakelijke partij zonder erin te berusten,
afstand gedaan heeft van haar voorziening tegen deze laatste beslissing.
14 oktober 1974.
201
48. Omvang.
Stmfzaken. Ve1·nietiging van de Ve?'Oot·deling in de
kosten van de strajvorde1·ing leidt tot
ve1·nietiging van de ve1'001'deling tot lijjsclwang die daa1·van het gevolg is. - Vernietiging van de veroordeling in de
kosten van de strafvorderi:ng leidt tot
vernietiging van de veroordeling tot
lijfsdwang, die, daarvan het gevolg is.
(Artt. 2, 3, 4 en 5 wet van 27 juli 1871.)
14 oktober en 10 december 1974.
216 en 434
49. Omvang. Stmfzaken. Oassatieberoep van een beklaagde tegen
de beslissing op de tegen hem ingestelcle
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8t1·ajvordM·ing en tegen de niet definitieve
beslissing op de doo~ hem tegen de medebeklaagde en de voor deze bu1·ger1·echtelijke
aansprakelijke partij ingestelde burgerlij ke 1'echtsvordM·ing. - V m·nietiging van
de beslissing op de tegen de beklaagde
Brengt de
ingestelde strajvm·dM'i11(J. ve1·nietiging mede, behalve wat een bevolen
onde1·zoeksmaat1·egel betrejt, van de niet
definitieve beslissing op de bu1·gerlij ke
1'echtsvm·de1·ing die op dezeljde onwettelijkheid is gegrond. - Hoewel de vooTZiening tegen deze laatste beslissing niet
niet ontvankelijk is. - De vernietiging,
op de voorziening van een beklaagde,
van de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering brengt de vernietiging mede, behalve wat betreft een
bevolen onderzoeksmaatregel, van de
niet definitieve beslissing op de door die
beklaagde tegen een medebeldaagde en
de voor deze burgerrechtelijke aansprakelijkke partij ingestelde burgerlijke
rechtsvordering die op dezelfde onwettelijkheid is gegrond, hoewel de voorziening tegen deze tweede beslissing
vooralsnog niet ontvankelijk is.
15 oktober 1974.
221
50. Omvang.
Strajzaken. Strajvordering. - Oassatiebe1•oep van het
openbaar ministm·ie. - Vernietiging van
een vrijsp1·ekende beslissing ove1' een
telastlegging. - Feiten van deze telastlegging en jeiten van een andm·e telastlegging waarove1· een veroordelende beslissing is gewezen wellce samen een enkel
strajbaa1· jeit schijnen te vormen. Vernietiging wellce voor beide beslissingen
geldt. - Wanneer de vrijsprekende beslissing over een telastlegging, op het
cassatieberoep van het openbaar ministerie, vernietigd wordt en de feiten van
deze telastlegging alsmede de feiten van
een andere telastlegging waarover een
veroordelende beslissing is gewezen en
die volgens de vaststellingen van de
feitenrechter een enkel strafbaar feit
schijnen te vormen, geldt de vernietiging
voor beide beslissingen.
4 november 197 4.
288

51. Omvang. Strajzaken. Bu1·ge1·lijlce rechtsvm·deringen. - Beslissingen waa1•bij de ve1·zekeraar hoofdelijk
met de beklaagde wo1·dt ve1·oordeeld en
het Gemeenschappelijk Motorwaarbo1'(Jjonds buiten de zaalc wordt gesteld op
dezelfde onwettige 1·eden geg1•ond.- Voo1'ziening van de verzelceraa1· tegen de bu1·gerlijke partijen en tegen het Gemeenschappelijk Waarborgjonds. Vernie-
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tiging van de beslissing waarbij de VM'zekeraar jegens een bu1·gerlijke pm·tij
wo1·dt veroordeeld en het Gemeenschappelijk Wam·bo1·gjonds buiten de .zaak wm·dt
gesteld. - Brengt de vemietiging mede
van de beslissing tot veroordeling van de
VM'Zekemar jegens de andM·e bu1·ge1'lijlce
pa1·tijen. - De vernietiging, op de voorziening van de verzekeraar van de beldaagde tegen de burgerlijke partijen en
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, van de beslissing waarbij de verzekeraar jegens een burgerlijke partij
wordt vetoordeeld en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds buiten de zaak
wordt gesteld, brengt de vernietiging
mede van het beschikkende gedeelte dat
op dezelfde onwettige reden is gegrond
en waarbij de verzekeraar jegens de
andere burgerlijke partijen wordt veroordeeld, hoewel de voorziening tegen
deze beslissing vooralsnog niet ontvankelijk is en de verzekeraar, zonder
daarin te berusten, van de voorziening
tegen die beslissing afstand heeft gedaan.
4 november 1974.
298

52. Omvang. Strajzaken. Bu1'(JM'lijke 1'echtsvorde1·ing. Voorziening van de beklaagde. - Oassatie van
de VM'oordeling van de beklaagde. Ve1·zekeram· van de burgM'rechtelijke aanspralcelijkheid van de beklaagde, v1·ijwillig
tussengelcomen partij, veroordeeld om de
belclaagde te vrijwaren voo1· de veroordelingen ten gunste van de burgerlijke
partij. - · V M'zekeraar die zich niet of zich
onregelmatig in cassatie heejt voorzien. Gevolg van de cassatie t.a.v. deze verzekeraar. - Wanneer een beslissing tot veroordeling van de beklaagde op de burgerlijke rechtsvordering vernietigd wordt op
diens voorziening en de verzekeraar van
zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid
inzake motorrijtuigen, die voor de feitenrechter vrijwillig is tussengekomen, zich
niet of zich onregelmatig in cassatie heeft
voorzien, verliest de beslissing tot veroordeling van de verzekeraar in vrijwaring van de beklaagde voor de jegens
de burgerlijke partij uitgesproken veroordelingen haar bestaansreden.
12 november 1974.
324
53. - Omvang. - Strajzalcen. - Niet
beperlcte voo1·ziening van de beklaagde. V ernietiging van de beslissing op de
stmjvordM·ing. Brengt dientengevolge
vernietiging mede van de definitieve beslissingen op de tegen deze beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvorde1·ingen. Vernietiging op de niet beperkte voor-
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ziening van de beklaagde, van de
beslissing op de strafvordering brengt
dientengevolge vernietiging mede van de
definitieve en niet definitieve beslissingen op de tegen hmn ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, hoewel de voorziening tegen de niet definitieve beslissingen vooralsnog niet ontvankelijk is.
18 november 1974, 24 februari en
2 juni 1975.
33, 722 en 1043

54. Omvang.
Strajzaken.
Ve1·vallenve1·klaring van het 1·echt een
voe1·tttig te bestm·en. - Vernietiging 'Wegens cle on'Wettelij kheicl 'Waanloo1' cleze
stmj is aangetast. - Gehele ve1·nietiging
met verwijzing. - De vernietiging wegens de onwettelijkheid waardoor de
vervallenverldaring van het recht een
voertuig te besturen is aangetast, is een
gehele vernietiging en geschiedt met
verwijzing.
19 november, 24 december 1974 en
2 juni 1975.
342, 490 en 1043

55. Omvang.
Stmjzaken.
V e1·oo1·cleling tot een vrijheiclsstmf en
te1·beschikkingstelling van cle 1·egering.
Oassatie op groncl clat cle te1·beschikkingstelling clie met 1·eclenen omkleecl is. 0 assatie clie zich tot cle volleclige ve1·oo1·cleling uitst1·ekt. - W a1meer een arrest
dat de beldaagde veroordeelt tot een
vrijheidsstraf en hem bovendien ter beschikking van de regering stelt, vernietigd wordt omdat de beslissing de redenen waarom deze maatregel bevolen
wordt niet opgeeft, strekt de cassatie
zich uit tot de ganse veroordeling, zelfs
indien de beklaagde, eiser tot cassatie,
zijn voorziening tot de terbeschikkingstelling beperkt heeft.
26 november 1974.
363
56. Omvang. Stmjzaken.
Burge1·lijke 1·echtsvonleringen.
Ve1·oo1·clelencle beslissingen clie lijclen aan
clezeljcle onwettelijkheicl. Einclbeslissing op cle ene 1'echtsvonle1·ing en geen
einclbeslissing op cle anclm·e. Voo1'ziening van cle beklaagcle. - Afstancl van
cle voo1·ziening tegen cle niet clefinitieve
Verniebeslissing, zoncle1· bentsting. tiging van cle einclbeslissing. - Oassatie
die cle ve1·nietiging van cle niet cle.finitieve
beslissing tot gevolg heejt. - W anneer
de rechter, bij wie twee burgerlijke
rechtsvorderingen tegen de beklaagde
aanhangig zijn, beslissingen heeft gewezen die lijden aan dezelfde onwettelijkheid en de ene beslissing een eindbeslissing is en de andere niet, heeft de

aanneming van de voorziening van de
beklaagde tegen de eerste beslissing de
vernietiging van de tweede beslissing
tot gevolg, z,elfs indien de beklaagde,
zonder erin te berusten, afstand heeft
gedaan van zijn voorziening tegen deze
laatste beslissing.
9 december 1974.
421

57. Omvang. Stmjzaken.
Btm•ge1'lijke 1·echtsvonler·ingen. - A1·1·est
clat eiser alleen aansprakelijk ve1·klaa1·t
voor cle gevolgen van een ongeval, hem
ve1·oorcleelt tot betaling van vergoeclingen
ctan cle ve1·weenle1· en aan cliens ve1'Zeke1'aar, een cleskuncligenonclerzoek beveelt
en ttitspmak cloet ove1· cle kosten. - V m·nietiging op groncl clat uit cle vaststellingen
van het ar1·est niet kan 'Wo1·clen ajgeleicl
clat cle schacle zich ook zott voo1·geclaan
hebben zoncle1· cle jottt van cle venueercle1·.
Omvang van de vernietiging. W anneer een arrest, dat de eiser tot
cassatie, wegens een door hem begane
fout, alleen aansprakelijk verklaart voor
de gevolgen van een ongeval waarvan
verweerder slachtoffer werd, de eiser
veroordeelt tot betaling van een provisionele vergoeding aan verweerder en
van een definitieve vergoeding aan een
'tweede verweerder, de verzekeraar van
de eerste, een deskundigenonderzoek
beveelt en uitspraak doet over de kosten,
vernietigt wordt op grond dat uit de
vaststellingen van het arrest niet kan
worden afgeleid dat zonder de font van
verweerder de schade zich ook zou voorgedaan hebben,, treft de vernietiging de
beschildcingen waarbij verklaard wordt
dat de eiser aileen aansprakelijk is voor
de gevolgen van het ongeval, waarbij het
bedrag van de provisionele en de definitieve vergoedingen wordt vastgesteld en
over de kosten uitspraak wordt gedaan ;
ze strekt zich niet uit tot het beschikkende gedeeltevolgens hetwelk de eiser een
foot heeft begaan waarvoor hij aansprakelijk is en ook niet tot het beschiklcende
gedeelte waarbij een deskundigenonderzoek wordt bevolen.
9 december 1974.
421
58. Omvang.
Stmfzaken. Ve1·vangencle gevangenisst1·aj clie het 'Wettelijk maximttm te boven gaat. - Ve1'nietiging en venuijzing bepm·kt tot clit ptmt
van het beschikkencle gecleelte. - Wanneer een veroordelend arrest vernietigd wordt omdat de rechter een vervangende gevangenisstraf heeft uitgesproken die het wettelijk maximmn te
hoven gaat, zijn de vernietiging en de
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verwijzing tot dit punt van het beschikkende gedeelte beperkt.
10 december 1974.
428

59. -

Omvang. Stmjzaken. 1'echtsvo?·dering. - Gassatiebe?·oep van de beklaagde. - Ve1·nietiging
van de veroo1•deling van de beklaagde.
V e1·zeke1·aar van de b~tr ge?Techtelij ke
aanspmkelijkheid van de beklaagde die
als v1·ijwillig tussengekomen pa1·tij ook
ve~·oordeeld is tot vergoeding van de b~w
ge1'lij ke pm·tij. - V erzekema1• die zich
niet in cassatie heeft voo1·zien. - Gevolg
van de ve1·nietiging t.a.v. deze verzeke1'aa1' . - W anneer de veroordeling van de
beldaagde op de burgerlijke rechtsvordering op zijn cassatieberoep vernietigd
wordt en de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van deze
beklaagde, die voor de feitenrechter
vrijwillig is tussengekomen, zich niet in
cassatie heeft voorzien, heeft de beslissing waarbij deze verzekeraar ook veroordeeld wordt om de burgerlijke partij
schadeloos te stellen, geen bestaansreden 1neer.
450
16 december 1974.
B~wge1'lijke

60. Omvang.
Btmfzaken. V ernietiging van een ee~·ste beslissing
in hoge1· be1·oep.- B1·engt de ve1·nietiging
mede van de late1·e beslissing in hoge1·
be1·oep die slechts het gevolg is van de
eerste beslissing. - De vernietiging van
een beslissing in hoger beroep brengt
de vernietiging mede van de latere beslissing in hoger beroep die slechts het
gevolg is van de eerste beslissing.
23 december 1974 en 3 februari 1975.
480 en 629
61. -

Omvang. Stmjzaken. rechtsvorde1·ing. - Beslissing
die alleen de beklaagde aanspmkelijk ve~·
lclaa1't voo1· het ongeval. Beslissing
die niet heeft geantwoo1·d op de concl~tsie van de beklaagde waarin aan het
slachto.ffer een fout w01·dt toegescl~1·even.
- Ve1·nietiging die zich niet ~titstrekt tot
de beschikking dat de beklaagde een fmtt
heeft begaan waa1·voo1' hij aanspmkelijk
is. - Wanneer een beslissing, die alleen
de beklaagde aansprakelijk verklaart
voor het ongeval, vernietigt wordt op
grond alleen dat de rechter niet heeft
geantwoord op de conclusie van de beldaagde waarin aan het slachtoffer ook
een fout wordt toegeschreven waardoor
het ongeval werd veroorzaakt, strekt de
vernietiging zich niet uit tot de beschilling dat de beklaagde een fout
B~trge1'lijke
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heeft begaan waarvoor hij aansprakelijk is.
24 december 1974.
488

62. Omvang. Stmjzaken. Voo1·ziening van het openbam· ministerie.
- Ve1·nietiging van het beschikkende gedeelte m.b.t. de stmjv01·de?·ing. Ve1'nietiging die zich niet ~titst1·ekt tot het
beschikkend gedeelte waarin ove1· de grandslag van de b~wgerlijke 1'echtsv01·de1·ing
~titsp1·aak gedaan wordt. Wanneer,
op de voorziening alleen van het openbaar ministerie, het Hof het beschikkende gedeelte van een beslissing m.b.t.
de strafvordering vernietigt, strekt die
vernietiging zich niet uit tot het beschikkende gedeelte waarin uitspraak
wordt gedaan over de grondslag van de
burgerlijke rechtsvorclering.
6 januari en 24 februari 1975.
506 en 715
63. Onwang. Stmfzaken. V o01·ziening van de beklaagde .en van de
b~wge1'1'echtelij k aanspmlcelij ke partij tegen
de beslissing op de tegen hen ingestelde
st1·ajv01·de1·ing. Vo01·ziening van de
voo1· de beklaagde btwgerrechtelijk aanspmkelijke pa1·tij tegen de beslissing op
de bm·gerlijke 1'echtsvo1·dering die doo1·
ham· tegen een medebeklaagde en de voo1·
deze bm·ge1'1'echtelijk aanspmkelijke pa1·tij
we1·d ingesteld. Ve1·nietiging van de
beslissing op de stmfvonlering. - Ve1'nietiging van de beslissing op de doo1· de
b1wge1Techtelijk aanspmkelijke pa1·tij ingestelde bu1•ge1·lijlce 1'echtsvonle1·ing die doo1·
dezelfde onwettelijkheid is aangetast. Zelfs indien de ve1·nietiging van de beslissing op de strafvordering van ambtswege is 1titgesprolcen. - De vernietiging,
op de niet beperkte voorziening van de
beklaagde en op de regelmatige voorziening van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, van de beslissing op
de strafvordering brengt de vernietiging
mede van de eindbeslissing op de burgerlijke rechtsvordering welke door de
voor de beklaagde burgerrechtelijk aansprakelijke partij was ingesteld tegen
een medebeldaagde en de voor deze
burgerrechtelijke aansprakelijke partij,
welke beslissing door dezelfde onwettelijk11eid is aangetast en waartegen de
voor de beklaagde burgerrechtelijk aansprakelijke partij zich regelmatig in
cassatie heeft voorzien, zelfs indien de
vernietiging van de beslissing op de
strafvordering van ambtswege is uitgesproken.
14 januari 1975.
539
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64. Omvang.
Stmjzaken. V oo1'ziening van de belclaagde en van de
burger1·echtelijk aanspmkelijke pm·tij tegen
de beslissingen op de tegen hen ingestelde
st1·ajvordering en bu1·ge1·lijke rechtsvo1'de1'ing. VeTnietiging van de beslissing
op de st1·ajvordering. Ve1·nietiging
dientengevolge van de eindbeslissing op
de btt1'ge1·lijke 1'echtsvoTdeTing. Zelfs
indien de ve1·nietiging van de beslissing
op de stTajvo1·de1'ing van ambtswege is
uitgesp1·oken. - Een vernietiging, op de
niet beperkte voorziening van de beklaagde en op de regelmatige voorziening
van de burgerrechtelijk aansprakelijke
partij, van de beslissing op de strafvordering brengt de vernietiging mede van
de eindbeslissingen op de tegen hen
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen,
die het gevolg er van zijn, zelfs indien de
vernietiging van de beslissing op de
stra.fvordering van ambtswege is uitgesproken.
14 januari 1975.
539

65. Omvang.
Strajzalcen. BuTgm·lij ke Techtsvordering. V oo1·ziening van de beklaagde. Vernietiging
van de beslissing op de strajvordering. Brengt de ve1·nietiging mede van de niet
deflnitieve beslissing op de burgeTlijke
1'echtsvorde1'ing die het gevolg is van de
em·ste. - Zelfs indien de voo1·ziening tegen
deze beslissing voorbaTig is. Vernietiging, op de voorziening van de
beklaagde, van de beslissing op de
strafvordering brengt vernietiging mede
van de niet definitieve beslissing op de
bm·gerlijke rechtsvordering die het gevolg is van de eerste, zelfs indien de
voorziening tegen deze beslissing vooralsnog niet ontvankelijk is.
20 januari 1975.
551
66. Omvang. Stmfzaken.
Burge1'lij ke 1·echtsvorde1'ing. ~ V m·nietiging van de beslissing op de stmjvm·dering
tegen een beklaagde.
Vernietiging
wellce kan leiden tot vernietiging van de
beslissing op de burgerlijke rechtsvoTde1'ing van de beklaagde tegen een vTijgespToken medebeklaagde. - V oo1·waarden.
- Wanneer, op de niet beperkte voorziening van de beklaagde, het Hof de veroordelende beslissing op de strafvordering waarin niet wordt vastgesteld dat
zij met eenstemmigheid is gewezen vernietigt, strekt deze vernietiging zich uit
tot de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de beklaagde tegen een
vrijgesproken medebeklaagde, als in
het vonnis werd vastgesteld dat er een

verband bestond tussen de veroordeling
van de beklaagde en de beslissing waarbij
hem zijn burgerlijke rechtsvordering
wordt ontzegd.
20 januari 1975.
555

67. Omvang.
Stmjzaken. V om·ziening van de beklaagde tegen de
beslissing op de stmjvoTde1·ing en tegen
de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde bu1·ge1·lijke 1'echtsvo1'de1·ing. - Ve1'nietiging van de beslissing op de stmjvm·de1·ing. - B1·engt de veTnietiging mee
van de eindbeslissing of de bttrgeTlijke
1'echtsvm·de1·ing die het gevolg van de
ee1'ste is. -De vernietiging, op de voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de strafvordering brengt de vernietiging mee van de eindbeslissing op
de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering die het gevolg van de
eerste is en waartegen hij zich op regelmatige wijze heeft voorzien.
21 januari 1975.
561

68. Omvang.
Stmjzaken. Ve1·nietiging, op de vooTziening van de
beklaagde, van de beslissing op de tegen
hem ingestelde stmfvordeTing. - B1·engt
de vernietiging mee van de niet dejinitieve
beslissing op de tegen hem ingestelde bu1'geTlijke rechtsvm·dering, die het gevolg
van de eeTste is en waartegen geen ontvankelijk cassatieberoep kon ingesteld
worden. - De vernietiging, op de voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de strafvordering brengt de
vernietiging mee van de niet definitieve
beslissing op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvordering die het gevolg
van de eerste is en waartegen geen ontvankelijk cassatieberoep kon worden
ingesteld.
21 januari 1975.
561
69. Omvang. Stmjzaken.
BuTgeTlijlce 1'echtsvoTdeTing. - Beslissing
waarbij de aanspmkelijkheid voo1' een
ongeval wm·dt vm·deeld tussen de beklaagde
en de getroffene, 1'espectievelijk voo1• drie
vieTden en een vim·de. - Oassatie van de
beslissing op de stmjvorde1·ing. - Oassatie die zich uitstTekt tot de beslissing op
de bu1·gerlijke rechtsvoTdeTing. - Oassatie
die zich niet uitstTekt tot de beschikking
die de aanspmkelijkheid van de get1·offene
op ten minste een vie1·de vaststelt. W anneer een arrest dat de beklaagde
voor drie vierden en de getroffene voor
een vierde aansprakelijk verldaart voor
de door een ongeval veroorzaakte schade,
vernietigd wordt op de voorziening van

CASSATIE.
de beklaagde, strekt de vernietiging zich
niet nit tot het beschikkende gedeelte
dat de getroffene voor ten minste een
vierde aansprakelijk stelt.
21 januari 1975.
561
70. Omvang.
Strajzaken. Voorziening van de beklaagde. Ve1·nietiging van de beslissing op de stmfvo?·dering. B1·engt de vernietiging
mede van de niet definitieve beslissing op
de rechtsvordering van de burgerlijke
partij, niettegenstaande ajstand van de
voorziening tegen deze beslissing, zonde1•
be1·usting. - De cassatie, op de voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de strafvordering brengt de
vernietiging mede van de niet definitieve
beslissing op de rechtsvordering van de
burgerlijke partij die er het gevolg van
is, hoewel de beklaagde zonder daarin te
berusten van zijn voorziening tegen deze
beslissing afstand heeft gedaan.
27 januari 1975.
588

71. Omvang.
Strajzaken. Burge1'lijke rechtsvorde1•ingen. Voorziening van de beklaagde. - Vemietiging
van de beslissing op de stmjvordering.
- Brengt de ve1·nietiging mede van de
niet definitieve beslissingen op de rechtsvm·deringen van de bu1·gm·lijke partijen,
niettegenstaande niet-ontvankelijkheid van
de voo1·ziening tegen deze beslissingen. Vernietiging, op de voorziening van
de beklaagde, van de beslissing op de
strafvordering brengt de vernietiging
mede van de niet definitieve beslissingen
op de rechtsvorderingen van de burgerlijke partijen die er het gevolg van zijn,
hoewel de voorziening tegen deze beslissingen vooralsnog niet ontvankelijk is.
28 januari 1975.
594
72. Omvang.
Stmjzaken. Burgm·lij lee 1'echtsvm·deringen. - V onnis
dat de bu1·gerlijke pm·tij gedeeltelijk aansprakelijk vm·klaa1·t voor een ongeval en
de beklaagde vm·om·deelt tot ve1·goeding van
het deel van de schade ten gevolge van zijn
eigen fout. Voo1•ziening van de beklaagde. - Vernietiging hie1•op gegrond
dat de rechter de beom·deling van de 1'espectieve fouten van de pa1·tijen niet wettelijk heejt verantwoord. Vernietiging
die zich niet uitst1·ekt tot de beschikkingen
volgens welke de bu1·ge1·lijke pa1·tij een
fout heeft begaan waa1·voo1· zij ten minste
voor een vierde van de schade aansprakelijk is. - Wanneer de rechter de aansprakelijkheid voor de gevolgen van een
ongeyal heeft verdeeld naar rato van
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drievierde voor de beklaagde en een
vierde voor de burgerlijke partij, strekt
de vernietiging van de burgerlijke veroordeling, op de voorziening van de
beklaagde, wegens het feit dat de rechter
zijn beoordeling van de ernst van de
respectieve fouten van deze partijen
niet wettelijk heeft verantwoord, zich
niet nit tot de beschikkingen volgens
welke de burgerlijke partij aansprakelijk is en die haar aansprakelijkheid op
ten minste een vierde vaststellen.
3 februari 1975.
629

73. Omvang. Stmjzaken.
Btwge1'lijke rechtsvm·dm·ingen. - Beslissing waa1·bij de ve1·zekeraar van de beklaagde, vrijwillig tussengekomen partij,
in solidum met de beklaagde wot·dt vm·oo?·deeld tot volledige ve1·goeding van de
doo1· een btwgerlijke pa1·tij geleden schade.
- Voorziening van de verzekeram· gericht
tegen deze bu1·ge1'lijke partij. - Vemietiging. - B1·engt vernietiging mede van
de beslissing, welke door dezeljde onwettelijkheid is aangetast en wam·bij de
beklaagde wm·dt ve1·oordeeld als enige
aansp1·akelijke voo1• de doo1· deze bttrgm·lijke partij geleden schade, tegen welke
beslissing de beklaagde zich 1·egelmatig in
cassatie heejt voo1·zien. - Vernietiging,
op de voorziening van de verzekeraar
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde, vrijwillige tussengekomen partij, die in solidum met
de beklaagde wordt veroordeeld tot
volledige vergoeding van de door een
burgerlijke partij geleden schade, brengt
de vernietiging mede van de beslissing,
welke door dezelfde onwettelijk11eid is
.aangetast en.waarbij de beklaagde wordt
veroordeeld als enige aansprakelijke voor
de door deze burgerlijke partij geleden
schade, tegen welke beslissing de beklaagde zich regelmatig in cassatie heeft
voorzien.
17 februari 1975.
666
74. Omvang. Stmjzaken.
Btt1'gerlij ke 1'echtsvorde1·ingen. - V onnis
wam·bij alle aanspmkelijkheid voo1· een
ongeval ten laste van een beklaagde wo1·dt
gelegd, met ttitsluiting van de anden beklaagde. - Onregelmatige motive1·ing van
de beslissing dat de fout van de tweede
beklaagde in geen oorzakelijk ve1·band
staat met de schade welke de eigenaa1· van
het doo1· de tweede beklaagde besttturde
vom·tuig en een dm·de hebben geleden. Niet beperkte voorziening van de eerste
beklaagde. Vm·nietiging van de beslissing tot ve1·oordeling van de ee1·ste be"
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klaagcle tot ve1·goecling van cle schacle
welke cle eigenaa?' van het door cle tweecle
be!claagcle besttHw·cle vom·tt~ig heeft geleden.
V e?'nietiging van de doo?' dezelfde omvettelijkheicl aangetaste beslissing op de
bttrge?·lijke ?'echtsvorde?·ing van de denle
tegen de tweede beklaagde. Gr·ens. W anneer een vonnis dat een beklaagde,
niet uitsluiting van de andere, volledig
aansprakelijk stelt voor een ongeval,
onregelmatig motiveert de beslissing dat
de font van de tweede beklaagde in geen
oorzakelijk verband staat m.et de schade
welke de eigenaar van het door deze
tweede beldaagde bestuurde voertuig en
een derde hebben geleden, strekt de vernietiging, op de niet beperkte voorziening
van de eerste beklaagde, van de beslissing
op de burgerlijke rechtsvordering welke
tegen hem werd ingesteld door de eigenaar
van het door de tweede beklaagde bestuurde voertuig, zich uit tot de door
dezelfde onwettelijkl1eid aangetaste beslissing op de burgerlijke rechtsvordering
van de derde tegen de tweede beklaagde,
doch enkel in zoverre de beslissing · gewezen is t.a.v. de eerste beklaagde.
17 februari 197 5.
666

75. - Procedur·e.
Stmfzaken. V oor·ziening in cassatie van ver·schillende
partijen tegen twee beslissingen. - Tweede
beslissing die het gevolg is van de eer·ste.
Voeging. - Wanneer verschillende
partijen zich tegen twee beslissingen in
cassatie hebben voorzien en de tweede
beslissing het gevolg is van de eerste,
beveelt het Hof de voeging van de
zaken in het belang van een goede rechtsbedeling.
24 februari 1975.
722
76. -

Omvang.
Stmjzaken. rechtsvm·cler·ingen. Vom·ziening in cassatie van de beklaagde beper·kt tot cle stmjvm·cle?·ing.- Vernietiging
van cleze beslissing. - B1·engt de vernietiging mecle van cle niet clefinitieve beslissingen op de rechtsvonle1·ingen van de
burgedijke pa1·tijen. - De vernietiging,
op de voorziening van de beldaagde,
van de beslissing op de strafvordering
brengt de vernietiging mede vim de niet
definitieve beslissingen op de rechtsvorderingen van de burgerlike partijen,
zelfs indien de beldaagde zich tegen deze
beslissingen niet in cassatie heeft voorzien.
4 maart 1975.
752
Bt~r·gerlijke

77. Omvang. Strafzaken.
Bttrge?'lijke ?'echtsvorcleringen. - Veroor-

delingen die aan dezelfcle onwettelijkheicl
lijclen. - Einclbeslissing op een van cle
?'echtsvorcle~·ingen en geen einclbeslissing
op cle andere. - Oassatiebe1·oep van cle
ve?'Zeke?'aa?' van de eigenaar van het voertt~ig. Oassatie van cle einclbeslissing.
Oassatie die ve1·nietiging meebrengt
van cle tweecle beslissing. - Zelfs inclien het cassatieberoep tegen cleze laatste
beslissing
voo1·alsnog
niet
ontvankelijk is. - vVanneer de rechter, bij wie
twee burgerlijke rechtsvorderingen aanhangig zijn tegen de beklaagde en tegen
de verzekeraar van de eigenaar van het
voertuig, beslissingen heeft gewezen welke aan dezelfde onwettelijkheid lijden en
een van de beslissingen een eindbeslissing is en de andere niet, brengt de
inwilliging van het cassatieberoep van
de verzekeraar tegen de em·ste beslissing
vernietiging mede van de tweede, zelfs
indien het cassatieberoep tegen deze
laatste beslissing vooralsnog niet ontvankelijk is.
10 maart 1975.
768

78. Omvang.
Strafzaken. V e?'OO?'cleling we gens valsheicl en geb1•uik
van valse stukken gepleegcl met het oogmerk
om cle inkomstenbelastingen te ontcluiken
(inbr·et~k op m·tikel 342 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen). V om·ziening van de beklaagcle. - Vernietiging
omclat, op de enkele ve1·volging van het
openbaar ministe?'ie, buiten cle hoofclgevangenisstmf een gelclboete is opgelegcl. V e?'nietiging bepe?·kt .tot cle ve1·oorcleling
tot de gelclboete. - De vernietiging op de
voorziening van de beklaagde omdat, op
de enkele vervolging van het openbaar
ministerie, de rechter wegens valsheid en
gebruik van valse stukken gepleegd met
het oogmerk om de inkomstenbelastingen te ontduiken (inbreuk op artikel 342
van het W etboek van de inkomstenbelastingen) een geldboete heeft toegepast,
samen met de hoofdgevangenisstraf, is
tot de veroordeling tot de geldboete
beperkt.
18 maart 1975.
808

79. Omvang.
Stmfzaken. St?'afvo?·cler·ing. V emietiging van de
beslissing tot veroo?'deling van cle beklaagcle. - Regelmatige voo?'ziening van
cle bt~?'ge?'?'echtelijk aansprakelijke paTtij.
- Vernietiging brengt ve~·nietiging mecle
van het beschikkencle gecleelte bet?'effencle
cleze pa?'tij. - Wanneer de burgerrechtelijk aansprakelijke partij zich regelmatig in cassatie heeft voorzien, brengt
de vernietiging van de beslissing tot

CAS SATIE.
veroordeling van de beklaagde vernietiging mede van het beschikkende gedeelte betreffende deze partij.
21 april 1975.
923
80. Omvang. Stmfzaken.
Btt1'ge1'lijke 1'echtsvo1'de1'ingen. - Vonnis
waa1·bij alle aanspmkelijkheid voo1· een
ongeval ten laste van een beklaagde wo1·dt
gelegd, met uitsluiting van de ande1·e beklaagde. - 01wegelmatige motive1·ing van
de beslissing tot ve1·oo1'deling van de ee1·ste
beklaagde. 0n1'egelmatigheid die ook
schuilt in de beslissing tot v1·ijspmak van
de tweede beklaagde en tot ajwijzing van
de tegen deze ingestelde btwge1'lijke 1'echtsvo1'de1·ing van een de1·de en diens ve1'Zeke1'aa1'. - Niet bepe1'kte voo1·ziening van de
ee1·ste beklaagde. - Ve1·nietiging van de
beslissing tot ve1'o01·deling van de belclaagde die zich ttitst1·ekt tot de beslissing
waa1'bij cle ee1·ste beklaagde wonlt ve1'001'deeld om de schade van de tweede beklaagde
volledig te betalen en tot de beslissing op
de doo1· de deTde en diens vm·zeke1·aa1·
tegen de tweede beklaagde ingestelde bu1'ge1'lijke 1'echtsv01·de1'ing. (frenzen. vVanneer een vom1is alle aansprakelijkheid voor een ongeval ten laste van een
beklaagde legt met uitsluiting van de
andere, en de motivering van deze
veroordeling door dezelfde onregelmatigheid is aangetast als de beslissing tot
vrijspraak van de tweede beklaagde
waarbij de burgerlijke rechtsvordering
van een derde en diens verzekeraar tegen
de tweede beklaagde vvordt afgewezen,
strekt de vernietiging, op de niet beperkte
voorziening van de eerste beldaagde, van
de beslissing op de tegen hem door de
tweede beklaagde ingestelde burgerlijke
rechtsvordering zich uit tot de beslissing
op de burgerlijke rechtsvordering van
deze derde en diens verzekeraar tegen de
tweede beldaagde, in zoverre deze beslissing t.a.v. de eerste beldaagde is uitgesproken.
21 april 1975.
923

81. -

Omvang. St1'ajzaken.
Niet bepe1'kte voo1·ziening in cassatie van
de beklaagde. - Ve1'nietiging van de beslissing op de st1·ajvonle1·ing. - B1·engt
dientengevolge ve1·nietiging mede van de
niet dejinitieve beslissing op de tegen
hem ingestelde btwge1·lij ke 1'echtsvonle1'ing, hoewel de voo1·ziening tegen deze
beslissing. niet ontvankelij k is. V ernietiging, op de niet beperkte voorziening van de beldaagde, van de beslissing op de strafvordering brengt dientengevolge vernietiging mede van de
niet definitieve beslissing op de tegen
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hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering die het gevolg is van de eerste,
hoewel de voorziening tegen de beslissing
op de burgerlijke rechtsvordering vooralsnog niet ontvankelijk is.
5 mei 1975.
972

82. Omvang. Stmfzaken. Beslissing waa1'bij de aanspmkelijkheid
voo1· een ongeval htssen de beklaagde en
de getTOffene wo1·dt venleeld, 1'espectievelijk ten belope van een de1·de en twee de1'den. - Ve1·nietiging, op de voo1·ziening
van de belclaagde, van de beslissing op de
stmjvo1'de1·ing en van de beslissing OJJ de
btw·ge1·lij lee 1'echtsvo1·de1·ing. V emietiging welke zich niet ttitstTekt tot de beschikking die de aanspmkelij kheid van de
get1'offene op twee dm·den ten minste
vaststelt. - \¥anneer de rechter de aansprakelijld!eid voor een ongeval heeft
verdeeld tussen de beklaagde en de getroffene ten belope van een derde voor
de eerste en twee dei·den voor de tweede,
en de beslissing op de strafv01;dering en op
de burgerlijke rechtsvordering ten laste
van de beldaagde op diens voorziening
wordt vernietigd, strekt die vernietiging
zich niet uit tot de beschikking die de
getroffene voor twee derden tenminste
aansprakelijk verldaart.
20 mei 1975.
1004
83. Omvang.
Stmfzaken. Ontzetting van de ttitoefening van de in
a1·tikel 31 van het Stmfwetboek genoemde
1·echten. - Ve1·nietiging wegens onwettelijkheid van de stmf. - Gedeeltelijke ve1'nietiging zonde1' venvijzing. - De vernietiging omdat de rechter, buiten de
gevallen bij de wet bepaald, ontzetting
van de uitoefening der in artikol 31 van
het Strafwetboek genoemde rechten heeft
uitgesproken, is beperkt tot dit beschikkende gedeelte en geschiedt zonder verwijzing.
26 mei 1975.
1015

84. Omvang.
Stmfzaken.
Hoj van assisen. - Ve1·oo1·deling tot een
v1'ijheidsstmf en te1·beschiklcingstelling van
de 1·ege1'ing. - Oassatie van de beslissing
van tm·beschikkingstelling van de 1'ege1·ing.
- Oassatie die zich tot de volledige ve1'ooTdeling ttitst1·elct. - W anneer een arrest
van het hof van assisen dat de beschuldigcle veroordeelt tot een vrijheidsstraf
en hem ter beschikking van de regering
stelt, vernietigd wordt, strekt de cassatie
zich uit tot de ganse veroordeling.
17 j1.mi 1975.
ll03
85. -

Omvang. -

ATTest van het hof
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van assisen. - Onwettelijk uitgesproken
straf. - Vernietiging en venoijzing beperkt tot de stmf. - W anneer de door het
hof van assisen opgelegde straf onwettelijk is, treft de vernietiging enkel de
straf en wordt de verwijzing bevolen
naar een ander hof van assisen, hetwelk
uitspraak zal doen op grond van de reeds
door de jury uitgesproken schuldigverklaring. (Art. 434 Sv.)
17 jcmi 1975.
ll03

86. Omvang.
Stmfzalcen. Beslissing wam·bij onde1-scheiden stmffen
worden uitgesproken wegens twee misdrijven die doo?' een en hetzelfde stmfbaa?' opzet zijn verbonden. - Voorziening
van de beklaagde beperkt tot de vemO?·delende beslissing die slechts op een deze1'
misdrijven betrekking /weft. - Gehele VB1'nietiging. - Wanneer de bestreden beslissing onderscheiden straffen heeft uitgesproken wegens verscheidene misdrijven die, wegens de eenheid van opzet,
een enkel strafbaar feit opleveren, vernietigt het Hof de veroordeling in haar
geheel, zelfs indien de beklaagde zijn
voorziening heeft beperkt tot de beslissing die slechts op een van deze misdrijven betrekking heeft.
23 juni 1975.
1132
87. Omvang. Stmfzaken.
BtwgeTlij ke 1'echtsvorde1·ing. - V eTnietiging van een beslissing. - V m·nietiging
die vernietiging meebrengt van de beslissing die slechts het gevolg is van de
eerste. - Vernietiging van een beslissing
brengt vernietiging mede van de beslissing die slechts het gevolg is van de vernietigde beslissing.
24 juni 1975.
1136
§ 5. - Rechtspleging in tuchtzaken.
- Omvang van de vernietiging.

HOOFDSTUK VI.
VERWIJZING NA OASSATIE.
(Zie Voorziening in cassatie.)
HOOFDSTUK VII.
AFSTAND.
(Zie V oo1•ziening in cassatie.)
HOOFDSTUK VIII.
KosTEN.
(Zie Gerechtskosten.)
HOOFDSTUK IX.
REGISTRATIE. - ZEGEL.
(Zie Voorziening in cassatie.)

CASSATIEMIDDELEN.
INLEIDING. middel.

Aa1·d van het cassatie-

HOOFDSTUK I. - Middelen die niet ontvankelijk zijn wegens onduidelijkheid.
HooFDSTUK I I . - Middelen die niet ontvankelijk zijn omdat niet aangeduid
woTdt waaTin de wet of welke wetsbepaling is geschonden, of omdat de
voorziening zelf niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van k1·achtens
de wet bij de voorziening te voegen
stttkken of van bij de wet veTeiste aanwijzingen.
HooFDSTUK III.- Middelen diefeitelijke
g1·ondslag missen.
HooFDSTUK IV. - Nieuwe middelen. Loute1· juridische middelen.
HooFDSTUK V.- Middelen die niet ontvankelijk zijn wegens gemis aan belang voo1· de eise1·.
HoOFDSTUK VI. JYiiddelen die niet
ontvankelijk zijn omdat zij op de
best?·eden beslissing geen bet1·ekking
hebben.
HooFDSTUK VII. - Ambtshalve voorgedmgen middel. (Zie CASSATIE.)
INLEIDING.
AARD VAN HET OASSATIEMIDDEL.

1. Btwge1·lijke zaken. Middel
waa1·in feiten en recht vermengd zijn. Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk, wegens vermenging van feiten en
recht, is het middel dat het Hof ertoe
zou verplichten feitelijke gegevens na te
gaan.
4 september en 20 december 1974.
15 en 474
2.- Strafzaken.- Jettgdbeschm·ming.
- Middel dat kritiek oefent op een feitetelijke beoordeling van de rechte1·. - Niet
ontvankelijk middel. - Niet ontvankelijk
is het middel dat kritiek oefent op een
feitelijke beoordeling van de rechter.
(Art. 95 Grondwet.)
30 september 1974.
140
3. - Stmfzaken. - Middel waarin feiten en Techt ve1·mengd zijn. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk wegens
vermenging van feiten en recht is het
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middel dat het Hof zou verplichten feitelijke gegevens na te gaan. (Art. 95
Grondwet.)
30 september 1974, 6 januari en 15 oktober 1975.
140, 223 en 503

4. - Stmjzaken. - Strajvm·dm·ing. Een enkele st1·aj uitgesproken wegens ve1'·
scheidene misdrijven. - Elk van die misdrijven stmjbaa1· met de ~titgesproken
stmf. - Middel dat maar tegen een van
die misd1·ijven is gericht. - V aststelling
in het a1.·1·est dat de stmf minde1· zwaa1· zou
geweest zijn, indien dit misd1·ijj niet bewezen vm·klam·d was.- Ontvankelijk middel. - W anneer een enkele straf is uitgesproken wegens verscheidene misdrijven
die elk wettelijk strafbaar zijn met de
uitgesproken straf, is het middel dat
maar tegen een van die misdrijven is
gericht ontvankelijk, wanneer het arrest
vaststelt dat de straf minder zwaar zou
geweest zijn, indien dit misdrijf niet
bewezen zou verklaard zijn.
1 oktober 1974.
147
5. - Stmfzaken. - Middel dat k1·itiek
oefent op een jeitelijke beoordeling van
de 1'echte1'. Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk is het middel dat
kritiek oefent op de feitelijke beoordeling
door de rechter van de bestanddelen van
de zaak. (Art. 95 Grondwet.)
21 oktober en 17 december 1974.
242 en 455
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8. - Stmjzaken. - Stmjvo1·clering. M iclclel tot aanvoering van een rechtvaa1··
cligingsgroncl ajgeleicl uit een onove1•komelijke clwaling. - Miclclel waarin jeiten
en 1·echt vermengcl zijn. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk, wegens
vermenging van feiten en recht, is het
middel hieruit afgeleid dat de bestreden
beslissing de eiser had moeten vrijspreken
wegens een onoverkomelijke dwaling,
wanneer het Hof daardoor zou verplicht
zijn gegevens van feitelijke aard na te
gaan en vast te stellen. (Art. 95 Grondwet.)
24 december 197 4.
492
9. - Di1·ecte belastingen. - .Jlllicldel clat
en !eel k1·itiek oefent op cle jeitelij lee vaststellingen van de 1·echter. - Niet-ontvan·
kelijkheid. - Niet ontvankelijk is het
cassatiemiddel dat enkel kritiek oefent
op de feitelijke vaststellingen van de
rechter. (Art. 95 Grondwet.)
17 januari 19~5.
549
10. - Di1·ecte belastingen.
JJ!J.iclclel
wam·in jeiten en recht vermengcl zijn. Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk, wegens vermenging van feiten en
recht, is het middel dat het Hof ertoe
zou verplichten gegevens van feitelijke
aard nate gaan. (Art. 95 Grondwet.)
30 januari 1975.
618

6. - Di1·ecte belastingen. Middel
van niet-ontvankelijkheid tegen een middel
opgewo1·pen. - JJ1iddel van niet-ontvankelijkheicl geg1'0ncl op een onjuiste inte1'·
pretatie van het micldel. - Miclclel van
niet-ontvankelijkheicl clat niet lean worden
aangenomen. - Ret middel van nietontvankelijk:heid dat tegen een middel
wordt aangevoerd, kan niet worden
aangeno1nen, wanneer het 1niddel van
niet-ontvankelijkheid op een onjuiste
interpretatie van het middel is gegrond.
31 oktober 1974.
286

11. - Burge1'lijke zaken. - JJ!J.icldel
ajgeleid ~tit cle schencling van een algemeen
1'echtsbegi11sel.- Beg1·ip.- De schending
van het algemeen rechtsbeginsel dat
verbiedt uitspraak over niet gevorderde
zaken te doen, wordt regelmatig :ingeroepen door het rniddel dat, hoewel het
dit beginsel niet uitdrukkelijk aanhaalt,
aanvoert dat buiten de perken van de
oorspronkelijke eis uitspraak werd gedaan
en de schending inroept van artikel 807
van het Gerechtelijk vVetboek, waarin
genoemd algerneen rechtsbeginsel wordt
toegepast. (Impliciete. oplossing.)
26 februari 1975.
734

7. - Stmjzaken. - B~w·gerlijke 1'echtsvo1·de1·ing. JJ!liclclel waarbij een ve1··
sch?-ijving in het beschikkencle gedeelte van
cle best1•eclen beslissing worclt aangevoercl.
- V e1·sch1-ijving welke op zichzelf tot geen
cassatie aanleicling kan geven. Een
verschrijving in het beschikkende gedeelte van de bestreden beslissing kan
op zichzelf geen aanleiding geven tot
cassatie.
18 november 1974.
335

12. - Stmjzaken.
Voo1·ziening in
cassatie van cle b~trgerlijke pa1·tij tegen
een a1·1·est tot b~titenve~·volgingstelling. M iclclel clat cle beschikking tot buitenve1··
volgingstelling betwist. - Niet-ontvankelijkheicl.- Niet ontvankelijk, tot staving
van een voorziening van de burgerlijke
partij tegen de beschikking tot buitenvervolgingstelling waarbij zij wordt veroordeeld tot schadevergoeding jegens de
verdachte en in de kosten van de, straf-
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vorderi:ng of van de bnrgerlijke rechtsvordering, is het middel dat de beschikking tot buitenvervolgingstelling betwist. (Art. 135 Sv.)
17 maart 1975.
792

13. Btw·gerlijke zaken. Ajzien
van een midclel van het verzoeksclwijt. Vo1·m. Gevolg. - De advocaat bij
het Hof van cassatie van een partij mag,
in naam van deze partij en bij een akte,
die aan de tegenpartij betekend en
haar aanvaard werd en die ter griffie van
het Hof neergelegd werd, afgezien van
een van de middelen die hij in het verzoekschrift in burgerlijke zaken had voorgedragen.
7 nl8i 1975.
977
14. - Dienstplicht. - JJ!Iidclel geg1·oncl
op de beweenle valsheid van een vaststelling in de bestreden beslissing. - Geen
betichting van valsheid. - Niet ontvankelijk middel.- Niet on~vankelijk is het
middel gegrond op een beweerde valsheid
van een authentieke vaststelling in de
bestreden beslissing, waanneer oiser die
beslissing niot in de wettelijke vormen
van valshoid heeft beticht.
7 nwi 197 5.
982
15. - Gemeentelijke en p1·ovinciale belastingen. JYJiclclel wam·in jeiten en
1'echt ve1·mengd zijn. - Niet ontvankelijk
midclel. - Niet ontvankelijk wegons vermenging van feiten en recht is het 1niddel
dat hot Hof ertoe zou verplichten feitelijke gegevens nate gaan. (Art. 95 Grondwet.)
4 juni 1975.
1053
16.- Stmjzaken.- JJ!Iicldel geg1·oncl op
de valsheid van een vaststelling in de
beslissing van een commissie tot bescherming vctn de maatschaJJpij. - Geen betichting van valsheid. - Niet ontvankelijlc
middel. - Bij gebrek aan betichting van
valsheid is niot ontvankelijk het middel
dat gegrond is op de valsheid van een
authentieke vaststelling in de beslissing
van een cmn1nissie tot bescherrning van
de rnaatschappij.
22 juli 1975.
1184
HOOFDSTUK I.
MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK
ZIJN WEGENS ONDUIDELIJKHEID.

17. - Btwgedijke zaken. - JYI idclel dat
aanvoeTt dat de bewijsk1·acht van het

p1'0ces-ve?'baal van de getuigenissen is
miskencl. Geen nauwketw·igheid.
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan naclere bepaling,
is het micldel dat aanvoert dat de bewijskracht van het proces-verbaal van de
getuigenissen miskend is, zonder dat
duidelijk vvordt gezegd van welke getuigenissen de bewijskracht zou miskencl
zijn.
13 september 1974.
53

18. - Stmfzaken. - Ondtticlelijk middel. Niet-ontvankelijkheicl. Niet
ontvankelijk is het middel waarvan de
onduidelijkheid het Hof in de onmogelijkheid stelt de aangevoerde onwettelijkheid te onderscheiden.
30 september 1974.
135
19. - DiTecte belastingen.
JYiiddel
afgeleid t~it de miskenning van de bewijslc?·acht van de akten. - Geen nade1·e bepaling. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet
ontvankelijk, wegens gebrek aan nadere
bepaling, is hot middel afgeleid uit de
n-:1isk81ming van de bewijskracht van de
akten, dat niet aanduidt van welke
alden de bewijskracht zou miskencl zijn.
16 oktober 1974.
232
20. - Stmjzaken. - Middel dat een
gebTek aan antwom·d op een oonclt~sie
aanvoe?·t. - Geen duidelijkheid. - Niet
ontvankelijk miclclel. - Niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid is het middol
clat een gebrek aan antwoorcl op de conclusio aanvoert, zoncler te vern-:1elden op
welke eis, weer of exceptio niet zou geantwoord zijn.
21 oktober 1974.
246

21. - Stmfzalcen. - JJ1iclclel clat een geb?·elc aan antwoonl op de oonclusie aanvoe1·t.
- Geen p1·ecise?·ing. - Niet ontvanlcelijlc
midclel.- Wegens onduidelijkheid is niet
ontvankelijk het middel dat een gebrek
aan antwoord op de conclusie aanvoert,
zonder te vennolden op welke eis, verweer of exeptie niet zou geantwoord
zijn.
17 december 1974.
455
22. - Stmfzaken. - Schending van de
1·echten van de venlediging. - V aagheid.
Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk is het middel afgeleid uit de
schencling van de rechten van de verdediging en waarvan de vaagheid het
niet mogelijk maakt de aangegeven onwettelijkheid te onderscheiclen.
21 januari en 24 februari 1975.
564 en 708
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23. - Btw·ge1'lijke zaken. - Middel
waa1·in de miskenning van de bewijsk?·acht van een akte tvoTdt aangevoe1·d. Vaagheid. Niet-ontvanlcelijkheid. Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is
het middel waarin de miske1ming van
de bewijskracht van een akte wordt aangevoerd zonder nader te bepalen waarin
de bewijskracht van deze akte zou miskend zijn. (Artikel1080, G.W.).
22 mei 1975.
1008
24. - Gemeentelijke en p1'Dvinciale belastingen. - OnnauwlcettTig middel. Niet ontvankelijk middel.- Niet ontvankelijk is het middel waarvan de onnauwkeurigheid het Hof in de onmogelijkheid
stelt de aangevoerde onwettelijkheid te
onderscheiden.
4 juni 1975.
1053
25. - Stmfzaken. - JJ!Iiddel dat een
gebTek aan antwoonl op de conclttsie aanvoeTt. - Vaagheid. - Niet ontvankelijk
middel. - VVegens vaagheid is niet ontvankelijk het middel dat een gebrek aan
ant-vvoord op de conclusie aanvoert, zonder te vermelden op welke eis, weer of
exceptie niet zou geantwoord zijn.
5 juni 1975.
1057
HOOFDSTUK II.
MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN
OMDAT NIET AANGEDUID WORDT WAAR·
IN DE WET OF WELKE WETSBEPALING
IS GESOHONDEN, OF OMDAT DE VOOR·
ZIENING
ZELF NIET
ONTVANKELIJK
IS
WEGENS
RET
ONTBREKEN
VAN
KRAOHTENS DE WET BIJ DE VOORZIENING TE VOEGEN STUKKEN OF VAN BIJ
DE WET VEREISTE AANWIJZINGEN.

26.- Bw·ge1'lijke zaken.- JJ!Iiddel afgeleid ttit de mislcenning van de ve?·bindende kTacht van een model-ve1·zeke1·ingsovm•eenkomst. - Tekst van deze ove?·eenkomst noch aan het Hof voo1·gelegd noch
in de best1·eden beslissing ove1·genomen. Niet ontvankelijk middel. Niet ontvankelijk is het rniddel afgeleid uit de
miskenning van de verbindende kracht
van eon 1nodel-overeenkornst tussen bureaus welke zou gesloten zijn door de
verzekeraars van verscheidene landen
ingevolge een aanbeveling van een
U.N.O.-comrnissie en waarvan de tekst
noch aan hot Hof is voorgelegd noch in
de bestreden beslissing is overgenomen.
25 september 1974.
104

27. -

Vo1·m. -

Stmfzaken.

Voo1·-
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ziening van de bttTge1'lijke pa1·tij. - Opgave van de geschonden wetten. - Opgave niet vm·eist. - De burgerlijke partij
die zich in cassatie voorziet moot de
wetten niet opgeven wellce volgens haa1·
zouden geschonden zijn ; het volstaat dat
zij duidelijk de aangevoenle onwettelijkheid opgeeft.
14 oktober 1974.
205
28. - Di1·ecte belastingen.
Middel
waa1·in slechts melding gemaakt woTdt
van wettelijke bepalingen zonde1· enig
veTband met de aangevoe1•de gTiej. Niet ontvankelijk middel. - In burgerlijke zaken is niet ontvankelijk hot
middel dat als geschonden bepalingen
enkel melding maakt van wettelijke
bepalingen zonder enig verband met de
aangevoerde grief.
31 oktober 1974.
286
29. - Btt1'ge1'lijke zaken. - JJ!Iiddel
dat de 1•eden niet opgeeft wam·om de inge1'oepen wetsbepalingen zouden geschonden zijn. - Jl!Iiddel dat niet tot cassatie
kan leiden. - Ook al is de bestreden beslissing in burgerlijke zaken met schending van de in het middel ingeroepen
wetsbepalingen genomen, kan het rniddel
niet tot cassatie leiden, wanneer de
reden waarom die bepalingen zouden
geschonden zijn niet wordt opgegeven,
doch de ingeroepen reden integendeel
een verkeerde interpretatie aan die bepalingen geeft. (Art. 1080 G.W.)
6 november 1974.
305
30. - Btw-ge1'lijke zaken. JJ!Iiddel
waa1'bij de schending van een wettelijke
bepaling wonlt aangevoe1·d, zondeT dat
nade1· wo1'dt bepaald waa1·in deze schencling bestaat. - Niet ontvankelijk micldel.
- Niet ontvankelijk is het middel waarbij de schending van een wettelijke bepaling wordt aangevoerd, zonder dat
nader wordt bepaald waarin deze schending bestaat. (Art. 1080 G.W.)
28 november 1974.
378

31. - Di1·ecte belastingen.
ll!Jidclel
afgeleid nit de miskenning van cle bewijsk1'acht van een conclttsie. - Tekst van
deze conclttsie noch ovm·gelegd tot staving
van de vooTziening noch ove1·genomen in
de bestreden beslissing. - Niet ontvankelijk middel. - Niet ontvankelijk zijn
de middelen afgeleid uit de miskenning
van de bewijsluacht van eon conclusie
en nit hot gebrek aan antwoord hierop,
wanneer de bestreden beslissing de bewoordingen van doze conclusie niet
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overneemt, de hierin vervatte eis, weer
of exceptie niet vermeldt en de eiser
ze niet regelmatig tot staving van zijn
voorziening overlegt.
12 december 1974.
441

32. - Directe belastingen.
Middel
dat een geb1·ek aan antwo01·d op de conclusie aanvoe1·t. Oonchtsie niet overgelegd tot staving van de voo1·ziening. In de conclusie ve1·vatte eis, wee1· of exceptie welke in de best1·eden beslissing
niet zijn vermeld. Niet ontvankelijk
middel.- Niet ontvankelijk zijn de midclelen afgeleicl uit de miskmming van de
bewijskracht van een conclusie en uit
het gebrek aan antwoord hierop, wanneer
de bestreden beslissing de bewoordingen
van deze conclusie niet overneemt, de
hierin vervatte eis, weer of exceptie niet
vermelclt en de eiser ze niet regelmatig
tot staving van zijn voorziening overlegt.
12 december 1974.
441

Bu1·ge1·lijke zaken. - Middel
afgeleid dat het hoj van beroep
een v1·oegere beslissing niet in aanme1'king genomen heeft. - Beslissing noch
bij de voorziening gevoegd noch ove1'genomen in de 1·egelmatig aan het Hof
ove1•gelegde stukken. - Middel niet ontvankelijk. - Niet ontvankelijk is het
middel hieruit afgeleid dat het hof van
beroep een vroegere beslissing niet in
aanmerking genoemen heeft, wanneer
genoemde beslissing niet bij de voorziening gevoegd is en noch het arrest noch
de regelmatig aan het Hof overgelegde
stukken de bewoordingen ervan overnemen.
19 december 1974.
469
33. -

hier~tit

34. - B~t1·ge1·lijke zaken.
Geen Ve1'melding van alle geschonden wettelij ke
bepalingen. - Schending van de ve1·melcle
bepalingen onvoldoende om tot vernietiging
te leiden. - Niet ontvankelijk middel. Niet ontvankelijk is het middel dat niet
alle wettelijke bepalingen verm.eldt die
geschonden zouden zijn indien het
gegrond is, wanneer de schending van
de vermelde bepalingen niet volstaat om
tot de vernietiging van de bestreden
beslissing te leiden. (Art. 1080 G.W.)
15 januari 1975.
541

35. - Di1•ecte belastingen.
Middel
waMin de schending van een wettelijke
bepaling w01·dt aangevoerd zonde1' dat
w01·dt aangeduid w.aa1•in zij is geschonden.
Niet-ontvankelijkheid. Niet ont-

vankelijk inzake directe belastingen is
het cassatiemiddel waarin de schending
van een wettelijke bepaling wordt aangevoerd, zonder dat wordt aangeduid
waarin deze is geschonden. (Art. 289
W.I.B.)
17 januari 1975.
549

36. - Stmjzaken. - JJI[idclel waa1·in
de schencling w01·dt aangevoe1'd van de
(]'rondwet en van het E~t1'opees V e1·d1·ag
tot besche1·ming van cle 1·echten van de
mens en de J~mdamentele v1·ijheclen. Geen ande1·e pTecise1·ing. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk, wegens
vaagheid, is het middel dat enkel aanvoert dat de bestreden beslissing de
Grondwet en het Europees verdrag tot
bescherming van de rechten van de
mens schendt, zonder te preciseren
waarin deze schending bestaat.
17 februari 1975.
676
37. - Stmjzaken. - Vaag midclel. Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is het middel
waarin de schending van een wettelijke
bepaling wordt aangevoercl zonder nader
te bepalen waarin deze schending bestaat.
20 augustus 1975.
1186
HOOFDSTUK III.
MIDDELEN
DIE FEITELIJKE GRONDSLAG MISSEN.

38. - B~wge1·lijke zaken. - JYliddel
dat st1·ijdigheid t~tssen de 1·edenen en het
beschikkende gedeelte van de beslissing
van de 1'echte1' aanvoe1·t. Beslissing
niet tegenstrijdig. Middel dat feitelijlce gTondslag mist. - Feitelijke grandslag mist het middel waarin wordt aangevoerd dat tussen de redenen en het
beschikkende gedeelte van de beslissing, een tegenstrijdigheid bestaat, wat
niet het geval is.
20 september 197 4.
92
1

39. - Stmfzaken. - Nlicldel ten betoge
dat een ve1·nwlding van het proces-ve1•baal
van een te1·echtzitting het niet mogelijk
maakt na te gaan of de wettelij ke eed is
ajgelegd cloo1· een getuige. - Eeclaflegging
doo1· alle get~tigen die blij kt uit de gezamenlijke ve1·meldingen van het pTocesveTbaal. - Miclclel clat jeiteliy'lce g1·ondslag
mist. Feitelijke grondslag mist het
middel ten betoge dat een vermelcling van
het proces-verbaal van een terechtzitting
van de politierechtbank het niet moge-
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lijk maakt na te gaan of een getuige de
wettelijke eed heeft afgelegd, als uit de
gezamenlijke vermeldingen van dit proces-verbaal blijkt dat de getuigen opeen·volgend gehoord zijn nadat zij elk de
wettelijke eed hebben afgelegd.
30 september 1974.
135

40.- Stmfzaken, - JJI[iddel ten betoge
dat op de conclusie geen antwooTd is gegeven. - Passend antwoo1·d. - JJ!Iiddel
dat jeitelijke g1'0ndslag mist. Feitelijke grondslag mist het middel dat
aan de rechter verwijt niet te hebben
geantwoord op een conclusie, als in de
bestreden beslissing hierop passend is
geantwoord.
30 september en 4 november 1974.
140 en 295

41. - B~t1'ge1'lijke zaken. - Middel
dat op een onjuiste uitlegging van de
best1·eden beslissing be1•ust. - Middel dat
Feitelijke
feitelijke gTondslag mist. grondslag mist het middel dat op een
onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing berust.
30 oktober 1974, 5 februari en 26 juni
1975.
284, 634 en 1155
42. - Ditecte belastingen. - Middel
waaTin een geb1·ek aan antwoo1·d op de
conclusie w01·dt aangevoe1·d. - Passend
antwo01·d. - Middel dat feitelijke g1·ondslag mist. - Feitelijke grondslag mist
het middel dat een gebrek aan antwoord
op de conclusie aanvoert, wanneer hierop
in de bestreden beslissing passend is geantwoord.
31 oktober 1974.
286
43. - B~t1'geTlijke zaken. - Miskenning van de bewijskmcht van een akte.
- Akte niet aan de jeitem·echte1· vooTgelegd. - Middel dat jeitelijke g1·ondslag
mist. - Feitelijke grondslag mist het
middel dat is afgeleid uit de miskenning
van de bewijskracht van een akte die
blijkbaar niet aan de feitenrechter is
voorgelegd.
8 november 1974.
316
44. - Stmfzaken. - Bu1'ge1·lijke 1'echtsvoTdeTing. Middel waaTbij aan de
1·echte1' wo1·dt ·vetweten dat hij niet vooTlopig heejt beslist ove1' de vordeTing van
de burgedijke partij. - Rechte1· die beBlist heeft over alles waa1•op de v01·dering
bet1·ekking had. - Middel dat jeitelijke
gTondslag mist. - Feitelijke gTondslag
mist het middel van de burgerlijke partij
waarbij aan de rechter wordt verweten
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de beklaagde te hebben veroordeeld tot
betaling van schadevergoeding aan de
burgerlijke partij, zonder dat hij deze
veroordeling bij wege van een voorlopige beslissing heeft uitgesproken, hoewei de rechter definitief heeft beslist
over alles waarop de vordering betrekking had zelfs indien de burgerlijke
partij die beslissing als een voorlopige
beslissing heeft bestempeld.
18 november 1974.
337

45. - Strajzaken. - JJ!Iiddel geg1·ond
op een onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing. - Middel dat feitelijke
g1'Dndslag mist. - Feitelijke grondslag
mist het middel dat op een onjuiste nitlegging van de · bestreden beslissing is
gegrond.
16 december 1974.
446

46. - Stmjzaken.
Middel afgeleid
uit de nietigheid van de p1'ocedu1'e op een
van de terechtzittingen waa1·op de zaalc
is behandeld. - Beslissing niet gegTond
op het onderzoek op deze terechtzitting. Middel dat jeitelijke grondslag mist. Feitelijke grondslag mist het middel
waarbij de nietigheid wordt aangevoerd
van de procedure op een van de terechtzittingen van de correctionele rechtbank
waarop de zaak is behandeld, als uit de
beslissing blijkt dat de rechtbank niet
steunde op het onderzoek op deze terechtzitting.
17 februari 1975.
666
47. - BuTge1'lifke zaken. - Middel
waarbij aan de 1'echte1· w01·dt ve1'weten dat
de 1·edenen van zijn beslissing tegenst1·ijdig zijn. - Geen tegenst1'ijdige 1·edenen.
- Middel datjeitelijke g1'ondslag mist.Feitelijke grondslag mist het middel
dat een tegenstrijdigheid in de redenen
aanvoert welke de beslissing niet bevat.
6 maart en 22 mei 1975. 760 en 1008
48. - Bu1·ge1'lijke zaken. - Middel
ajgeleid uit het geb1·ek aan antwoo1'd op
een conclusie waa1·in een jeit wordt aangevoetd. - Beslissing die de 1·eden opgeejt waarom het jeit niet te1' zake dient. Middel dat jeitelijke g1·ondslag mist. Feitelijke grondslag mist het middel
dat aan de rechter verwijt niet te hebben
geantwoord op een conclusie waarin een
feit wordt aangevoerd, als de beslissing
de reden opgeeft waarom dit feit ter
zake niet dient.
28 mei 1975.
1029
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HOOFDSTUK IV.
NIEUWE MIDDELEN. LOUTER
JURIDISOHE l\HDDELEN.

49. - Stmjzaken. - Bloedproef.
Koninklijk besluit van 10 j1mi 1959,
artikel 7. - JYiiddel hie1·1•it afgeleid dat
de deskundige die wenl opgevonlercl om
het bloed te ontleden, zijn vm·slag niet
binnen zeven dagen na het ontvangen van
de vonlm·ing heeft ove1·gelegd. - JJI[ iddel
niet c•an de feitenTechtm· voorgelegd. Niet ontvankelijk middel. - Niet ontvankelijk is het n1iddel dat voor de
de eerste maal voor het Hof van cassatie is voorgedragen en hieruit is
afgeleid dat de deskundige die door de
rechterlijke overheid is opgevorderd om
het bloed te ontleden, zijn verslag niet
binnen zeven dagen na het ontvangen
van de vordering heeft overgelegd, zoals
zulks is vereist bij artikel 7 van het
koninklijk besluit van 10 juni 1959
betreffende de bloedproef met het oog
op het bepalen van het alcoholgehalte.
17 september 1974.
73

50. - B1w·gerlijke zaken. - Middel
afgeleid uit de schencling van a1·tikel 28,
pa?·ag1·aaj 3, van de veTO?'Clening nT. 3
van 25 septembe1· 1958 van de Raad van
ministe1·s van de E1w·opese Economische
Gemeenschap. - JYiiddel geg1·ond op een
bepaling van openbm·e onle. - JJ![ iddel
kan voo?' de ee1·ste maal vooT het Hof
wonlen vom·gedTagen. - Aangezien artikel 28, paragraaf 3, van de verordening
nr. 3 van 25 september 1958 van de
Raad van 1ninisters van de Europese
Economische Gemeenschap inzake de
sociale zekerheid van migrerende werknen1ers een bepaling van openbare
orde is, is ontvankelijk het middel
afgeleid uit de schending ervan, dat niet
aan de feitenrechter werd voorgelegd en
waarover hij op eigen initiatief niet
heeft beslist. (Impliciete oplossing.)
18 september 1974.

80

51.
Stmfzaken.
B1w·geTlijke
Middel afgeleid 1dt
?'echtsvonle?·ing. de mislwnning van het gezag van het gewijsde van een b1wgeTlijke ?'echtbank. M iddel dat niet is voo1·gelegd aan de
N iet-ontvankelij kheid.
jeiterwechte?'.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk, tot staving van een voorziening in
strafzaken, is het middel afgeleid nit het
feit clat de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering het gezag van het ge-

wijsde van een burgerlijke rechtbank
miskent, wanneer het niet aan de feitenrechter werd voorgelegd en deze hierover niet uit eigen beweging heeft beslist. (Art. 27 G.W.)
25 september 1974.
llO

52. - Stmjzaken. - Schending van
de rechten van de venlediging. - JJ1iddel
him·uit ajgeleid dat de feitemechtm· getuigenissen heejt in aanmet·king genomen,
hoewel de beklaagde tegen die get1•igen
klacht had ingediend. - JYiiddel niet aan
de jeiten?·echte?' oveTgelegd. Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk is
het middel dat niet aan de feitenrechter
is overgelegd en hieruit is afgeleicl dat
de feitenrechter getuigenissen heeft in
aann1erking genmnen, hoewel de beldaagde tegen de getuigen ldacht had
:ingediend.
14 oktober 1974.
198
53. - Stmjzaken. - Schending van
de Techten van de venlediging. - JJ1iddel
him·1•it afgeleid dat st1•kken welke aan
de ee1·ste rechte?' wenlen ove1•gelegd niet
bij het dossier gevoegd wm·en dat aan de
?'echte?' in hoge1· be1·oep is ovm·gelegd. 111iddel vom• het eerst vom· het Hof van
cassatie voo1·ged1·agen. Niet-ontvankelijkheid. - Ret middel dat hieruit is
afgeleid dat, met schending van de
rechten van de verded:iging, stukken die
aan de eerste rechter werden overgelegd
n:iet bij het dossier gevoegd waren dat
aan de rechter in hoger beroep is overgelegd, kan niet voor het eerst voor het
Hof worden voorgedragen.
28 oktober 1974.
267
54.
Stmjzaken.
Bu1·ge1·lijke
?'echtsvonle1·ing. - ll1iddel hie1·uit afgeleid dat de rechter in hoger be?'Oep, met
bevestiging van de beslissing vcm de
ee1·ste ?'echter, de eise1· he eft vm·oordeeld
tot vergoeding van een bu1·gerlijke pa1·tij
die tegen hem geen ?'echtsvonleTing had
ingesteld. - JYiiddel niet aan de 1·echte?'
in hoge?' beroep vom·gelegd. Nietontvankelijkheid. - Nieuw en derhalve
niet ontvankelijk tot staving van een
voorziening :in strafzaken is het middel
hieruit afgeleid dat de rechter in hager
beroep, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, de eiser heeft
veroordeeld tot vergoeding van een burgerlijke partij die tegen hem geen
rechtsvordering had ingesteld, als het
niet aan de rechter in hoger beroep is
voorgelegd.
4 november 1974.
298
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55. - Burge1·lijke zaken. - Middel
geg1·ond op wettelijke bepalingen die
noch van openba?"e orde noch dwingend
zijn. - JYiiddel niet vom·gelegd aan de
feitenrechte?' en waa1·over hij op eigen
initiatief niet heeft beslist. Nieuw
middel
Niet.antvankelijkheid.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk
tot staving van een voorziening in burgerlijke zaken is het middel, gegrond op
wettelijke bepalingen die noch van
openbare orde noch dwingend zijn,
dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd en waarover hij niet op eigen
initiatief heeft beslist.
8 november 1974, 13-14 maart 1975.
317, 783 en 787
56. - Btl?'(JeTlijke zaken. - Middel
niet aan de feitenTechter overgelegd doch
dat de openba?'e o1·de makt. - Ontvankelijkheid. - Het middel dat stoelt op
wettelijke bepalingen van openbare orde,
zoals de bepalingen van de wet van
30 juli 1971 betreffende de economische
reglementering en de prijzen, kan voor
het eerst voor het Hof van cassatie
worden opgeworpen.
20 december 1974.
474
57. - Stmfzaken. - Middel dat k?·itiek oefent op de regelmatigheid van de
dagvaa1·ding. - JJ![iddel niet vom·gelegd
aan de feiten?·echte?'. Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk is het
middel dat voor het eerst voor het Hof
is voorgedragen waarin de waarde wordt
betwist van de Duitse vertaling, in de
dagvaarding om te verschijnen, van de
overtreden wettelijke bepalingen.
20 januari 1975.
557

58. - St?·afzaken. - Middel waa1·bij
het bestaan wordt aangevoerd van een
g1·ond tot w1·aking van een lid van de
commissie tot besche1·ming van de maatschappij die de best1·eden beslissing heeft
gewezen. Middel dat voor het ee1·st
aan het Hof wo1·dt voo?·gelegd. - Nietontvankelijkheid. - Het middel waarbij
het bestaan wordt aangevoerd van een
grond tot wraking van een lid van de
commissie tot bescherming van de maatschappij, die de bestreden beslissing
heeft gewezen, kan niet voor het eerst
aan het Hof worden voorgelegd. (Artikelen 828 e.v. G.W.)
21 januari 1975.
568
59. - Stmfzaken. - Beslissing van
de commissie tot bescherming van de
CASSATIE, 1975. 41
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maatschappij over het vm·zoek van de
ge'interneerde tot inV?·ijheidstelling.
M iddel gesteund op de schending van
het ?'echt van ve1·dediging doo1·dat het
lid-geneeshee?' v661· het ve1·hoor van de
ge'interneeTde of van zijn advocaat zijn
mening heeft te kennen gegeven ove?' de
te nemen maat1·egel of beslissing. Middel voor het eeTst aan het Hof voo?'gelegd. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet
ontvankelijk is het middel dat voor
de eerste maal voor het Hof wordt aangevoerd en steunt op de schending van
het recht van verdediging doordat een
lid van de commissie tot bescherming van
de maatschappij reeds v66r het verhoor
van de ge!nterneerde of van zijn advocaat
zijn mening heeft te kennen gegeven over
de te nemen maatregel of beslissing.
(Artt. 16 en 18 wet tot bescherming van
de maatschappij.)
21 januari 1975.
568
60.- Stmfzaken.- Stmfvo?·de?·ing.JYiiddel hie?'tlit afgeleid dat het deskundigenvm·slag een vm·sch1·ijving bevat. JYiiddel niet aan de feitem·echte?' voo?·gelegd. Niet-ontvankelijkheid. Niet
ontvankelijk is het middel hieruit afgeleid dat het deskundigenverslag een
verschrijving bevat, als het aan de
feitenrechter niet is voorgelegd.
24 februari 1975.
708

61. - Burge1·lijke zaken. - Middel
afgeleid uit de verandering van de beslissing van de eeTste 1'echtm· dam· de ?'echte?·
in hager bm·oep, hoewel het hoge?' be1·oep
te laat was ingesteld. - Middel niet ove?'gelegd aan de ?'echte?· in hager beroep. Ontvankelijkheid. - Voor het Hof van
cassatie kan, tot staving van een voorziening in burgerlijke zaken, voor de
eerste maal worden voorgedragen het
middel hieruit afgeleid dat de rechter in
hoger beroep de beslissing van de eerste
rechter heeft veranderd hoewel het hoger
beroep tegen deze beslissing te laat is
ingesteld. (Artt. 860, lid 2, en 865 G.W.)
27 februari 1975.
739
62. - Stmfzaken. - Nietigheid van
een getuigenis buiten ede te?' te?·echtzitting
van de em·ste ?'echter afgenomen.- Rechtm·
in hoge?' be1·oep die de nietigheid van dit
getuigenis oveTgenomen heeft. Nietigheid door de bu?·gm·lijke pa1·tij voor het
Hof aangevoe?·d. - Ontvankelijk middel.
- De bepaling van artikel 155 van het
W etboek van strafvordering volgens
welke de getuigen ter terechtzitting onder
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ede gehoord worden is van openba.re
orde, zodat de burgerlijke partij zich
voor het Hof kan beroepen op de nietigheid van een door de eerste rechter 1net
schending van die bepaling afgenomen
gctuigenis, wanneer de rechter in hoger
beroep deze nietigheid heeft overgenomen
en zelfs indien deze partij de nietigheid
voor de rechter in hoger beroep niet had
aangevoerd.
3 maart 1975.
748

63.- Stmjzaken.- Btt1·ge1lijke 1'echtsvonlm·ing. - Middel waa1·in de schending wonlt aangevoe1·d van wettelijke bepalingen die noch de openbare m·de 1·aken
noch dwingend zijn. - JJ!Iiddel niet voorgelegd aan de jeitem·echte1' en waarove1·
deze op eigen initiatief niet heeft beslist.
- Nie~tw middel. - Niet-ontvankelijklwid. - Nieuw en derhalve niet ontvankelijk, tot staving van een voorziening in strafzaken, is het middel gericht
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering en gegrond op wettelijke bepalingen die noch de openbare
orde raken noch dwingend zijn, dat aan
de feitenrechter niet is voorgelegd en
waarover deze op eigen initiatief niet
heeft beslist.
768
10 maart 1975.

64. - Stmfzaken. - JJ!Iicldel dat aanvoe1·t dat het ve1·slag van psychiatrisch ondm·zoek onjttiste vaststellingen inhoudt. .lJ!Iiddel vom· het eeTst vooTgeclmgen voor
Niet-ontvankelijkheicl. het Hof. De eiser tot cassatie is niet ontvankelijk
om voor de eerste rnaal voor het Hof
kritiek te oefenen op het verslag van het
psychiatrisch onderzoek.
18 Inaart 1975.
810
65.
Stmjzaken.
Btwge1·lijke
JJ!I idclel hientit afge1·echtsvonlm·ing. leicl clat een niettwe eis is ontvangen dam•
de 1·echte1· in hoge1· be1·oep. - Ontvankelijkheicl va·n cleze eis niet betwist in hoge1·
be1·oep. - Niet ontvankelijk miclclel. Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het middel hieruit afgeleid clat een
nieuwe eis van de burgerlijke partij onwettelijk is ontvangen door de rechter
in hoger beroep, hoewel de ontvankelijkheid van deze eis voor deze rechter niet is
betwist.
25 maart 1975..
830

66. - Stmjzalcen. - JJ!Iicldel ten betoge
.dat er een reclen tot ~m·alcing bestaat van een

lid van de rechtbank die de zaalc in em·ste
aanleg heeft gewezen. - JJ!fiddel dat niet
voo1· het em·st voor het Hof kan wm·den
aangevoenl. - Het middel ten betoge
dat er een reden tot ViTaking bestaat van
een lid van de rechtbank die de zaak
in eerste aanleg heeft gewezen kan niet
voor het eerst voor het Hof van cassatie
worden voorgedragen.
20 augustus 1975.
1186
HOOFDSTUK V.
MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN
WEGENS GEMIS AAN BELANG VOOR DE
EISER.

67. - Btt1'ge1'lijke zaken. - Midclel
dat slechts sommige 1·edenen van de bestreden beslissing bek1·itisee1·t. Beschiklcing wettelijlc verantwom·d door een
andere nden. - Middel niet ontvankelijlc. - Niet ontvankelijk, wegens het
ontbreken van belang, is het middel dat
slechts sommige redenen van de bestreden
beslissing bekritiseert, wanneer het beschikkende gedeelte wettelijk verantwoord is door een andere reden.
5 september 1974.
19
68. - Bm•ge1·lijke zaken. - Middel
dat, zeljs geg1·oncl, niet tot cassatie kan
leiclen. - Niet ontvankelijlc midclel. Niet ontvankelijk wegens gemis aan
belang is het middel dat niet tot cassatie
kan leiden, zelfs indien het gegrond is .
12 septen1.ber 1974 en 23 april 1975.'
43 en 937
69.- B~wge1·lijke zalcen.- JJ!ficldel dat
lcritiek oejent op een beschilclcing van cle
best1·eden beslissing waaTdoo1· de eise1·
niet leon benacleelcl worden. - Niet-ontvanlcelijkheixl. - Niet ontvankelijk wegens het ontbreken van belang is het
middel dat kritiek oefent op een beschikking van de bestreden beslissing waardoor de eiser niet kon benadeeld worden.
19 september 1974.
87
70. Btt1'gerlijke zalcen. Micldel
gegroncl op een 1'echtsdwaling van cle
rechtm·. - Dwaling zonder invloecl op de
wettelijkheid van het beschiklcend gecleelte. - JJ!fidclel zonde1· belang. - Nietontvanlcelijlcheicl. Niet ontvankelijk
wegens het ontbreken van belang is het
middel dat aan de rechter verwijt een
rechtsdwaling te hebben begaan, wanneer
deze geen invloed heeft op de wettelijk-
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heid vari het bestreden beschikkende gedeelte.
25 september 197 4.
116

71. ~ Stmfzaken.
Jettgdbescherming. ~ JJ!Iiddel gegrond op een jeitelijke
dwaling van de 1·echte1·. ~ Dwaling zonde~·
invloed op de wettelijkheid van het beschikkende gedeelte. ~ JJ!Iiddel zonder
belang. ~ Niet ontvankelijk wegens het
ontbreken van belang is het middel
vvaarin aan de rechter een feitelijke
dwa1ing wordt verweten, als deze de
wettelijkheid van het bestreden beschikkende gedeelte niet bei:nvloedt.
30 september 1974.
140
72. ~ Stmfzaken. ~ Stmjvo1·de~·ing. ~
Een enkele stmj ttitgesp1·oken wegens ve1'scheidene misd1·ijven. ~ JJ!Iiddel dat enkel
betrekking heeft op een van deze misd1·ijven. ~ Stmj wettelijk gerechtvaardigd
doo1• een ande1· misdrijj. ~ Niet ontvankelijk middel. ~ Wanneer wegens verscheidene misdrijven een enke straf is
uitgesproken, is niet ontvankelijk wegens
het ontbreken van belang, de eis tot
vernietiging van de beslissing op de
strafvordering, gegrond op een middel
dat enkel betrekking heeft op een van
deze misdrijven, als de uitgesproken
straf wettelijk gerechtvaardigd blijft
door een ander misdrijf. (Artt. 411 en
414 Sv.)
1 oktober, 12 november 1974 en
18 maart 1975.
145, 326 en 807

73. ~ Btw•gedijke zaken. ~ Middel
zonde1· belang gewo1·den wegens de beslissing van het Hoj ove1· een ander middel.~ Niet-ontvankelijkheid. ~ Niet ontvankelijk is het ntiddel dat voor de
eiser zonder belang is geworden wegens
de beslissing van het Hof over een ander
middel.
9 oktober, 18 december 1974 en
13 maart 1975.
181, 463 en 783
74.:- Stmjzaken. ~ Stmjvordering. ~
V oorziening van het open bam· ministe1·ie.
~ JJ1iddel gegTond op de ve~jm·ing van
de stmjvo1·de1·ing. ~ V1·ijspmak. ~ Niet
ontvankelijk middel. ~ Niet ontvankelijk, wegens gemis aan belang, is het
middel waarbij het openbaar ministerie
tegen de bestreden beslissing als grief
aanvoert dat zij de beklaagde heeft
vrijgesproken omdat het misdrijf niet
bewezen was, terwijl de strafvordering
verjaard was.
14 oktober 1974.
218
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75. ~ Di1·ecte belastingen. ~ Jl1iddel
dat k1·itiek oejent op een ten overvloede
gegeven 1·eden. ~ Niet-ontvankelijkheid.
~ Zander belang en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat kritiek oefent
op een ten overvloede gegeven reden van
de bestreden beslissing.
16 oktober 1974.
232
76. ~ Btt1·ge1·Zijke zaken. ~ JJ!Iiddel
dat opkomt tegen de kwalijicatie dam· de
1'echte1' aan zijn beslissing gegeven. ~
Niet ontvankelijk middel. ~ Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het middel
dat opkomt tegen de verklaring in een
arrest dat het geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen.
23oktober 1974.
251
77. ~ Stmjzaken. ~ Stmfvonlm·ing. ~
Middel dat, al is het gegrond, geen cassatie kan meeb1·engen. ~ Niet ontvankelijk middel. ~ Niet ontvankelijk, wegens
het ontbreken van belang, is het midde1
dat, al is het gegrond, geen cassatie van
de bestreden beslissing kan meebrengen.
9 december 1974.
421

78. ~ Stmfzalcen. ~ Stmjvonle1·ing. ~
Middel gegrond op een jeitelijlce dwaling
van de 1·echte1·. ~ Dwaling zondeT invloed
op de wettelijlcheid van het beschilckende
gedeelte. ~ JJ1iddel zonde1· belang. ~
Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken
van belang, is het middel waarin aan
de rechter een feitelijke dwaling wordt
verweten, als deze de wettelijkheid van
het bestreden beschikkende gedeelte
niet bei:nvloedt.
24 febrnari 1975.
708
79. ~ Btt1·ge1·lijke zaken. ~ JJ!Iicldel dat
k1·itiek oejent op een ten ove1·vloede gegeven 1·eclen. ~ Niet ontvankelijlcheid. ~
Zander belang en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat kritiek oefent op
een ten overvloede gegeven reden van
de bestreden beslissing.
6 maart 1975.
760
80. ~ Btt1'ge1'lijlce zalcen. ~ JJ!fiddel
clat lm·itiek oejent op een beschilcking zoncler
enig ve1·band met de eise1·. ~ Niet-ontvankelijkheicl. ~ Niet ontvankelijk, bij
gebrek aan belang, is het middel dat lrritiek oefent op een beschikking van de bestreden beslissing die geen verband
houdt met de betrekkingen tussen de
eiser en de verweerder.
18 april 1975.
917
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81. - Tttchtzaken. - V ooTziening tegen
een beslissing van cle Taacl van be1·oep
van cle 0Tcle cle1· geneeshe1·en. Een
enkele st1·af ttitgespmlcen wegens vet·scheidene teko1·tkomingen.
lvlicldel dat
slechts k1·itiek oefent op cle beslissing
betref/ende een van cleze tekoTtkomingen.
8tmj wettelij k geTechtvaanligcl doo1·
een andm·e teko1·tlcoming. - Niet ontvanlcelij k midclel. - W anneer een beslissing
van de raacl van beroep van de Orde der
geneesheren een enkele tuchtrechtelijke
straf uitspreekt wegens verscheidene
tekortkmningen, is niet ontvankelijk de
cassatievoorziening die slechts betrekking
heeft op een van cleze tekortkomingen,
indien de uitgesproken straf wettelijk
gercchtvaarcligcl blijft door een andere
tekortkoming.
25 april en 12 juni 1975. !l40 en 1083
82. - 8tmjzaken. - Jlf.idclel clat k1·itiek
oefent op een ten ove1·vloede gegeven 1·eden.
- Niet-ontvankelijkheicl. - Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang,
is het micldel dat lu·itiek oefent op een
ten overvloede gegeven reden van de
bestreclen beslissing.
28 april 1975.
944

83. - 8tmfzaken. - 8tnifvonle1·ing. V e1·oonleling we gens opzettelij k toebrengen
van slagen of ve1·wonclingen. Voorziening in cassatie van de beklaagde. JYJ iclclel hieruit cifgeleid dat het feit als
onopzettelijke slagen of verwonclingen hacl
moeten gelcwalificeenl zijn. - 8tmf die
Niet
wettelijk ge1·echtvaanligcl blijjt. ontvanlcelijk midclel. - Niet ontvankelijk
is de vordering tot cassatie welke hierop
is gegroncl dat het feit dat als opzettelijk
toebrengen van slagen of verwondingen
is gekwalificeerd als onopzettelijke slagen
of verwondingen had moeten gekwalificeerd zijn, wanneer de straf wettelijk
blijft binnen de perken van dit laatste
misch·ijf. (Artt. 411 en 414 Sv.)
5 Tnei 1!l75.
!l69
84. - 8tmfzalcen. - lJIIiclclel geg1·ond
op een clo01· de 1'echtet· begane 1'echtsdwaling. - Dwaling zonclet· invloed op
cle wettigheicl van het beschikkencle gedeelte. - JYliclclel zonder belang. - Niet
ontvankelijk bij gebrek aan belang is
het middel clat aan de rechter verwijt
een rechtsclwaling te hebben begaan,
wanneer deze zoncler invloed is op
de wettigheid van het bestreden beschikkencle gedeelte.
22 juli 1975.
1177

85.
Stmfzaken.
Midclel clat
slechts sommige 1·eclenen van de bestreclen
beslissing bek1'itiseert. Beschiklcende
gedeelte wettelij k ve1·antwo01·cl dooT andere
1·eclenen. - JJiiclclel niet ontvankelijk. Niet ontvankelijk wegens het ontbreken
van belang is het middel clat slechts
smn1nige redenen van de bestreden
beslissing bekritiseert, wanneer het beschikkende gedeelte wettelijk verant~woord is door andere reclenen.
22 juli 1975.
1182
HOOFDSTUK VI.
MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN
Ol\1DAT ZIJ OP DE BESI'REDEN BESLISSING GEEN BETREKKING HEBBEN.

86. - Stmfzaken. - Wet tot besche1'ming van cle maatschappij, a1·tikel 26. V oo1·ziening van de ve1·oonleelcle tegen een
a1·1·est dat weigeTt hem te ontheffen van de
gevolgen van cle beslissing die zijn te1'beschilckingstelling van de Regm·ing beveelt. - JJI idclel clat kTitiek oefent op de
sclwiftelijke of monclelinge vonleTingen
vctn het openbaa1· ministe1·ie. Niet
ontvankelijk micldel. - Niet ontvankelijk
tot staving van een voorziening van de
veroordeelde tegen een arrest dat weigert
horn~ te ontheffen van de gevolgen van
de beslissing die beveelt dat hij ter beschikking van de Regering wordt gesteld, is het 1nidclel dat luitiek oefent
op de schriftelijke of nwndelinge vorderingen van het openbaar ministerie, die
aan dit arrest voorafgaan.
10 september 1974.
36
87. - Stmfzaken. - Jlf.iclclel clat cloelt
een beslissing waaTtegen geen cassatiebe1•oep ingestelcl is. - Niet-ontvankel~fk
heicl. - Niet ontvankelijk, bij gebrek
OJJ

aan bestaansreden, is het middel dat
enkel cloelt op een beslissing waartegen
het cassatieberoep niet is gericht.
30 septem~ber 1974 en 24 februari 1975
(twee arresten).
135, 140 en 711

88. Stmjzaken. Jettgclbesche1'ming. - Midclel m·eemcl aan de best1·eclen
beslissing. Niet-ontvanlcelijkheicl. Niet ontvankelijk is het middel clat
vreemd is aan de bestreclen beslissing.
30 september 197 4.
140
89. - Bm·gerlijke zalcen. - Miclclel
'V1'eemcl aan de beslissing bet1·elclcelijlc cle
eiseT. - Niet-ontvankelijlcheicl. Niet
ontvankelijk, in burgerlijke zaken, is

OOMMISSIELOON. het middel dat vreemd is aan de beslissing betrekkelijk de eiser.
16 oktober 1974.
228

90.- Stmjzaken.- Stmfvordering.Voo1·ziening in cassatie tegen de beslissing
van het vonnisge1·echt. JJ!Iiddel dat
~titslnitencl betrekking heeft op het voorbm·eidend onclerzoek. JYI icldel vreemcl
aan cle bevoegdheid. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk tot staving
van een voorziening welke alleen tegen
de beslissing van het v'onnisgerecht is
gericht, is een middel dat aan de bevoegdheid vreemd is en uitsluitend betrekking heeft op het voorbereidend
onderzoek.
28 oktober 1974.
267

DADING.
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ving van een voorziening welke enkel
is gericht tegen een arrest tot hancll1.aving
van de voorlopige hechtenis, is een middel dat vreemd is aan de bevoegdheid
en uitsluitend betrekking heeft op de
regelmatigheid van het voorbereidend
onderzoek.
l7februari1975.
676

94. - Gemeentelijke en provinciale belastingen. - JYiiddel m·eemcl aan de bestJ·eden beslissing. Niet ontvankelijk
midclel. - Niet ontvankelijk is het middel
dat vreemd is aan de bestreden beslissing.
4 juni 1975.
1053
HOOFDSTUK VII.

91. - Stmjzaken. - JJ!Iiddel ge1·icht
tegen een partij tegen wie de eiser geen
voo1·ziening heeft ingesteld.
Nietontvankelijkheid. Niet ontvankelijk

AJ\iBTSHALVE

is hot In.iclclel gericht tegen een partij
tegen wie de eiser geen voorziening
heeft ingesteld.
4 noven1.ber 1974.
298

COMMISSIELOON.

VOORGEDRAGEN

J\HDDEL.

(Zie Oassatie.)

OpdmchtgeveJ' die e1·kent heeft clat de
commissionaiJ·-veTzendeT de goedeTen niet
moest bewaken of bewanm. - Rechte1· die
beslist dat de commissionnai1·, hoewel hij
lasthebbe1· was, niet geho11den was tot de
verplichtingen van bewaking en bewaring.
- Wettelijke beslissing.- De rechter die
vaststelt dat de opclrachtgever van een
com1nissionair-verzender erkend heeft
dat deze de op de kaai neergelegde
goederen niet n1.oest bewaken of bewaren,
beslist wettelijk dat, hoewel deze commissionair-verzender lasthebber was, hij
toch niet gehouden was tot de verplichtingen van bm.vaking of bewaring, daar
hij door zijn lastgever van deze verbintenissen was outlast. (Artt. 1984, 1991
tot 1993 B.\V. en artt. 12 en 13 wet van
5 mei 1872.)
13 september 1974.
47

92. - Dienstplicht. - JJ!Iiddel clat enkel
betrekking he~ft op de betekening van de
bestTeden beslissing. Niet-ontvanlcelijlche·icl. - Niet ontvankelijk, tot staving
van een voorziening tegen een beslissing
van de Hoge Militieraad, is het middel
dat enkel betreklcing heeft op de betekening van de bestreden beslissing.
(Al·t. 37, § 4, en 50 gecoiirdineerde
dienstplichtwetten van 30 april 1962.)
13 november 1974.
330

93. - Stmjzaken. - Voo1'lopige hechtenis. - JJ!lidclel ajgeleicl ~tit de omegelmatigheid van het vo01·beJ·eidencl ondeJ'zoek. Niet-ontvankelijkheid van het
micldel tot staving van een voorziening
inzake de handhaving van de voorlopige
hechtenis. - Niet ontvankelijk, tot sta-

D
DAD IN G.

1. - Begrip. - E1·kenning van de
geg1·ondheid van de aanspTaken van de
tegenpartij. - Bestanddeel VJ'eernd aan
dading. Dading, een wederkerige
overeenkomst tussen twee partijen die
wederzijds toegevingen doen om een
geschil te beeindigen of te voorkomen,
impliceert niet dat een van deze de

gegrondheid van de aanspraken van de
andere erkent. (Art. 2044 B.W.)
26 september 197 4.
122

2. - Ve1·zekema1·. - Beding van nietm·kenning van de aanspmkelijkheid en
becling met vo01·beho11d voo1' de J'echten
van de ve1·zeke1·de. - Bedingen die dading
niet uitsluiten. - Ret heeling volgens hetwelk een verzekeringsmaatschappij vast-
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stelt dat elke door haar uitgevoerde
betaling geschiedt zonder erkenning van
aansprakelijkheid en niet nadelig mag
zijn voor de rechten van haar verzekerde
impliceert op zichzelf niet dat geen wederzijdse toegevingen gedaan zijn en
dat er dus geen dading is. (Art. 2044
B.W.)
26 september 1974.
122

3. - Betaling van een geldsom doo?'
een van de pm·tijen en bovendien afstand
van haa?' aanspralcen dom· de andere
JJa?'tij. - Toegevingen. - Betaling van
een geldsom aan een medecontractant
die als tegenprestatie afziet van zijn
overige aanspraken waarover betwisting
ontstaan is of kan ontstaan, kan een
toegeving en dus een bestanddeel van
dading zijn. (Art. 2044 B.W.)
26 september 1974.
122

4. - De1·de. Geen afstand van zijn
?'echten. - Zonde?' invloed op de toegevingen van de pm·tijen in cle dading. Het feit dat een derde, die geen partij is
in de overeenkomst, van zijn rechten
geen afstand doet, belet niet dat de
partijen wederzijds toegevingen konden
gedaan en dus 'een dading aangegaan
hebben. (Art. 2044 B.W.)
26 september 1974.
122

5. Rechtsvonlering tot schadeve?'goeding. Bw·ge1'lijlc Wetboelc, a?·tiJcel 2046. - Dmagwijdte.- Dading kan
worden aangegaan over de rechtsvordering tot vergoeding van de schade ten
gevolge van een font, zowei als over de
rechtsvordering tot vergoeding van de
schade ten gevolge van een misdrijf.
(Art. 2046 B.W.)
29mei 1975.
1031
6. - rVegve?·lcem·songeval.
Pa1·tijen
die de lcisten van de ?'epamtie op een joTjaitair beclmg vaststellen dat niet hoge1·
mag zijn dan het bedrag van de factttu?'
van de in het deslctmdigenverslag vermelclen ?'eJJCtratenr en de betaling afhanJcelijlc stellen van de ove1·legging van de
gelcwiteenle jactttnr van de Tepamties. rVettelijlcheid.- De overeenkomst tussen
de getroffene van een wegverkeersongeval en de voor het ongevai aansprakeIijke darder of zijn verzekeraar om de
zijn dan het bedrag van de factuur van
de in het deskundigenverslag vermeide
reparateur en de betaling afhankeiijk te
stellen van de overlegging van de gegekwiteerde factuur van de reparaties

komt neer op een dading; deze overeenkomst is wettig. (Art. 2046 B.W.)
29 mei 1975.
1031

7. - WegveTlcee?·songeval.
Pm·tijen
die de lcosten van de repamtie op een
jmjaitair bedmg vaststellen dat niet hoge?'
mag zijn dan het bedrag van de jacttttW'
van de in het cleslctmdigenvm·slag ve1·melde
repamtetw en de betaling ajhanlcelijl~ stellen van de ove?'legging van de gelcwitee1·de
jactnn?· van de heTstellingen. - Benadeelde die de reparaties niet Jean laten
nitvom·en wegens omstandigheden btdten
zijn wil. - Omstandigheid geen beletsel
Jean zijn vom· een ?'echtmatige veTgoecling.
- W anneer de getroffene van een wegverkeersongeval en de verzekeraar van
de voor het ongeval aansprakeiijke dader
overeengekomen zijn om de kosten van
de reparatie op een forfaitair bedrag
vast te stellen dat niet hager 1nag zijn
dan het bedrag van de factuur van de
in het deskundigenversiag vermeide reparateur en de betaling afhankelijk te stellen van de overlegging van de gekwiteerde factuur van de rE)paraties, is het
feit dat de benadeeicle, wegens omstancligheden buiten zijn wil, deze werken
niet heeft kunnen Iaten uitvoeren geen
beietsel voor een re."htmatige vergoeding.
29 mei 1975.
1031
DAGVAARDING.

1. - Bn1·gm·lijlce zalcen. - Onde?'WC?'P
van de vonle1·ing vervat in het exploot
van dagvaaTding. Beg1ip. Hoewei in burg8riijke zaken het expioot
van dagvaarding, op straffe van nietigheid, onder n1e8r het voorwerp van
de vorclering moet bevatten, is het evenwei niet vereist dat de red8n van de
dagvaarding in het dispositief van de
aite wordt overgenomen ; de b8wijskracht van een dagvaarding wordt dus
niet miskend door de r8cht8r die aan
e8n partij e8n vord8ring toewijst weike
uitdrukkeiijk in het exploot zeif is uiteengezet. (Art. 702, 2°, C+.\V. ; artikeien 1319 en 1320 B.vV.)
18 oktober 1974.
241
2. - Dagvaanling van een ?'echtspe?'soon. - Dagvaarding van een vereniging
zonder winstoogmm·lc. Dagvaanling
betelcend aan al de leden van cle mad
van beheer in die hoeclanigheid, doch niet
aan de ve1·eniging zelf. Betelcening
rechtsgeldig als betelcening aan de ve?'-

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.
en~g~ng zonde?' winstoogmeTk. Wanneer de dagvaarding van een vereniging
zonder winstoogmerk wordt betekend
aan al de leden van de raad van beheer
in de hoedanigheid 1naar niet aan de
vereniging zelf, is die betokening rechtsgeldig als betekening aan de vereniging
zonder winstoogmerk. (Artt. 33, 34,
35 en 37 G.W.)
24 oktober 1974.
256

3. - HandelaaT. Eise?' handelam·
in het buitenland. - Niet-veTmelding, in
het exploot van dagvaa1·ding, van het
n~tmme?' van inscl!?'ijving in het handels?'egiste?', Ve1·melding niet ve1·eist. In het dagvaardingsexploot, betekend
op verzoek van een persoon die hande1aar is in het buitenland en wiens vordering haar oorzaak vindt in een daad van
koophandel, is de vermelding van het
nummer van inschrijving in het handelsregister niet vereist. (Artt. 4, 40 en 41
van de wetten betreffende het handelsregister, gecoordineerd op 20 juli 1964.)
l4 maart 1975.
787
4. - Dagvaa1·ding van de Staat. Geldigheid.- Voonvam·den. -De Staat
1noet worden gedagvaard in de persoon
van de minister tot ·wiens bevoegdheid
het onderwerp van het geschil behoort.
(Art. 705 G.W.)
30 april 1975.
951

5. - Dagvam·ding van de Staat. Dagvaa1·ding in de pe1·soon van Ve?'schillende ministe1·s. - Hetgeen dooT de ene
ministm· is ve?'Ticht kan geen vooT- of
nadeel opleveren · voo1· de Staat die in het
geding doo?' ande1·e ministm·s wonlt veTtegenwoo?·digd. I,I\Tam1eer de Staat
gedagvaard wordt in de persoon van
verschillende ministers, kan hetgeen
door de ene minister verricht is geen
voor- of nadeel opleveren voor de Staat
die in het gecling door andere ministers
wordt vertegenwoordigd.
30 april 1975.
951
6. - Stmjzaken.
DagvaaTding om
vooT de politieTechtbank te ve1·sch1(jnen. Afsch?-ift van de akte afgegeven aan een
kind dat geen valle zestien jaa1· oud is. Om·egelmatigheid waanlooT de ?'echten van
de veTdediging niet zijn geschonden. Geldigheid. - De geldigheid van een
dagvaarding om voor de politierechtbank te verschijnen wordt niet be1nvloed
door het feit dat het afschrift van de
.alde is afgegeven aan een kind dat geen
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valle zestien jaar oud was, indien' niet
blijkt dat deze onregelmatigheid de rechten van de verdecliging heeft geschonden.
(Artt. 45, 182, 184 en 211 Sv. ; art. 35
G.W.)
26 mei 1975.
1014

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.
1. - Ontucht en prostitutie. Gewoonlijk exploite1·en van eens ande1·s
ont~wht of p?'ostittttie. I michting van
plaatsen bestemd voo?' de pTostitutie en
veTh~w·ing waaTdooT aan de ve?'htttw·dm·
een immoreel vooTdeel wordt ve1·schajt. StmfbaTe deelneming. - Dat de hulp
van een beklaagde aan de uitvoering
door een medebeldaagde van het misclrijf « gewoonlijk exploiteren van eens
anders prostitutie >> een strafbare deelneming aan dit misdrijf is, wordt wettelijk beslist door het arrest dat vaststelt
dat deze bulp bestaat in het verhuren
aan de medebeklaagde van plaatsen die
voor de prostitutie zijn bestemd en
daartoe zijn ingericht, alsmede in het
bekomen van overdreven huurgelden
vanwege de betrokken prostituees.
16 december 1974.
453
2. Valsheid en gebTttik van valse
stukken. - Ve?'ooTdeling wegens deelneming aan dit misd1·ijj. - Wettelijlcheid.
V oo?·waa?·de. - Om een beldaagde
wettelijk te kunnen veroordelen als mededader van het misdrijf « valsheid in
geschriften en gebruik van valse stukken >> wordt niet vereist dat alle bestanddelen van bet misdrijf in de deelnemingshandelingen aanwezig zijn ; het is voldoende dat vaststaat dat een dader het
misdrijf « valsbeid in geschriften en gebruik van valse stukken >> heeft gepleegd
en dat de mededader wetens aan de uitvoering van bet misdrijf heeft deelgenomen op een van de in lid 2 en 3 van artikel 66 van het Strafwetboek bepaalde
wijzen. (Artt. 66, 193, 196, 197 en 213
S.W.)
15 april 1975.
890

3. Hoofdzakelijke deelneming aan
een misd1·ijj. - V aststelling van het bestaan van gegevens die wijzen op een de?'gel~j ke deelneming. V m·oo?·deling wettelijk veTantwooTd. De veroordeling
van de beklaagde als mededader van een
misdrijf wordt wettelijk verantwoord
door de beslissing die het bestaan vaststelt van bestanddelen van een recht-
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streekse medewerking aan de uitvoering
van het misdrijf alsmede van· een zodanige hulp dat het misdrijf zonder die
bijstand niet had kunnen gepleegd worden. (Art. 66 S.W.)
15 april 1975.
890

4. -

Oplichting.
Wetens deelnemen
aan listige kunstgrepen. .,-- Zonde1· een
eigen voordeel te beogen. Stmjbare
deelneming. - Als mededader aan oplichting schuldig is hij die, zoncler eigen
geldelijke voordelen te beogen, wetens
heeft deelgenomen aan listige kunstgrepen waardoor een derde ertoe gebracht werd gelden af te geven. (Artikelen 66 en 496 S.W.)
30 juni 1975.
1167

DERDENVERZET.
I ncidenteel derdenve1·zet. - Kan wo1·den
geb1·acht voor een rechte1· die de gelijke
of de mee1•dere is van de rechte1· die de
bestreden beslissing heeft gewezen.
Rechter die de mee1·de1·e is. - Beg1·ip. Incidenteel derdenverzet kan enkel en
alleen gebracht worden voor een rechter
die de gelijke of de meerdere is van de
rechter die de bestreden beslissing heeft
gewezen ; onder rechter die de meerdere
is verstaat de wet een gerecht dat, in de
rechterlijke hierarchie, de meerdere is
van die welke heeft beslist. (Art. 1125
G.W.)
7 februari 1975.
642

DESKUNDIGENONDERZOEK.

1. - Strajzaken. - Deskundige die
zijn opd1·acht ve1·vult, oejent geen gerechtelijk ambt uit. - De gerechtelijke
deskundige die zijn opdracht vervult,
oefent geen gerechtelijk ambt uit in de
zin van artikel 292 van het Gerechtelijk
Wetboek.
21 januari 1975.
568
2. - Stmjzaken. - Aanwijzing van
een deskundige doo1' de voorzitter van
het hof van assisen, handelende kmchtens
zijn discretionaire macht. - Sch1·ijtelijke
eed. Geldigheid. Vaststelling. De deskundige die wordt aangewezen
door de voorzitter van het hof van
assisen, handelende krachtens zijn discretionaire macht, kan schriftelijk de
eed afleggen ; deze eedaflegging moet
niet in het proces-verbaal van de terecht-

zitting worden opgetekend. (Art. 44,
laatste lid, Sv., vervangen bij art. 1
van de wet van 27 maart 1970.)
17 maart 1975.
794

DIEFSTAL EN AFPERSING.

1. - Bedrieglijke wegneming van ande1·mans goed voo1· een ko1·tstondig gebruik. - Beg1·ip. - Artikel 461, lid 2,
van het Strafwetboek volgens hetwelk
bedrieglijke wegneming van andermans
goed voor een kortstondig gebruik met
diefstal wordt gelijkgesteld vereist niet
alleen dat de dader het goed tegen de
wil in van de eigenaar heeft weggenomen,
doch ook dat hij heeft gehandeld op
bedrieglijke wijze, dit is met de bewuste
wil het goed aan het genot van de bezitter te onttrekken teneinde er een
kortstondig gebruik van te maken,
met het voornemen echter het na gebruik
terug te geven.
4 november 1974.
298
2. - Bed1·ieglijke wegneming van ande?·mans goed vom· een ko1·tstondig geb?·uik. - Beslissing dat het bed1·ieglijk
opzet, zoals ve1·eist bij artikel 461, lid 2,
van het Strajwetboek, bestaat in het voo1'nemen om animo domini ove1· het goed
te beschikken. - Niet wettelijk ge?·echtvaanligde beslissing. Niet wettelijk
gerechtvaardigd is het vonnis dat, om
te beslissen dat niet bewezen is dat de
beklaagde, die wordt vervolgd wegens
bedrieglijk wegneming van andermans
goed voor een kortstondig gebruik, bedrieglijk heeft gehandeld, verklaart dat
het bedrieglijk opzet, zoals vereist bij
artikel 461, lid 2, van het Strafwetboek,
bestaat in het voornemen 0111 animo
domini over het goed te beschikken.
4 november 197 4.
298
3. - Diejstal. - Wegneming. -Begrip. - Wegnemen in de zin van artike1 461 van het Strafwetboek betekent
een zaak, die aan een ander toebehoort,
in bezit nemen tegen de wil in van de
eigenaar.
22 juli 197 5.
1179

DIENSTPLICHT.
I . - Uitstel en m·ijlating van
dienst op mm·ele grand.

HooFnSTUK

HooFDSTUK

lopige
grand.

II. Vrijstelling en voo?·ajkeu1·ing op lichamelijke

DIENSTPLICHT.
HooFDSTUK

III. -

§ 1. Samenstelling.
Rechtspleging.

Militierechtscollege.
-

Bevoegdheid.

§ 2 . - Vormen van de beslissingen.

IV. - Dienstweige1·aar op
g1·ond van gewetensbezwaar.

HoOFDSTUK

V.- Vmagstttkken van ve1'schillende aa1·d.

HooFDSTUK

HOOFDSTUK I.
UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST
OP MORELE GROND.

1. - Uitstel en v1·ijlating van dienst
op morele g1·ond. - Kostwinne1· van het
gezin. Ve1·werping omdat een b1·oe1'
kan helpen voo1·zien in het onde1·hmtd van
de oude1·s. - Wettigheid. - De verwerping van een vraag om vrijlating van
een dienstplichtige als kostwinner van
het gezin is wettig gerechtvaardigd door
de vaststelling dat een ander lid van de
familie, o.n<. een broer, in het levensonderhoud van de ouders kan helpen
voorzien, ook al woont hij bij deze laatsten niet in. (Art. 10, § 1, 1° dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april
1962.)
41
11 september 1974.
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kel 16, 6°, van het koninklijk besluit
van 30 april 1962, luidens hetwelk een
aanvraag om uitstel, vrijlating op morele
grond, vrijstelling of voorlopige afkeuring op lichamelijke grand na de in
artikel14 van dit besluit bepaalde termijn
mag worden ingediend, wanneer de
dienstplichtige na 15 januari kennis
heeft gekregen van een beslissing waarbij
hij bij de lichting van het volgende jaar
wordt ingedeeld, is niet toepasselijk op
de dienstplichtige die met toepassing van
de artikelen 16 en 22 van de wet van
3 juni 1964 gevoegd is bij het contingent
waarvan de overgifte aan de gang is,
omdat hij zijn aanvraag om vrijstelling
op grond van gewetensbezwaren heeft
ingetrokken, nadat het contingent waarvan hij deel moet uitmaken, reeds aan
de militaire overheid is overgegeven.
9 oktober 1974.
184

4. - Uitstel en V1'ijlating van dienst
op mo1·ele grand. - Kostwinne1• van het
gezin. - Feitelijke beoonleling do01· de
Hoge Militiemad. - Soeve1·eine beoordeling. - De feitelijke beoordeling door
de Hoge Militieraad dat een dienstplichtige al dan niet de kostwinner van
zijn ouders is, is soeverein. (Art. 10,
§ 1, 1°, gecoordineerde dienstplichtwetten
van 30 april 1962.)
27 november, 18 december 1974 en
26 februari 1975.
374, 465 en 736

2. Uitstel en m·ijlating van dienst
op morele g1·ond. - Kostwinne1· van het
B1·oer van de dienstplichtige
gezin. ondm·houdsplichtig. Ve1·plichting van
de Hoge JJ!Iilitiemad om te onde1·zoeken
of de b1'0e1' zijn onde1·houdsplicht kan
ve1·vullen. - Om een vraag om vrijlating
van een dienstplichtige als kostwinner
van het gezin te verwerpen, moet de
Hoge Militieraad in feite onderzoeken
of een onderhoudsplichtig lid van de
familie, o.m. een broer, bij machte is
zijn onderhoudsplicht dermate te vervullen dat de dienstplichtige niet als
kostwinner kan worden aangezien. (Artikel 10, § 1, 1° dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april 1962.)
11 september 1974.
41

5. - Uitstel en m·ijlating van dienst
op morele grand. - Kostwinnm· van het
gezin. V m·we1·ping omdat een Zttste1·
kan helpen voo1·zien in het levensonderhoud
van de oude1·s. - Wettigheid. - De verwerping van een vraag om vrijlating van
een dienstplichtige als kostwinner van
het gezin, is wettig gerechtvaardigd door
de vaststelling dat een zuster in het
levensonderhoud van de ouders kan
helpen voorzien, ook al woont zij bij
deze laatsten niet in en ook al is zij
meerderjarig. (Art. 10, § 1, 1°, dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april
1962.)
465
18 december 1974.

3. - U itstel, vrijlating van dienst op
morele g1·ond en v1·ijstelling of voo1'lopige
afketwing op lichamelijke grand.
Aanvmag. - Termijn. - Indeling van
de dienstplichtige bij een lichting na het
int1·eklwn van een aanvmag om m·ijstelling
op grand van gewetensbezwa1·en. - Artikel 16, 6°, van het koninklijk besluit van
30 april 1962 niet toepasselijk. - Arti-

6. - Uitstel en v1·ijlating van dienst
op morele g1·ond. - Kostwinne1· van het
gezin. Ve1·we1•ping omdat een b1•om·
kan helpen voo1·zien in het levensonde1·hottd
van de moedm·. Wettigheid. De
verwerping van een vraag om vrijlating
van een dienstplichtige als kostwinner
van het gezin, is wettig gerechtvaardigd
door de vaststelling dat een broer in het
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levensonderhoud van de moeder kan
helpen voorzien, ook al is hij gehuwd.
(Dienstplichtwetten, gecoordineerd op
30 april 1962, art. 10, § 1, 1o.)
26 februari 1975.
736

7. - Uitstel en vrijlating van dienst
op mm·ele g1·ond. - Te laat ingediende
aanvraag. - Opheffing van het ve1·val om
t~itzonde1·lijke redenen. Onaantastba1·e
beoordeling door de militiege?·echten. De militiegerechten oordelen op onaantastbare wijze over de uitzonderlijke
redenen door de dienstplichtige aangevoerd tot opheffing van het verval van
een te laat ingediende aanvraag om uitstel of vrijlating van dienst op morele
grand. (Art. 20, § 3, gecoordineerde
dienstplichtwetten van 30 april 1962.)
22 juli 1975.
ll84
8. - Uitstel en v1'ijlating van dienst
op mo1·ele g1•ond. - Kostwinne1• van het
gezin. - Artikel 17, § 2, van de dienstplichtwetten. Bepaling niet toepasselijk om te oordelen of een gezinslid
voor het gezinsondedwud kan instaan.
- Bij het onderzoek van de vraag of een
gezinslid van de dienstplichtige, die als
kostwinner uitstel of vrijlating van
dienst vraagt, voor het gezinsonderhoud
kan instaan, client niet te worden nagegaan of dit gezinslid zijn familie heeft
verlaten in de zin van artikel 17, § 2,
van de dienstplichwetten, dat bepaalt
welke gezinsleden als verloren voor het
gezin kunnen worden beschouwd om
met overleden gezinsleden te kunnen
worden gelijkgesteld, wanneer het uitstel
of de vrijlating van dat overlijden afhankelijk is gesteld.
22 juli 1975.
ll85

artikel 14 van dit besluit bepaalde termijn mag worden ingediend, wanneer de
dienstplichtige na 15 januari kem1.is
heeft gekregen van een beslissing waarbij
hij bij de lichting van het volgende jaar
wordt ingedeeld, is niet toepasselijk op
de dienstplichtige die met toepassing van
de artikelen 16 en 22· van de wet van
3 juni 1964 gevoegcl is bij het contingent
waarvan de overgifte aan de gang is,
omclat hij zijn aanvraag om vrijstelling
op grond van gewetensbezwaren heeft
ingetrokken, naclat het contingent waarvan hij deel moet uitmaken, reeds aan
de militaire overheid is overgegeven.
9 oktober 1974.
184

HOOFDSTUK III.
MrLITIEREOHTSOOLLEGE.

§ I. - Samenstelling. Bevoegdheid. - R~chtspleging.

10. - Hoge JYiilitiemad. - Vaststelling dat de dienstplichtige we1·d opge?'oepen
en niet ve1·schenen is. - Artikel 37, § 1,
lid 2, van de dienstplichtwetten nageleefd.
- W anneer de beslissing van de Hoge
Militieraad vaststelt dat de dienstplichtige werd opgeroepen om zijn verweermidclelen te laten gelclen en dat hij niet
ter zitting verschenen is, is voldaan aan
het bepaalde in artikel 37, § 1, lid 2, van
de clienstplichtwetten, geocoordineercl op
30 april· 1962, luidens hetwelk de Hoge
Militieraad geen uitspraak mag doen
zonder de betrokkene te hebben opgeroepen om hem, zijn advocaat of zijn gevolmachtigde te horen en het hem mogelijk te maken een memorie of verweerschrift in te dienen.
9 oktober 1974.
184

HOOFDSTUK II.
§ 2 . - Vormen van de beslissingen.
VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE
AFKEURING OP LIOHAMELIJKE GROND.

9. - Uitstel, V1'ijlating van dienst op
morele g1'ond en v1·ijstelling of voo1·lopige
afkeuring op lichamelijke g1·ond. - Aanvmag. - Tem~ijn. - Indeling van de
dienstplichtige bij een lichting na het
intrekken van een aanvraag om V1'ijstelling
op g1'ond van gewetensbezwa1·en. - A1·tikel 16, 6°, van het koninklijk besh~it van
30 ap1•il 1962 niet toepasselijk. - Artikel 16, 6°, van het koninklijk besluit
van 30 april 1962, luidens hetwelk een
aanvraag om uitstel, vrijlating op morele
grond, vrijstelling of voorlopige afkeuring op lichamelijke grand na de in

HOOFDSTIK IV.
DrENSTvVEIGERAAR
OP GROND VAN GEWETENSBEZWAAR.

HOOFDSTUK V.
VRAAGSTUKKEN
VAN VERSOHILLENDE AARD.

11. Wijziging van het V001'WM'P
of van de om·zaak van een aanvraag.
- Voorwam·de : ontvanlcelijkheicl van de
oo1•spronkelijke aanvmag. - De mogelijkheicl voor de dienstplichtige om voor
de militiegerechten in elke stand van
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de zaak het woorwerp van zijn aanvraag
te wijzigen en een reden door een andere
te vervangen, bestaat slechts indien de
oorspronkelijke aanvraag ontvankelijk
is. (Art. 20, § 4, gecoordineerde dienst·
plichtwetten van 30 april 1962. )
13 november 1974.
330

DOUANE EN ACCIJNZEN.

1. - 1JIIisd1·ijj. - Bewijsmiddelen -pan
het gemeen 1"echt toegelaten. - Overtredingen van de wetten inzake douane en
accijnzen kunnen bewezen worden valgens de gemeenrechtelijke regels van het
Wetboek van strafvordering. (Art. 247
wet van 26 augustus 1822.)
16 september 1974.
55
2. - lJIIisdrijj. - Bewijsmiddelen.
Inlichtingen aan het bestuur van de Belgische · douane en accijnzen door een buitenlands bestuu1· ve1·st1·ekt. - V oo1·waa~·den
waaronde~· deze kunnen aangenomen worden. Om de beklaagde aan bedrog
inzake douane schuldig te verklaren kan
de rechter steunen op een stuk met inlichtingen welke aan het bestuur van de
Belgische do1,1ane door een buitenlandse
bestuur zijn verstrekt, als dat stuk
rechtmatig door de vervolgende partij
is bekomen en door de partijen is besproken en eveneens door de feitenrechter is in acht genomen met eerbiediging van de rechten van de verdediging en van de gemeenterechtelijke regels
betreffende de bewijsvoering, welke inzake douane en accijnzen van toepassing
zijn.
16 september 1974.
55

DRONKENSCHAP.
Ove1·t1·eding van artikel 4 van de besluitwet van 14 november 1939. - Opdienen van d1·onkenmakende d1·anken aan
een persoon die kennelijk d1•onken is. Nieuwe herhaling. Beg1·ip. On:wettelijk is de veroordeling om dronkenmakende dranken te hebben opgediend
aan een persoon die kennelijk dronken
was, tot de straf welke in geval van
nieuwe herhaling van toepassing is
krachtens de artikelen 4 en 7 van de
besluitwet van 14 november 1939, als de·
rechter niet heeft vastgesteld en uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat het misdrijf is
gepleegd binnen het jaar na een veroor-

doling wegenB een vroeger in staat van
wettelijke herhaling gepleegd misdrijf.
8 oktober 1974.
176

DRUKPERS (POLITIE OVER DE).

1. - Recht tot antwoo1·d. - Uitoefening. - Voorwaanlen. - Een recht tot
antwoord kan worden nitgeoefend door
iedere natuurlijke of rechtspersoon, als
hij hetzij bij name hetzij onrechtstreeks
in een periodiek geschrift is genoemd ;
er wordt niet vereist dat het betwiste
geschrift een aanval, een kritiek dan wel
enigerlei telastlegging bevat tegen hem
die dat vordert of dat dit geschrift hem
nadeel berokkent. (Art. 1 wet van 23 juni
1961 betreffende het recht van antwoord.)
14 oktober 1974.
205
2. - Recht tot antwoord.
Beoordeling van de 1•edenen of van de gepastheid
van een antwo01·d. - Alleen de in een
pe1•iodiek gesch?-ijt genoemde persoon kan
oordelen over zijn belang om een antwoord
te vorderen. - Alleen de persoon die in
een periodiek geschrift wordt genoemd
kan oordelen over het belang dat hij
kan hebben om een antwoord te vorderen
en over de gepastheid hiervan ; het staat
niet aan de rechtbank de redenen te
onderzoeken, welke hem ertoe gebracht
hebben om zijn recht tot antwoord uit
te oefenen. (Art. 1 wet van 23 juni 1961
betreffende het recht tot antwoord.)
14 oktober 1974.
205
3 . - Recht van antwoord.- Inlassing
geweige1·d. - W eigering hie1·op gegrond
dat het antwootd geen vetband zou houden
met het betwiste gesch?-ijt. - Begrip. De inlassing van een recht tot antwoord
kan niet geweigerd worden op grond
alleen dat << de meeste elementen » van
het antwoord geen rechtstreeks verband
zouden hebben met het betwiste geschrift. (Art. 1 en 3, 1°, wet van 23 juni
1961 betreffende het recht tot antwoord.)
14 oktober 1974.
205
4. - Recht tot antwootd. - Inlassing
geweige1·d. - Weige1·ing hie~·op geg1·ond
dat een detde zonde1· noodzakelijkheid in
de zaak is bet1·okken. - Detde. - Beg1·ip.
-Om oe weigering te verantwoorden een
antwoord in te lassen daar het zonder
noodzakelijkheid een derde in de zaak
betrekt, moet dit antwoord melding
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wettelijke interest en de kosten, is deze
veroordeling geen strafrechtelijke sanctie
doch een volledige vergoeding voor het
nadeel van degene die over dat recht van
antwoord beschikt.
9 jw1i 1975.
1073

maken van een wel bepaalde natuurlijke
of rechtspersoon die hierin termen vindt
om zijn recht tot antwoord persoonlijk
uit te oefenen. (Art. 1, eerste lid, en 3,
3°, wet van 23 juni 1961 betreffende
het recht tot antwoord.)

14 oktober 1974.

205
DWANGSOM.

5. - Recht van antwoonl. - Bij de
stmfrechter aanhangige bu1·ge?·lijke ?'echtsvm•deJ•ing geg1•ond op een ove1•treding van
a1·tikel 4 van de wet van 23 fnni 1961. Beslissing tot ve1·oonleling van de beklaagde
tot betaling aan degene, die over het recht
van antwoord besohikt, van een geldboete
van 100 frank pm• dag ve1·tmging na het
ve1•strijken van de te1·mijn vom· de opneming
van het antwoonl. Ve1·oonleling die
alleen de volledige vergoeding van de
benadeelde beoogt. - W anneer de burgerlijke rechtsvordering op grand van
een overtreding van artikel 4 van de wet
van 23 j1.mi 1961 betreffende het recht
van antwoord bij de strafrechter aanhangig is, en deze, na te hebben bevolen
dat het antwoord zou opgenomen worden
binnen een gestelde termijn, de beldaagde
veroordeelt om, bij gebreke daaraan te
voldoen, aan degenen, die over het recht
van antwoord beschikt, een geldboete van
100 frank per dag vertraging na het
verstrijken van deze termijn, met de

Aantasting van ande1·mans eigendom. V e?·oo?·deling tot betaling van een zelce1·
beclrag per clag vertraging van de opgelegcle, binnen een gestelcle tetmijn ·uit te
voe?'e?t •we1•ken. - Beslissing die implioee?'t clat de ?'eohte?' te?' ve1·goeding van het
nacleel sohacleve1·goecling heejt willen toelcennen pe1· dag van ve1•dere aantasting na
vedoop van de te1·mijn. - Geen dwangsom.
wettelijke ve?'OO?'deling.
vVan"
neer hij die andermans eigendom aantast
veroordeeld wordt tot betaling van een
zeker bedrag per dag vertraging van
de opgelegde, binnen een gestelde termijn
uit te voeren werken, is deze veroordeling
geen dwangsom en is wettelijk als nit
de beslissing blijkt dat de rechter aldus
ter vergoeding van het nadeel schadevergoeding heeft willen toekem1en per
dag van verdere aantasting na verloop
van de termijn.
10 april 1975.
873

E
ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED.

1. - Ve1·bod de bloedvenvanten in nede?'·
dalende lijn van de echtgenoten als getuigen
Ge1·echtelijk Wetboek, artite horen. kel 931, lid 2.- Dmagwijdte.- Ve?·kla?'ingen ajgelegd in een stmj1·echtelijk opVerklaringen niet
sporingsondM·zoek. bedoeld bij die wetsbepaling. - Ret verbod, bij artikel 931, lid 2, van het Gerechtelijk W etboek opgelegd, om bloedverwanten in nederdalende lijn als getuigen
te l10ren in zaken waarin hun bloedverwanten in opgaande lijn tegengestelde
belangen hebben, onder 1neer in een geding tot echtscheiding of tot scheiding
van tafel en bed, strekt zich niet uit tot
de verklaringen die bloedverwanten in
nederdalende lijn hebben afgelegd in een
strafrechtelijk opsporingsonderzoek i. v.m.
feiten waarvan zij persoonlijk het slachtoffer waren.
27 september 1974.
127

2. - Respectieve bijdrage van de ttit
de echt gescheiden echtgenoten in het
onclerhoucl en de opvoecling van hun gemeenschappelijke kincle1·en.- Overeenkomst.Wettelijkheicl. - Voo?'waa?·de. - Hoewel
de overeenkomst tussen uit de echt gescheiden echtgenoten over hun respectieve bijdrage in de onderhouds- en opvoedingskosten van hun gemeenschappelijke kinderen hen in beginsel bindt,
kan zij evenwel niet tot gevolg hebben
de verplichtingen te wijzigen of te
beperken welke door de artikelen 203
en 303 van het Burgerlijk Wetboek aan
de ouders t.o.v. deze kinderen worden
opgelegd.
191
10 oktober 1974.
3.- Burgerlijk Wetboek, a?·tikel303.Bepaling van openba1·e o1·cle.- Van openbare orde zijn de bepalingen van de artikelen 203 en 303 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting van de
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ouders om bij te dragen in de onderhoudsen opvoedingskosten van h1.m. kinderen.
10 oktober 1974.
191

4. ~ Ovet·eenkomst tttssen uit de echt
gescheiden echtgenoten ovet· het ondet·houd
en de opvoeding van httn gemeenschappelij ke kindeTen. ~ Overeenkomst die een
van de ouders van elke vm-plichting ontlast
en bepaalt dat de anclet·e de eeTste echtgenoot
zal m·ijwa1'en vooT elke 1-titke1'ingsvonle1·ing
ten belweve van deze kinderen. ~ Onwettelijkheid. ~ Wegens schending van de
bepalingen van openbare orde van de
artikelen 203 en 303 van het Burgerlijk
W etboek is nietig de clausule van een
overeenkomst tussen nit de echt gescheiden echtgenoten krachtens welke aileen
de .moeder clefinitief de onclerhouds- en
opvoeclingskosten van de kinderen zal
dragen en de vader zal vrijwaren voor
elke uitkeringsvorclering ten behoeve van
cleze kinderen, omdat cleze clausule, ongeacht de behoeften van deze kinderen
en het inkomen van de moeder, het effekt
ongedaan maakt van een vorclering om
bij te clragen in die kosten welke de
moeder. tegen de vader ten behoeve van
haar minclerjarige kinderen zou instellen.
10 oktober 1974.
191
5. ~ Echtscheiding.
Ovet·eenkomst
tttssen de echtgenoten met het oog op een
echtscheiding op g1·ond van bepaalde feiten.
~ Ovm·eenkomst bett·effende de uitket·ing
wam·van spTake in at·tikel 301 vai~ het
BtM·ge'i'lijk Wetboek. ~ Ovet·eenkomst als
dusdanig niet doeltt·eifend. ~ Enkel bindend indien zij dooT de 1'echtM' wm·dt goedgekem·d. ~ Een overeenkomst tussen de
echtgenoten met het oog op een echtscheicling op groncl van bepaalcle feiten
die betrekking heeft op de uitkering waarvan sprake,in artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek is enkel binclend inclien zij
door de rechter worclt goeclgekeurcl.
14 november 1974.
331
6. ~ Echtscheiding. ~ Vonnis of atTest
waa1'bij de echtscheiding op g1·ond van
bepaalde jeiten wordt toegestaan. ~ Ove1'sch1'ijving op de btwgerlijke stand ~
Late1·e ovet·eenkomst tussen uit de , echt
gescheiden echtgenoten ove1• de ttitkering
welke doot· de een aan de andet·e is ve1'schuldigd. ~ Geldigheid. ~ Na overschrijving op de burgerlijke stand van
het vonnis of arrest waarbij de echtscheicling op grond van bepaalde feiten
wordt toegestaan, kunnen de nit de echt
gescheiden echtgenoten een geldige overeenkomst sluiten tot vaststelling van
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het bedrag van de uitkering welke tegelijk het karakter heeft van levensonclerhoucl en van een vergoeding en door de
een aan de andere zal worden betaald.
14 november 1974.
331

7. ~ GTove belediging. ~ Belecligende
hottding van een echtgenoot. ~ Houding
die een veTzachting van de jmtten van de
ande1·e echtgenoot lean ttitrnaken, wellce
het kamkte1· van g1·ove belediging eman
ontneernt. ~ De beledigende houcling van
een echtgenoot kan een verzachting zijn
van de fouten van de andere echtgenoot
welke het karakter van grove belediging
eraan ontneemt. (Art. 231 B.vV.)
29 november 1974.
378
8. ~ GTOve belediging.
Beledigend
kamkteT. ~ Beom·deling dam· de jeiten1'echteT. ~ Het beledigend karakter van
de gedraging van een echtgenoot en de
ernst van dit belecligencl karakter vloeien
niet uitsluitend voort uit de intrinsieke
tekortkoming in de uit het huwelijk
voortspruitende verplichtingen, doch
moeten door de feitenrechter ·worden
beoordeeld op grand van alle mnstancligheclen van de zaak, onder meer van hun
beledigend karakter ten opzichte van de
echtgenoot. (Art. 231 B.W.). (Impliciete
oplossing.)
6 december 1974.
410
9. ~ G'i·ove belediging.
Beledigend
km·aktm· dat niet voortvloeit ·nit de teko1·tkorning zelf aan de vm·plichtingen van het
huwelijk. ~ Het beledigend karakter van
de geclraging van een echtgenoot en de
ernst van dit beledigend karakter vloeien
niet voort uit de tekortkoming zelf aan de
uit het huwelijk voortspruitende verplichtingen, doch moeten beoordeeld worden
op grond van alle omstandigheden van
de _zaak, onder meer van hun krenkend
karakter ten opzichte van de andere
echtgenoot. (Art. 231 B.W.)
10 januari 1975.
528

10. ~ Echtscheiding.
Uitke1·ing tot
levensondedwud bepaald bij at·tikel 301
van het Btwge'i'lijk Wetboek. ~ Wijziging
in de inkomsten van de ttitkeringsplichtige.
~Intt·ekking van deze ttitlce1·ing. ~ Onwettelijkheid. ~ De uitkering tot levensonderhoud en tot vergoeding waarvan
sprake in artikel 301 van het Burgerlijk
W etboek kan niet worden ingetrokken
clan wanneer zij niet meer noodzakelijk is,
zodat onwettelijk is het vonnis waarbij
wordt beslist dat een dergelijke uitkering
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wordt ingetrokken wegens wijzigingen in
de inkomsten van de uitl~eringsplichtige.
10 februari 1975.
647

p. - Echtscheiding. - Uitker·ing tot
levensonder·houd ten voonlele van de echtgenoot die de echtscheiding ve1•k1·egen heejt.
- V or·der·ing tot intr·ekking van de andere
echtgenoot. V oonvam·den vom· de intrekking.- Opdat de bij artikel 301 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalde uitkering tot levensonderhoud ten voordele
van de echtgenoot die de echtscheiding
verkregen heeft zou kunnen ingetrokken
worden, is vereist doch volstaat dat de
gewezen echtgenoot die ze geniet, voortaan, zonder de hulp van deze uitkering,
zijn bestaan op dezelfde wijze verzekerd
ziet als tijdens het huwelijksleven.
(Art. 301 B.W.).
14 februari 1975.
663
12. - Echtscheiding.
Uitker·ing tot
levensonderhoud ten voordele van de echtgenoot die de echtscheiding ver·kregen heejt.
- V ordering tot intrelcking van de andere
echtgenoot. - Beslissing die de vordering
tot intrelclcing ajwijst om de enkele principiele r·eden dat de verbete1·ing van de
jinanciele toestand van de gewezen echtgenoot die de uitkering geniet, het [!evolg zou zijn van een buitenechtelijke
ve1·hmtding.- Onwettigheid.- Onwettig
is de beslissing die een vordering tot
intrekking van de bij artikel 301 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalde uitkering
tot levensonderhoud afwijst om de enkele
principiele reden dat de feitelijk verbeterde financiele toestand van de gewezen echtgenoot, die de uitkering geniet,
zou te wijten zijn aan een buitenechtelijke verhouding. (Art. 301 B.W.).
14 februari 1975.
663
13. - Echtscheiding. - Uitkering tot
onder·houd waarvan spr·alce in ar·tilcel 301
van het Burogerlijlc Wetboek. Onverande1·lijk.- Beslissing tot toekenning van
de ttitlce1·ing met aanpassing aan de schommelingen van het indexcijjer· van de consumptieproijzen. - Wettelijlcheid. - De
rechter die aan de onschuldige echtgenoot een uitkering tot onderhoud toekent na de echtscheiding op grand van
bepaalde feiten miskent het beginsel
niet dat deze nitkering onveranderlijk is,
wanneer hij beslist dat het bedrag ervan
zal worden aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. (Art. 301 B.W.)
27 febrnari 1975.
738

14. -

Rechtero die een lichamelijk en

een geestesonder·zoek van een pa1·t-ij gelast.
Wettelijkheid. Vom·waanlen. Het verbod op iemand dwang uit
te oefenen en zijn persoonlijkheid te
doorgronden geldt niet voor het deEknndigenonderzoek dat iemand kan
ondergaan, o.m. inzake echtscheiding,
voor zover die persoon niet gedwongen
wordt zich aan een dergelijk onderzoek,
met name een psychiatrisch onderzoek,
te onderwerpen, als hij daarin niet toestemt en met dien verstande dat de
rechter die het eindvonnis vvijst niet
vermag nit die weigering zelf gevolgtrekkingen te maken.
7 maart 1975.
764
15. - Rechter· die de per·soonlijlce ver·schijning van de pm·tijen gelast. - Wettelijkheid. - Inzake echtscheiding kan
de persoonlijke verschijning van de partijen worden gelast. (Art. 1263 G.W.)
7 maart 1975.
767

16. - Onder·vroaging van de pa1·tijen
waar•ttit een belcentenis voor·tvloeit. Bewijswaar·de van deze belcentenis. W anneer nit de ondervraging van de
partijen als bepaald in de artikelen 992
en volgende van het Gerechtelijk Wethoek een bekentenis voortvloeit, staat
het aan de rechter de bewijskracht ervan
te beoordelen en inzake echtscheiding
inzonderheid te onderzoeken of er geen
heimelijke verstandhouding tussen de
partijen bestaat om te bekomen dat de
echtscheiding wordt toegestaan.
7 maart 1975.
767
17. - Echtscheiding dooro onderolinge
toestemming. V oor·ajgaande overoeenkomst tussen de echtgenoten. - Onveroandedijk. - Begrip. - Hoewel de voorafgaande overeenkomst van de echtgenoten
die door onderlinge toestemming uit de
echt scheiden, zodra de echtscheiding is
uitgesproken door een der partijen niet
meer kan worden betwist en ze de partijen definitief jegens elkaar verbindt,
kan deze overeenkomst echter geen afbreuk doen aan hem verplichtingen
jegens hun kinderen; de bepalingen van
deze overeenkomst betreffende de bijdrage van de ouders in het onderhoud
van hm1 kinderen kunnen dan ook door
de rechter slechts gewijzigd worden
wanneer bewezen is dat de echtgenoot
aan wie de kinderen zijn toevertrouwd,
gelet op zijn inkqmsten en op de bijdrage
van de andere, in de onmogelijld1eid
verkeert te zorgen voor hun onderhoud
en opvoeding. (Artt. 1287 en 1288 G.W.)
21 maart 1975.
823

EIGENDOM. -

ERFDIENSTBAARHEID.

18. - Echtscheiding doo1• ondeTlinge
toestemming. VooTajgaande oveTeenkomst tussen de echtgenoten. - Bepaling
betreffende de bijdmge van de echtgenoten
in het onde1·houd van de ~tit het httwelijk
gebo1•en kinde~·en.- Wijziging.- VooTwaaTde. - Hoewel de voorafgaande overeenkomst van de echtgenoten die door
onderlinge toestemming uit de echt
scheiden, zodra de echtscheiding is uitgesproken door een der partijen niet meer
kan worden betwist en ze de partijen
definitief jegens elkaar verbindt, kan
deze overeenkomst echter geen afbreuk
doen aan hun verplichtingen jegens hun
kinderen ; de bepalingen van deze overeenkomst betre:ffende de bijdrage van
de ouders in het onderhoud van h1.m
kinderen kunnen dan ook door de rechter
slechts gewijzigd worden wanneer bewezen is dat de echtgenoot aan wie de
kinderen zijn toevertrouwd, gelet op zijn
inkomsten en op de bijdrage van de
andere, in de onmogelijkheid verkeert te
zorgen voor hun onderhoud en opvoeding. (Artt. 1287 en 1288 G.W.)
21 maart 1975.
823
19. UitkeTing tot levensondeThoud
aan de uit het huwelijk geboTen kinde1·en.
- Uitke1·ing bij oveTeenkomst vastgesteld
op gTond van de aTtikelen 279 en 280 van
het Bu1·ge1·lijk Wetboek. - Beslissing tot
wijziging van deze oveTeenkoms{ en tot
koppeling van de ttitke1·ing aan het indexcijjeT van de consumptiepTijzen. - W ettelijkheid. - De rechter die de voorafgaandEl overeenkomst van dEl echtgenoten
die door onderlin~·e toestemming uit de
echt scheiden wijzigt, omdat de echtgenoot aan wie de kinderen zijn toevertrouwd zich, gelet op zijn inkomsten en de
bijdrage van de andere, in de onmogelijkheid bevindt te zorgen voor hun
onderhoud en opvoeding, kan beslissen
dat het bedrag van de uitkering zal
schommelen volgens het indexcijfer van
de consumptieprijzen. (Artt. 279, 280
en 135 B.W.)
21 maart 1975.

823

20. - Echtscheiding.
UitkeTing als
bedoeld in m·tikel 301 van het Bu?·geTlijk
Wetboek. - Niettw huwelijk van de echtgenoot aan wie deze ~dtkeTing is toegekend.
- Gevolg.- Een nieuw huwelijk van de
nit de echt gescheiden echtgenoot aan
wie de eerste echtgenoot, krachtens
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek,
verplicht was levensonderhoud uit te
keren, brengt slechts opheffing van deze
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uitkering mede als zij niet meer noodzakelijk is. (Impliciete oplossing.)
3 april 1975.
834

21. - Echtscheiding.
UitkeTing tot
levensondeThoud toegekend op g?'Ond van
artikel 301 van het Btt?'gerlijk Wetboek.Uitke~·ing passiej ove~·dmagbaar ten gevolge van ove1·lijden. - Schuld van cle nalatenschap van cle schtdclige echtgenoot. De uitkering tot levensonderhoud welke
in geval van echtscheiding aan de onschulclige echtgenoot wordt toegekencl
op grand van artikel 301 van het Burgerlijk W etboek wordt passief overgedragen
ten gevolge van overlijden en is een
schuld van de nalatenschap van de schuldige echtgenoot.
18 april 1975.
921
EIGENDOM.

1. - lJ!ledeeigendom. Verbintenis
van de medeeigenaars. - Zowel het recht
van medeeigendom als het recht van erfdienstbaarheid verplicht degenen die ze
bezitten zich te onthouden van elke
wijziging die de toestand van de belanghebbenden zou kunnen verzwaren.
12 september 1974.
44
2. - Medeeigendom.
Ve1·plichting
van cle medeeigenaa1·s. - Bu1·ge?·lijk Wethoek, a?·tikel 577bis, §§ 5, 9 en 10. Dmagwijdte.- In geval van medeeigendom heeft elke medeeigenaar het vrij
gebruik en genot van de gemeenschappelijke zaak onder de dubbele voorwaarde
dat hij de bestemming ervan niet verandert en dat hij zijn medeeigenaars niet
verhindert, haar eveneens overeenkomstig hun recht te gebruiken en het genot
ervan te hebben ; het in §§ 5, 9 en 10
van artikel 577bis van het Burgerlijk
W etboek neergelegde beginsel is van
toepassing op aile gevallen van medeeigendom, zowel de gewone medeeigendom als de gedwongen onvercleeldheicl.
1008
22 mei 1975.

ERFDIENSTBAARHEID.
1. - Bij ove?'eenkomst gevestigde e?jdienstbam·heid van ove1·gang. - Ve?·bintenis van cle partijen. - Zowel het recht
van erfdienstbaarheic;l verplicht degenen
die ze bezitten zich te onthouden van
elke wijziging die de toestand van de
belanghebbenden zou kunnen verzwaren.
12 september 1974.
44
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ERFENISSEN.- EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.

2. - E1jdienstbaarheid van ove1·gang
doo1• 's mensen toedoen gevestigd.
Rechter die vaststelt dat een erjdienstbaarheid van ove1·gang bij een titel is gevestigd
en dat M' een overgang bestaat daar waar
de eism· van de e1jdienstbaarheid zijn
1•echt wil ~•itoefenen. - Rechte1· die niettemin beslist dat het t1•ace niet vaststaat,
zodat dit op de meest redelijke wijze moet
vastgesteld wo1·den. - Tegenstrijdigheid.
- Niet 1'egelmatig gemotivee1·de beslissing.
- Aangezien de bepalingen van de artikelen 682 tot 685 van het Burgerlijk
W etboek niet van toepassing zijn op de
door 's mensen toedoen gevestigde erfdienstbaarheden, kan de rechter, die
vaststelt dat een dergelijke erfdienstbaarheid bij een notariele akte is gevestigd
en dat er een feitelijke overgang bestaat
daar waar de eiser van de erfdienstbaarheid zijn recht wil uitoefenen, niet zonder
tegenstrijdigheid beslissen dat de ligging
van de erfdienstbaarheid niet vaststaat,
zodat het trace op de meest redelijke
wijze moet vastgesteld worden. ( Art. 97
Grondwet; artt. 686 tot 689 B.W.)
ll oktober 1974.
195

ERFENISSEN.
Aanvaa1·ding onder voorrecht van boedelbeschrijving. - Gevolgen. - Onverminderd het feit dat hij later afstand kan
doen van de hem toegekende goederen
is de erfgenaam, die een nalatenschap
onder voorrecht van boedelbeschrijving
aanvaardt, eigenaar van de goederen
waaruit zijn erfdeel is samengesteld.
(Art. 802 B.W.)
10 april 1975.
875

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
1.---, Sociale zeke1·heid.- Mijnwerkerspensioen. - Rust- en overlevingspensioen.
- Bepalingen inzake ve1·mindering voorzien bij de wettelijke 1'egeling van een LidStaat van de E~wopese Economische Gemeenschap. Uitkeringen van dezelfde
aa1·d overeenkomstig de bepalingen van de
artikelen 26 en 28 van de ve1•ordening nr. 3
van 25 september 1958 van de Europese
Economische Gemeenschap.- Oumulatie.
- Uitzondering : samenvallen van tijdvakken van verzekering.- Hoewel krachtens artikel ll, 2, van de verordening
nr. 3 van 25 september 1958 van de Raad
van de Europese Economische Gemeenschap, de bepalingen inzake verminde-

ring, voorzien bij de wettelijke regeling
van een Lid-Staat, niet van toepassing
zijn op de gevallen waarin uitkeringen
van dezelfde aard verschuldigd zijn overeenkomstig de artikelen 26 en 28 van
deze verordening, wordt nochtans als
voorwaarde gesteld dat de tijdvakken
van verzekering niet samenvallen.
2 oktober 1974.
158

Ve1·dmg tot op1·ichting van de
Economische Gemeenschap. Prejudicieel geschil. Geschil omtrent
de uitlegging van het aan de verm·dening
van 28 j~mi 1968 van de Raad van de
Eu1•opese Gemeenschappen toegevoegd gemeenschappelijk dm.anetm·iej. - Geschil
opgewo1·pen in een bij het Hoj van cassatie
aanhangige zaak. Hoj van cassatie
e1·toe gehmtden dit geschil aanhangig te
maken bij het Hoj van J~tstitie van de
Europese Gemeenschappen. - W anneer
een vraag omtrent de uitlegging van het
aan de verordening van 28 juni 1968 van
de Raad van de Europese Gmneenschappen toegevoegd gemeenschappelijk douanetarief opgeworpen wordt voor het Hof
van cassatie, moet het Hof de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen.
(Art. 177 van het Verclrag tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij handeling van
de wetgevende macht van 2 december
1957.)
20 mei 1975.
1003
2. -

E~wopese

3. Verdmg tot op1·ichting van de
Europese Economische Gemeenschap. Schouwing van moto?'voe1·tuigen. - Richtlijn nr. 72/306 van 2 augustus 1972 van
de Raad van de E~tropese Gemeenschappen
inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten met bet1·ekking
tot de maatregelen die moeten worden
genomen tegen de verontreiniging doo1•
dieselmoto1•en. Bepalingen van deze
richtlijn die, gesteld dat zij 1·echtstreeks
van toepassing zijn, niet k~mnen worden
toegepast op jeiten, gepleegd v661· de bij
de 1·ichtlijn zelf voor haar inwm·kingt1·eding
Artikel 5 van de
gestelde datum. richtlijn nr. 72/306 van 2 augustus 1972
van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake onderlingen aanpassing
van de wetgevingen der Lid-Staten met
betrekking tot de maatregelen die moeten
worden genomen tegen verontreiniging
door dieselmotoren bepaalt dat de Lid' Staten, binnen een in het artikel vastgestelde tijd, de nodige maatregelen invoeren om aan het bepaalde in deze

FABRIEKSGEHEIM.- FAILLISSEMENT, ENZ.

1277

deling.- Geen uitlegging nodig.- Geen
verwijzing naar het Hof van justitie van
de Eu1•opese gemeenschappen. - W anneer
het Hof van cassatie vaststelt dat een
bepaling inzake gemeenschapsrecht, waarvan de schending in een middel wordt
aangevoerd, o.a. de bepaling van een
richtlijn betreffende de wijze waarop een
misdrijf wordt vastgesteld, in casu geen
toepassing kan vinden, omdat zij niet
van kracht was op het ogenblik dat dit
misdrijf kon worden vastgesteld, is er
geen uitleggingsprobleem waarvan de
oplossing noodzakelijk is om het Hof in
de gelegenheid te stellen uitspraak te
doen ; het Hof is dus niet verplicht de
zaak bij het Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen aanhangig te rnaken overeenkomstig artikel 177, laatste
lid, van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap.

richtlijn te voldoen zodat de bepalingen
hiervan, in de regel, en gesteld dat zij
rechtstreeks van toepa.ssing zijn, niet
kunnen worden toegepast op feiten,
welke v66r het verstrijken van deze
termijn zijn gepleegd, en o.m. op de
feiten waarvan sprake in artikel 39, § 2,
van het koninldijk besluit van 15 maart
1968 houdende algemeen reglement op
de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens lnoeten voldoen.
16 jtmi 1975.
1096
4. Ve1·dmg tot oprichting van de
Eu1·opese Economische Gemeenschap. Uitlegging van het ve1•dmg of van een doo1•
de instellingen van de Gemeenschap
genom en handeling. - A 1·tikel 177, laatste
lid, van het ve1·dmg. - Aanvoering in
een aan het Hof van cassatie voorged1·agen
middel van de schending van een bepaling
van het verdmg of van een de1·gelijke han-

16 juni 1975.

1096

F
FABRIEKSGEHEIM.
1. - Begrip. Geen wettel~jke omschrijving.- Beoordelingsbevoegdheicl van
de 1'echte1·. - Bij gebrek aan een wettelijke
omschrijving staat het ter beoordeling
van de feitenrechter of het door hem
vastgestelde fabricageprocede een fabrieksgeheim is, in de normale en gewone
betekenis van dit woord. (Art. 309 S.W.).
26 juni 1975.
1151
2. - Bevoegclheid van de rechter om
te beslissen dat het door hem vastgestelde
fab1·icageprocede een fab1•ieksgeheim is. Zelfs indien ovm· het betwiste fab1·icagep1·ocede gepublicem·d wm·d. - De feitenrechter kan wettelijk beslissen dat het
door hem vastgestelde fabricageprocede
een fabrieksgeheim is, hoewel over het
betwiste fabricageprocede gepubliceerd
werd. (Art. 309 S.W.)
26 juni 1975.
1151

FABRIEKSKEN.

EN

HANDELSMER-

V m·val van de onclerscheiclende k1·acht
van een mm·k. - Soeve1·eine beo01·deling
door de feitem·echter. - De feitenrechter
beoordeelt soeverein of een fabrieks- en
handelsmerk gemeengoed geworden is.
(Art. 1 wet van 1 april 1879.)
22 mei 1975.
1009

FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD.

1. Faillissement. Burge1·lijke
pa1·tijstelling tegen een gefaillee?·de. Gevolgen. - De bj een inbreuk op de
strafwet benadeelde partij mag zich tegen
een gefailleerde burgerlijke partij stellen,
doch bij afwezigheid van de curator is
het vonnis niet tegenstelbaar aan de
massa.
1 oktober 1974.
145
2. - Faillissement. - Ophouden van
betalen. - Krediet dat aan het wankelen is
gebmcht. W etboelc van lcoophandel,
m·tilcel 437 (wet van 18 april 1851). V aststellingen en deducties van de feiten1'echter.- Toezicht van het Hof.- Hoewel
de feitenrechter soeverein de feiten vaststelt waarop hij zijn beslissing grondt
over het ophouden van betalen van de
handels- of burgerlijke schulden en het
wankelen van het krediet en o.a. of dit
ophouden van die aard is het krediet van
de handelaar aan het wankelen te brengen en de gemeenschappelijke waarborg
van de schuldeisers in gevaar te brengen,
moet het Hof nagaan of deze rechter uit
die vaststellingen wettelijk heeft kunnen
afleiden dat de betalingen opgehouden
hebben en dat het krediet aan het wan-
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FAILLISSEMENT, ENZ.

kelen is gebracht in de zin van artikel 437
van het W etboek van koophandel (wet
van 18 april1851). (Impliciete oplossing.)
8 november 1974.
320

3. - Faillissement. - Ophouclen van
betalen. - K1·ecliet clat aan het wankelen is
gebmcht. - Beg1·ippen. - Het wankelen
van het krediet als bedoeld in artikel 437
van het Wetboek van koophandel (wet
van 18 april 1851) betreffende de staat
van faillissement staat in nauw verband
met het . ophouden va:r: de betalingen
waarvaJ?- m deze wettehjke bepaling ook
sprake IS.
320
8 november 1974.
4. - Dagvaa1•cling van een schulcleise1'
tot faillietve?·kla?·ing. - Schulcleise1' die cle
hoedanigheid van schuldeise1' heejt ve1·lo1'en
op de clag van het vonnis tot jaillietve?·lcla?'ing. - Geen invloecl op de ?'egelmatigheicl
van cl.e .Jaillietve1'klaring. Aangezien
het fmlhs~ement op verzoekschrift of op
dagvaardmg moet worden gelijkgesteld
1~et een a:mbtshalve uitgesproken failhssement, IS het voor de geldigheid van
ee~ . vonnis tot faillietverklaring van
we1mg belang dat hij die het heeft uitgelokt in de loop van het geding zijn
hoedanigheid van schuldeiser heeft verloren. (Art. 442 W.K.).
938
24 april 1975.

5.- Ophouclen van betalen en wankelen
van het k1•ecliet.- Beg1·ip. - Beoo1'deling
doo1' de rechter. - Ophouden van betalen
en wankelen van het krediet zijn geen
afzonderlijke voorwaarden voor de staat
van faillissement ; het wankelen van het
krediet is nauw verbonden met het ophouden van betalen ten gevolge van een
gebrek aan krediet. De rechter beoordeelt
soeverein of het ophouden van betalen
van handels- of burgerlijke schulden van
die aard is dat het het krediet van de
koopman aan.. het wankelen en het ge~neenschappeh]k pand van de schuldeisers
1n gevaar brengt en dus de staat van
faillissement oplevert. (Art. 437 W.K.)
24 april 1975.
938
6. - Failliss~ment. - RechtsvO?'de?·ing
cloo1' cle c·m·ato1' ~ngesteld. - Dmagwijclte.
- Wanneer de curator over een faillissement namens .~e massa in rechte optreedt, oefent hi] de rechten uit welke
a~le schuldeisers gemeen hebben, doch
met de rechten waarover zij afzonderlijk
beschikken.
3 juni 1975.
1046

7. - Gejaillee?·cle die schacle lijclt ten
gevolge van een aq1tiliaanse jattt. - Schade
berokkend aan zijn pe1·soon. - Rechtsvm·de?·ing ?_an cle gejaillee1·de tegen de
aanspmkel~Jke cle?·cle. Ontvankelijkheid.
- Het recht op vergoeding van de morele
schade welke een gefailleerde lijdt ten
gevolge van een aquiliaanse font van een
derde behoort uitsluitend aan de gefailleerde zelf toe, zodat deze persoonlijk en
zonder tussenk01nst van de curator. over
het faillissement ·alle rechtsvorderinO'en
kan instellen en alle desbetreffende recl~ts
middelen kan aanwenden, onderminderd
het recht van de curator om in het geding
tussen te komen tot vrijwaring van de
belangen van de schuldeisers van het
faillissement. (Art. 444 vV.K.)
10 jlmi 1975.
1075
8. F<;tillissement. - Vonnis van faillietGevolgen. - Te rekenen
van het vonnis van faillietverklaring verliest de gefailleerde het beheer over al
zijn goederen ; dit beheer wordt toevertrouwd aan de curator die niet alleen alle
schuldeisers, doch tevens de gefailleerde
zelf vertegenwoorcligt, welke gefail'leerde
gebonden wordt door de daden van
beheer van de curator. (Art. 444 W.K.
[wet van 18 april 1851].)
1123
20 juni 1975.
ve?·kla1'~ng.

9. - Faillissement. - Oumtm· die in
het belang van de boedel de handelsactiviteit
van d~ gejailleerde voo1·tzet of diens goeclm·en
geb1·u~kt. Gevolgen. - W anneer dil
curator, in het belang van de boedel en
noodzakelijker.~jz~ van de gefailleerde,
de handelsactivitmt van de gefailleerde
voortzet, de door hen:i gesloten overeenkomsten blijft uitvoeren of diens onroerende of roerende goederen gebruikt voor
een deugdelijk beheer van het faillisse- ·
ment, moet de boedel daarentegen ds
verbintenissen nit dit behser nakomsn en
de 1asten dragsn wellm op hem en op de
gefaillesrde komen te rusten. (Artt. 445
en 561 W.K. [wet van 18 april 1851].)
20 juni 1975.
1123
10. Faillietvm·klaring. Rechtsvo?·de?·ing tot ontbincling van de overdmcht
als inb1·eng in een vennootschap, van ee1~
geheel van goede1·en dat een om·oe?·encl goecl
bevat. - Goede1·en clie cleel uitmaken van
een handelszaak. - Niet-ontvankelijkheicl.
- Krachtens artikel 546 van het W etboek
v_an koophandel mag, na faillistvsrklarmg, op grond van artilw1 1184 van het
Burgerlijk Wstboek geen rechtsvordsring
tot ontbinding worden ingestsld, zelfs

GEMEENTE. EN PROVINCIEBELASTINGEN.
indien deze rechtsvordering geen betrekki:ng heeft op een verkoop doch wel op
een overdracht, als inbreng in een vennootschap, van een geheel van goederen
en zelfs i:ndien zich onder deze goederen
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een onroerend goed bevindt, wanneer
deze goederen deel uitmaken van een
handelszaak.
27 juni 1975.

1161
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die een dergelijke verzamelplaats exploiteert en dat zij ondeelbaar is, zodat onwettelijk is de beslissing dat feitelijke
vennoten slechts op hun eigen aandeel
kunnen worden belast.
28 november 1974.
376

1. - Gemeentelijlee belasting op het ingebrttile-nemen van de openbm·e tveg. Beztvam· hie1·op geg1•ond dat het te1·1·as, dat
onde1· de belasting valt, gebouwcl is op de
grand tvaa1·van ve~·zoeleer eigenam· is en
die geen deel uitmaalet van de openba1·e
weg. - Vm·werping alleen omdat een weg
openbaar lean zijn, hoewel de grand e~·van
priVI3 eigendom is, en het terras geboutvd is
nadat daartoe ve1·gunning is verleend dom·
het college van bu1•gemeeste1· en schepenen.
- Niet tvettelijle veranttvoorde beslissing.
Niet wettelijk verantwoord is het
besluit van de bestendige deputatie van
de provincieraad tot verwerping van een
bezwaar tegen een aanslag in een gemeentelijke belasting op het in-gebruik-nemen
van de openbare weg, gegrond hierop
dat het terras, dat onder de belasting
valt, gebouwd is op een perceel grand
waarvan de verzoeker eigenaar is en dat
geen deel uitmaakt van de openbare weg·,
als in die beslissing enkel erop gewezen
wordt dat een weg openbaar kan zijn,
hoewel de grand prive eigendom is, en
het terras gebouwd is nadat daartoe
door het college van burgeineester en
schepenen voorlopig en onder bepaalde
voorwaarden vergunning is verleend,
overeenkomstig een politieverordening op
het in-gebruik-nemen van de openbare
weg.
4 oktober 1974.
165

3. - Directe gemeentelijlee belastingen.
Ve1·ordening van de stad Aalst van
19 september 1969 tot vestiging van een stedelijlee belasting op het aanleggen van straten en bestratingswm·leen. - Verm·dening
waa1·in wordt vastgesteld dat de belasting
uitgesteld wordt voo1· de pe1·celen waarop
niet lean of, ingevolge ove~·heidsbepalingen,
niet mag geboutvd wm·den. - Ve1·ordening
die moet wm·den uitgelegd met inachtneming
van de stedebouwleundige vom·sclu·iften.
Pe1•ceel. Begrip. Artikel 26
van de belastingverordening van de
stad Aalst van 19 september 1969 over
het aanleggen van straten en bestratingswerken, naar luid waarvan de daarop
geheven belastingen worden « uitgesteld »
voor de percelen waarop niet kan of,
ingevolge overheidsbepalingen, niet mag
gebouwd worden, moet worden uitgelegd
rekening houdende onder meer met stedebouwkundige voorschriften om vast te
stellen of, in de zin van deze bepalingen,
de percelen al dan niet samen met andere
percelen moeten worden beschouwd om
een uitbating uit te maken waarop, naar
gelang van de omstandigheden, al dan
niet mag gebouwd worden.
3 januari 1975.
497

2 . - Ve1•ordening van de gemeente Wil1'ijle van 30 maart 1962 inzalee belasting op
de verzamelplaatsen van tweedehands materieel. - V e~·ordening volgens tvellce de
belasting ondeelbam· is en ellee natuurlijlee
pe1·soon of 1'echtspersoon treft die een de1'gelijlee verzamelplaats exploitee1·t. - Beslissing volgens tvellee feitelijlee vennoten
slechts op httn eigen aandeelleunnen wm·den
belast. - Ontvettelijlee beslissing. - De
verordening van de gemeente Wilrijk van
30 maart 1962 inzake de belasting op de
verza1nelplaatsen van tweedehands materieel bepaalt dat de belasting elke
natuurlijke persoon of rechtspersoon treft

4. - Directe p1·ovinciale belasting. Bezwaa1· bij de bestendige deputatie. Termijn. - Ajlevering van het aanslagbiljet. - Begrip van het woo1·d « ajleve1'ing ». - De termijn voor het indienen,
bij de bestendige deputatie van een provincieraad, van bezwaar tegen de vestiging van een directs provincials belasting
bedraagt drie maanden vanaf de aflevering van het aanslagbiljet, dit is vanaf
de overhandiging van dit biljet aan de
belastingplichtige of de aanbieding ervan
aan zijn waning. (Artt. 8 en 13 wet van
5 juli 1871.)
10 januari 1975.
531
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5. - Di1·ecte gemeentebelasting. - Uitvoe?·bam·ve?·klm·ing van het kohie1·. Ee1·ste ann~~'iteit van een jam·lijkse belasting niet tijdig ingekohie1·d. - Geen invloecl op het inkohie1•en van volgende
anm~'iteiten. -Ret niet tijdig inkohieren
van de eerste anm.iiteit van een jaarlijkse
directe gemeentebelasting belet niet dat
een volgende annui:teit van die belasting
tijdig binnen de wettelijke tennijn kan
ingekohierd worden. (Art. 139 gemeentewet ; art. 43 besluit van de Regent van
10 februari 1945, art. 43.)
12 maart 1975.
780
6. Di1·ecte gemeentebelastingen. Aanslagbiljet. - V m·m. - Inzake directe
gemeentebelastingen moot het aanslagbiljet alle vermeldingen bevatten die
nodig zijn om het bestaan van een regelmatige uitvoerbare titel te doen kem1.en
en de belastingplichtige in staat te stollen
een reclamatie in te dienen. (Art. 208
W.I.B. ; art. 239 K.B. 4 maart 1965;
art. 138 gemeentewet.)
12 maart 1975.
781

heeft geschonden omdat een advies van het
gemeentebest~mr hem niet we1·d meclegedeeld. - Middel dat niet betoogt dat de
1·eclamant om inzage van het administmtiej
dossier heejt gevmagd.- Niet ontvanlcelijlc
middel. - Niet ontvankelijk is het middel
ten betoge dat de bestendige deputatie
van de provincieraacl, nitspraak doende
over een bezwaarschrift tegen een directe
gemeentelijke belasting, de rechten van
de verdediging van de reclamant zon
geschonden hebben, omdat een aclvies
van het gemeentebestnnr hem niet werd
medegedeeld, wanneer nit geen processtuk blijkt dat de eiser inzage van het
administratief dossier heeft gevraagd.
21 maart 1975.
825

10. - Di1·ecte gemeentelijlce belastingen.
- Gemeenteve1·ordening tot vestiging van
belastingen op het ve1·we1·ven van de .am·clen
weg van openbm·e wegen, op de wegen~~it?·t~sting, op het aanleggen van 1'iole1·ingen
en t1·ottoi1·s. - Ve?'01'dening volgens wellce
de aanpalencle te1'1'einen als een geheel
moeten wonlen beschm~wcl. - Dmagwijdte
van cleze bepaling. - Wanneer een ge7. - Directe gemeentelijlce belastingen. meenteverordening tot vestiging van een
- Bestendige dep~~tatie van de p?·ovincie- directe belasting op de verwerving van
mad.- Bevoegdheid.- Gemengd lcamk- de aarden weg van openbare wegen, op
te?'. Inzake directe gemeentelijke de wegennitrusting, op het aanleggen
belastingen heeft de bestendige deputatie van rioleringen en trottoirs vaststelt,
van de provincieraad een tweevoudige enerzijds, dat de aanpalende terreinen,
taak ; als administratief orgaan moot zij
die aan dezelfde eigenaar toebehoren, als
de gemeenteverordeningen betreffende de een geheel moeten worden beschonwcl
gemeentelijke belastingen goedkeuren en om nit te maken of de belasting moet
de door de gemeenteraad opgemaakte worden nitgesteld zo de overheid op deze
kohieren uitvoerbaar verklaren; als recht- . terreinen een bonwverbodlegt en, andersprekend orgaan beslist zij over de bezijds, dat de belasting verschnldigd is
zwaarschriften tegen voormelde belas- indien aan deze toestand geheel of ten
dele een einde komt, is wettelijk veranttingen. (Artt. 77, 131, 135, 136 en 137
woord de beslissing volgens weke de
Gemeentewet.)
21 maart 1975.
825 aanpalende terreinen als een geheel
moeten worden beschonwd niet alleen
ten opzichte van het nitstel van de
8. - Di1·ecte gemeentelijke belastingen.
- Bezwaarsch?-ijt. Bestendige depu- belasting, doch ook van de hefting ervan.
(Verordening van de gemeente Melsbroek
tatie van de p1·ovincieraad.- Rechtsmacht.
- Omvang. - W anneer de bestendige van 1 februari 1974.)
deputatie van de provincieraad uitspraak
16 mei 1975.
1000
doet over een bezwaarschrift tegen een
directe gemeentelijke belasting is zij als
11. - PTovinciale belastingen. - V e?'·
rechtsprekend orgaan niet gebonden door onlening van cle p1·ovincie1·aacl. - Inte?'·
de goedkeuring die zij als administratief pretatieve beslissing van de bestendige
orgaan bij de invoering van deze belas- dep~~tatie. - Onwettigheid. -De bestendige depntatie is niet bevoegd om een
ting heeft verleend.
21 maart 1975.
825 bindende interpretatie van een door de
provincieraad nitgevaardigde belasting9. - Directe gemeentelijke belastingen. verordening te geven. (Art. llO Grand- Beslissing van de bestendige depu- wet; artt. 66 en 107 Provinciewet.)
tatie van de provincieraad. - Middel ten
4 jnni 1975.
1054
betoge dat de bestendige deputatie de ?'ech12. - Di1·ecte gemeentelijke belastingen.
ten van de verdediging van de reclamant
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- Aanslag en inkohie1·ing.- Inlcohieting
van ditecte gemeentelijke belastingen. Toepasselijke tegels. -De regels die van
toepassing zijn voor de inkohiering van
belastingen ten voordele van de Staat zijn
van toepassing op de directe gemeentelijke belastingen. (Artt. 176 en 239 K.B.
van 4 maart 1965.) (Impliciete oplossing.)
13 j1mi 1975.
1090
13. -Di1·ecte gemeentelijke belasting.Reclamatie. - Bestendige deputatie van
de p1·ovincie1·aad. Rechtsmacht. W anneer de bestendige deputatie van
een provincieraad uitspraak doet over
een reclamatie tegen aanslagen inzake
directe gemeentelijke belastingen, verricht zij een handeling van eigenlijke
rechtsmacht ; als dusdanig kan zij geen
onregelmatige inkohiering verbeteren.
13 juni 1975.
1090
14. -Di1·ecte gemeentelijke belasting.Reclamatie. - Bestendige deputatie. Bevoegdheid. - Omvang. - De bestendige deputatie, waarbij aanl1angig is een
reclamatie tegen een directe gemeentelijke belasting, neernt kennis van alle
betwistingen waartoe de aanslag aanleiding geeft ; geen enkele wettelijke bepaling beperkt haar bevoegdheid tot de
in de reclarnatie aangevoercle grieven.
13 juni 1975.
1090
15. - Ditecte gemeentelijke belasting.
- Aanslag en inkohie1·ing. - Om•oe1·end
goed in onve1·deeldheid onde1· vetschillende
eigenaats. - Belasting ve1·schuldigd op
het onme1·end goecl.- JJ!Iedeeigenaa1·s nam·
even1·edigheid gehouden tot een aandeel pe1'
hoofd in de belastingschuld. - Inlcohie1·ing
van het belastingaandeel ten name van elke
eigenam·. - Ontstaat de belastingschulcl
rechtstreeks ten laste van de mecleeigenaars van een onroerencl goecl, clan is,
behoudens anclersluiclencle wettelijke bepaling, elke mecleeigenaar slechts gehouclen voor een aancleel per hoofcl en rnoet
clat aancleel ten name van elke rnecleeigenaar ten kohiere worden gebracht.
13 juni 1975.
1090
16. -Di1·ecte gemeentelijlce belasting.Aanslag en inkohie1'ing. - Inkohie1·ing
heeft bet1'ekking op de invo1'de1·bam·heid en
niet op het bestaan zelf van de belastingschuld. - Inkohiering van een clirecte
gemeentelijke belasting heeft betrekking
op de invorderbaarheicl en niet op het
bestaan zelf van de belastingschulcl.
13 juni 1975.
1090
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17. - Di1·ecte gemeentelijke belasting.
- Beslissing van de bestendige deputatie
tot vm·nietiging van een aanslag.- Beslissing dat het beclmg van deze aanslag op een
staat van onwaa1·de wo1·dt geb1·acht. Wettelijlcheid. - Voo1·waanle. - vVettelijk is de beslissing van de bestenclige
cleputatie die, met vernietiging van een
aanslag waartegen de belastingplichtige
een reclamatie heeft ingecliencl, omdat
de inkohiering van de belasting onregelmatig is, beveelt clat de beclragen van de
vernietigde aanslag op een staat van
onwaarcle clienen overgebracht te worden ; deze beslissing belet geen meuwe
inkohiering.
13 juni 1975.
1090

18. Reclamatie bij de bestendige
deputatie van de p1·ovincie1·aad.- Betwisting van de wettelijlcheid van de ve1'o1·dening
waa1·bij deze belastingen wotden gevestigd.
- OveTwegingen ovm· het opmaken en de
ttitvoeTing van de gemeentelijke beg1'oting.
- Ovenvegingen zonde1· ve1·band met de
wettelijkheid van de bedoelde ve1'o1'Cleningen.
- Overwegingen over het opmaken en
de uitvoering van de gemeentelijke begrating houden geen verband met de
wettelijld1eid van de verordeningen tot
vestiging van directe gemeentelijke belastingen, zodat zij niet als middel tot
staving van een reclamatie tegen de
wettelijkheid van deze verordeningen
voor de bestendige cleputatie lnmnen
worden aangevoerd.
19 juni 1975.
1114
19. Reclamatie bij de bestenclige
deptttatie van de p1·ovinciemad. - Belastingve?'onlening tot vestiging van belastingen op het ve1'We1'Ven van de aa1·clen weg
van openbm·e wegen en op het aanleggen
van 1·iole1·ingen en t1'ottoits. - Betwisting
van de wettelijlcheid van deze vetotdening.
Venve1·ping van deze ?'eclamatie. Beslissing waa1·in wo1·dt vastgestelcl dat alle
aangelanden gelijkelijlc aan de belastingvetm·clening onde?'WO?'}Jen zijn en dat de
wil van de ove1·heid die voo?' deze we1·ken
toelagen heeft toegelcend, wat de aanwending
van deze toelagen bet1·ejt, in acht genomen
is. - Wettelijkheid. - Wettelijk is het
besluit van de bestendige deputatie van
de provincieraad dat, rechtdoende over
een reclamatie tegen de wettelijkheid van
de belastingverordening tot vestiging
van belastingen op het verwerven van
de aarden weg van de openbare wegen
en op het aanleggen van rioleringen en
trottoirs, de reclamatie verwerpt door
vast te stellen dat alle aangelanden gelij-
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kelijk aan de betwiste belastingen onderworpen zijn en dat de wil van de
overheid die voor deze werken toelagen
heeft toegekend, wat de aanwending
van deze toelagen betreft in acht genolnen is.
19 juni 1975.
1114

bekommeren om de bescherming van de
openbare zedelijkheid en een sociale plaag
is die wanordelijkheden kan teweegbrengen waardoor de openbare rust en
veiligheid worden verstoord.
16 september 1974 en 23 januari 1975·
65, 576

20. Reclamatie bij de bestendige
Verdepu.tatie van de pmvinaiemad. pliahting vom· de bestendige depu.tatie zelj,
binnen de g1·enzen van het aanhangige
geschil, de aanslag te beom·delen.- Beg1·ip.
- De bestendige deputatie van de provincieraad waarbij een reclamatie tegen
een clirecte gemeentelijke belasting aanhangig is, neemt kennis van alle betwistingen ten gevolge van aanslagen, zonder
dat enige wettelijke bepaling zulks beperkt tot de grieven welke in de reclamatie worden aangevoerd.
19 juni 1975.
1114

2. - Rechte1· die de toepassing weige1·t
van een vero1·dening waarbij de aanwezigheid van speelapparaten van een bepaald
ty1Je op zelce1·e plaatsen verboden wordt. W eige1·ing hie1·op geg1·ond dat de gemeenteove?·heid de bedoeling heeft gehad de openbare zedelijlcheicl en niet de openba1·e m·de
te besche1·men. - Bedoeling hieru.it afgeleid dat de conclusies die dam· het openbam·
ministerie in gelijlcaardige zalcen zijn
genomen en waa1·in een samenvatting wordt
gegeven van de dossiers OV61' wanm·delijlcheden ten gevolge van de appa1·aten, bewijzen dat deze de orde niet verstm·en en hie1·uit
dat die conclu.sies in openbm·e terechtzitting
werden ~titeengezet, het voorwerp waren
van de batten en gevolgd werden door gemotivee?·de vonnissen die ter lcennis van het
publielc werden gebmcht. - Toezicht op
de gepastheid van de Ve?'ordening. Machtsoverschrijding van de rechter. De rechter beperkt zich niet tot het
toezicht op de overeenstemming met
de wet van een gemeenteverordening
waarbij de aanwezigheid van speelapparaten van een bepaald type op
zekere plaatsen verboden wordt, doch
beoordeelt of zij geraden is en overschrijdt
dus zijn bevoegdheid, wanneer hij de
toepassing van een dergelijke verordening weigert door erop te wijzen dat de
gemeenteoverheid, hoewe~ zij zich beroept op de openbare rust en veiligheid,
in werkelijkheid de openbare zedelijkheid
heeft willen beschermen, en deze bedoeling hieruit af te leiden dat de conclusies
van het openbaar ministerie waarin een
samenvatting wordt gegeven van de
dossiers over de wanordelijkheden ten
gevolge van die apparaten, bewijzen dat
deze de orde niet verstoren.
16 september 1974.
65

21. - Di1·ecte gemeentelijlce belastingen.
Reclamatie. Bestendige deputatie
van de provinaie1·aad. - Rechtsmacht. Beg1·ip. - De bestendige deputatie van
een provincieraad, waarbij een reclamatie
tegen directe gemeentelijke belastingen
aanhangig is, doet uitspraak als eigenlijke
rechtsmacht en heeft, als dusdanig, het
recht en de verplichting na te gaan of de
besluiten of verordeningen, welke zij
moet toepassen, met de wet overeenstemmen. (Art. 127 Grondwet.)
19 juni 1975.
1120
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1.- Ve1'o1·dening waarbij de aanwezigheid van speelappm·aten van een bepaald
ty]Je op zelce1·e plaatsen ve1·boden wordt. Verm·dening die binnen de g1·enzen blijjt
van de politiebevoegdheden van de gemeente?·aad, zelfs indien zij, bu.iten de openba1·e
veiligheid en rttst, de openba1·e zedelijlcheid
wil beschermen. - Binnen de grenzen van
de politiebevoegdheden van de gemeenteraad, zelfs indien zij, buiten de openbare
veiligheid en rust, de openbare zedelijkheid wil beschermen, blijft de gemeenteverordening waarbij de aanwezigheid van
speelapparaten van een bepaald type
verboden wordt op de voor het publiek
toegankelijke plaatsen alsmede op plaatsen welke onder bepaalde voorwaarden
toegankelijk zijn, op grond dat het stijgend aantal apparaten van dat type,
waardoor op een ongezonde wijze speelzucht wordt opgewekt, aangeklaagd
wordt door verschillende kringen die zich

3. - Rechter die de toepassing weige1·t
van een verordening waarbij de aanwezigheid van speelappa1·aten van een bepaald
type op zelce1·e plaatsen ve1·boden wo1·dt. Weigering hierop gegrond dat de gemeenteoverheid de bedoeling heejt gehad de openbare zedelijlcheid en niet de openba1·e orde
te besche1·men. - Bedoeling hieruit afgeleid dat de conclusies van het openbam·
ministerie, wam·in een samenvatting wordt
gegeven van de dossiers OV61' wanm·delijlc-
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heden ten gevolge van de apparaten, bewijzen dat deze de orde niet ve1·sto1·en. - Toezicht op de gepastheid van de verordening.
- M achtsove1·schrijding van de TechteT. De rechter beperkt zich niet tot het toezicht op de overeenstemming met de wet
van een gemeenteverordening waarbij
de aanwezigheid van speelapparaten van
een bepaald type op zekere plaatsen verboden wordt, doch beoordeelt of zij
geraden is en overschrijdt dus zijn
bevoegdheid, wanneer hij de toepassing
van een dergelijke verordening weigert
door erop te wijzen dat de gemeenteoverheid, hoewel zij zich beroept op de
openbare rust en veiligheid, in werkelijkheid de openbare zedelijkheid heeft willen
beschermen, en deze bedoeling hieruit
af te leiden dat de conclusies van het
openbaar ministerie, waarin een samenvatting wordt gegeven van de dossiers
over wanordelijkheden ten gevolge van
die apparaten, bewijzen dat deze de orde
niet verstoren. (Eerste zaak.)
23 januari 1975.
576
4. - Verordening waarbij de detentie
en de exploitatie van speelappaTaten van
een bepaald type op zekm·e plaatsen vm·boden wo1·den. - Ve1'o1·dening die binnen
de gTenzen blijjt van de politiebevoegdheid
van de gemeenteraad, zeljs indien zij,
buiten de openba1·e veiligheid en 1'Ust, de
openbm·e zedelijkheid wil beschem~en. Binnen de grenzen van de politiebevoegdheden van de gemeenteraad, zelfs indien
zij, buiten de openbare veiligheid en rust,
de openbare zeqelijld1eid wil beschermen,
blijft de gemeenteverordening waarbij
de detentie en de exploitatie van speelapparaten van een bepaald type verboden
worden op voor het publiek toegankelijke
plaatsen alsmede op plaatsen welke onder
bepaalde voorwaarden toegankelijk zijn,
op grond dat de detentie en de exploitatie
van apparaten van dat type de rust verstoren zowel in de drankslijterijen als op
alle openbare plaatsen en dat deze apparaten wanordelijkheden kunnen veroorzaken waardoor de openbare rust en
orde worden verstoord. (Tweede zaak.)
23 januari 1975.
576

5. - RechteT die de toepassing weigeTt
van een gemeenteve1'oTdening waaTbij de
detentie en de exploitatie van speelapparaten van een bepaald type op zekeTe plaatsen ve1·boden wo1·den. - WeigeTing him·op
gegrond dat de gemeenteoveTheid de mo1·ele
en de sociale belangen heeft willen v1·ijwa1·en, wat niet onder haa1· bevoegdheid
viel. - Bedoeling hie1·uit ajgeleid dat de
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aanwezigheid van deTgelijke apparaten
geen aanleiding lean geven tot wanm·delijlcheden waaTdooT de openbare 1'ttst en orde
worden ve1·stom·d. - Toezicht op de gepastheid van de ve1·m·dening. - JJ!Iachtsove1'Sch1'ijding van de 1·echte1·. -De rechter
beperkt zich niet tot het toezicht op de
overeenstem1ning 1net de wet van een
gemeenteverordening waarbij de detentie
en de exploitatie van speelapparaten van
een bepaald type op zekere plaatsen verboden worden, doch beoordeelt de gepastheid ervan, wanneer hij de toepassing
van een dergelijke verordening weigert
door erop te wijzen dat de gemeenteoverheid de morele en de sociale belangen
slechts heeft willen vrijwaren, wat niet
onder haar bevoegdheid valt, en deze
bedoeling hieruit af te leiden dat, rekening houdende met de vereisten van
lokale aard, de aanwezigheid van dergelijke apparaten op het grondgebied van
de gemeente geen aanleiding kan geven
tot wanordelijkheden waardoor de openbare rust en orde worden verstoord.
(Tweede zaak.)
23 januari 1975.
576

6. - Wet van 24 oktobe1' 1902 op het
spel. - Heeft noch opheffing noch bepe?'king tot gevolg van de b~voegdheid de1·
gemeenteove1•heid om tm· zake politieve?·ordeningen te nemen. - De wet van 24 oktober 1902 op het spel, aangevuld bij die
van 19 april 1963, heeft noch opheffing
noch beperking tot gevolg van de
bevoegdheid der gemeenteoverheid om
ter zake gemeenteverordeningen te nemen. (Tweede en derde zaak.)
23 januari 1975.
576
7. - GemeenteveToTdening waa1·bij de
detentie en de exploitatie van speelapparaten van een bepaald type op zeke1'e plaatsen
ve1·boden woTden. - JJ!IaatTegelen tot aanvulling van de wet van 24 oktobe1' 1902
op het spel. - Geen tegenstTijdigheid tttssen de Ve1'01'dening en de wet. - Door de
aanwezigheid, de detentie of de exploitatie van speelapparaten van een bepaald
type te verbieden op voor het publiek
toegankelijk plaatsen alsmede op plaatsen welke onder bepaalde voorwaarden
toegankelijk zijn, vaardigt een gemeenteverordening maatregelen uit tot aanvulling van de wet van 24 oktober 1902
op het spel, aangevuld bij de wet van
19 april 1963, zonder dat zij in strijd is
met deze wetten. (Tweede en derde zaak.)
· 23 januari 1975.
576
8. -

Gemeenteve1'o1·dening houdende
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ve1·bod om zonder voorafgaande toelating
reclamebo1·den aan te brengen op of ove1·
de openbare weg of daa1· waar ze van de
weg zichtbaar zijn. - Bepaling met het
oog op de verkeersveiligheid. - Wettelijkheid.- Krachtens de decreten van 14 december 1789 en van 16-24 augustus 1790
kan de gemeenteraad opleggen dat de
toelating van het college van burgemeester en schepenen vereist is voor het aanbrengen van reclameborden op of over
de openbare weg of daar waar ze van
de weg zichtbaar zijn, waardoor de
verkeersveiligheid kan gehinderd worden.
3 februari 1975.
631

GENEESKUNST.

1. - Onle van geneeshe~·en. - Lijst van
de Orde. - Om de geneesktmde in Belgii3
uit te oefenen moet elke geneeshee1· op de
lijst van de Orde ingesch?'even zijn. - Om
de geneeslumde in Belgie te mogen uitoefenen, moet ieder geneesheer op de
lijst van de Orde ingeschreven zijn. (Art. 2
K.B. nr. 79 van 10 november 1967.)
6 september 1974 en 25 april 1975.
21 en 940
2. - Onle van apotheke1·s. - Tuchtvordering. - Be1·oepsve1·eniging van apotheke1'8 die een 1·egeling heeft vastgesteld
vom· een wachtclienst, voo1· de sluitingsttren
van de officina's en de vakantieperioden.Apotheke~· die geen lid is van die vereniging
en zonde1· wettige 1·eden systematisch niet
samenweTkt met zijn conf?·aters, zoals Zttlks
ve1·eist is, zodat hij de toepassing van deze
regeling bemoeilijkt. Ove1'tTeding van
de 1·egels inzake de plichtenlee1·. - Hoewel
hij geen lid is van een beroepsvereniging
die een regeling heeft vastgesteld voor
een wachtdienst, voor de diensturen van
de officina's en de vakantieperioden,
toch kan hij de regels inzake de plichtenleer overtreden de apotheker die, zoncler
wettige reden en mis bruik makend van
zijn recht om zijn beroep vrij uit te
oefenen, systematisch niet samenwerkt
met zijn confraters, zoals zulks vereist is,
zoclat hij de toepassing van een dergelijke
regeling bemoeilijkt, zonder dat het nodig
is dat hij de uitoefening van zijn beroep
inricht met het enkel oogmerk nadeel te
berokkenen.
20 september 1974.
89

3 . - Uitoefening van de tandheelkunde.
- Verboden pttbliciteit. - Vonnissen en
a?Testen gewezen met toepassing van de
wet van 15 april1958.- Openbaa1·making.

- VoTm en wijze waarop zttlks geschiedt.
- Door krachtens artikel 7 van de wet
van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging, de openbaarmaking op kosten van de veroordeelden te bevelen van de redenen en van het
beschikkende gedeelte van zijn arrest in
de opgegeven dagbladen, stelt het hofvan
beroep wettelijk de vorm van deze openbaarmaking vast, alsmede de wijze waarop zulks moet geschieden.
21 oktober 1974.
245
4.- Uitoefening van de tandheelktmcle.
- V e1·boden pttbliciteit. - V e~·om·delings
vonnissen en -ar1•esten gewezen met toepassing van de wet van 15 ap1·il1958. Openbaa?"making. - JYloet altijd woTden
bevolen. - De hoven en rechtbanken
bevelen verplicht de openbaarmaking, op
kosten van de veroordeelden, van de
vonnissen en arresten gewezen met toepassing van de wet van 15 april 1958
betreffende de publiciteit inzake tandverzorging, zelfs indien, wegens de toepassing van de regels inzake samenloop
van misdrijven, de overtredingen van de
bepalingen van deze wet met een andere
straf worden gestraft dan die welke op
deze misdrijven zijn gesteld. (Impliciete
oplossing.)
21 oktober 1974.
245

5. - 0Tcle der geneeshet·en. - P?·ovinciale raad. - Beslissingen vatbam· vom·
hoge~· beroep. Hoger beroep staat open
tegen alle beslissingen van de provincials
raden van de Orde der geneesheren, ook
die genomen buiten hun bevoegdheid,
tenzij de wet bepaalt dat zij in laatste
aanleg gewezen zijn. (Art. 13, lid 1,
K.B. nr. 79 van 10 november 1967).
633
4 februari 1975.
6. - Apotheke1·. - Koninklijk besluit
m·. 78 van 10 november 1967, a1·t·ikel 4,
§ 3, 1°, lid 1, veTvangen bij de wet van
17 december 1973. - Opening van een
officina. - Beg1·ip. - Door te beslissen
dat het woord « opening " van een officina
waarvan sprake in het eerste lid van § 3,
1°, van artikel 4 van het koninhlijk
besluit nr. 78 van 10 november 1967,
zoals deze paragraaf is vervangen bij
artikel 1 van de wet van 1 7 december
1973, beduidt « het voor het eerst openstellen van een apotheek ,, geeft de
rechter aan dit woord een interpretatie
die overeenstemt met de gebruikelijke
betekenis ervan en de bedoeling van de
wetgever.
8 april 197 5.
859
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7.- Wet van 25 maart 1964.- Fabricage, bereiding en verkoop van geneesmiddelen. - Geneesmiddelen. - Begrip.
- W ettelijk is de beslissing die, nadat
zij in feite heeft vastgesteld dat het gefabriceerde product een samenstelling is,
dat deze samenstelling voorgesteld wordt
curatieve of preventieve eigenschappen
te bezitten en dat zij voor menselijke
geneeskunde bestemd is, zegt dat dit
product een geneesmiddel is in de zin van
artikel 1, § 1, van de wet van 25 maart
1964.
267
28 oktober 1974.
8. - Orde van geneeshe1·en.
Tuchtvo1·dering. - V eroordeling hierop geg1•ond
dat de jouten welke aan de geneeshee1• zijn
ve1·weten plaatsgevonden hebben nam· aanleiding van de uitoefening van zijn be1'0ep
en niet er bniten. - V M'oordeling die zich
niet uitsp1·eekt over de e1·nst van deze
jonten. Regelmatig gernotivee1·de en
wettelijk vemntwom·de beslissing.- Regelmatig gemotiveerd en wettelijk verantwoord is de beslissing van de raad van
beroep van de Orde van geneesheren die
een tuchtstraf oplegt en erop wijst dat de
fouten welke aan de geneesheer worden
verweten verband houden met de uitoefening van zijn beroepsbezigheid, zonder zich nit te spreken over de ernst ervan; zulks werd bij artikel 6, 2°, van het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november
1967 enkel vereist voor de fouten welke
buiten deze beroepsbezigheid worden
gepleegd.
13 februari 1975.
658

9. - 01·de van geneesheren. -Raden
van de Orde. - Bevoegdheden. - De provinciale raden en de raden van beroep
van de Orde. van geneesheren zijn bevoegd
niet aileen om de tuchtstraffen uit te
spreken waarvan sprake in artikel 16
van het koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967 betreffende deze Orde,
indien een lid van de Orde aan een tekortkoming in zijn plichten schuldig bevonden wordt, doch ook om individuele maatregelen te bevelen die geen tuchtstraffen
zijn ter voorkoming van een overtreding
van de regels inzake plichtenleer of tot
beeindiging ervan.
21 februari 1975.
700

10.- 01·de van geneeshe1·en.- P1•ovinciale raad van de Orde. - Individuele
maatregel tot vom·korning van een ove1'treding van de 1·egels inzake plichtenlem· of
tot beiiindiging m·van. - Beslissing waa1'bij aan een geneesheer verbod wordt op-
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gelegd ve1·der verschillende cabinetten te
bedienen. - Wettelijkheid. - Beg1•ip. Een individuele maatregel zonder het
kenmerk van een tuchtstraf welke de
provinciale raad van de Orde van geneesheren wettelijk kan bevelen tot voorkoming van overtredingen van de regels
inzake plichtenleer of tot beeindiging
ervan is. de beslissing, waarbij aan een
geneesheer verbod wordt opgelegd om
verder verschillende cabinetten voor
medische raadpleging te bedienen en
waarbij hij verzocht wordt om zijn
raadplegingen te beperken tot die in zijn
privecabinet en die in een ander cabinet
in een klinische inrichting van dezelfde
agglomeratie, op grond dat een ruimere
activiteit dan die welke dusdanig wordt
toegestaan tot een gevaarlijke discontinu'iteit in de verzorging van de patienten
leidt en ondeontologische mededinging
veroorzaakt.
21 februari 1975.
700
11. - 01·de van geneeshe1·en. - Raad
van be1•oep van de 01•de. - Bepaling van
de t~tcht1·echtelijke stmj in vedwnding rnet
de zwaa1·te van de bewezen ve1·klam·de inb1·enken. - So.evereine beoonleling binnen
de bij de wet gestelde grenzen. - De raad
van beroep van de Orde der geneeshe.ren
bepaalt soeverein in feite, binnen de bij
de wet gestelde grenzen, de tuchtrechtelijke straf die hij voor iedere beldaagde
in verhouding acht met de zwaarte van
de bewezen verklaarde tekortkoming.
25 april 1975.
940
GERECHTSDEURWAARDER.

1. - Tncht. - Beslissingen van de m·1'ondissernentskarner.- Beslissingen waa1'tegen geen hoget• beroep kan wm·den ingesteld. - Tegen de beslissingen in tuchtzaken van de arrondissementskamer van
gerechtsdeurwaarders kan geen hager
beroep worden ingesteld. (Art. 531 G.W.)
(Impliciete oplossing.)
12 juni 1975.
1084

2. - Tncht. - Beslissingen van de arrondissernentskarnm·.- Beslissingen waa1'tegen de pa1·tijen geen cassatiebm·oep knnnen instellen. - Tegen de beslissingen in
tuchtzaken van de arrondissementskamer
van de gerechtsdeurwaarders kunnen de
partijen geen cassatieberoep instellen.
12 juni 1975.
1084
3. -

Tuchtzaken. -

Gassatieberoep
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tegen de beslissing waarbij een straf wordt
Oassatiebe1·oep heejt geen
opgelegd. opscho1·tende kmcht. - Overlijden van de
betrokkene tijdens het cassatiegeding. Oassatieberoep tegen een
Gevolg. beslissing waarbij aan een gerechtsdeurwaarder een tuchtstraf wordt opgelegd
heeft geen opschortende kracht, zodat
dit beroep geen bestaansreden meer heeft
als de betrokk:en gerechtsdeurwaarder
tijdens het cassatiegeding overlijdt. (Impliciete oplossing.)
12 jtmi 1975.
1084

gestelcl door of tegen een gerechtigde. -Voorziening ingewilligcl. - Verom·cleling
van eise1· in de lcosten. - W anneer het
Hof, na de voorziening van de Rijksdienst
voor werknemerspensioenen te hebben
ingewilligd, een beslissing vernietigt over
een vordering gegrond op de wetgeving
inzake werknemerspensioenen en ingesteld door of tegen een gerechtigde, veroordeelt het eiser in de kosten van het
cassatiegeding. (Artt. 580, 2°, 1017, lid2,
en 1ll1, lid 4 G.W.)
11 september 1974.
38
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4. - Strajzalcen. -Kosten vom· de talk.
- Mogen niet ten laste van de beklaagde
gelegcl wo1'den. De vertalingskosten
voor een tolk in de Arabische taal op wie
een beroep wordt gedaan om de beklaagde
bij te staan die de op de terechtzitting
gebruikte taal niet verstaat of niet
spreekt, mogen niet ten laste van de
beklaagde worden gelegd. (Art. 663, c
Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en van de fundamentele
vrijheden, goedgekeurd bij de handeling
van de wetgevende macht van 13 mei
1955.)
17 september 1974.
68

1. - Bu1·ge1'lijke zaken. - Oassatiegeding. - JJ!lidclel van niet-ontvankelijkheid door de verweenlm· tegen de vo01'Ziening
OJJgewm·pen en niet aangenomen.
JYI emm·ie van wecle1·antwoord. - Kosten
in beginsel ten laste van de ve1·wee1·clm·,
zelfs al wordt de voo1·ziening ve1·worpen. Beslissing van het Hof. - Wanneer het
middel van niet-ontvankelijkheid door
de verweerder opgeworpen tegen een
voorziening in burgerlijke zaken niet
wordt aangenomen, moeten de kosten
va11 de 1nmnorie van wederantwoord in
beginsel en zelfs in geval van verwerping
van de voorziening, door de verweerder
worden gedragen en worden zij door het
Hof te zijnen laste gelegd. (Art. lll1,
vierde lid G.W.)
5 september 1974 en 9 april 1975.
19 en 861
2. - Stmjzaken.- Oassatiegeding. Voorziening van de e1jgenamen van de
beklaagcle, na hervatting doo1· hen van het
tegen hem ingeleicle gecling. - Betekening
van cle voorziening aan de b~wge'l'lijke pm·t~jen. Kosten van de betekening ten
laste van de eise1·s. - Wanneer in strafzaken de erfgenamen van de beklaagde
aan de burgerlijke partijen de voorziening hebben doen betekenen, welke zij
hebben ingesteld tegen de beslissing
waarbij zij op de burgerlijke rechtsvordering zijn veroordeeld na hervatting
door hen van de tegen hun rechtsvoorganger ingeleide geding, nweten de kosten
van deze betekening te htmnen laste gelaten worden, zelfs indien hun voorziening
wordt ingewilligd.
10 september 1974.
28
3. - B~wge~·lijke zaken. - Rust- en
overlevingspensioenen. - vV m·knemet·s. Oassatiegeding. V oo1·ziening van de
Rijksclienst voor ~vm·kneme1·spensioenen
tegen een beslissing over een vm·dering in-

5. - Bu1·gerlijlce zaken. - Pa1'tijen die
tegen elkam· geen concl~tsie genomen
hebben. - Ve1·oo1'deling van een van hen
in lcosten van de ande1·e.- Omvettelijkheicl.
Artikel 1017 van het Gerechtelijk
W etboek wordt geschonden door de
beslissing die een van de partijen veroordeelt in de kosten gemaakt door een andere partij waarmee zij geen geding aangelegd had.
26 september 1974.
122
6. - Stmjzalcen. - Beslissing van cle
1'echter· in hoge1' beToep die cle beklaagde
heeft ve1·oonleelcl wegens hetzelfcle feit als
datgene clat aan cle ve1•oonleling cloo1· cle
ee1·ste 1·echte1' ten g1·onclslag lag, doch ancle1'S
is omsch1·even. VeT001'deling van cle
belclaagcle, eism· in hoge1· beroep, in cle
lcosten van beide instanties. - Wettelijlclwid. - De rechter in hoger beroep die,
zonder de beslissing van de eerste rechter
wegens vormgebrek nietig te verldaren,
de beklaagde wegens hetzelfde feit veroordeelt als datgene dat aan de veroordeling in eerste aanleg ten grondslag lag,
doch anders omschreven is, veroordeelt
deze beklaagde wettelijk in de kosten
van beide instanties. (Artt. 162 en
211 Sv.; art. 3 wet van 1 jtmi 1849).
14 oktober 1974.
209
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7. - Stmfzaken. - Samenvoeging van
zaken in hoger be1·oep, wegens samenhang.
- Zaken blijven onderscheiden. - Desbetreffende kosten k~mnen niet ve1·mengd
w01·den. - De door de rechter in hager
beroep wegens samenhang bevolen samenvoeging van zaken heeft niet tot
gevolg dat de kosten m.b.t. elk van die
zaken gemeen worden.
14 oktober 1974.
216
8. - Stmfzaken. - Hoger be1·oep. Samenvoeging, in hoge1· beroep, van zaken
die in ee1·ste aanleg afzonde?·lijk zijn beslecht. - A1Test tot ve1•oordeling van beide
beklaagden als dade1· of mededade1• van
feiten die aanleiding gaven tot onderscheiden vonnissen.- Hoofdelijke ve1·oo?·deling
van beide beklaagden in de kosten van
beide instanties. Onwettelijlcheid. Onwettelijk is de hoofdelijke veroordeling
van twee beldaagden in de kosten van
de strafvordering van twee instanties,
wanneer het hof van beroep, na samenvoeging van de zaken wegens hun samenhang, beide beldaagden veroordeelt wegens feiten waaraan zij als dader of mededader hebben deelgenomen, doch die in
eerste aanleg aanleiding gaven tot onderscheiden vonnissen. (Art. 50, lid 2, S.W.)
14 oktober 1974.
216
9. - Stmfzalcen. Vereffening. Ve1·gissing. - Rechtsmiddelen. - Tegen
de vergissing in de vereffening van g!C3·
rechtskosten waarin een partij in straf.
zaken is veroordeeld, staat verzet open
tegen de begroting van de gerechtskosten,
doch geen cassatievoorziening. (Artt. 162,
194, 211, 408 en 413 Sv.; artt. 96 en 97
K.B. van 28 december 1950.)
14 oktober 1974.
216
10. - Stmfzalcen.
Landlope1·ij. Oassatiegeding. ___:_ V e?"We1'ping van de
voo1·ziening van een landlopei· tegen het
vonnis van de co?Tectionele ?'echtbanlc
waa1·bij zijn internm·ing wordt bevolen. Ve1•oordeling in de lcosten. - In geval van
verwerping van de voorziening van een
landloper tegen een vonnis van de
correctionele rechtbank waarbij zijn
internering wordt bevolen, moeten de
kosten van het cassatiegeding ten laste
blijven van de eiser. (Art. 16bis wet van
27 november 1891, gew. bij wet van
6 augustus 1971; artt. 162 en 176 Sv.)
4 november 1974.
301

11.- Stmfzaken.- St1·afvorde1·ing.Hoge1· be1·oep van het openbaar ministerie
alleen. - Bevestiging van de be1·oepen
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beslissing.- Ve?'OO?'deling van de belclaagde in de lcosten van het hoge1• beroep. Onwettelijlcheid. - W anneer op het hager
beroep van het openbaar ministerie alleen
de rechter in hager beroep de beslissing
van de eerste rechter bevestigt, mogen de
kosten van het hager beroep, zelfs niet ten
dele, ten laste van de beklaagde worden
gelegd. (Art. 3, lid 1, wet van 1 juni 1849.)
(Impliciete oplossing).
425
9 december 1974.
12. - Stmfzalcen. - Ve1'001'deling van
verschillencle belclaagden wegens afzonrlerlijlce misd1·ijven. - Hoofdelijke ve1'0ordeling in de lcosten van de st1·afvonle1·ing.
- Onwettelijkheid. - Onwettelijk is de
hoofdelijke veroordeling van verschillende beldaagden in de kosten van de strafvordering, wanneer de beklaagden wegens
onderscheiden misdrijven zijn veroordeeld. (Art. 50 S.W.)
10 december 1974.
434

13. - Btt1'gM·lijlce zalcen.
We1·kloosheid. - Oassatiegeding. - Voo1·ziening
van de Rijlcsdienst voo?' A1·beidsvoo1·ziening tegen een beslissing over een vo1·de1·ing
ingesteld doo?' of tegen een ge1·echtigde. V oorziening ingewilligd. - V eroonleling
van eise1· in de lcosten. - W am·l8er het
Hof, na de voorziening van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening te hebben ingewilligd, een beslissing vernietigt over een
vordering gegrond op de '\vetgeving inzake werldoosheid en ingesteld door of
tegen een gerechtigde, veroordeelt het
eiser in de kosten van het casmtiegeding.
(Artikelen 580, 2°, 1017, lid 2, en 1111,
lid 4, G.W.)
18 december 1974.
459
14.- Strafzalcen.- Oassatiegeding.Voo1·ziening van de belclaagde. - Betclcening van de voo1·ziening aan het openbaa1·
ministe1·ie. - Kosten van deze betelcening
ten laste van de eise1·. - W anneer in
strafzaken de beklaagde zijn voorzioning
aan het openbaar ministerie heeft cloen
bstekenen, moeten de kosten van deze
betekening te zijnen laste worden gelaten,
zelfs inclien zijn voorziening worclt aangenmnen.
20 januari 1975.
555

15.- Strafzalcen.- Oassatiegeding.V oo1·ziening in cassatie tegen een beslissing
bet?·effencle de toepassing van de wet tot
bescherming van de maatschappij. - Geen
beg1·ootba1'e lcosten. De voorziening
tegen een beslissing betreffende de toe-
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passing van de wet tot bescherming van
de maatschappij brengt geen begrootbare
kosten mee. (Artt. 162, 6°bis, 2791, 1°,
2792, 1o, en 280, 1°, Wetb. van registratie-, hypotheek- en griffierechten.) (Impliciete oplossing.)
21 januari 1975.
567

16. - Bm·gm·lijke zaken.
A?·beiclsongeval. Cassatiegecling.
T1 oo?·ziening van cle ve?·zeke?·aar. - V oo?·ziening
ingewilligcl. - V m·oordeling van eise1· in
cle lcosten. - vVam1eer het Hof, op de
voorziening van de verzekeraar, een
beslissing over een op de arbeidsongevallenwet gegronde vordering vernietigt,
veroordeelt het de eiser in de kosten van
het cassatiogeding. (Art. 68 wet van
10 april 1971; art. llll, lid 4, G.W.)
29 januari 1975.
614
17. - Strafzaken. - Voorziening van
cle vm·zelcm·aar vctn de belclaagcle clie voo1·
de feitem·echte1' is t~tssengelcomen. - Betelcening van de voo1·ziening aan een pa1·t~j
tegen wie zij niet is ge1·icht. - Kosten
van deze betelcening ten laste van de eiser.
- Daar de betokening van de voorziening
van de verzekeraar van de beldaagde die
voor de feitenrechter is tussengekmnen
aan een partij tegen wie deze niet is
gericht doelloos is, blijven de kosten van
cleze betokening ten laste van de eiser.
17 februari 1975.
666

18. - Btt1'ge1'lijke zalcen. - A1·beiclsongeval. - T1 oo1·ziening in cassatie tegen
cle ve1·zekeraa1' van cle werlcgeve1·. -Kosten
ten laste van deze ve1·zelceram·. - W anneer
inzake arbeidsongevallen de voorziening
van de getroffene tegen de verzekeraar
van zijn werkgever wordt verworpon,
wordt de verzekeraar in de kosten veroordeeld. (Art. 1017 G.W. en art. 68
wet van 10 april 1971.)
5 maart 1975.
756
19. - Stmfzalcen. - Veroonlelingen op
de btt1'gm·lijke 1'echtsvonle1•ingen clie aan
dezelfde onwettelijkheicl lijclen. - Eindbeslissing op een van deze beslissingen en
geen einclbeslissing op cle ancle1·e. - Oassatiebe?·oep van de VM'zekm·aa1' van de
eigenaar van het vom·tuig. - Niet-ontvanlcelijlcheicl van het cassatiebe1·oep tegen de
niet dejinitieve beslissing. Oassatie
van cle einclbeslissing die ve1·nietiging
meeb1·engt van de niet dejinitieve beslissing.
- Kosten van het cassatiegeding ten laste
van de eisende pa1·tij. - W anneer op het
cassatieberoep van een partij tegen de
beslissingen waarbij zij op de burgerlijke

rechtsvorcleringen wordt veroordeeld en
die aan dezelfde onwettelijlmeid lijden,
terwijl de ene beslissing een eindbeslissing
is en de andere niet, het Hof de eindbeslissing vernietigt en, na te hebben
vastgesteld dat het cassatieberoep tegen
de niet definitieve beslissing niet ontvankelijk is, beslist dat de cassatie van
de eindbeslissing vernietiging van de niet
definitieve beslissing meebrengt, worden
de kosten van het cassatieberoep tegen
doze laatste beslissing ten laste van de
eisende partij gelegcl.
10 maart 1975.
768

20. - Btt1·ge1·lijlce zalcen. - A1·beidsongeval. - Gecling tttssen de get1·ojjene of
zijn rechthebbenclen en lwt Fonds voo1·
m·beidsongevallen.
Toepassing van
artilcel 68 van de a1·beidsongevallenwet. Artikel 68 van de arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, luidens hetwelk de
kosten van alle vorderingen gesteund op
doze wet ten laste van de verzekeraar
vallen, behalve wanneer de eis roekeloos
en tergend is, is toepasselijk op eon geding
tussen een gotroffene of zijn rechthebbenden en het Fonds voor arbeidsongevallen. (In1pliciete oplossing.)
9 april 1975.
861
21. - Stmfzalcen. - Kosten in hager
bm·oep. - Beklaagcle, meclebelclaagcle en
voo1· deze bu1'ge1'1'echtelijk aanspralcelijke
pm·tij, clie na ve?'oonleling hogm· be1'0ep
instellen. - Bevestiging van de ve1'oorcleling van de ee1·ste belclaagcle. - Meclebelclaagcle v1·ijges1Jrolcen en btwge1'1'echtelijlc
aanspmlcelijke pa1·tij bttiten de zaalc gestelcl. - V eroorclel:ng Vctn cle ero?'Ste belclaagcle in alle Tcosten van het hogeT be1·oep.
Onwettelijlcheicl. Wanneer twee
beldaagden en de voor een van heiden
burgerrechtelijk aansprakelijke partij hoger beroep ingesteld hebben tegen de
.beslissing waarbij zij worden veroordeeld,
kan de rechter in hoger beroep die de
eerste beklaagde veroordeelt, de tweede
vrijspreekt en de voor doze burgerrechtelijk aansprakelijke partij buiten de zaak
stelt, alle kosten van het hoger beroep
niet ten laste van de eerste beklaagde
leggen. (Art. 3 wet v&n 1 juni 1849).
21 april1975.
926

22. - Bu1•gerlijlce zaken. - Rust- en
fVerlcneme?·s. overlevingspensioen. Cassatiegeding.- Vom·ziening in cassatie
van de Rijkslcas vom· ?'ust- en overlevingspensioenen tegen een beslissing over een
vordering wellce doo1· of tegen een verlcrijge1·

GEZINSBIJSLAG.- GRONDWET.

is ingesteld. Voo1·ziening die wo?·dt
ingewilligd. - VeToonleling .van de eise1·es
in de kosten.- Wanneer, op de voorziening in cassatie van de Rijkskas voor
overlevings- en rustpensioenen, het Hof
een beslissing op een vordering van of
tegen een verkrijger vernietigt, veroordeelt het de eiseres in de kosten van het
cassatiegeding. (Artt. 580, 2°, 1017, lid 2,
en 1ll1, lid 4, G.W.)
30 april 1975.
957
23. - B~wge1'lijke zaken. - Invaliditeitspensioen voor mijnwe1·km·s. - Oassatiegeding. - VooTziening van een ge?'echtigcle tegen het Nationaal Pensioenfonds
voo?' 111ijnwe1·ke?'8. T1 oo1'Ziening vm·wo?pen. T1 eToonleling van veTwee?·de?'
in de kosten. - W an11eer het Hof de
voorziening van een gerechtigde, welke
ingesteld is tegen een beslissing over een
vordering gegrond op de wetgevi:ng inzake invaliditeitspensioen voor mijnwerkers en welke gericht is tegen het
N ationaal Pensioenf\nlds voor Mijnwerkers, verwerpt, vero6rdeelt het verweerder in de kosten van het cassatiegeding.
(Artt. 580, 2°, 1017, lid 2, en 1ll1, lid 2,
G.W.)
4 jtmi 1975.
1051
24. - Strafzaken. - Bu1•gm•lijke ?'echtsV01'dm·ing alleen aanhangig bij de feiten1'echte1'. - I(osten gemaakt doot het openbaa?' ministe1·ie om de zaak in staat van
wijzen te brengen. - Kosten van de b~w·
ge?·lijke TechtsVO?'dm·ing. - VVanneer in
strafzaken bij de feitenrechter aileen nog
de burgerlijke rechtsvordering aanhangig is, zijn de kosten door het openbaar
ministerie gemaakt om de zaak in staat
van ·wijzen te brengen, kosten van de
burgerlijke rechtsvordering.
9 jtmi 1975.
·1073
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bm·oep 1tit te oefenen wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand, of lijdend
aan a1·beidsongeschiktheid van ten rninste
66 pet. - T1aststelling van de ongeschiktheid. - Stelsel van het koninklijk besl~tit
van 29 j~mi 1967. - Onder het stelsel
van het koninldijk besluit van 29 juni
1967 had de vaststelling, door de vrederechter, van de ongeschiktheid mn. enig
beroep nit te oefenen wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand of nog van
de arbeidsongeschiktheid van ten minste
66 pet., van het kind bedoeld in artikel 63 van de gecoordineerde wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, alleen het doel de instelling
welke kinderbijslag verschuldigd is in
staat te stellen een beslissing te nemen
over het recht van het kind op kinderbijslag. Over de beslissing van deze instelling kan een geschil ontstaan waarvan
de arbeidsrechtbank client kennis te
nemen. (Art. 63 gecoordineerde ·wetten
betreffende de kinderbijslag.)
18 september 1974.
78
2 . - lVe1·kneme1'S.- Ontstaan van het
?'echt op kindeTbijslag. Beg1·ip. De regel van artikel 48 van de gecoordineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, volgens welke
de kinderen voor wie het recht op kinderbijslag in de loop van een maand ontstaat, geacht worden dit recht te hebben
verkregen vanaf de eerste da.g van die
maand, is van toepassing op alle begunstigde kinderen wa.arva.n sprake in
artikel 51 van genoemde gecoordineerde
wetten.
8 januari 1975.
519
HOOFDSTUK II.
ZELFSTANDIGEN.

HOOFDSTUK III.
GEZINSBIJSLAG.
HOOFDSTUK!. HOOFDSTUK

lVe1·kneme1'S.

II. -

III. zinsbijslag.

HooFDSTUK

GEWAARBORGDE GEZINSBIJ"SLAG.

Zelfstandigen.
Gewaatbotgde ge-

HOOFDSTUK I.
WERKNEMERS.

1. - KindeTbijslag voo?' loonm·beidets.
Kinde1·en die deze bijslag genieten. Minde1·-valide kind ongeschikt om enig

GRONDWET.

1. - Attikel 92. Geschillen ovm·
bu1·ge1'lijke Techten. - Bevoegdheid van
de strafTechtm·. --;- Artikel 92 van de
Grondwet strekt niet ertoe de strafrechter de bevoegdheid te ontzeggen om kennis te nemen van geschillen over burgerlijke rechten.
26 november 1974.
359
2. -

Gelijkheid van de Belgen VOO?' de
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wet. - Beg1·ip.
Het beginsel van de
gelijkheid van alle Belgen voor de wet
betekent dat al degenen die zich in een
identieke feitelijke toestand bevinden op
gelijke wijze moeten worden behandeld.
(Art. 6 Grondwet.)
25 april Hl75.
940

betekent dat eenieder die zich in dezelfde
feitelijke toestand bevindt gelijk moet
worden behandeld ; aan dit beginsel doen
geen afbreuk de vervolgingen ten laste
van een Duitstalig Belgisch burger op
basis van wets- en verordeningsbepalingen waarvan geen officiele tekst in het
Duits bestaat. (Art. 6 Grondwet.)

3. - Gelijkheid van de Belgen voo1• de
wet. - Beg1·ip. - Het beginsel van de
gelijkheid van alle Belgen voor de wet

20 januari en 23 juni 1975.
557 en 1129

H
HERHALING.

1. - D1·onkenschap. - Besluitwet van
14 novembe~· 1939, a1·tikel 4. - Opdienen
van d1·onkenmakende d1•anken aan een
persoon die kennelijk d1·onken is. V e1'oo1·deling wam·bij voo1· de stmjtoemeting rekening wonlt gehouden met een
niettwe heThaling. Elementen van de
nieuwe he1·haling in de beslissing niet
vastgesteld en die niet ttit de p1·ocedure
blijken. - Onwettelijkheid. - Onwettelijk is de veroordeling om dronkenmakande dranken te hebben opgediend aan
een persoon die kennelijk clronken was,
tot de straf welke in geval van nieuwe
herhaling van toepassing is krachtens de
artikelen 4 en 7 van de besluitwet van
14 november 1939, als de rechter niet
heeft vastgesteld en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het misdrijf is bepleegd binnen
het jaar na een veroordeling wegens een
vroeger in staat van wettelijke herhaling
gepleegd misdrijf.
8 oktober 1974.
176

2. Voonuaanlen. V1·oegm·e ve1'oonleling die k1·acht van gewijscle ve?·b·egen heejt op het ogenblik dat het nietttu
misd?'ijj wonlt gepleegd. - Te1·mijn. Aanvangspnnt. - De strafbare herhali:ng onderstelt het bestaan van ee:n aan
het misdrijf voorafgaande veroordeling
die luacht van gewijsde heeft verluegen.
De termijn waarin het nieuw misdrijf
nwet gepleegd zijn, neemt een aanvang
vanaf het ogenblik dat de veroorcleling,
die tot grondslag van de herhaling dienstig is, luacht van gewijsde heeft verluegen.
19 november 1974.

342

3. Veroonleling wegens oveTtTeding
van een bijzondere wet hottdende vaststelling van bijzonde~·e 1·egels inzake he1·-

haling. - Latm·e ove1't1·eding van dezelfde
bijzonclere wet gepleegd na vedoop van de
bijzonde1·e teTmijn van hed~aling, doch
binnen de te1·mijn van de gewone hed~a
ling. - Bepalingen van hoofdstuk V van
Boek I van het Stmfwetboek blijven van
toepassing. - Wanneer, na veroordeling
wegens een misdrijf dat is omschreven in
een bijzondere wet houdende bepalingen
waarin slechts de herhaling wordt goregeld voor de daarin vermelde misdrij ven,
de veroordeelde diezelfde bijzondere wet
opnieuw overtreedt, is de toepassing op
dit laatste misdrijf van de bepalingen
van hoofdstuk V van Boek I van het
Strafwetboek wettelijk, als de voorwaarden voor bijzondere herhaling niet vervuld zijn. (Art. 56 S.W.) (Impliciete
oplossing.)
1041 en 1133
2 en 23 jcmi 1975.
HERZIENING.

1 . - Nieuw jeit.- A1·1·est waaTbij het
hof van be1'0ep, belast met het ondm·zoek
van de aanvr·aag, zijn advies ttitb1·engt. Hoj van cassatie gaat na of het advies
ove1·eenkomstig de wet is. - Het Hof van
cassatie gaat na of het advies van het
hof van beroep, dat met het onderzoek
van een aanvraag tot herziening is belast, overeenkomstig do wet is. (Arti-.
kel 445 Sv.)
486
23 december 1974.
2. - Niettw jeit. - Ongunstig advies
van het hof van beroep. Gemotiveenl
advies na ?'egelmatig ondm·zoek. - Verwerping van de aanm·aag. - Het Hof
van cassatie verwerpt de aanvraag tot
herziening vvan:neer het hof van beroep
overeenkomstig artikel 445 van . het
W etboek van strafvordering een gemotiveerd advies uitbrengt dat er geen

HERZIENING.
grond is tot herziening.
lid 4, Sv.)
23 december 1974.

(Art.

445,
486

3. Nie·uw feit.
He1·ziening gevraagd in naam van de ministe1· van jtttitie. - Ve1·wijzing voo1· onde1·zoek naar
een hof van be1·oep. - Voo1·waa1·den. l(8lmis nemende van een aanvraag tot
herziening, die in naam van de minister
van justitie werd ingediend door een
vordering van de procureur-generaal,
waarbij wordt aangevoerd dat de onschuld van de veroordeelde schijnt te
volgen uit nieuwe feiten 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. (Art. 443, lid l, 3°, 444 en 445,
lid 3, Sv.)
14 april 1975.
885
4. - Btwge1·lijke partij. Gehouden
in het geding tot hm·ziening tussen te
komen.- De burgerlijke partij is gehouden in het geding tot herziening tussen
te komen bij wege van een verzoekschrift
· aan het Hof van cassatie, ingediend binnen twee maanden na aanmaning ; bij
gebreke daarvan is het arrest van het
Hof van cassatie over de aanvraag tot
herziening ook voor haar bindend. (Artikel 444 Sv.) (Impliciete oplossing.)
16 juni 1975.
1099
5. - Opeenvolgende ve1·oordelingen van
twee pe1·sonen dam· een con·ectionele 1'echtbank en dam· een politie1·echtbank wegens
een en hetzelfde wanbed1'ijj. - V onnissen
in kmcht van gewijsde gegaan. - Wanbed?·ijj blijkbaar slechts dam· een enkele
dade1· gepleegd. - Onve1·enigba1'e beslisEingen. - Herziening gevmagd dam· de
ministe1· van jttstitie. - Nietigve1·klaring.
- Ve1·wijzing naar een hof van beroep.Wa1meer in kracht van gewijsde gegane
veroordelingen opeenvolgend door een
correctionele rechtbank en door een
politierechtbank ten laste van twee verscheidene personen, vvegens een en hetzelfde wanbedrijf, zijn uitgesproken en
dit blijkbaar slechts door een enkele
dader is gepleegd, vernietigd het Hof
van cassatie, waarvoor bij wege van een
vordering van de procureur-generaal
Ben aanvraag tot herziening op last van
de minister van justitie aanhangig is gemaakt, de veroordelingen en verwijst de
zaken naar een hof van beroep. (Artike-
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len 443, lid 1, 1°, 444, lid, 1, 3° en 445,
lid l, Sv.)
16 juni 1975.
1099

6. - Btwge1·lijke pa1·tij.
Gehouden
in het geding tot he1·ziening tussen te
komen.- De burgerlijke partij is gehouden in het geding tot herziening tussen
te komen bij wege van een verzoekschrift
aan het Hof van cassatie, ingediend binnen twee maanden na aanmaning ; bij
gebreke daarvan is het arrest van het
Hof van cassatie over de aanvraag tot
herziening ook voor haar bindend. (Artikel 444 Sv.) (Impliciete oplossing.)
16 juni 1975.
ll01

7. - Ve1'00?'delingen die het voorwe1·p
kttnnen zijn van een aanvraag tot herziening.- vVetboek van stmjvm·dering, at·tikel 443, lid 1. - Oor·1·ectionele zaken. Begrip. - Wanneer een gerecht wegens
het overtreden van het wegverkeersreglelnent ten laste van een persoon een correctionele straf heeft uitgesproken, een
ander gerecht vervolgens ten laste van
een tweede persoon wegens hetzelfde wanbedrijf een politiestraf heeft uitgesproken
en dit wanbedrijf blijkbaar door een
enkele dader is gepleegd, vernietigt het
Hof van cassatie, waarvoor bij wege van
een vordering van de procureur-generaal
een aanvraag tot herziening op last van
de minister van justitie aanhangig is
gemaakt, deze twee in kracht van gewijsde gegane veroordelingen, waarvan
de ene in correctionele zaken is gewezen,
in de zin van artikel 443, lid I, van het
Gerechtelijk Wetboek, en verwijst de
zaak naar een hof van beroep. (Artikelen 443, lid I, l 0 , 444, lid I, 3° en 445,
lid I, Sv.)
16 jtmi 1975.
ll01
8. - Opeenvolgende ver·oordelingen van
twee perso?wn doo?' een cor?·ectionele ?'echtbank en doo?' een politim·echtbank wegens
vVanbeeen en hetzelfde wanbedrijj. drijj blijkbaa1· gepleegd door een enkele
dadm-. - Onve1·enigbare beslissingen. He1·ziening gevmagd doo1• de ministe1· van
justitie. Ve1·nietiging. Venvijzing
naa1· een hof van beroep. - vVanneer een
gerecht wegens het overtreden van het
wegverkeersreglement ten laste van een
persoon een correctionele straf heeft uitgesproken, een ander gerecht vervolgens
ten laste van een tweede persoon wegens
hetzelfde wanbedrijf een politiestraf heeft
uitgesproken en dit wanbedrijf blijkbaar
door een enkele dader is gepleegd, vernietigt het Hof van cassatie, waarvoor
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bij wege van een vordering van de procureur-generaal een aanvraag tot herziening op last van de minister van justitie
aanhangig is gemaakt, deze twee in
kracht van gewijsde gegane veroordelingen, waarvan de ene in correctionele zaken is gewezen, in de zin van artikel 443,
lid 1, van het Gerechtelijk W elboek, en
verwijst de zaak naar een hof van beroep.
(Artt. 443, lid 1, 1o, 444, lid 1, 3°, en
445, lid 1, Sv.)
16 juni 1975.
HOI

HINDERLIJKE INRICHTINGEN.
1. - A bnormaal nadeel aan de b~wen
berokkend door een in1·ichting waaman
regelmatig een vergunning is ve1•leend en
die wonlt geexploitee1·d. Bevoegdheid
van de 1'echtbanken van de 1·echterlijke orde
om we1·ken te laten 'Uitvoe?'en teneinde
het nadeel te doen eindigen. - Cfrenzen. W anneer een abnormaal nadeel wordt
berokkend aan de buren van een als
gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke
inrichting ingedeelde inrichting voor
het bouwen waarvan de administratieve
overheid een vergunning heeft verleend
en waarvan de exploitatie strookt met de
reglementering voor deze inrichtingen,
zijn de rechtbanken van de rechterlijke
orde bevoegd om werken te laten uitvoeren die noodzakelijk zijn om dit nadeel te
doen eindigen ; zij kunnen evenwel niet
bevelen dat werken worden uitgevoerd
die in strijd zijn met die welke door de
administratieve overheid in het algemeen belang zijn bevolen of die uiteraard
het bestaan zelf van de inrichting in
gevaar kunnen brengen. (Art. 93 Grondwet; wet van 5 mei 1888 ; titel I van
het besluit van de Regent van l l februari 1946 houdende goedkeuring van
de titels I en II van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming.)
27 november 1974.
370
2. - Abno1·maal nadeel aan de bu1·en
be1·okkend. - Rechtbanken van de rechterlijke orde lcunnen niet bevelen dat de
im·ichting wordt gesloten, zelfs niet tijdens
de werken die zij laten uitvoe1·en. Ofschoon de rechtbanken van de rechterlijke orde kunnen bevelen dat werken
worden uitgevoerd die noodzakelijk zijn
teneinde het abnormaal nadeel te doen
eindigen dat de geburen hebben ondergaan van een als gevaarlijke, ongezonde
of hinderlijke inrichting ingedeelde inrichting die regelmatig wordt geexploiteerd, op voorwaarde dat deze werken

niet in strijd zijn met die welke door
de administratieve overheid zijn bevolen
of die uiteraard het bestaan zelf van
de inrichting in gevaar kunnen brengen,
kunnen zij niet bevelen dat deze inrichting gesloten wordt tijdens die werken.
(Art. 93 Grondwet ; wet van 5 mei 1888 ;
titel I van het besluit van de Regent
van l l februari 1946 houdende goedkeming van de titels I en II van het
algemeen reglement voor de arbeidsbescherming.)
27 november 1974.
370

HOF VAN ASSISEN.

1. - Rechten van de ve1·dediging. Incidenteel m·1·est waa1·bij W01'dt beslist
dat het door de beschuldigde bij conclusie
gevraagde verhoor van een get1tige uitgesteld wordt, omdat het onmiddellij k ve1·hoo1·
van deze get1tige ongelegen voorkomt. Geen schending van de rechten van de
ve1·dediging. - De rechten van de verdediging worden niet geschonden door
het incidenteel arrest van het hof van
assisen dat, rechtdoende op de conclusie
van de beschuldigde waarin om het
dadelijk verhoor van een getuige wordt
verzocht, beslist dat dit wordt uitgesteld, omdat het dadelijk verhoor van
deze getuige ongelegen voorkomt.
24 februari 1975.
720
2. - Doo1· een talk bij gestane besch1tldigde. - Tolk die op alle terechtzittingen
tegenwo01·dig was. - Polk van wie w01·dt
ve1·moed dat hij zijn ambtsve1·richtingen
heeft ve1·mdd telkens wanneer zijn tussenkomst nodig was. - Als een tolk, die
krachtens artikel 332 van het Wetboek
van strafvordering wettelijk is benoemd,
de bij deze wettelijke bepaling voorgeschreven eed heeft afgelegd en de beschuldigde op alle terechtzittingen van
het hof van assisen heeft bijgestaan,
wordt vermoed dat hij zijn ambtsverrichtingen heeft vervuld telkens wanneer
zijn tussenkomst nodig was.
24 februari 1975.
720
3. - Vmag waa1·op de ju1·y moet antwoorden. - Oomplexe vmag. - Begrip.
W anneer de aan de jury gestelde
vraag niet gaat over onderscheiden en
onafhankelijke feiten, doch over gezamenlijke feiten van dezelfde aard die een
enkele misdaad opleveren en die strafbaar
zijn met een enkele straf, moeten geen
afzonderlijke vragen aan de jury worden
gesteld, daar zulks slechts nodig is voo
r

HOF VAN ASSISEN.
de verzwarende omstandigheden of omstandigheden waardoor het hoofdfeit kan
worden gewijzigd. (Artt. 337, 338 Sv.
en art. 20 wet van 15 mei 1838 op de
jury.)
725
25 februari 1975.

4. Getuigenis. Getuige die, in
afwezigheid van de beschtddigde, verdm·
zijn ve1·kla1·ing ajlegcl. Voo1·zitter van
het hof van assisen die de beschuldigde
v66r het shtiten van de de batten niet inlicht
oveT wat in zijn afwezigheid is gebetw·d.Beschuldigde die hie1·ove1· geen opme1·king
heeft gemaakt en die de getttige heeft htnnen
onde1·v1·agen. - Geen schending van de
1'echte1'b van cle venlediging. Geen
schendi:ng van de rechten van de verdediging is het feit dat een getuige a
charge zijn verklaring verder heeft afgelegd tijdens de afwezigheid van de
beschuldigde, die de voorzitter van
het hof van assisen deed verwijderen,
en zonder dat deze de beschuldigde v66r
het sluiten van de debatten had ingelicht
over wat tijdens zijn afwezigheid gedaan
is, indien de verldaring van deze getuige
nog niet ten einde was toen hij weer op
de terechtzitting kwam, zijn advocaat,
die aanwezig was gebleven, en hijzelf bij
nwnde van de voorzitter de getuige
hebben kunnen ondervragen en de
getuige, na zijn verldaring, de gehoorzaal heeft verlaten rnet het akkoord van
alle aanwezige partijen, zonder enige
opmerking over wat in afwezigheid
van de beschuldigde zou gezegd zijn.
(Al:t. 327 Sv.)
794
17 maart 1975.
5. - Verzoek tot venvijzi'log van de zaak
naa1· een andm·e zitting. '--- Ve1·wijzing
die geen hooJJ leon geven op mee1' zekerheid
omtrent de ttitkomst van de debatten. Ajwijzing van het ve1·zoelc wettelijk verantwoonl.- \'Vanneer de verdediging vraagt
dat de zaak naar een andere zitting van
het hof van assisen wordt verwezen oindat het voor een in de zaak aangewezen
deskundige voor onbepaalde tijd volstrekt onmogelijk is zich te verplaatsen
teneinde te worden gehoord, is wettelijk
verantwoord de beslissing die zcuk verzoek afwijst door soeverein vast te stellen
dat de door de verdediging gevraagde
verwijzing geen hoop kan geven op meer
zekerheid omtrent de uitkomst van de
debatten en dat de jury over alle gege- _
vens beschikt om tot haar overtuiging
te komen.
17 maart 1975.
794
CASSATIE,
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6. - JJiondelinge debatten.
Getuige
die onmogelijk lean verschijnen. - Getttigenis lcenbaar gemaakt hetzij cloo1· cle
oncle1·zoeks1'echte1' hetzij door de voo1·zitte1·.
- Geen mislcenning van het beginsel van
cle monclelinge behancleling van cle zaalc
voo1· het hof van assisen. - Het beginsel
van de mondelinge behandeling van de
zaak voor het hof van assisen belet niet
dat het getuigenis van iemand voor wie
het volstrekt onmogelijk is te verschijnen
kenbaar wordt gemaakt hetzij door de
onderzoeksrechter als het gaat om een
van de stukken die volgens de wet niot
aan de jury overhandigd mogen worden,
hetzij door voorlezing op de terechtzitting
door de voorzitter in het kader van de
taak hem bij artikel267 van het \'Vetboek
van strafvordering opgedragen.
17 maart 1975.
794
7. - Ve1·zoelc om een onclm·zoeksmaatregel. - Stilzwijgencle ajstancl. - VooTwaa1'clen. - Ofschoon de afstand door
de beschuldigde van een verzoek 01n een
onderzoeksmaatregel strikt moet worden
uitgelegd, kan hij nochtans stilzwijgond
zijn en worden afgeleid nit feiten welke
voor geen andere interpretatie vatbaar
zijn, zoals het feit dat de verdediging
zich niet verzet tegen of geen oprrrerkingen maakt over het voorstel van de jury
om de zaak te schorsen en dat de debatten
werden voortgezet tot de sluiting ervan,
zonder enige tussenkomst van de beschuldigde of van zijn raadslieden over de
gevraagde maatregel.
17 maart 1975.
794
8. - Verzoelc om een oncle1·zoeksmaat1'egel. - V M'Zoelc ge1·icht aan cle voo1'zitte1'
van het hof van assisen. HT eige1·ing
moet noch gemotiveenl zijn noch in het
pToces-ve1·baal wonlen opgetekencl.- Wanneer de verdediging aan de voorzitter
van het hof van assisen gevraagd heeft
krachtens zijn discretionaire macht een
onderzoeksmaatregel te bevelen, nwet
de weigering erop in te gaan noch gmnotiveerd zijn noch in het proces-verbaal
van de terechtzitting worden opgetekend.
17 maart 1975.
794

9. - Aanwijzing van een desktmdige
door de voo1·zitte1' van het hof van assisen,
handelende k1·achtens zijn disc1·etionai1•e
macht. - Sch1-ijtelijke eed. - Geldigheid.
V aststelling. - De deskundige die
wordt aangewezen door de voorzitter
van het hof van assisen, handelende
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krachtens zijn discretionaire macht, kan
schriftelijk de eed afleggen ; deze eedaflegging moet niet in het proces-verbaal
van de terechtzitting worden opgetekend.
(Art. 44, laatste lid, Sv., vervangen bij
art 1 van de wet van 27 maart 1970.)
17 maart 1975.
794

- Bevoegclheicl van cle rechter in hoger
beroep en rechtspleging (eenparigheicl).

HooFDSTUK V. -

Tuchtzaken.

HOOFDSTUK I.
BELASTINGSZAKEN.

10. - Beslissing cle besclmldigde, bij
toepassing van m·tikel 22 van de wet tot
beschm·ming van de maatschappij, te1'
beschikking van de 1'egm·ing te stellen, getroffen do01· het hoj zondm· tttssenkomst van
de gezw01·enen. Omvettelijkheid.
Onwettelijk is de terbeschikkingstelling
van de regering, door het hof van assisen
uitgesproken bij toepassing van artikel 22 van de wet tot bescherming
van de maatschappij, wanneer die beslissing door het hof werd getroffen
zonder tussenkomst van de gezworenen,
zelfs na vaststelling van de staat van
wettelijke herhaling door het hof, beraadslagende met de gezworenen. (Artikel 364 Sv.) '
17 juni 1975.
1103

11. - Veroonlelencl a?'Test. --, V 001'Ziening in cassatie van de VC1'001'deelcle tegen het venvijzingsar1·est. - Dmagwijclte
van clit rechtsmicldel. - De beschuldigcle
die door een hof van assisen is veroorcleeld en die zich eerst tegen het arrest
van verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling voorziet tegelijkertijd als tegen het veroordelend arrest,
verwijst naar het Hof van cassatie
slechts de oorzaken van nietigheid van
het verwijzend arrest die hij voor dit hof
niet had kunnen brenge11 in een voorziening ingesteld binnen de termijn van
artikel 373 of van artikel 296 van het
Wetboek van strafvordering.
23 juni 1975.
1134
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HooFDSTUK I. -

Belastingzaken.

HooFDSTUK II. - Burgedijlce zaken of
zaken van koophandel.
HooFDSTUK III. -

Dienstplichtzaken.

HooFDSTUK IV. - Stmjzaken (Douane
en accijnzen inbeg1·epen).
§ 1 . - Vorm.- Ontvankelijkheicl.- Door
het openbaar ministerie te verrichten
formaliteiten.
§ 2. -

Draagwijclte van het hoger beroep.

HOOFDSTUK II.
BURGERLIJKE ZAKEN
OF ZAKEN VAN KOOPHANDEL

1. - Burgerlijke zaken. - Hogm· be1'oep niet ingestelcl binnen een maand na
de betekening van het vonnis. - Nietontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is
het hoger beroep tegen een vonnis in
burgerlijke zaken dat niet is ingesteld
binnen een maand na de betekening van
dit vonnis. (Art. 1051 G.W.)
8 november 197 4.
316

2.- Btw·gedijke zaken.- Eis in hogm·
beroep. - Oonclusie wam·in cle ontvanGeen antlcelijlcheid wordt betwist. wo01·cl. - Beslissing niet met reclenen omlcleed.- Niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing van de rechter in
hoger beroep die enkel zegt dat een tussenvordering tot toekenning van een
uitkering tot onderhoud ontvankelijk is,
hoewel in de conclusie van de andere
partij de ontvankelijkheid van deze vordering werd bet·wist op grond dat zij niet
in eerste aanleg was ingesteld en clat zij
een nieuwe eis was die niet voor het
eerst in hoger beroep kon worden ingesteld. (Art. 97 Grondwet.)
8 november 197 4.
319
3. - Btwgedijke zalcen.
Vonnis alV01'ens recht te doen.- Termijn van hoge1·
be1·oep. - Artikel 1055 van het Gerechtelijk W etboek, luidens hetwelk tegen
ieder vonnis alvorens recht te doen,
zel£s al is het zonder voorbehoud ten
uitvoer gelegd, hoger beroep kan worden
ingesteld tegelijkertijd als tegen het
eindvomlis, maakt geen onderscheid naargelang de termijn om hoger beroep in te
stellen tegen het vonnis alvorens recht
te doen al dan niet verstreken is.
6 december 1974.
408
4. - Btw·gerlijke zaken. - Beslissing
van de 1·echter in hoge1· be1·oep die een
hoge1' beroep ambtshalve onontvanlcelijk
verklaart, zoncle1' he1·opening van cle debatten te hebben bevolen. - Onwettelijkheicl. - De rechter in hoger beroep kan
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niet ambtshalve een hoger beroep onontvankelijk verldaren zonder vooraf de
heropening van de debatten te hebben
bevolen. (Artt. 774, lid 2, en 1042 G.W.)
23 januari 1975.
574

5. - Bu1•geTlijke zaken. - Akte van
hogeT be1•oep. - Akte 1pam·in de plaats,
de dag en het utw· van ve1·schijning · niet
woTden vm·melcl en de gTieven niet wonlen
opgegeven. - Nietigheid. - Beg1·ip. Overeenkomstig artikel 1057 van het
Gerechtelijk W etboek is in beginsel door
nietigheid aangetast de akte van hoger
beroep in burgerlijke zaken die, wanneer
de partijen het niet eens zijn om de
gewone procedure toe te passen, de
plaats, de dag en het uur van verschijning niet vermeldt en de grieven niet
opgeeft, hoewel zulks is voorgeschreven
bij artikel 1063 van genoemd wetboek.
10 februari 1975.
648
6. - B1wge1·lijke zaken. - Akte van
hoge1· beToep in beginsel nietig. Ge1'echtelijlc Wetboelc, aTtilcel 861. - Ve1'zttim of on1·egelmatigheid waanloor de
belangen woTden geschaad van de pm·tij
die de exceptie opweTpt. - Beg1·ip. De rechter die vaststelt dat de appellant,
nadat hij tegen een beslissing alvorens
recht te doen hoger beroep heeft ingesteld bij een akte waarin noch de plaats,
de dag en het uur van verschijning noch
de grieven worden wermeld, slechts enkele maanden later geconcludeerd heeft
zodat hij aldus belet heeft dat onverwijld over dit rechtsmiddel werd beslist,
leidt daaruit wettelijk af dat deze verzuimen in de akte van hoger beroep de
belangen van de andere partij die de
exceptie had opgeworpen, hebben geschaad en dat deze aide dus nietig moet
verldaart worden. (Artt. 861, 1057, 7o,
en 1063, ? 0 , G.vV.)
10 februari 1975.
648
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die betwist dat hij een uitkering tot
onderhoud verschuldigd is, deze niet
ertoe veroordelen dezelfde maandelijkse
uitkering te betalen, doch ditmaal zonder
tijdsbeperking (Artt. 1068 en 1138, 2o,
G.W.)
10 februari 1975.
650

8.- Bu1'gedijke zaken.- Beslissingen
van de a1•beids1·echtbanlcen. - Recht van
de p1'0CU1'eU1'-gene1'aal en van de a1·beidsattditettr om hoge1' be1·oep in te stellen. Ge1•echtelijk Wetboek, m·tikel 1052. Dit Techt geldt niet voo1• de beslissingen
inzalce m·beidsongevallen en ongevallen op
de weg naa1· en van het we1·lc. - Artikel 1052 van het Gerechtelijk Wetboek
staat noch aan de procureur-generaal
noch aan de arbeidsauditeur toe hoger
beroep aan te tekenen tegen de beslissingen van de arbeidsrechtbanken inzake
arbeidsongevallen en ongevallen op de
weg naar en van het werk. (Artt. 579
en 1052 G.W.)
12 februari 1975.
656
9. - Bu1•ge1·lijke zaken. - V onnis van
de jeugd1·echtbank. Wijziging in het
1·echt van bewaTing ove1· kinde1·en van ttit
de echt gescheiden echtgenoten. - Te1·mijn. - Hoger beroep tegen vonnissen
van de jeugdrechtbank, rechtdoende op
een eis tot wijziging in het bestuur van de
kinderen en over de goederen van de
kinderen van uit de echt gescheiden
echtgenoten, moet bij verzoekschrift
worden ingesteld binnen een maand na de
uitspraak van de echtscheiding. (Artikel 302 B.W.; artt. 16 en 58 wet van
8 april 1965.)
27 februari 1975.
739
10. - Bu1•gedijke zalcen. - Akte van
hogeT be1·oep. TeTmijn van ve1·schijning. - De termijn waarover de partij,
in geval van hoger beroep tegen een
vonnis in burgerlijke zaken, moet beschikken om te verschijnen of van zijn
verldarirtg van verschijning akte te
laten nemen bedraagt ten minste acht
dagen. (Artt. 707 en 1042 G.W.)
l l april 1975.
879

7. - B1t1·ge1·lijlce zaken. - De 1'echter
in hoge1• beroep lean enkel ttitspraalc doen
ove1· de beslissing wellce do01· het hogm·
be1'oep van de pa1'tijen voo1· hem is gebmcht. - Beg1·ip. - Wanneer de eerste
rechter zich ertoe beperkt heeft de
11. - Bu1•ge1·lijlce zalcen.
Vorm. verweerder te veroordelen tot betaling
V e1·melding van de
van een uitkering tot levensonderhoud V e1·zoelcsch1'ijt. en zulks gedurende drie opeenvolgende plaats waa1· gedaagde in hoge1· be1·oep
maanden, en de partijen ertoe uit te alcte moet laten nemen van zijn ve1·lcla·ring
nodigen hem gegevens te verschaffen van ve1·schijning en van de daa1·toe vet•over hun financiele toestand teneinde eiste tennijn. - Ve1·melding van het uuT
over het overige te kunnen beslissen, · ove1·bodig. - Overbodig is de vermelding
kan de rechter in hoger beroep, op het van een uur in een akte van hoger beroep ·
enkel hoger beroep van die verweerder waarin melding wordt gemaakt van de
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plaats waar de gedaagde in hoger beroep
akte moet laten nemen van zijn verklaring van verschijning en van de termijn
voor deze verklaring. (Art. 1057 G.W.)
11 april 1975.
879

12. - Btwge1'lijke zaken.
Vorm. V e1·zoeksch1-ift. V et·rnelcling van cle
plaats waar cle geclaagcle in hoge1· be1·oep
akte moet laten nemen van zijn VCJ'schijning « binnen cle te1·mijn van acht clagen,
om negen Htw 's mot·gens ''·- Ve1·melcling
van het tttw veTko1·t geenszins de te1·mijn
van acht clagen. - De vermelding in een
akte van hoger beroep dat de gedaagde
alde moet laten nemen van zijn verklaring van verschijning op een bepaalde
plaats « binnen acht dagen, om negen
uur 's n1orgens )), verkort geenszins de
termijn voor deze verklaring. (Art. 1057
G.W.)
879
11 april 1975.
13. - Btt1·ge1·lijke zaken. - Akte van
hoge1· bemep. - Akte tot clagvaanling van
cle ge'intimee?·cle om te veTschijnen « na het
veTstt·ijken van cle wettelijke te1·rnijn van
acht clagen ''· Geen nietig akte. De termijn voor verschijning, die naar
luid van artikel 1057, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek in de akte van hoger
beroep moet worden vermeld en die
luachtens artikel 1042 de termijn van
acht dagen is, als bepaald in artikel 707
van ditzelfde wetboek, is een mininlumtermijn, zodat niet nietig is de akte van
hoger beroep waarin, met inachtneming
van de mini1numtermijn van acht dagen,
de termijn vermeld wordt waarbinnen de
verklaring van verschijning moet worden
gedaan.
9 mei 1975.
984

14. - Btt1'gerlijke zaken. - Weclemntwoo1·cl.
Get·echtelijk W etboek, a?·tilcel 1064. - Beg1·ip. - Ingevolge artikel 1064 van het Gerechtelijk Wetboek
hebben de eiser in hoger beroep en
de gedaagde in hoger beroep het recht
om binnen vijftien dagen van wederantwoorcl te dienen ; zulks onderstelt het
bestaan van een conclusie of van een
wederantwoord van de andere partij
waarop bim1en genoemde termijn moet
worden geantwoord ; na mededeling van
de conclusie van de gedaagde in hoger
beroep aan de eiser in hoger beroep
beschikt deze en niet de gedaagde in
hoger beroep dan ook over een termijn
van vijftien dagen om van wederantwoord te dienen.
21 mei 1975.
1005

15. - Btt?"ge?·lijke zalcen. - Alcte van
hoge1" beToep. - VerJJlichting, op stmjje
van nietigheicl, in cleze akte cle teTmijn
voor cle verschijning, alsmecle cle plaats,
cle clag en het tttt1' eTvan te veTmelclen. Niet-inachtneming van clit vooTschTift is
noch een veTZttim noch een om·egelmatigheicl bet1·ejjencle een op stmjje van vet·val
of van nietigheicl vooTgescht·even tet·rnijn
en lean claarmecle niet gelijkgestelcl wO?·clen.
- Akte clie alleen clan nietig lean VCJ"lclaa?·t wonlen, inclien het ve?'ZHim of cle
om·egelmatigheicl cle belangen schaaclt van
cle pm·tij clie cle exceptie opwet•pt. Niet-inachtneming van de op straffe van
nietigheid voorgeschreven verplichting,
naargelang van het geval, de termijn voor
de verschijning of de plaats, de dag en
het uur ervan in de akte van hoger beroep
te vermelden is noch een verzuim noch
een onregelmatigheid betreffende een op
straffe van verval of van nietigheid voorgeschreven termijn en kan daarmee niet
gelijkgesteld worden ; nietigheid van de
akte vloeit daaruit dus aileen voort, indien de belangen worden geschaad van
de partij die de exceptie opwerpt. (Artikelen 861, 862, 1057 en 1063 G.W.)
23 mei 1975.
1011
16. - BHt'gerlijlce zalcen. - Devoltttieve lcmcht van het hoge?' bemep.- Voorwam·clen. - Omvang. - De rechter in
hoger beroep die, zelfs gedeeltelijk, een
in het beroepen vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt, moet de zaak
naar de eerste rechter verwijzen, zelfs
indien in het vonnis andere beschikkingen, o.a. definitieve beschikkingen, voorkomen. (Art. 1068, lid 2, G.W.)
26jcmi1975.
1151
17. - Btt?'geTlijlce zalcen. - Devol·utieve kmcht van het hoge?' be1·oep. Rechte1· in hoge?' beroep clie een in het be?'oepen vonnis bevolen onclet·zoelcsmaatt·egel
bevestigt. - Geen t·echte?' aangewezen om
de zaak venlet· te behaztclelen. - Impliciete
beslissing clat cle eeJ·ste J'echte?' bevoegcl
blijft. - De rechter in hoger beroep die,
zelfs gedeeltelijk, een in het beroepen
vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt, zonder de rechter aan te wijzen
die ter verdere behandeling van de zaa.k
kmmis moet nemen, beslist impliciet dat
de eerste rechter hiertoe bevoegd blijft.
(Art. 1068, lid 2, G.W.)
26 juni 1975.
115
HOOFDSTUK III.
DIENSTPLIOHTZAKEN.

HOGER BEROEP.
HOOFDSTUK IV.
'STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCLJNZEN
INBEGREPEN).

§ 1. - Vorm. - Ontvankelijkheic1. Door het openbaar ministerie te verrichten
formaliteiten.

18.- Vorm. - Strafzaken. - Voo?'lopige hechtenis. - Beschikkingen van de
1'aadkame1·. Hogm· be1·oep do01' een
advocaat ingestelcl. W ettelijkheid. Hoger beroep tegen de beschikkingen
van de raadkamer welke zijn gewezen
in de gevallen waarvan sprake in de
artikelen 4, 5 en 8 van de wet van
20 april 1874 betreffende de voorlopige
hechtenis kan worden ingesteld hetzij
door de verdachte, in persoon, hetzij door
de advocaat, houder van de stukken.
(Artt. 19 en 20 wet van 20 april 1874;
art. 203bis Sv.)
29 oktober 1974.
274
19. - Strafzaken. - I nciclenteel be1·oep.
- Vo1·m. - Incidenteel beroep kan door
de gedaagde burgerlijke partij worden
:ingesteld bij een op de terechtzitting genomen mondel:inge conclusie. (Art. 203,
§ 4, Sv.)
26 november 1974.
369
20.- Termijn.- Strafzaken.- Ve1'.stekvonnis. - Betekening ove1·eenkomstig
artikel 37 van het Gm·echtelijk W etboek.
- Hoger bemep van de vm·oo1·deelcle na
het verst1·ijken van de te1·mijn van w·tilcel 203 van het W etboek van strafvo?'de?·ing. - Geen ove1·macht. - Niet ontvankelijk hogm· be1·oep. - In strafzaken
is niet ontvankelijk het hoger beroep
van de veroordeelde tegen een overeenkomstig artikel 37 van het Gerechtelijk
Wetboek betekende verstekvonnis, dat
is ingesteld na het verstrijken van de
termijn van artikel 203, § 1, van het
Wetboek van strafvordering, zonder dat
het hoger beroep wegens overmacht niet
kon worden ingesteld binnen de wettelijke termijn.
27 januari 1975.
591

21. - Strafzalcen. - Inciclenteel hoge1·
.bm·oep. V m·volgingen doo1' de administratie cle1• cli1·ecte belastingen tot toepassing van de boeten of ande1·e st1·ajfen
bepaalcl bij cle wetten op de inkomstenbelastingen en daarmede gelijkgestelde talcsen.
- Geen hager beroep van de administ'ratie
binnen cle wettelijke te1·mijn. - Inciden:teel hoge1· beroep niet ontvanlcelijk. -
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De administratie der directe belast:ingen,
op verzoek van wie vervolgingen moeten
worden ingesteld tot toepassing van de
boeten of andere straffen bepaald bij de
wetten op de inkomstenbelastingen en
daarmede gelijkgestelde taksen, moet
binnen de wettelijke termijn hager beroep
instellen tegen de beslissing over deze
vervolg:ingen en mag daartegen geen
incidenteel hoger beroep instellen. (Artikel 350 W.I.B. en art. 203 Sv.)
17 maart 1975.
802

22.- Strafzaken.- Hoger be1•oep van
de beklaagde. - Incidenteel hager beroep
van cle bu1·geTlijke partij. - Ontvankelijkheicl. - V oo1·waa1·de. - W anneer een
beklaagde zijn hoger beroep beperkt
heeft tot de beslissing op de strafvordering, is de burgerlijke partij niet ontvankelijk om incidenteel hoger beroep in
te stellen tegen deze beklaagde. (Artikel 203, § 4, Sv.)
25 maart 1975.
831
23. - Strafzaken. - Aanhangig maken
van cle zaak bij de 1·echte1' in hoge1· beroep.
- V erkla1·ing van hoge1· beroep en geen
dagvaa1·ding. In strafzaken wordt,
onder voorbehoud van het geval van
artikel 205 van het W etboek van strafvordering, de zaalcc bij de rechter in
hoger beroep aanhangig gemaakt door
de verklaring van hager beroep en niet
door de dagvaarding om voor hem te
verschijnen. (Impliciete oplossing.)
887
14 april 1975.

. 24. ~ Strafzalcen. - Beslissing waa1·bij
een zaalc sine die wo1·clt vm·daagd. Beslissing waa1·bij een feitelijke kwestie
of een 1'echtskwestie wonlt beslecht. Beslissing waa1'tegen hoge1' be1·oep lean
worden ingesteld. - Hoger beroep kan
worden ingesteld tegen de beslissing
waarbij een zaak sine die, zelfs zonder
verzet vanwege de partijen, wordt verdaagd, indien zij een feitelijke kwestie
of een rechtskwestie beslecht. (Art. 1046
G.W.) (Impliciete oplossing.)
1021
27 mei 1975.
25. Strafzaken. Termijn. Hoge1· be1•oep van het openbaa1· ministerie
bij het hof of cle 1'echtbanlc clie van het
be1·oep lcennis moet nemen. - Betelcening
binnen vijftien dagen. - Dag van de
uitspraak van het vonnis w'orclt niet bij
deze te1·mijn ge1·ekend. -De dag waarop
het vonnis wordt uitgesproken wordt niet
gerekend bij de termijn van vijftien
dagen waarbinnen het openbaar minis-
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terie bij het hof of de rechtbank die van
het beroep kennis moet nemen, zijn
beroep aan de beklaagde moet betekenen.
(Art. 205 Sv. ; art. 52 G.W.)
30 juni 1975.
1169

26.- Stmfzaken.- TeTmijn.- HogeT
be1·oep van het openbaa1· ministe1·ie.- TeTmijn voo1' cle betekening die eincligt op een
zateTclag, op een zonclag of een ancle1·e wettelij ke feestclag. W oTclt ve1•lengcl tot cle
eeTstvolgencle weTkclag.- Wanneer de wettelijke termijn van vijftien dagen waarin
het openbaar ministerie bij het hof of
de rechtbank die van het beroep kennis
moet nemen, zijn beroep aan de beklaagde n1.oet betekenen, eindigt op
een zaterdag, op een zondag of een
andere wettelijke feestdag, worclt hij
verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
(Art. 644, lid I, Sv.)
30 juni 1975.
1169
27.- Stmfzaken. - VoTm. - Hoge1·
be1·oep van het openbam· ministe1·ie. Akte van hoge1· be1•oep volgens welke het
hogM' be1·oep is ingestelcl << samen '' met
clat van cle bu1'f!B1'lijke pa1·tij. - Dmagtvijclte van het hoge1· be1·oep van het openbaa?' ministeTie. Door te verkla.ren
tegen een vonnis hoger beroep in te
stellen << samen >> 1net de burgerlijke
partij beperkt het openbaar ministerie,
wiens hoger beroep nooclzakelijk een
ancler doel heeft clan het hoger beroep
van de burgerlijke partij, zijn hoger
beroep niet tot de enkele telastleggingen
becloelcl in het hoger beroep van cleze
partij.
30 jlmi 1975.
1169
§ 2. - Draagwijdte van het hager beraep. Bevaegdheid van de rechter in hager bm·oep
en rechtspleging ( eenparigheid).

28. - Stmjzalcen. - Btwge1·lijke 1'echtsvonle1'ing. - Tegen cle bm·geTlijke 1'echtsvo1·cleTing geTicht miclclel niet voo1· cle
ee1·ste 1'echte1· vooTgeclTagen. - Ontvankelijk miclclel. - Geen wetsbepaling verbieclt een partij tegen wie een eis tot
schaclevergoecling is ingestelcl, zich tegen
deze eis voor de rechter te verdecligen
door miclclelen die zij voor de eerste
rechter niet heeft cloen gelden.
1 oktober 1974.
145

29.- Stmjzaken.- BttTf!M'lijke 1'echtsvoTcleTing. V1·ijsp1·ekencl vonnis. HogeT beToep van cle btt1'ge1'lijke pa1·tij
ontvankelijk. Bevoegclheclen van cle
Techte1' in hogeT be1·oep. - Op het ont-

vankelijk hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vrijsprekencl vonnis, is de rechter in hoger beroep bevoegcl
om na te gaan, wat de burgerlijke rechtsvorclering betreft, of het misdrijf dat ten
grondslag ligt aan cleze vorclering bewezen
is en of het aan de burgerlijke partij
schacle heeft berokkend. (Art. 202 Sv.)
8 oktober 1974.
177
30. Stmjzaken. HogeT be1·oep
tegen een vonnis waanlooT cle beklaagcle,
na ve1·zet, is VTijgesp1·oJcen en waa1·in de
1·echtbank zich onbevoegcl ve1·klaa1·t om
OVM' cle buTf!M'lijlce 1'echtsvoTcleTing ttitspmalc te cloen. - Bevoegclheicl van cle
1'echteT in hoge1· beToep. JJ!Iotive1ing
van zijn beslissing. - Op de ontvankelijke hoger beroepen van het openbaar
ministerie en van de burgerlijke partij
tegen een vonnis waardoor de beldaagcle,
na verzet tegen een vonnis tot veroorcleling zowel op de burgerlijke rechtsvorclering als op de strafvordering, is vrijgesproken en waarin de rechtbank zich
onbevoegd heeft verldaard om kennis te
nen1.en van de eerste rechtsvorclering,
kan de rechter in hoger beroep, zonder
miskenning van het wettelijk gevolg van
een verzet dat ontvankelijk wercl verklaarcl, het verstekvonnis bevestigen,
als hij verklaart de redenen en het beschikkende gedeelte ervan over te nemen.
(Art. 185 Sv.)
3 december 1974.
395

31. - Stmjzaken. - Btw•ge1·lijke 1'echtsvonle1·ing. - V1·ijspmalc clam· de politie1'echtbank. - Enlcel hogM' be1·oep van cle
bu1'f!M'lijlce pa1·tij. J!Vijziging en toekenning van schacle.ve?·goecling clom· cle
C01'1'ectionele 1'echtbanlc. Eenstemmigheicl veTeist. - Het vonnis van de correctionele rechtbank dat, op het enkel
ontvankelijke hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vrijsprekencl
vom1.is van de politierechtbank, aan deze
partij schadevergoeding heeft toegekend,
moet vaststellen dat het met; eenstemmigheid is gewezen, in zoverre het dit
misclrijf, grondslag van de burgerlijke
rechtsvordering, bewezen verldaart. (Artikel 211bis Sv.)
23 deceillber 1974.
31
32. Stmjzalcen. YeTzet van cle
belclaagcle tegen cle ve1·ooTcleling op cle
stmjvonleTing, gecleeltelijlc gegToncl ve1'klaa1·cl, en tegen de burge1'1'echtelijlce ve1'oo1·cleling, niet ontvanlcelijlc vM·lclaa1·cl. V1·ijspmalc op cle st?·ajvo1·clering. - Gevolg
op cle uitspraalc ove1' cle bu1·geTlijlce 1·echts-
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vonlering. - · Wanneer de rechter in
eerste aanleg, uitspraak doende op het
verzet van de beldaagde, deze op de
strafvordering veroordeelt en diens verzet
tegen zijn veroordeling op de burgerrechtelijke vordering niet ontvankelijk
verldaart, mag de rechter in hoger beroep,
na beldaagde op de strafvordering te
hebben vrijgesproken, zich niet onbevoegd verklaren om over de burgerrechtelijke vordering uitspraak te doen zonder
het verzet ontvankelijk te hebben verldaard.
24 december 1974.
494
33. - Stmjzaken. - Eenstemmigheid.
- Wijziging door de co1·rectionele 1'echtbank van een vrijsp1·ekend vonnis van
de politierechtbank. Eenstemmigheid
vereist. - Om een door de politierechtbank vrijgesproken beldaagde in hoger
beroep te veroordelen, moet de correctionele rechtbank uitspraak doen met
eenparige stemmen van haar leden.
(Art. 2llbis Sv.)
555
20 januari 1975.
34. -- Stmjzaken. Verslag ttitgebmcht do01· een 1·echter die niet alle zittingen ovM' de zaak heejt bijgewoond. N ietige beslissing. - W anneer volgens
de vermeldingen van de uitgifte van de
beslissing in hoger beroep verslag werd
uitgebracht door een rechter die niet
alle zittingen heeft bijgewoond, is deze
beslissing nietig. (Art. 779, lid 1, G.W.
en 209 Sv.)
21 januari·1975.
565

35. - Stmjzaken. - Bevestiging cloo?'
de ?'echter in hoger bemep, op g1•ond van
eigen ?'edenen, van de beslissing van de
em·ste ?'echte?'.- Dmagwijdte.- De rechter in hoger beroep die de eigen redenen
vermeldt waarop hij steunt om de beslissing van de eerste rechter te bevestigen, neemt het beschikkende gedeelte,
maar niet de redenen van die beslissing
over.
11 februari en 5 mei 1975. 651 en 970
36. - Stmjzaken. - Oim:el?·echtelijke
voTdeTing. -'- Hogm· be1·oep van de burge?'lijke pa1·tij. - Oonclusie die de heTVO?'ming van het beroepen vonnis vmagt
op een punt van het beschikkende gedeelte.
- Impliciet vm·zoek tot bevestiging van
het ove1·ige. De burgerlijke partij,
eiseres in hoger beroep, die in haar conclusie slechts de hervorming van het
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beroepen vonnis, vraagt op een punt van
het beschikkende gedeelte, verzoekt impliciet om de bevestiging van het overige
van het beschikkende gedeelte van dit
vonnis.
18 februari 1975.
678

37. - Macht van de 1·echtm· in hoge?'
be1·oep. - Stmjzaken. - Oivielrechtelijke
rechtsvoTde?·ing. - Hogm· beToep van de
btwge?·lijke pm·tij. - OonclttcleeTt tot de
he?'V01'ming van een pttnt van het beschiklcende gedeelte van het beToepen vonnis. - Hm·voTming van ambtswege, op
een andeT punt, in het voo1·deel van de
btwge?'lijke paTtij. - Onwettelijke beslissing. - Onwettelijk is de beslissing van
de rechter in hoger beroep die, terwijl de
burgerlijke partij in haar conclusie
slechts de hervorming van het beschikkende gedeelte van het beroepen vonnis
vraagt op een ptmt, van ambtswege een
ander punt van het beschikkende gedeelte hervormt en aan de burgerlijke
partij een som toekent die het door haar
bij conclusie gevraagde bedrag overtreft. (Art. 1138, 2°, G.W.)
18 februari 1975.
678
38. - Stmjzaken. - Eenstemmigheid.
- Bm·oepen vonnis waarbij wonlt bevolen
dat de beslissing w01'dt belcendgemaakt. H of van be1·oep dat deze stmj bevestigt
en ook de bekend te maken ve?'OO?'delingen
vm·zwam·t. Belcendmalcing als straj
op zichzelf niet verzwaa1·d. - Geen eimstemmigheid ve1·eist voo?' de bekendmalcing
van de beslissing. - Wanneer het hof
van beroep de bekendmaking als bij.
komende straf, zoals deze door de eerste
rechter is uitgesproken, bevestigt met
verzvvaring van de bekend te In& ken
veroordelingen, verzwaart de beslissing
van dit hof op zichzelf niet de bekendmaking als straf en moet zij, wat deze
straf betreft, niet met eenste1nmigheid
worden uitgesproken.
25 februari 1975.
724

39. - Stmjzaken.- Eenparigheid.Gm·echt in ho gm· be1·oep dat de doo?' de
ee1·ste ?'echtm· ttitgesproken politiegeldboeten Ve?'Vangt d001' een C01'1'ectionele geldboete. - St1·ajve?·zwm·ing. - Eenpm·igheid ve1·eist. - Het gerecht in hoger beroep dat de door de eerste rechter uitgesproken politiegeldboeten vervangt
door een correctionele geldboete, verzwaart aldus de straf, zelfs indien het
bedrag van deze geldboete het samengeteld bedrag van die welke werden toe-

1300

HUUR VAN DIENSTEN.

gepast door de eerste rechter niet te
hoven ga.at ; het kan geen dergelijke
strafvordering opleggen zonder uitspraak
te doen met eenparige stemmen van zijn
leden. (Art. 211bis Sv.)
18 maart 1975.
806

40. - Stmjzalcen. -Hoger beroep van
het openbaa1· rninisterie. Gevolg t.a.v
de voo1· cle belclaagcle vrijwillig tnssengelcomen partij. - Ingevolge het hoger beroep van het openbaar ministerie wordt
de rechtsvordering van de burgerlijke
partijen tegen de voor de beklaagde vrijwillig tussengekomen partij niet aanhangig gemaakt bij de rechter in hoger
beroep en wordt die partij du:s geen geintimeerde.
14 april 1975.
887
41. - Stmfzalcen. - Hoge1· beroep van
cle belclaagcle. Gevolg varl! dit hoge1·
beroep t.a.v. de voor de belclaagde m·ijwillig tttssengelcomen pa1·tij die in solidum
rnet cleze is veroonleelcl jegens de bu1·gerlijlce pm·tijen. Ingevolge het hoger
beroep van de belclaagde tegen de
beslissing, waarbij deze met de verzekeraar van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, die vrijwillig is tussengekomen, t.a.v. de burgerlijke partij in
soliclttm tot schadevergoeding worclt
veroordeelcl, worclt de vrijwillig tussengekomen partij niet ontheven van het
verval wegens het niet-instellen van
hoger beroep binnen de wettelijke tormijn en mag zij evenmin inciclenteel
hoger beroep instellen, daar zij geen
ge!ntimeerde is.
887
14 april 1975.

42. - Strajzalcen. - A1·rest tot ve1'zwa1'ing van de gevangenisst1·ajjen en van de
geldboeten en bovendien tot ve1'Vallenve1'lclm·ing van het 1·echt een voe~·tuig te besttw·e~~. Eenstemmigheicl enlcel vastgesteld voor cle ve1'ZWa1·ing van cle gevangenisst?·affen en cle gelclboeten. - Onwettelijlce
ve1'001'cleling. - W anneer het gerecht in
hoger beroep de gevangenisstraffen en de
geldboeten verzwaart en bovendien vervallenverlclaring van het recht een voertuig te besturen uitspreekt, moet het
zijn beslissing met eenparige stemmen
van zijn leden nemen voor elke van beide
beschikkingen. (Art. 211bis Sv.)
2 juni 1975.
1043
HOOFDSTUK V.
TUOHTZAKEN,

43. -

Tuchtzaken. -

Onle de1· genees-

he~·en - P1·ovinciale 1·aacl - Beslissingen
vatbam· voor hoge1· be1·oep. Hoger
beroep staat open tegen alle beslissingen
van de provinciale raden van de Orde
der geneesheren, ook die genomen buiten
hem bevoegdheid, tenzij de wet bepaalt
dat zij in laatste aanleg gewezen zijn.
(Art. 13, lid 1, K.B. nr. 79 van 10 novem.ber 1967.)
633
4 februari 1975.

44. - Vonn. - Tuchtzalcen. - Beslissing van cle Taacl van de Onle van a1'·
chitecten. - Hoger be1·oep ingestelcl bij
te1· post aangetelcende bt·iej die niet oncle?'telcencl is. - N ietigheicl van cle alcte ttit
te sprelcen cloo1• cle 1·aad van be1·oep van
de Onle, zelfs ambtshalve. - Het hoger
beroep ingesteld tegen een beslissing van
de raad van de Orde van architecten door
een ter post aangetekende brief die niet
is onclertekend is nietig ; de nietigheid
van deze proceshandeling moet, zelfs
ambtshalve, uitgesproken >vorclen door
de raad van beroep van de Orde. (Artike·
len 26, lid 2 en 6, wet van 26 jcmi 1963 en
862, §§ 1, 2°, en 2, G.W.)
14 nmart 1975.
791
45. Tuchtzalcen.
Ge?·echtsclett1'wam·de?'S. - Beslissingen van de ar1·onclissementslcame1'. Beslissingen wctartegen geen hoge1· bet·oep lean wm·clen ingestelcl. Tegen de beslissingen in
tuchtzaken van de arrondissementskarner
van gerechtsdeurwaarders kan geen hoger
beroep worden ingesteld. (Art. 531
G.W.) (Impliciete oplossing.)
12 jcmi 1975.
1084
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1. - Aannemingscontt·act. - F'ontieve
ttitvoe1·ing van een wedc. - BeoonlelingsC1'ite1'ittm. - De regels inzake contractuele aansprakelijkheid worden niet geschonden door de feitenrechter die de
fout, welke in de uitvoering van een
aannerningscontract is begaan, beoordeelt op grond van het criterium van de
uitvoering volgens de regels van de
kcmst of conforn1. de vakkundige techniek, zelfs indien hij ten overvloede vaststelt dat de medecontractant in de waan
werd gelaten dat het werk behoorlijk
was uitgevoerd. (Artt. 1137, 1142 en
1789 B.W.)
25 oktober 1974.
263

2. -

Aannemingscontmct. -

Oont1·ac-
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tttele aanspmkelijlcheid van de aanne11W1' van een werlc en eventttele aansprakelijlcheicl van een clenle. - Reehte1· die
beslist clat cle sehacle uitsltiitencl te wijten
is aan cle jottt van cle aanneme1·. - Geen
onde1·zoek noclig om te weten of m· tttssen
cleze clenle en cle aanneme1· van het we1·lc
een vm·bancl van onclergesehiktheicl bestaat.
De feitenrechter die beslist dat de
schade welke door een aannen'ler in de
uitvoering van een werk is veroorzaakt,
uitsluitend te wijton is aan een font van
de aannmner en die elke fout van een
dm·de uitsluit, behoeft niet meer te onderzoeken of er tussen deze dm·de en de
aanne1ner van het werk een verband
van ondergeschikthoicl bestaat. (Artikel 1797 B.W.)
263
25 oktober 1974.
3. - Actnneming van we1'7cen, leveringen
en transpo1·ten voor 1·ekening van de
Staat. - Koninlclijk beslttit van 5 oktobe1·
1955 tot ngeling van de aannemingseontmeten. - Bepalingen van cle bijlage
bij clat lconinlclijlc beslttit. - Die bepalingen zijn wetten in cle zin van a1•tilcel 608
van het Ge1·echtelijlc liVetboek. De
bepalingen van de bijlage bij het koninklijk besluit van 5 oktober 1955 tot
regeling van de overeenkomsten betreffencle ammmningen van werken, leveringen en transporten voor rekening
van de Staat zijn wetten in de zin van
artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, ofschoon zij in de bijlage " contractuele administratieve bepalingen " worden genoemd.
8 november 1974.
317

4 . - Aannemingsovm·eenkomst.- Op1'ichting van een gebonw. - Goecllcettring
van het wm·lc do01· de opcl1·achtgevm·. Goeclketwing stelt cle aanneme1• niet vrij
van zijn aansprakelijkheid voor de ve1·borgen geb1·eken. - W anneer een aannemingsovereenkomst de oprichting van
een gebouw beoogt, stelt de goedkeuring
van de werken door de opdrachtgever
de aannemer niet vrij van zijn aansprakelijkheid voor de verborgen gebreken.
13 maart 1975.
783

5.- Oontraetttele aanspmkelijkheicl van
de aanneme1• jegens de eigenaa1". - Omvang. Btttwschapsstoornis. Zelfs
als hem geen fout kan worden ten
laste gelegd, is de aam'lemer, die zich
jegens de opdrachtgever bij overeenkomst
ertoe heeft verbonden alle aansprakelijkheid en alle risico's van de onderneming
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op zich te nomen, verplicht de opdrachtgever te vrijwaren voor een rechtsvordering welke op grond van artikel 544 van
het Burgerlijk Wetboek door de eigenaar
van een naburig erf is ingesteld wegens
een stoornis die de mate van de normals
buurschapsongemakken overschrijdt.
29 mei 1975.
1033
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Algemene beg1·ippen.

HooFDSTUK

I. -

HooFDSTUK

II. -

HooFDSTUK

III. -

Paeht.

HooFDSTUK

IV. -

Hanclelshtttt1'.

Httishtttw.

HOOFDSTUK I.
ALGEJ\'IENE BEGRIPPEN.

HOOFDSTUK II.
HursHuUR.

HOOFDSTUK III.
PACHT.

1. Paeht. Opzegging doo1· cle
verpaehte1·. - Btwgerlijk W etboek, m·tilcel 1775. - Ve1•zet van cle paehte1·. Reehtsvo1·cle1·ing tot geldigve1·klaring. Reehtsvonlering clie cle nooclzakelijke aanmtlling van de lcennisgeving van cle opzegging is. - V66r de inwerkingtreding
van de wet van 4 november 1969 was,
in geval van verzet vanwege de pachter,
de rechtsvordering tot geldigverklaring
van de opzegging van de pachter door de
verpachter de noodzakelijke aanvulling
van de kennisgeving van de opzegging.
(Art. 1775, B.W. gewijzigd bij de wetten
van 7 juli 1951 en 15 juni 1955.)
5 september 1974.
16
2.- Paeht.- Opzegging. - Ve1-paehte1·s door cle 1·eehte1· gemaehtigd om namens
een vm-paehte1·-medeeigenaa1· aan de pachter opzegging te doen. - Vonnis clat e1·nit
ajleidt clat cle machtiging oak gelclig was
voo1• de 1"echtsv01·cle1'ing tot gelcligvm·kla1'ing van cle opzegging. - Wettelijkheicl.
W ettelijk gerechtvaardigd is het
vonnis dat, bij de vaststelling dat verpachters door de rechter gemachtigd zijn
om aan de pachter opzegging te doen
namens een verpachter-medeeigenaar,
die zulks weigerde, eruit afleidt dat
deze machtiging ook geldig was v9or de
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rechtsvordering tot geldigverklaring van
deze opzegging. (Art. 177 5 B.W., gewijzigd bij de wetten van 7 juli 1951 en
15 juni 1955.)
16
5 september 1974.

3. - Facht. - Opzegging dam· de ve1'pachte1'. - Opzegging v661· de inwm·kingt?·eding van de wet van 4 november 1969.
- Gelcligheid en gevolgen van de opzegging moeten wo1·den beoonleeld op g1·ond
van de wettelijke bepalingen clie van
kmcht zijn op het ogenblik van de opzegging. -De geldigheid en de gevolgen
van de opzegging door de verpachter aan
de pachter gegeven v66r de inwerkingtreding van de wet van 4 november 1969
moeten worden beoordeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van
kracht zijn op het ogenblik van de kennisgeving ervan. (Art. IV, 1° wet van
4 november 1969.)
82
19 september 1974.
4. - Facht. - Wet van 26 juli 1952
tot beperkinr; van de pachtp1•ijzen. Laagstamj1·u~taanplanting.
N m·male
pachtwaarde in 1939. - Feitem•echte1' die
het ontb1·eken, in 1939, van laagstamj1·uitaanplantingen en het apart kamkter
van dergelijke aanplantingen vaststelt. Feitenrechte1' die VM'mag daa1·uit aj te
leiden dat vom·melde wet niet toepasselijk
is op de pachtp1·ijs van laagstamfr~titaan
plantingen. - De feitenrechter die het
ontbreken, in 1939, van laagstamfruitaanplantingen vaststelt, alsook het fundamenteel verschil tussen dergelijke aanplantingen en gewone exploitatiepachten,
vermag daaruit af te leiden dat de wet
van 26 juli 1952 tot beperking van de
pachtprijzen niet toepasselijk is op de
pachtprijs van laagstamfruitaanplantingen. (Artt. 1, 3, 5 en 6 wet van 26 juli
1952.)
27 september 1974.
128

5. - Facht. - Wet tot bepm·king van
de pachtprijzen vm·vat in m·tikel III van
de wet van 4 novembm· 1969 tot wijziging
van de pachtwetgeving en van de wetgeving
betreffende het recht van voo1·koop ten
g~mste van h~mrde1·s van landeigendommen. Laagstamj1·uitaanplanting. Vaststelling door de p1·ovinciale pachtpTijzencommissies van maxim~tm-coeffi
cienten, enkel wat bet1·ejt landbouwgronden
en weiden. - Feitem·echte1' die daa1·~tit
kan ajleiden dat voormelde wet niet toepasselijk is op de pachtp1·ijs van laagstamjruitaanplantingen. - De feitenrechter,
die vaststelt dat de langstamfruitaan-

plantingen niet kunnen ondergebraoht
worden in de rubrieken, voorkomende in
de door de provinciale pachtprijzencommissies bepaalde maximum-coiifficienten
voor de pachtprijzen betreffende landbouwgronden en weiden, kan daaruit afleiden dat de wet tot beperking van de
pachtprijzen, vervat in artikel III van
de wet van 4 november 1969 tot wijziging
van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van de huurders van
landbouweigendommen, niet toepasselijk is op de pachtprijs van laagstamfrui taanplan tingen.
27 september 1974.
128
6. - Facht. - Artikel 1345 van het
Gerechtelijk Wetboek. - Bepaling die de
ontvankelij kheid van de 1'echtsV01'dM·ingen
inzake pacht doet ajhangen van een V001'ajgaande opmeping van de ve1·weM·dm· tot
minnelijke schikking. - Bepaling die de
openba1·e orde niet malct. - De bepaling
van artikel 1345 van het Gerechtelijk
W etboek volgens welke geen rechtsvordering inzake pacht ontvankelijk is indien
de verweerder niet tot minnelijke schikking is opgeroepen, is geen bepaling die
de openbare orde raakt.
16 oktober 1974.
228

7. - Facht. - EisM' die de venveerde1·
v661· de 1'echtsvm·de1·ing niet tot minnelijlce
schikkingen heejt opgeroepen. VM·wee1·der die zijn ve1·weer V001' de jeitenrechtM' heejt voo1•ged1'agen zonder in limine
litis de exceptie van niet-ontvankelijlcheicl
op te WM'pen. - Exceptie die niet mem·
voo1· de 1'echter in hogM' be1·oep kan worden
opgeworpen. - Inzake pacht kan de verweerder, die niet in limine litis de exceptie heeft ingeroepen welke hieruit is
afgeleid dat hij niet v66r de rechtsvordering tot minnelijke schikking is opgeroe·
pen en die zich over de zaak ten gronde
heeft verdedigd, deze exceptie niet voor
de rechter in .hoger beroep opwerpen.
(Art. 1345 G.W.)
16 oktober 1974.
228
8. - Facht. - Geen gesch1·even pachtovereenlcomst. - Gebntik van een landeigendom tegen betaling. - Geb1·uilc waar~tit het bestaan van een pacht blijkt. Gebruik van een landeigendom, o.a.
van een weide, tegen betaling, kan
behoudens tegenbewijs beschouwd worden als het bewijs van het bestaan van
een pacht, zelfs als de gebruiker van de
weide toegestaan heeft dat de eigenaar
daarop zijn vee liet grazen. (Artikel 1
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vervat in artikel I van de wet van
4 november 1969 betreffende de pacht.)
25 oktober 1974.
261
9.- Pacht.- P?·ecai?' genot,- Beg1·ip.
- N och het feit dat van een weide geen
melding werd gemaakt in de overeenkomst waarbij een verpachter aan een
pachter andere goederen heeft verpacht,
noch de gerechtelijke bekentenis van de
pachter dat de verpachter zich de beschikking over cleze weide heeft voorbehouden voor het geval dat hij er bouwwerken zou uitvoeren, volstaan o1n aan
de verhuring van deze weide het karakter
toe te kennen van een precair genot
waardoor het bestaan van een landpacht
wordt uitgesloten. (Artikel I vervat in
artikel I van de wet van 4 november
1969 betreffencle de pacht.)
25 oktober 1974.
261

10.- Pacht. -Recht van vom·koop. Verkoop van het verpachte goed aan twee
verscheidene kopers, doch in een en dezeljde
nota?·iele akte. Geen verkoop van een
Geen
deel van het verpachte goed. verkoop van een cleel van het verpachte
goed, in de zin van artikel1778quater van
het Burgerlijk Wetboek, is de verkoop
van de verpachte goed aan twee verscheiclene kopers in een en dezelfde notariele
akte.
17 januari 1975.
545

11.- Pacht.- Recht van voorkoop.Pachter die ajziet van de uitoefening van
dit ?'echt op het VM'Pachte goed. - Ve?'kaveling van het verpachte goed en ve1·koop
aan vm·scheidene kopers. - Nieuwe aanbiedingen noodzakelijk. - Hoewel het
recht van voorkoop in beginsel ondeelbaar is, belet niets dat de eigenaar bij
de verkoop van een verpacht goed aan
een enkele pachter, dit goed in meerclere
kavels splitst ; hij kan deze evenwel niet
aan verscheidene kopers verkopen clan
nadat hij aan de pachter die van de uitoefening van zijn recht van voorkoop
op het verpachte goed heeft afgezien,
nieuwe aanbiedingen doet, rekening houdende met de geplande verkaveling en
met de door iedere koper aangeboden
prijs. (Art. 1778ter B.W.)
17 januari 1975.
545
12. - Pacht. - Ontbinding van de
ove?'eenkomst hieTOJJ geg1·ond dat een uitcl?·ukkelijk beding wam·door de pachte~·s
wa1•en gebr,mden doo?' hen niet we1·d nageleejd. - Verwe1·ping van het verzoek van
de pachte?'s om door getttigen te bewijzen
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dat dit beding heT?'oepen was. - Wettelijkheid.- De rechter die de ontbinding
van een pacht gronclt op de inhoud van
de akte waarin de partijen de voorwaarden van hun akkoord hebben vastgelegd,
door vast te stollen dat een uitdrukkelijk
beding van de overeenkomst door de
pachters niet is nageleefd en dat er voor
het vermogen van de verpachters een
groat nadeel uit voortvloeit, kan uit deze
enkele overwegingen afleiden dat aan de
pachters niet kon worden toegestaan dat
zij door getuigen bewezen clat dit beding
herroepen was, (Art. 1341 B.W.)
13 februari 1975.
660

13. Pacht. Achte?'eenvolgende
ove?'eenkomsten waarvan het voo?'we?'P een
dutt?' van zelfs minder dan een jaar
geb1·uik in zich sluit en waarbij de geb?·uiker zich ve1·bindt om op eenzelfde perceel
voo?' het gewone teelt-en onde?·houdswe?·k
te zoTgen. - Wettelijk ve1·moeden dat een
pachtovereenkomst bestaat. - Artikel 2,
2°, van de afdeling van het Burgerlijk
W etboek houdende de regels betreffende
de pacht in het bijzonder (wet van 4 november 1969, artikel I) voert het vermoeden in dat een pachtovereenkol:nst vormen, ongeacht de bepalingen van de akte
waarin zij vastgesteld zijn, de achtereenvolgende overeenkomsten waarbij dezelfde gebruiker zich, zelfs voor overeenkomsten waarvan het voorwerp een
duur van minder dan een jaar gebruik
in zich sluit, jegens eenzelfde eigenaar
verbindt om op eenzelfde perceel gedurende meer clan een seizoen voor het
gewone teelt-en onderhoudswerk te zorgen.
2 mei 1975.
968

14.- Pacht. - Bestaan en voo?·waarden
van de huurovereenkomst. - Bewijsmiddelen. - Bij ontstentenis van een geschrift tot vaststelling van een pacht,
kan degene die in het bezit is van een
landeigendom het bewijs van het bestaan van een pacht en van de pachtvo'orwaarden leveren door alle rechtsmiddelen, met inbegrip van getuigen en
vermoedens. (Art. 3 vervat in afdeling 3
van hoofdstuk II van titel VIII van
Boek III van het Burgerlijk Wetboek
[wet van 4 november 1969, art. I].)
9 mei 1975.
985

15. - Pacht.
Ve?'hu?·ing van j?·uitbomen. - Verhuring die valt onder toepassing van de wet van 26 juli 1952 tot
bepe1·king van de pachtprijzen en van de
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wet tot beperking van de pachtp1·ijzen
vervat in m·tikel III van de wet van
4 novembe1· 1969 tot wijziging van de
pachtwetgeving. - De verhuring van in
een weide groeiende fruitbomen, terwijl
het gras aan de verhuurder behouden
blijft of aan derden verhuurd wordt,
valt onder toepassing van de wet van
26 juli 1952 tot beperking van de pachtprijzen en van de wet tot beperking van
de pachtprijzen vervat in artikel III van
de wet van 4 november 1969 tot wijzigi:ng van de pachtwetgeving en van de
wetgeving betreffencle het recht van
voorkoop ten gunste van huurclers van
lancleigenclommen ; de pachter is clerhalve gerechtigcl, op groncl van die
wetgeving, de herziening van de pachtprijzen te vorderen in zoverre ze de wettelijk toegelaten prijzen overschrijden.
(Art. 1 van afdeling van het Burgcrlijk
Wetboek houdende de regels betreffende
de pacht in het bijzondere [artikel I van
de wet van 4 novernber 1969].)
1064
6 jmli 1975.
16. Pacht. Ondel'pacht zonde1·
schl-ijtelijke toestemming van de vm·pachte~·. Gelcligheid. - Gevolgen. - Artikel 30, vervat in artikel I van de wet
van 4 november 1969 tot wijziging
van de pachtwetgeving, luiclens hetwelk
de pachter van landeigenclorn het gepachte goed noch geheel noch ten dele in
onclerpacht mag geven zoncler schriftelijke toestemming van de verpachter,
stelt de rechtsbetrekkingen vast tusson
verpachter. en pachter; een clergelijke
overeenkomst kan dus gelclig zonder
schriftelijke toestemming vanwege de
verpachter worden gesloten, doch in dat
geval kan zij aan laatstgenoen'tde niet
worden tegengevvorpen.
13 jcmi 1975.
1087

17. - Pacht. - Opzegging clo01· de
veTpachte1· om het pachtgoecl peTsoonlijk
te exploiteren samen met een gezinslid.
Opzegging waa1·in de iclentiteit niet
wonlt ve~·melcl van degene die het goecl
met de ve1·pachte1' gaat exJJloiteren. De verpachter die aan
Gelcligheicl. de pachter van een pachtgoed opzegging
geeft teneinde het good persoonlijk te
exploiteren samen 1net een gezinslid,
is niet verplicht in de opzegging de
iclentiteit te vermelden van de persoon
met wie hij het goecl gaat exploiteren.
(Artt. 7, 9, 12-1, 12-5 en 13-1 vervat in
art. I wet van 4 november 1969.)
20 juni 1975.
1125

18. Pacht. Wetgeving inzake
pacht.- Van dwingencle aanl.- Beg1·ip.
- De dwingencle aarcl van de wetgeving
inzake pacht belet nier dat de erfgenamen
van een landbouwbeclrijf onder hen
zekere schikkingen treffen teneincle, zonder enige pachtovereenkomst te doen
ontstaan, het beclrijf voorlopig op een
normale wijze te exploiteren in een
goecle verstandhoucling tussen de medeerfgenamen, in afwachting clat de vereffenings- en verdelingsverrichtingen geeincligcl zijn, indien zodoende die wetgeving niet wordt ontcloken. (Art. I
wet van 4 november 1969 [afcleling
van het Burgerlijk Wetboek over de
bijzonclere regels inzake pacht].)
27 juni 1975.
1158
19. - Pacht.
Lanclbomubeclrijj met
mtlttHWg?·onclen en weiclen. - E1jgenamen
die zijn ovenengelwmen cle g1·oncl do01·
een vctn hen te laten exploite?'e?1 tegen betaling van een ve1·goeding en hem cle weiclen
te laten geb?'ttiken mits hij hie1'V001' een
ve1·goecl1:ng betaalt, in afwctchting dat cle
ve?'effenings- en venlelingsve?Tichtingen
geeincligcl zijn. - Ztdke overeenlcomst is
een oveTeenkomst sui generis en geen
JXtcht. - vVanneer de erfgenamen voor
het behoucl van de normale exploitatie
van eenlandbouwbedrijf, dat zij van hml
ouders hehben geerfcl, en van een goede
verstandhouding tussen de mecle-erfgenamen in afwachting clat de vereffeningsen verdelingsverrichtingen geeindigd zijn,
zoncler clat zij de wetgeving inzake pacht
willen ontduiken, een van hen voorlopig
belasten met de exploitatie van de cultuurgronclen tegen een door hen te
betalen vergoeding en hem tevens de
weiden persoonlijk laten gebruiken, tegen een door hem te betalen vergoeding,
kan de rechter eruit afleiden dat de alclus
gesloten overeenkmnst· een overeenkomst
stti gene1·is is en geen pachtovereenkomst. (Art. I wet van 4 november 1969
[afdeling van het Burgerlijk \Vetboek
over de bijzondere regels inzake pacht].)
27 juni 1975.
1158
HOOFDSTUK IN.
HANDELSHUUR.

20. - Hanclelshtttw. - A1·tikel 3 vervat
in cle wet van 30 ap1·il 1951. - JJJAnimnm chtttl' van de htttt?'ove1·eenkomst. Dtttw in de l'egel op negen jam· vastgestelcl.
- De cluur van een handelshnurovereenkomst kan in de regel niet minder bedragen clan negen jaar. (Artikel 3 vervat

HUWELIJK.
in de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten.)
21 november 1974.
351

21. - Handelslmtw. - Dtttt1' van een
he1·nienwde htttt1·ove1·eenkomst. - Beslissing dat een deTgelijke ove1·eenkomst voo1·
een onbepaalde tijd is gesloten. - Niet wettelijk gm·echtvaaTdigde beslissing. - Buiten de uitzonderingen van de wet
van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, kan de rechter niet
wettelijk beslissen dat een handelshuurovereenkomst die onder de toepassing
valt van deze wet voor een onbepaalde
duur is gesloten, zelfs indien het om een
hernieuwde huurovereenkomst gaat. (Artikelen 3 en 13 vervat in de wet van
30 april 1951.)
21 november 1974.
351
22. - Handelslmtt1'.
Htttwve1·nieztvVeigm·ing van de ve1·htmnle1·
hie1·op geg1·ond clat hij het ve1'htttwcle
goed pe1·soonlijk en weTkelijk in gebntik
wil nemen of het in geb1·nik doen nemen
ove1·eenkomstig de bepalingen van m·tilcel16, I, 1°, ve1·vat in cle wet van 30 a1J1'il
1951. - Bevoegclheicl van cle 1'echte1'. De rechter kan de weigering van de verhuurder een handelshuur te hernieuwen
verwerpen wanneer de wil, waarop de
verhuurder zich tot staving van zijn
weigering beroept, om het verhuurde
goed persoonlijk en werkelijk in gebruik
te nemen of het in gebruik te doen nemen
overeenkmnstig de bepalingen van artikel 16, I, 1°, vervat in de wet van
30 april 1951, van meet af aan niet
oprecht of niet \ratbaar voor uitvoering
voorkomt. (Art. 16, I, 1°, en 24 vorvat
in de wet van 30 april 1951.)
31 januari 1975.
623
~ving.

23.- Handelshtttw.- Ve1·zoek tot he1'nienwing van cle lmtw·. V m·lmtwcle1'
clie zich niet be1'0ept op het vm·val wegens
te late betekening van het ve1·zoek tot
hentietttving van de hntt1'0Ve1·eenlcomst en
zich enkel be1·oept op een wettelijlce Teclen
om cleze te weige1·en. Omstancligheicl
waa1·uit niet lean wo1·clen ajgeleicl clat cle
ve1·hutwcle1' zich niet meeT wmt be1·oepen
op clat vm·val en znllcs niet nwe1· zan hmnen
cloen tijclens een late1· pToces. Uit
de omstandigheid aileen dat de verhuurder van een handelspand, die tegen
de huurder, die om hernieuwing van
zijn huurovereenkomst verzoekt, het
verval had kmmen opwerpen wegens
te late betekening van dat verzoek, zich
enkel beroept op een wettelijke reden
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om de hernieuwing te weigeren, kan niet
worden afgeleid dat de verhuurder zich
op dat verval niet meer won beroepen ;
bij gebrek aan gegevens waaruit deze
afstand met zekerheid blijkt, kan de
verhuurder zich op genoemd verval beroepen in een later proces tot vordering
van een bijkmnende vergoeding wegens
uitzetting. (Wet van 30 april 1951 op
de handelshuur, art. 14, lid een, 16,
I, 2°, en 25, 1°, en 3o [wet van 29 juni
1955, art. I, 5D].)
20 februari 197 5.
691

24. - HanclelslnHt1'0Ve?'eenkomsten. Bepalingen van a1·tilcel 16 veTvat in de
wet van 30 apTil 1951 volgens wellce cle
veThtt1t1'cle1· in bepaalcle gevallen hmwve1·niettwing mag weigeTen.
Geen
clwingencle bepalingen. - De bepalingen
van artikel 16 vervat in de wet van
30 april 1951 volgens welke de verhuurder, in de gevallen welke dit artikel
vaststelt, de hernieuwing van een handelshuur mag >veigeren, zijn geen dwingende bopalingen.
6 maart 1975.
760

25. - Hanclelshtttt1'oveTeenkomsten. Bepalingen van aTtikel 14, ee1·ste riel,
veTvat in cle wet van 30 ap1·il 1951 op
cle hanclelshtttwove1·eenlcomsten. - Dwingencle bepalingen. - De bepalingen van
artikel 14, eerste lid, vervat in de wet
van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten hebben een clwingend
karakter ; nietig zijn de daarvan afwijkende overeenkorr1sten.
18 april 1975.
916
26. - Hanclelslmtwove1'eenlcomsten. V e1·zoelc tot hm·zien1:ng van cle lmtt1'. V oonvaanle om in aanme1·lcing te Jcomen.
- Om in a.munerking te komen rnoet het
verzoek tot herziening van de huurovereenkmnst m.b.t. een handelspand, dat
is geclaan overeenkomstig artikel 6 van
de afcleling van het Burgerlijk Vvetboek
houdende de bijzondere regels inzako
handelshuuroveroonkomston,
op
zijn
minst schijnbaar gegrond zijn en steun
vinden in gegevens die voldoende concreet en preoies zi.in 01n te kunnen doen
geloven dat de normale huurwaarde van
het onroerend goed ten gevolge van
nimnve omstandigheden veranderd is als
bedoeld in genoemd artikel 6.
30 april 197 5.
952

HUWELIJK.
1. -

BuTgm·lijlc Wetboek, aTtikel 203.
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-- Bepaling van openbm·e m·de. ~ Van
openbare orde zijn de bepalingen van
de artikelen 203 en 303 van het Burgerlijk W etboek betreffende de verplichting
van de ouders om bij te dragen in de
onderhouds- en opvoedingskosten van
hun kinderen.
10 oktober 1974.
191

2. - Wettelijke gerneenschap. - Van
tajel en bed of feitelijk gescheiden echtgenoten die ieder ten onnchte de te1·mijnen
van een invaliditeitspensioen voo1· mijnwm·ke1'8 ontvangen. Ve1'Plichte te1·uggave ten laste van de gemeenschap. W anneer in een wettelijke gemeenschap
ieder van de van tafel en bed of feitelijk
gescheiden echtgenoten ten onrechte de
termijnen van een invaliditeitspensioen
voor mijnwerkers heeft ontvangen, vallen
deze termijnen in de gemeenschap,
welke, zolang deze duurt, het genot ervan
heeft ; de gemeenschap is bijgevolg verplicht ze terug te betalen, ongeacht de
verdeling ervan tussen de echtgenoten.
(Artt. 1376, 1401, 1409 en 1419 B.W.;
art. 14 K.B. van 28 mei 1958; art. 22 K.B.
van 19 november 1970.)
4 juni 1975.
1051

2. - Respectieve rechten en ve1·plichtingen van de echtgenoten. - V m'Plichting
tot bijstancl en hulp. - Verplichting die
blijjt bestaan tijdens het geding tot echtscheiding, ongeacht de jouten van de
echtgenoot. -De verplichting tot bijstand
en hulp en derhalve de verplichti:ng tot
betaling van ee:n voorlopige uitkering
aan de feitelijk gescheiden echtgenoot
blijven bestaan tijdens het geding tot
echtscheiding, ongeacht de fouten van
deze echtgenoot. (Art. 212 B.W. ; artikel 1280 G.W.)
13 maart 1975.
785

3. Gemeenschap.
Lasten. Rom·ende schulden doo1• de v1·ouw v66r het
huwelijk aangegaan. - A1·tikel 1410 van
het Bu1·gerlijk Wetboek. - Niet toepasselijk op schttlden ontstaan uit een wettelijke ve1'Plichting. - Het bepaalde in
artikel 1410 van het Bmgerlijk Wetboek,
1uidens hetwelk de huwelijksgemeenschap tot betaling van de roerende schulden die door de vrouw v66r het huwelijk
zijn aangegaan, slechts gehouden is voor
zover die voortvloeien uit een akte die
v66r het huwelijk een vaste dagtekening
verkregen heeft, i~ niet toepasselijk op
de schulden ontstaan uit een wettelijke
verplichting, zoals de door het sociaal
statuut van de zelfstandigen opgelegde
bijdragep1icht. ·
18 juni 1975.
1109

HUWELIJKSCONTRACT.
1. - Wettelijke gemeenschap. - Te1'mijnen van het invaliditeitspensioen van
een mijnwe1•ker. - V allen ,in, de gemeenschap. - Hoewel het invaliditeitspensioen van een mijnwerker hem eigen is,
vallen, in het stelsel van de wettelijke
gemeenschap, de termijnen van dit pensioen, waarvan een gedeelte, in geval van
scheiding van tafel en bed of van feitelijke scheiding, rechtstreeks door de
vrouw wordt ontvangen, in de gemeenschap. (Art. 1401 B.W.; art. 14 K.B.
van 28 mei 1958; art. 22 K.B. van 19 november 1970.)
1051
4 juni 1975.

I
INKOMSTENBELASTINGEN.
TITEL I . - ALGEMENE BEGRIPPEN.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Begrip.
A:nnaliteit van de belasting.
Opcentiemen.
Aanslagtermijnen.
Vrijstellingen.
Belastingaangifte.
Aanslag en inkohiering.
Aanslagbiljet.
"\Vijziging door de administratie van
een aangifte.

1 0.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Belastingcommissie.
Aanslag van ambtswege.
Raming van de belastbare grondslag.
Raming van de belastbare grondslag
door tekenen of indicien van gegoedheid.
Raming van de belastbare grondslag
bij vergelijking met soortgelijke
belastingplichtingen.
Aftrek van de bedrijfsuitgaven en
-lasten.
Aftrek van bedrijfsverliezen van
vroegere dienstjaren.
Aftrek van de reeds belaste elemen·
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ten teneinde dubbele belasting te
vermijden.
18. Van het totaal belastbaar nettoinkomen aftrekbare lasten.
19. Vermindering wegens gezinslasten.
20. Verhoging als sanctie.
21. Reclamatie.
22. Ontheffing.
23. Beroep voor het hof van beroep.
24. Voorziening in cassatie. (Zie : Oassatie. Oassatiemiddelen. V oo?·ziening in cassatie.)
25. Vervolgingen,
tenuitvoerleggingen
voorrecht van de Schatkist.
26. Internationale verdragen.
a) Verdrag met de Verenigde Staten
van Amerika.
b) Verdrag met Frankrijk.
c) Verdrag met het Groothertogdom
Luxemburg.
d) Verdrag met Italie.
e) Verdrag met Nederland.
f) Verdrag met de Bondsrepubliek
Duitsland.
g) Verdrag met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en
Noord-Ierland.
h) Verdrag met Zweden.
i) Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
TITEL II. STELSEL v66R HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN.

Belasting op de inkomsten ~tit onroe1·ende goede~·en ( (l'rondbelasting).

HoOFDSTUK I. -

II. - Belasting op de inkomsten uit 1·oerende kapitalen (1J1obilienbelasting).

HooFDSTUK

Belasting op de bedrijjsinkomsten (B edrijjsbelasting).

HooFDSTUK III. -

HooFDSTUK IV. -

Aanvullende pe?·so-

nele be lasting.
HooFDSTUK

V.

-

Nationale cl'isisbe-

§ 3. - Inkomsten nit roere:ilde. kapitalen
en roerencle goederen.
§ 4. -

Bedrijfsinkomsten.

§ 5. -

Diverse inkomsten.

V ennootschapsbelas-

HooFDSTUK II. -

ting.
Reehtspersonenbelas-

HooFDSTUK III. -

ting.
Belasting van de niet-

HooFDSTUK IV. -

verblijjhoude?'s.
HooFDSTUK V. -

TToo1·hejjingen.

§ 1. -

Onroerende voorheffing.

§ 2. -

Aanvnllende onroerende voorheffing.

§ 3. -

Roerende voorheffing.

§ 4. -

Aanvullende roerende voorheffing.

§ 5. -

Bedrijfsvoorheffing.

§ 6. - Aanrekening en terugbetaling van
de voorheffingen.
HooFDSTUK VI. TITEL

IV. -

Ove1·gangsbepalingen.

TrJDELIJKE BELASTINGEN.

I. Speciale uitzonde1'lijke belasting op de winsten ~tit
zeke~·e valutaspecttlatie.

HoOFDSTUK

II. - Speciale belasting op
de winsten vom·tvloeiend uit leveringen
en p1·estaties aan de vijand.

HooFDSTUK

Extm-belasting op
de in oo1·logstijd behaalde exceptionele inkomsten.

HoOFDSTUK III. -

TITEL I . - Algemene
begrippen.

I. Beg1•ip.
2. Annaliteit van de belasting.
3. Opcentiemen.
4. Aanslagte1·mijnen.
5. V1'ijstellingen.
6. Belastingaangijte.

lasting.
TITEL I I I . - WETBOEK VAN DE INKOJ\{STENBELASTINGEN.
HooFDSTUK I. -

Pe1·sonenbelasting.

§ 1. -

Algemene begrippen.

§ 2. -

Inkomsten nit grondeigendommen.

1. - Aangijte in de belastingen.
Ve1·moeden van juistheid. - Beg1·ip.
Ret vermoeden dat de aangifte juist is
welke de belastingplichtige overeenkomstig de artikelen 212 en 218 van het
W etboek van de inkomstenbelastingen
elk jaar moet overleggen, ontneemt aan
de administratie het haar door de wet

1308

INKOMSTENBELASTINGEN.

uitdrukkelijk toegekende recht niet om
de verrichtingen van onderzoek, controle
en wijziging te doen en ontzegt aan de
bevoegde gerechten evemnin het recht mn
na te gaan en te beslissen of deze adn-:1inistratie al dan niet het op haar rustende
be1vijs geleverd heeft. (W.I.B., hoofdstukken II, III, IV en V.)
12 december 1974.
437
'7. Aanslag en inkohie1'ing.

2. - Nie~twe aanslag gevestigcl ove1'·
eenkomstig a1·tikel 74bis, ee1·ste lid, van de
gecoonlineenle belastingwetten. - Reclamatie. - Bevoegdheid van de cli1·ecte~t1'
cle1' belastingen een hoge1·e aanslag clan
de oo1'spronkelijke te vestigen. De
directeur cler belaf;tingen, die door de
reclamatie van de belastingplichtige
client kennis te nmnen van een nieuwe
aauslag welke is gevestigd overeenkomstig artikel 74bis, eerste lid, van de
gecoi:irdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, voert de taak uit
waartoe de reclamatie van de belastingplichtige aanleiding heeft gegeven en
waardoor hij verplicht is aile onregelmatigheclen van de aanslag zowel .ten
voordele als ten nadele van de belastingplichtige te verbet.eren en dus ook bevoegd is mn die aanslag op een hoger
bedrag vast te stollen dan clat van de
oorspronkelijke aanslag. (Art. 61; § 3,
gecoi:ird. wetten inkmnstenbelast.)
13 november 1974.
328
3. Niettwe aanslag.
Gecoi.h·dineenle belastingwetten, a1·tilcel 74bis. Dmagwijclte van deze wettelijlce bepaling.
- Artikel 7 4bis van de gecoi:irdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen strekt ertoe, in geval van nietigverldaring van een aanslag, aan de
administratie de mogelijkheid te verschaffen om de belastingplichtige rechtsgeldig aan te slaan wegens belastingen
die hij wettelijk verschuldigd is, ongeacht de omstandigheden, behalve verval en rechterlijk gemjsde.
13 november 1974 en 10 april 1975.
328 en 875
4. - Jl!Iindmjarig kind. - Beschouwd
als zijnde de verlc1·ij [!61' van de inlcomsten
~tit zijn goede1·en en als de belastingschulclige. - Uit de algemene opzet van de
belastingwetten blijkt dat het minclerjarig kind, onverminclercl het wettelijk
genot dat zijn ouders, in de regel, van
zijn goecleren hebben totdat hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, de

inkomsten uit zijn goecleren verkrijgt
en dat hij de belasting op deze inkomsten verschuldigcl is, aangezien de wettelijke bepaling dat de belastingen ten
name van het gezinshoofd worden ingekohierd niet insluit dat het minderjarig
kind de belasting zelf niet zou verschuldigd. (Art. 43, § 1, gecoi:irdineerde wetten
van 15 januari 1948; artt. 74 en 294
W.I.B.)
10 april 1975.
875
8. Aanslagbiljet.

5. - Aanslagbiljet. T7 e1·melclingen
van het belaste inkomen of van het jam·
van verlci·ijging. - Niet op stmffe van
nietigheicl voo1'gesch1·even. - Inzake elirecto belastingen zegt geen enkele wettelijke bepaling dat het aanslagbiljet op
straffe van nietigheid de vermelding van
het belaste inkomen of van het jaar verkrijging ervan moet bevatten.
10 april 1975.
875

6.- Aanslagbiljet.- Vo1·m.- Inzake
directe belastingon moet het aanslagbiljet aile vermeldingen bevatten welke
nodig zijn om het · bestaan van een
regelmatig uitvoerbare titel te doen
kennen en de belastingplichtige in staat
te stollen een reclanmtie in te dienen.
10 april 1975.
875
9. W ijziging door de administmtie

van een aangijte.
7. Aangijte in de belastingen.
Vennoeden van j~tistheid. - BegTip.
Het vermoeden dat de aangifte juist is
welke de belastingplichtige overeenkomstig de artikelen 212 en 218 van het
VVetboek van de inkomstenbelastingen
elk jaar moet overleggen, ontneemt aan
de administratie het haar door de wet
uitdrukkelijk toegekende recht niet om
de verriohtingen van onclerzoek, controle
en wijziging te doen en ontzegt aan de
bevoegde gerechten evenmin het recht om
na te gaan en te beslissen of deze aclrninistratie al clan niet het op haar rustende
bewijs gelevercl heeft. (W.LB., hoofclstukken II, III, IV en V.)
12 december 1974.
437
10. Belastingcommissie.

8. Belastingcommissie. Advies
over de aanslag. - vVetboek van de inkomstenbelastingen, a1·tikel 252, en koninklijk besluit van 4 maa1·t 1965, aTtikel 157. - Kennisgeving aan de belas-
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tingJJlichtige. BegTip. vVanneer
de belastingcommissie advies moet uitbrengen over het bedrag van de aanslag, moet de belastingplichtige ten
minste vijftien dagen op voorhand bij
aangetekende brief op de hoogte gebracht
worden van de dag waarop de commissie
dat advies zal geven en van de mogelijkheid waarover hij bcschikt op hetzij aan
de commissie alle nuttige stukken en
vertoogschriften te doen toekon1en, hetzij
op de gestelde dag te verschijnen ; aan
dit vereiste worclt voldaan wanneer de
aangetekende brief binnen de wettelijke
termijn aan het aclres van de belastingphchtige is aangeboden en vvettelijk is
het niet noclig dat deze belastingplichtige
of zijn lasthebber de brief zelf ontvangen
heeft of clat hij venvittigd werd bij een
bericht op zijn aclres dat hem een aangetekende brief is aangeboden.
4 april 1975.
842
9. Belastingcommissie.- Aclvies
moet met 1·eclenen omkleecl zijn. - Het
advies van de belastingcomrnissie waarvan sprake in de artikelen 252 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 161 van het koninklijk besluit van
4 maart 1965 moet m.et redenen omkleed
zijn.
842
4 april 1975.
11. Aanslag van ambtswege.
12. Raming van cle belastba1·e g1·onclslag.
10. - Bezwaa1'schTift. - Behancleling
van het bezwaa1·schTift. Bevoegclheicl
van de ambtenaa1· van de aclminist1·atie
met een hoge1•e gTaacl clan die van cont1'oletw·. - Omvang. - Bij de behandeling van een bezwaarschrift beschikt
de ambtenaar van de administratie
van de directe belastingen met een
hogere graad dan die van controleur
over alle bewijsmiddelen en de bevoegdheden die aan de administratie zijn verleend bij de artikelen 221 tot 224, 228
tot 238, 240 tot 243, 245 tot 249 en 251
tot 255 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen ; hij mag o.m. de belastbare gronclslag ramen volgens een andere
grondslag dan die welke door de controleur werd gebruikt. (Art. 275 W.I.B.)
18 april 1975.
922

13. Raming van de belastbm·e g1'onclslag
do01· tekenen of indiciiin
van gegoeclheid.
14. Raming van de belastba1'e g1·ondslag
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bij ve1·gelijking met soo1·tgelijke
belastingplichtingen.
15. Aft1·ek vctn de beclTijfsuitgaven
en -lasten.
16. Aft1·ek van becl1'ijfsve1·liezen
van V1'oege1·e dienstja1·en.
11. - Aft1·ek van de becl1·ijfsuitgaven
en -lasten. - Uitgaven of lasten clie niet
tijclens het belastbaa1' tijclpeTk zijn betaalcl. - Voo1·waa1·den voo1· de aftTekbaa1'heicl. - De bedrij£suitgaven en -lasten
die niet tijdens het belastbaar tijdperk
zijn betaald kunnen van het brutobedrag van de bewijsinkomsten slechts
worden afgetrokken als zij tijdens dit
tijdperk het karakter van een zekere en
vaststaande schuld hebben gekregen en
als dusdanig in een regehnatige boekhouding zijn ingeschreven. (Art. 44
W.I.B.)
20 november 197 4.
346

12. - Bed1·ijfsttitgaven en -lasten. Beg1·ip. - De rechter die va.ststelt dat
de erelonen, welke door een personenvennootschap aan een advocaat werden
betaald ter outlasting van een van de
vennoten, niet betaald zijn om de belastbare inkomsten van deze vennootschap te verkrijgen of te behouden, beslist wettelijk dat deze erelonen niet als
aftrekbare bedrijfslasten kunnen aangemerkt worden, in de zin van artikel 44
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
20 november 1974.
348
13. - Aft1'ek van becl1·ijfsttitgaven en
-lasten. - Bewijs van de we1·kelijkheid en
van het bed1·ag van de ttitgaven en lasten.
Bewijs dat op de belastingplichtige
1'ttst. - De belastingplichtige client het
bewijs te leveren van de werkelijkheid
en van het bedrag van de bedrijfsuitgavel~ en bedrijfslasten die hij van zijn
brutmnkomsten wil aftrekken. (Artikel 44 W.I.B.)
10 januari 1975.
529
14. - Aft1·ek van cle becl1·ijfsuitgaven en
Uitgaven van een kandiclaat
-lasten. voo1· zijn 1'eclame tijdens een ve1·kiezingscampagne. - Uitgaven van peTsoonlijlce
aa1·d en geen bed1·ijjsttitgaven. Niet
aft1·ekba1·e ttitgaven. - De uitgaven van
een kandidaat voor zijn reclame tijdens
een verkiezingscampagne zijn van persoonlijke aard en zijn geen kosten
vereist voor de uitoefening van het
beroep ; die uitgaven zijn niet als bruto
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bedrijfslasten aftrekbaar van het bedrag
van de inkomsten. (Artt. 43, 44 en 50,
2°, W.I.B.)
20 februari 1975.
699

15. - Aftrek van de bed?·ijfsnitgaven
en -lasten. - Bed?·ijfsve?·liezen. - Bewijs
van de werkelijkheid en van het bedmg
van deze verliezen. - Bewijs dat op de
belastingplichtige ntst. - De be1astingplichtige client te doen blijken van de
werkelijkheid en van het bedrag van
de bedrijfsverliezen die hij gedurende
het belastbaar tijdperk o.m. een
minderwaarde van aandelen van een
handelsvennoots0hap die deel uitmaken
van zijn belegde activa- van zijn brutoinkomsten wil aftrekken. (Art. 26, §§ 1
en 2-4°, gecoord. belastingswetten; artikelen 43-2° en 44 W.I.B.) (Impliciete
oplossing. )
5 juni 1975.
1057
16. - Aftrek van de bedrijfsttitgaven
en, -lasten. V oonvaarden. Ajtrek
van bedrijfsve?·liezen. - V oo?·waarden. Een last of uitgave is een bedrijfslast of
bedrijfsuitgave en kan dus van de
belastbare inkomsten afgetrokken worden
op voorwaarde o.m. dat zij gedaan of
gedragen wordt om belastbare inkomsten
te verkrijgen of te behouden, dat zij geen
persoonlijke last of uitgave is of door
het beroep was vereist ; een verlies, zoals
diefsta1 of verduistering van aan de
belastingplichtige toebehorende gelden,
is een bedrijfsverlies en dus een aftrekbaar verlies dat daarentegen, uiteraard,
van andere voorwaarden afhangt en o.a.
van de voorwaarde dat het noodzakelijk
verband houdt met de uitoefening van
het beroep. (Artt. 20-1°, 43 en 44 W.I.B.)
5 jtmi 1975.
1059
17. - Aftrek van de bed?·ijfsnitgaven
en -lasten. - Aft?·ekbare bed?·ijfsve?·liezen.
- Begrip. -De verliezen tijdens het belastbaar tijdperk geleden, zoals het verlies ten gevolge van diefstal of verduistering van gelden en die niet worden
gecompenseerd door een invorderbare
schuldvordering, zijn bedrijfsverliezen en
kunnen derhalve van de belastbare inkomsten worden afgetrokken, wanneer
zij noodzakelijk verband houden met de
uitoefening van het beroep of aan deze
uitoefening inherent zijn. (Artt. 20-1 o,
43-2° en 44 W.I.B.)
5 jtmi 1975.
1059

18. - Aftrek van de bed?·ijfsnitgaven
en -lasten. - Opporttmiteit of noodzaak

van deze ttitgaven of lasten. - BeOO?'deling valt niet onde1· de bevoegdheid van
de administmtie of van het hof van beroep. - Noch de administratie noch het
hof van beroep zijn in de regel bevoegd
om te beslissen dat een uitgave of een
last niet van de belastbare inkomsten
wordt afgetrokken op grond aileen dat
zij niet opportuum of niet nodig ·was.
(Artt. 20-1°, 43 en 44 W.I.B.)
5 juni 1975.
1059
19. - Aftrek van de bed?·ijfsttitgaven
en -lasten. - Bedrijfsverliezen ove?' het
dienstjaar. Diefstal of ve1·dttiste1·ing
van aan de belastingplichtige toebeho1•ende
activa. - Aftrek geweigerd op grand dat
de belastingplichtige ten omechte ve?'t?'Ottwen heeft gehad in degene die zich
schtddig heeft gemaakt aan diefstal of
ve?'dttistering.- Omvettelijkheid.- Noch
de administratie noch het hof van
beroep zijn bevoegd om te beslissen dat
het bedrag van een verlies o.m. ten
gevolge van diefstal of verduistering
door een orgaan of een aangestelde van
de belastingplichtige begaan, niet van
de belastbare inkomsten kan worden
afgetrokken op grond aileen dat deze
ten onrechte vertrouwen heeft gehad bij
de keuze van dit orgaan of deze aangestelde. (Artt. 20-1°, 43 en 44 W.I.B.)
5 juni 1975.
1059
1 7. Aftrek van de ?'eeds belaste
elementen teneinde dttbbele belasting
te vermijden.
18. Van het totaal belastbaa?'
netto-inkomen aft?·ekbm·e lasten.
19. Ve1·minde1·ing wegens gezinslasten.
20. Verhoging als sanctie.

20.- Valsheid in gesch?·iften of gebndk
van valse stttkken met het oogmerk om
de belasting te ontdniken of een de1·de
daaman te doen ontsnappen. - Geldboete.
Geen toepassing van opdeciemen. De wet van 5 maart 1952 betreffende de
opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten is niet van toepassing op de ge1dboeten wegens valsheid en gebruik van
valse stukken met het oogmerk om de
inkomstenbelastingen te ontduiken of
een derde daaraan te doen ontsnappen.
(Artt. 342 en 348, tweede lid, W.I.B.)
17 maart 1975.
802
21. Reclamatie.

21. - Niettwe aanslag gevestigd ave?'·
eenkomstig artikel 74bis, eerste lid, van
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de gecoo1·dinee~·de belastingwetten. - Reclamatie. - Bevoegdheid van de di1·ectetw
der belastingen een hoge1·e aanslag dan
de oorsp1·onkelijke te vestigen. De
directeur der belastingen, die door de
reclamatie van de belastingplichtige client
kennis te ne1nen van een nieuwe aanslag
welke is gevestigd overeenkomstig artikel 74bis, eerste lid, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, voert de taak nit waartoe
, de reclamatie van de belastingplichtige
aanleiding heeft gegeven en waardoor
hij verplicht is alle onregelmatigheden
van de aanslag zowel ten voordele als
ten nadele van de belastingplichtige te
verbeteren en dus ook bevoegd is om
die aanslag op een hoger bedrag vast
te stellen dan dat van de oorspronkelijke
aanslag. (Art. 6I, § S, gecoord. wetten
inkomstenbelast.)
IS november 1974.
S29

1Sll

overbelastingen als bedoeld in m·tikel 277,
§§ 1 en 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
TeTttgbetaling van
ambtswege, in de zin van artilcel 309, 3°,
van dit wetboek. - Beg1·ip. - In artikel S09, S0 , van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen moet onder terugbetaling van ambtswege van overbelastingen als bedoeld in artikel 277,
§§ I en 2, van genoemd wetboek 'vorden
verstaan de terugbetaling welke is verleend zowel op initiatief van de administratie als op aanvraag van de belastingplichtige, nadat deze de termijnen
van bezwaar van artikel 272 van dit
wetboek of de termijnen van beroep
tegen een beslissing, waarbij zijn bezwaar niet ontvankelijk wordt verklaard,
heeft laten verstrijken.
I6 mei I975.
997

25. - Ontlasting. - TeTugbetaling van
oveTbelastingen als bedoeld in aTtikel 277,
§§ 1 en 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
Te~·ngbetaling
van
ambtswege ter uitvoe1·ing van a1·tikel 309,
3°, van genoemd wetboek. - TeTttgbetaling ve1·leend hetzij door de di1·ectMtr de1•
belastingen, hetzij door het hof ven be1·oep.
- Toekenning van mm·atoriuminteTesten.
- Onwettelijkheid. - Wanneer overbelastingen als bedoeld in artikel 277,
. §§ I en 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen ter uitvoering van
artikel S09, so, van dit wetboek van
ambtswege worden terugbetaald aan een
belastingplichtige, die is vervallen van
het recht om bezwaar in te dienen, kan
de Staat niet worden veroordeeld tot
betaling van moratoriuminteresten, ongeacht of deze terugbetaling spontaan
of op aanvraag werd verleend door de
directeur der belastingen of door het
22. Ontheffing.
hof van beroep, waarbij aanhangig
23. - Ontlasting. - Overbelasting ten is een beroep tegen de beslissing van de
gevolge van ve~·schl'ijvingen. - BegTip.- directeur tlie outlasting weigert of geen
De verschrijving op grond waarvan de voldoende outlasting toekent. (Art. S09,
directeur der belastingen outlasting van so, W.I.B.)
overbelasting mag verlenen is een feiteI6 mei I975.
997
lijke dwaling ten gevolge van een vergissing m.b.t. het bestaan van materiele
2S. Be~·oep voo1• het hof van be1·oep.
gegevens bij ontstentenis waarvan de
24.
Voo1·ziening in cassatie. (Zie : Casaanslag geen wettelijke grondslag heeft ;
satie. Cassatiemiddelen. Voorziening in
die dwaling staat tegenover de :r;echtscassatie.)
dwaling die onderstelt dat de wet ver25. Ve1·volgingen, temtitvoedeggingen
keerdelijk uitgelegd of toegepast werd
voo1'1'echt van de Schatkist.
op feiten welke als vaststaande worden
beschouwd. (Art. 277, § 1, W.I.B.)
26. InteTnationale verdragen.
(Impliciete oplossing.)
a) Verdrag met de Verenigde Staten
S januari 1975.
499
van Amerika.
b) Verdrag met Frankrijk.
24.- Ontlasting.- Tentgbetaling van

22. - Bezwam·schrijt.
Behandeling
van het bezwaa1•schrijt. Bevoegdheid
van de ambtenaar van de administ1·atie
met een hoge1·e gmad dan die van cont1'0leur. - Omvang. - Bij de behandeling
van een bezwaarschrift beschikt de ambtenaar van de administratie van de directe belastingen met een hogere graad
dan die van controleur over alle bewijsmiddelen en de bevoegdheden die aan
de administratie zijn verleend bij de
artikelen 22I tot 224, 228 tot 2S8, 240
tot 24S, 245 tot 249 en 25I tot 255 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen; hij mag o.m. de belastbare grandslag ramen volgens een andere grondslag
dan die welke door de controleur werd
gebruikt. (Art. 275 W.I.B.)
IS april 1975.
922
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c) Verdrag
met het Groothertogdom Luxemburg.
d) Verdrag met Italie.
e) Verdrag met Nederland.
f) Verdrag
met de Bondsrepubliek Duitsland.
g) Verdrag met het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannie
en Noord-Ierland.

HOOFDSTUK I.
BELASTING OP DE INKOllfSTEN
UIT ONROERENDE GOEDEREN
(GRONDBELASTING).

HOOFDSTUK II.
BELASTING OP DE INKOMSTEN
UIT ROERENDE KAPITALEN
(MOBILIENBELASTING.)

26. Internationale verdmgen.
Ove1·eenkomsten van 27 maa1·t 1953 en
29 mtg~tst~ts 1967 tussen Belgie en het
Verenigd Konink?·ijk (J<root-Brittannie en
N oonl-I erland te1· voo1·koming van d~tb bele
belasting en van vermijcling van belasting
in~.ake inkomstenbelastingen. DmagW~Jclte van deze ove1·eenkomsten inzake
invonle1·bam·heid van cle roe1·encle voo1'hejjing op de dividenclen van aandelen
van vennootschappen wie1• zetel in G1·ootB1·ittannie is gevestigd, die tijdens de jaren
J963 tot 1966 zijn ontvangen. De
mkomsten waarvan sprake in artikel XVI (b) van de overeenkon1st
van 27 maart 1953 tussen Belgie en het
Verenigd Koninkrijk Groot-Brittam1ie
en Noord-Ierland, goedgekeurd bij handeling van de wetgevende macht van
7 januari 1954, kunnen niet vrijgesteld
worden tenzij van de belasting waarvan
sprake in artikel II (b) (ii) van de
overeenkomst van 29 augustus 1967
tussen dezelfde landen, goedgekeurd bij
handeling van de wetgevende macht van
27 fel~ruari 197_~, nl. de vennootschapsbelastmg, en ZIJn dus aan de roerende
V~JOrheffing onderworpen, die overigens
met « een andere belasting is welke in
wezen van soortgelijke aard is " als de
mobilienbelasting, in de zin van het
artikel I (b) van de overeenkomst van
27 maart 1953, doch, in zoverre zij op
die inkmnsten geheven wordt, op het
globale inkmnen verrekend en eventueel
t.erugbetaald wordt. (Art. XXIX, tweede
hd, overeenkmnst van 29 augustus
1967. tu.~sen Belgie. en het Verenigd
KonmkriJk Groot-Brrttannie en N oordIerland.)
19 juni 1975.
1117
h) Verdrag met Zweden.

i) Verdrag tot bescherming

van de rechten van de rnens
en de fundamentele vrijheclen.
TITEL I I . - Stelsel v66r het Wetboek
van de inkomstenbelastingen.

Stelsel V001' het vVetboek van de
Belasting op de
kapitalen. vVinsten van een pe1·sonenvennootsahap
met bepedcte aanspmkelijkheid. - Ove?·lijden van een we1·kend vennoot.
Rechthebbenclen van de ove1'ledene clie
stille vennoten van een vennootschap W01'den en cle eigenclom VM'k1•ijgen van de
maatschappelijke aandelen van lnm 1'echtsV001'f!ange1', - JJ1aatschappelijlce winsten
venleelcl na het ove1·Zijden van de 1'echtsV001'gange?'. - Uitsl~titing van de bezoldigingen van de ovededene. A1·1·est
waa1·in woTdt beslist dctt cle maa.tschappelijlce winsten welke aan cle 1'eahthebbenden
in lmn hoedanigheid van stille vennoten
zijn toegelcencl eigen inlcomsten wa1·en en
te hm~nen name in de mobilienbelasting
belastbam· 1va1·en. Wettelijlc gm·echtvaanligcle beslissing. - Het arrest dat
zonder clienaangaande te worden ge:
kntiSeerd, vaststelt dat de ten name
van de eisers in cassatie belaste inkomsten de ·winsten zijn van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid waar de rechtsvoorganger van
de eisers werkend vem1.oot was, dat
bij het overlijden van laatstgenoemde
de eisers, die stille vennoten van deze
vennootschap zijn geworden, de eigendom
van de maatschappelijke aandelen van
hun rechtsvoorganger verkregen hebben,
dat de maatschappelijlw winsten, die
de litigieuze inkmnsten opleveren, na
het overlijden van de rechtsvoorganger
zijn toegekend en tenslotte dat de bezoldigingen van deze er niet bijgerekencl
werden, beslist wettelijk dat de maatschappelijke winsten ·welke aan de eisers
in hun hoedanigheid van stille vemloten
werden toegekend eigen inkomsten waren
welke te h"Lmnen name belastbaar waren
in ~le mobilienbelasting, overeenkomstig
art1kel 21 van de gecoi:irdineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen.
10 april 1975.
875
27. -

~nkomstenbela~tingen. ~nkomsten ~Ht roerende

28. Inte1'nationale ve1'Cb·agen.
Ove1·eenlcomsten van 27 maa1·t 1953 en
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29 augustus 1967 tussen Belgie en het
Ve1·enigd KoninkTijk G1'oot-B1·ittannie en
NooTd-Iedand te1· voo1·koming van dttbbele
belasting en van ve1·mijding van belasting
inzalce inkomstenbelastingen. - Dmagwijdte van deze ove1·eenlcomsten inzalce
invo1·de1'bam·heid van de 1'0e1•ende voo1'heffing op de dividenclen van aandelen van
vennootschappen wieT zetel in G1'0otBTittannie is gevestigd, die tijclens cle
ja1•en 1963 tot 1966 zijn ontvanflen. -:De inkomsten waarvan sprake In artikel XVI (b) van de overeenkomst
van 27 maart 1953 tussen Belgie en het
Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannie
en Noord-Ierland, goedgekeurd bij handeling van de wetgevende macht van
7 januari 1954, kmmen niet vrijgesteld
worden tenzij van de belasting waarvan
sprake in artikel II (b) (ii) van de
overeenkomst van 29 augustus 1967
tussen dezelfde landen, goedgekeurd bij
handeling van de wetgevende macht van
27 februari 1970, nl. de vennootschapsbelasting, en zijn dus aan de roerende
voorheffing onderworpen, die overigens
niet " een andere belasting is welke in
wezen van soortgelijke aard is " als de
mobilienbelasting, in de zin van het
artikel I (b) van de overeenkon1st van
27 maart 1953, doch, in zoverre zij op
die inkomsten geheven wordt, op het
globale inkomen verrekend en eventueel
terugbetaalcl wordt. (Art. XXIX, tvveede
lid, overeenkomst van 29 augustus
1967 tussen Belgie en het Verenigd
Koninkrijk Groot~Brittannie en NoordIerland.)
19 jtmi 1975.
1117
HOOFDSTUK III.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOJ\'ISTEN
(BEDRIJFSBELASTING).

29. Becb·ijfsbelasting. NijveTheids-, handels- of lanclbottwbecl1·ijf. W inst bestaande ttit een schulclvm·deTing.
- In beginsel belastbam· vooT het jaa1'
wam·in cle schulclvonle1·ing is ontstaan. Schulclvonle1·ing die evemvel zelcm· en
vaststaancl moet zijn. Winsten van
een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf, die nit een schuldvorde:~ng
bestaan, zijn in beginsel aan de beclr~JfS
belasting onderworpen voor het Jaar
waarin die schuldvordering is ontstaan,
dat wil zeggen waarin zij zeker en vaststaand is geworden, en niet voor het
jaar waarin zij ge'ind werd. (Artt. 25,
§ 1, 1o, en 27, § 1, gecoordineerde belastingwetten.)
17 april 1975.
914
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HOOFDSTUK IV.
AANVULLENDE PERSONELE BELASTING.

HOOFDSTUK V.
NATIONALE ORISISBELASTING.

TITEL I I I . - Wetboek
van de inkom.stenbelastingen.
HOOFDSTUK I.
PERSONENBELASTING.

§ 1. -

§ 2. § 3. -

Algemene begrippen.

Inkomsten uit grondeigendommen.
Inkomsten uit roeremle kapitalen
en roerende goederen.
§ 4. -

Beclrijfsinkomsten.

30. - l!Vetboelc van cle inlcomstenbelastingen. - Pe1·sonenbelasting. - Becb·ijfsinlcomsten. - TVinsten of baten van alle
winstgevende ve1'1'ichtingen. - BegTip. Het hof van beroep dat vaststelt dat vier
aankopen van onroerende goederen door
belangrijke leningen gefinancierd werden dat een van cleze goederen gekocht
werd van een dm·de die zich gewoonlijk
met uitgebreide verkavelingen bezig
houdt en dat de aard en het aantal van
de kopen en verkopen van dergelijke
goederen nauw v:rband houden met het
beroep van arch1tec~ van de. belas~mg
plichtige, kan daarmt wettehJk afie1den
dat laatstgenoemde een wmstgevende
bezigheid heeft gehad in de zin van de
artikelen 20-3° en 30 van het vVetboek
van de inkomstenbelastingen waarvan
de winsten en baten een belastbaar inkmnen vonnen overeenkmnstig de vorenvermelde bepalingen en artikel 6 van
hetzelfde wetback.
12 december 1974.
441

31. - TVetboelc van cle inlcomstenbelastingen. - Pe1·sonenbelasting. - TVinsten
van een nijveTheids-, handels- of landbouwbecl?·ijf. V oonleel in natttm dat aan
een wm·lcend vennoot van een vennootschap
ondm· een gemeenschappelijlce naam is
vedeencl wegens de p1·estaties wellce cle
vennoot in deze hoedanigheid hee;ft gelevenl. Bed1·ijfsinlcomen. - vVanneer
een voordeel in natura, dat aan een
werkend vem1oot van een vennootschap
onder een gemeenschappelijke naam is
verleend, zijn oorzaak vindt in de prestaties welke de vennoot in deze hoedanigheid heeft geleverd, is het voordeel
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te zijnen naam als bedrijfsinkomen
belastbaar. (Artt. 20, 1o, en 22, 2o,
W.I.B.)
30 januari 1975.

618

§ 5. -Diverse inkomsten.

32. - Wetboek van de inkomstenbelastingen. - Pe1•sonenbelasting. - Dive1·se
inkomsten. - l'Vinsten uit ve1'1'ichtingen
of spec~daties die niet tot het normaal
beheer van een p1•ivaat vm·mogen beho1·en.
- Beg1·ip. - Ret arrest dat erop wijst
clat de aankoop van bouwgrond grotendeels met leningen is gefinancierd, dat
de bedoeling van de koper om het grootste
cleel van deze grond niet duurzaam in
zijn vermogen op te nemen hieruit gebleken is dat zelfs voordat deze grond
volledig was aangekocht een verkavelingsplan werd opgemaakt en dat een
groot deel van deze groncl binnen twee
en een half jaar is verkocht nadat wegenwerken waren uitgevoercl, leidt daaruit
wettelijk af dat de aankoop van deze
gTond een occasionele speculatie was en
dat de winsten ten gevolge van de verkoop ervan als diverse inkomsten belastbaar zijn. (Art. 67-1° W.I.B.)
17 januari 1975.
549
HOOFDSTUK II.
VENNOOTSCHAPSBELASTING.

HOOFDSTUK III.
RECHTSPERSONENBELASTING.

B;OOFDSTUK IV.
BELASTING
VAN DE NIET-VERBLIJFHOUDERS.

HOOFDSTUK V.
VooRHEFFINGEN.

§ 1. -

Onroerende voorheffing.

33. Wetboek van inkomstenbelastingen, a1·tilcel 155. - Om·oerende voo1'heffing. - Faillissement van de eigenaar
van het onroe1·end goed. Om·om·end
goed dam· de c1watm· ten voonlele van de
boedel beheerd. - De on1•oerende voorheffing is een schuld ten laste van de
boedel. - Ingeval een onroerend goE),d
van de gefaillee]:de door de curator wordt
beheerd hetzij door het te gebruiken ten
behoeve van het faillissement, hetzij door

inning van de huur, moet de boeclel de
lasten ervan en nl. de onroerende voorheffing dragen. (Art. 155 W.I.B.)
20 juni 1975.
1123
§ 2. -

Aanvullende om·oerende voorheffing.
§ 3. -

Roerende voorheffing.

34. - Wetback van de inlcomstenbelasV oorheffingen. Roe1·encle
tingen. vom·heffing. - Wijze van inning van de
belasting en geen belasting. Roerende voorheffing slaat niet bepaald
op de inkomsten en opbrengsten van
roerende kapitalen en goecleren, doch
wordt, in zoverre zij op deze beclragen
geheven wordt, op het globale inkomen
verrekend en eventueel terugbetaald, en
is dus geen belasting doch een wijze van
inning van de belasting.
19 juni 1975.
1117
35. - Internationale verclmgen. - Overeenkomsten van 27 maart 1953 en 29 augustus 1967 tussen Belgie en het Ve1·enigd
Koninkrijlc Groot-BrittanniiJ en NoorclIerlancl ter voorkoming van dubbele belasting en van vermijding van belasting
inzake inkomstenbelastingen. - Dmagwijdte van cleze overeenkomsten inzake
invo1·derbaarheid van de roerende voo1'heffing op de dividenden van aandelen van
vennootschappen wier zetel in GrootBrittannie is gevestigd, die tijdens de
jaren 1963 tot 1966 zijn ontvangen. De inkomsten waarvan sprake in artikel XVI (b) van de overeenkomst
van 27 maart 1953 tussen Belgie en het
Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannie
en Noord-Ierland, goedgekeurd bij handeling van de wetgevende macht van
7 januari 1954, kunnen niet vrijgesteld
worden tenzij van de belasting waarvan
sprake in artikel II (b) (ii) van de
overeenkomst van 29 augustus 1967
tussen dezelfde landen, goedgekeurd bij
handeling van de wetgevende macht van
27 februari 1970, nl. de vmmootschapsbelasting, en zijn dus aan de roerende
voorheffing onderworpen, die overigens
niet « een andere belasting is welke in
wezen van soortgelijke aard is » als de
mobilienbelasting, in de zin van het
artikel I (b) van de overeenkomst van
27 maart 1953, doch, in zoverre zij op
die inkomsten geheven wordt, op het
globale inkomen verrekend en eventueel
terugbetaald wordt. (Art. XXIX, tweede
lid, overeenkomst van 29 augustus
1967 tussen Belgie en het Verenigd

INTERNATIONALE VERDRAGEN.
Koninkrijk Groot-Brittannie en NoordIerland.)
19 juni 1975.
1117
§ 4. -

Bedrijfsvoorheffing.

en dat zij als rechtstreekse belastingschuldigen kunnen vervolgd worden.
(Art. 27, § 3, gecoi.irdineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen en
art. 2, § 4, vvet van 16 oktober 1945.)
4 april 1975.
846

Aanrekening en terugbetaling
van de voorheffingen.

INTERNATIONALE VERDRAGEN.

Aanvullende roerende voorheffing. ·
§ 5. -

§ 5. -
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HOOFDSTUK VI.
0VERGANGSBEPALINGEN.

TITEL IV.- Tijdelijke
belastingen.
HOOFDSTUK I.
SPECIALE

UITZONDERLIJKE
BELASTING
OP DE WINSTEN
UIT ZEKERE VALUTASPECULATIE.

HOOFDSTUK II.
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN
VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN
EN PRESTATIES AAN DE VIJAND.

HOOFDSTUK III.
EXTRA -BELASTING
OP DE IN OORLOGSTIJD BEHAALDE
EXCEPTIONELE INKOMSTEN.

36. - Extra-belasting. - Begijtigden.
Aanslag ten name van de schenke1·
gevestigd. Begijtigden verplicht tot
betaling van de belasting of van een deel
ervan, en als rechtstreekse belastingschulddigen beschouwd. - De rechter die vaststelt dat, hoewel kinderen met hun vader,
tijdens het belastbaar tijdperk als bedoeld in artikel 1, § l, van de wet van
16 oktober 1945 tot invoering van een
extra-belasting, een gemeenschappelijk
bedrijf exploiteerden, in de zin van artikel 27, § 3, van de gecoi.irdineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, de
vermogens waarvan bij het bedrag
opgeeft, die zij in oktober 1944 aangegeven hebben, niet voortkomen uit
winsten die zij verkregen hadden door
in dat bedrijf samen te werken, doch
in hun bezit gekomen zijn dank zij
giften vanwege hun vader, leidt daaruit
wettelijk af dat, aangezien de vader
de extra-belasting verschuldigd was,
de kinderen ten belope van de aldus
ontvangen bedragen gehouden zijn tot
betaling van het deel van de belasting
op het bedrag van de gekregen giften,

1. - V e1·dmg tot besche1·ming van de
1•echten van de mens en de jundamentele
v1·ijheden, a1·tikel 6, pamgmaj 1. Bepaling niet. van toepassing op tuchtvorcleringen. - Artikel 6, paragraaf 1,
van het V erdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is niet van toepassing op
tuchtvorderingen.
6 september, 12 september 1974 en
12 juni 1975.
21, 45 en 1081
2. - Verclmg tot beschem~ing van de
1•echten van de mens en de jundamentele
vrijheden, a1·tikel 6-3, lette1· c. - An·est
dat weige1·t een ve1·oordeelde te ontheffen
van de gevolgen van de beslissing die
beveelt dat hij te1· beschikking van de
Regering wordt gesteld. Ar1·est dat
vaststelt dat de VM'oordeelde persoonlijk
in zijn ve1·weermiddel is gehoord, bijgestaan dam· zijn 1·aadsman.
Geen
schending van dat m·tikel. - Artikel 6-3,
letter c, van het V erdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden wordt niet geschonden door het arrest dat weigert
een veroordeelde te ontheffen van de
gevolgen van de beslissing die beveelt
dat hij ter beschikking van de Regering
wordt gesteld, na te hebben vastgesteld
dat deze veroordeelde zijn recht van verdediging persoonlijk heeft kunnen uitoefenen, daar hij in bijzijn van zijn
raadsman werd gehoord.
10 september 1974.
36
3. - Ve1·dmg tot besche1·ming van de
1·echten van de mens en de ftmdamentele
v1·ijheden, a1·tikel 5, §§ 1, c, 3 en 4. Vom·lopige hechtenis OVM'eenkomstig de
tvet. Ve1•dachte op 1'echtmatige wijze
De verdachte
gevangen gehouden. wordt op regelmatige wijze gevangen
gehouden in de voorwaarden bepaald
door artikel 5, §§ l, c, 3 en 4, van het
Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd
bij akte van de wetgevende macht van
13 mei 1955, wanneer de beslissing van
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heb onderzoeksgerecht tot hanclhaving
van de voorlopige hechtenis wettig gerechtvaarcligd is en de rechtspleging
volgens de wettelijke voorschriften werd
gevoerd.
26 november 1974.
366
4. Venl1'ag tot besche?·ming van de
Techten van de mens en de jtmclamentele
m·ijheclen, a1·f!ikel 5, § 3. - Recht van
de gevangen gehmtclen peTsoon om binnen
een Teclelijke teTmijn te wm·clen beTecht. De reBeg1·ip « ?'eclelijke tm·mijn "· delijke termijn in de zin van artikel 5,
§ 3, van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de Inens en de
funclamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurcl bij alde van
do wetgevencle maoht van 13 mei 1955,
waarbinnen eon gevangen gehouden persoon het reoht heeft om te worden
berecht, is niet verstreken, wam1eer hot
onderzoek niet beeindigd is en zonder
onverantwoorde vertraging wordt voortgezet.
26 november 1975.
366

5. VeTcl?·ag tot besche1·ming van de
1·echten van cle mens en de jundamentele
vTijheden, artikel 6. - Bepaling zonder
ve1·band met de aanhottding en de vom·loJJige hechtenis. - Artikel 6 van het
V erdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de ftmdmnentele vrijheclen, goedgekeurd bij de handeling van
de wetgevende macht van 13 mei 1955,
heeft betrekking op de rechten van de
verdecliging voor het vonnisgerecht en
niet op de aanhouding of de voorlopige
hechtenis ; het vermoeden van onschuld
dat voor elke verdachte bestaat, belet
deze maatregelen niet.
9 december 1974.
418
6. - V enlmg tot besche?·ming van de
?'echten van de mens en de fundamentele
m·ijhe.den. Recht van de gevangene
binnen een 1·edelijke termijn te worden
be1·echt of in v1·ijheid te wo1'Clen gesteld.
Redelijke teTmijn.
Beg1·ip.
De redelijke termijn, in de zin van artikel 5, § 3 van het Verdrag tot beschenning
van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheclen, goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955, waarbinnen
eenieder het recht heeft berecht te worden, is niet verstreken als er nog onderzoeksdaden om achter de waarheid te
komen aan de gang zijn en deze handelingen verricht worden zonder onverantwoorde vertraging.
3 maart 1975.
750

7. - V e1·d1•ag tot bescherming van de
1'echten van de mens en de fttnclamentele
wijheden, a1·tikel 7. - Bepaling niet van
toepassing op tttchtvo1'Cle1·ingen. Artikel 7 van het V erdrag tot bescherming van de rechten van de n1ens en de
fundan:wntele vrijheden is niet van toepassing op tuchtvorderingen.
12 juni 1975.
1081
8. - V e1'Clmg tot bescherming van de
1·echten van de mens en de jttnclmnentele
v1'ijheden, a1'tikel 5, § 2. - Bepaling die
bet1·ekking heejt op de aanhoucling en niet
op de handhaving van de voodopige
hechtenis. Artikel 5, § 2, van het
Verclrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurcl bij handeling van de
wetgevende m.acht van 13 mei 1955,
naar luid waal!van iedere gearrosteerde
onverwijlcl en in een taal, welke hij
verstaat, op de hoogte moet worden
gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen welke
tegen hem zijn ingebracht, heeft betrekking op de aanhouding en niet op de
latere beslissingen tot handhaving van
cle voorlopige hechtenis.
30 juni 1975.
1174
9. Verd1·ag tot besche1·ming van cle
1'echten van de mens en de junclamentele
v1·ijheden, a1·tikel 6. - Bepaling zonde1·
ve1'bancl met cle aanhottcling en de voo1'lopige hechtenis. - Artikel 6 van het
V erdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en cle fundamentele vrijheden, goedgekeurcl bij hancleling van de
wetgevende macht van 13 mei 1955,
heeft betrekking op de rechten van de
verdediging voor het vonnisgerecht en
niet op de aanhoucling of de voorlopige
hechtenis.
30 juni en 22 juli 1975. 1174 en 1182

INVALIDITEITSPENSIOEN VOOR
MIJNWERKERS.
1.- MijmveTke1· clie in aanmm·king
komt voo1· cle sarnentelling van de tijdvakken van veTzeke1·ing, zoals bepaald in
m·tikel 27 van de veroTdening m·. 3 van
25 septembe1· 1958 van de Raacl van ministeJ's van de Enropese Economische
JJ![ ijnwe1• ke1' die op
Gemeenschap.
g1·ond van deze samentelling JJensioenen
ontvangt berekend naa1· 1·ato van cle in
Belgie en in Italie ve1·vulde tijdvakken van

JAARLIJKSE VAKANTIE.- JEUGDBESCHERMING.

verzeke1·ing. Totaal bedrag van deze
pensioenen lagm• dan het bedmg van de
ttitke1·ingen waarop deze mijnwerker in
Belgie 1·echt had, zonde1' de samentelling
van de ve1•zeke1·ingstijdvaklcen. - Recht
op de aanvullende ttitke1·ing, als bedoeld
in a1·tikel 28, pa1·ag1·aaf 3, van de ve1'ordening nT. 3. - De mijnwerker die
ten laste van Belgie en van Italie invaliditeitspensioenen ontvangt, berekend
naar rato van de in die landen vervulde
tijdvakken van verzekering, omdat die
tijdvakken samengesteld werden overeenkomstig artikel 27 van de verordening nr. 3 van 25 september 1958 van
de Raad van ministers van de Europese
Economische Gemeenschap, heeft recht
op de aanvullende uitkering, bedoeld in
artikel 28, paragraaf 3, van genoemde
verordening, wanneer het totaal beclrag
van de pensioenen die hij ontvangt kleiner is dan het bedrag van de uitkering
waarop hij in Belgie recht had, indien de
tijdvakken van verzekering niet waren
samengesteld.
18 septernber 1974.
80
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een mijnwerker hem eigen is, vallen,
in het stelsel van de wettelijke gemeenschap, de termijnen van dit pensioen,
waarvan een gedeelte, in geval van
scheiding van tafel en bed of van feitelijke scheiding, rechtstreeks door de
vrouw wordt ontvangen, in de g6lneenschap. (Art. 1401 B.W. ; art. 14 K.B.
van 28 mei 1958; art. 22 K.B. van 19 november 1970.)
4 juni 1975.
1051
3. - Van tafel en becl of feitelijlc gescheiclen echtgenoten clie iecler ten on1'echte de termijnen van het invaliditeitspensioen
ontvangen.
TVettelijke
gemeenschap.
V erplichte tentg gave
ten laste van de gemeenschap. - Wanneer
in een wettelijke gemeenschap ieder van
de van tafel en bed of feitelijk gescheiden
echtgenoten ten onrechte de tern1ijnen
van een invaliditeitspensioen voor mijnwerkers heeft ontvangen, vallen deze
termijnen in de gemeenschap, welke,
zolang deze duurt, het genot ervan heeft ;
de gemeenschap is bijgevolg verplicht
ze terug te betalen, ongeacht de verdeling ervan tussen de echtgenoten.
(Artt. 1376, 1401, 1409 en 1419 B.W.;
art. 14 K.B. van 28 mei 1958; art. 22
K.B. van 19 november 1970.)
4 juni 1975.
1051

2. - Gedeelte van het invaliditeitspensioen waamp de van tafel en bed of feitelijk gescheiclen echtgenote 1·echt heeft. Tm·mijnen vallen in cle gemeenschap. Hoevvel het invaliditeitspensioen van

J
JAARLIJKSE VAKANTIE.

JACHT.

1.- Vakantiegelcl. - Beclienden.
Loon voor ove1·weTlc. - Loon clat in aan11w1·king lcomt voo1· cle be1·elcening van het
valcantiegeld. Loon voor overwerk
komt in aanmerking voor de berekening
van het aan een bediende toekomende
vakantiegeld. (Art. 9 gecoi:irdineerde
wetten van 28 jcmi 1971; artt. 38 en 39
K.B. van 30 rnaart 1967.)
18 december 1974.
463

Inb1'e'ttk op artilcel 6, lid 1, van de
jctchtwet, ve1·vangen bij artikel 4 van het
lwninlclijk beslHit van 10 jitli 1972.
Geldboete van mee1· dan 50 fmmJc.
Onwettelijke stmf. - Hij die buiten de
door de Minister van Lanclbouw bepaalde tijden jaagt, zoclat clat een van
de bij artikelen 15, 16 en 18 van de
jachtwet voorziene verzwarende mnstandigheden aanwezig is, mag niet
veroordeelcl worden tot een gelclboete
van meer clan 50 frank. (Art. 6, lid 1,
van de jachtwet van 28 febnmri 1882,
vervangen bij art. 4 van het koninldijk
besluit van 10 juli 1972.)
932
22 april 1975.

2. - Vakantiegelcl.
Beclienclen. Loon voor ovenvm·k. - lVijze van berelcening van het valcantiegelcl. Wanneer het aan een bediende betaalde
loon voor overwerk afhankelijk is van
de omvang van de arbeidsprestatie,
wordt het vakantiegeld berekend met
inachtneming van dit loon dat gedurende
de in artikel 39 van het koninldijk
besluit van 30 maart 1967 bedoelde
periode van 12 maanden werd genoten.
18,december 1974.
463

JEUGDBESCHERMING.

1. - Beslissing van de jMtgdrechtbank
tot intrekking of wijziging van een maat-
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1·egel voor cle besche1·ming van een minclm·jm·ige. - Rechtbank niet ve1'Plicht voomf
cle oucle1·s van cle mincle1jarige te raaclplegen. - De jeugdrechtbank kan, te
allen tijde, arnbtshalve of op vordering
van het openbaar ministerie de Inaatregelen t.a.v. de rninderjarige intrekken
of wijzigen, de terbeschikkingstelling
van de regering uitgezonderd, en binnen
de perken van deze wet optreden in het
belang van de Ininderjarige, zodat zij
niet vooraf de ouders van de minderjarige moet raaclplegen. (Art. 60 >vet van
8 april 1964 betreffende de jeugclbescherming.)
30 september 1974.
140
2. Jengclrechtbank die beveelt een
mincle1jm·ige voodopig, oncle1· het toezicht van een ajgevaa1·cligcle bij cle je~tgcl
beschel·ming, in een geschikte in1·ichting
nit te besteclen.
Wettelijkheicl.
Wettelijk is de beslissing van de jeugclrechtbank die beveelt dat een minderjarige voorlopig, onder het toezicht van
een afgevaardigde bij de jeugdbescherming, in een geschikte inrichting worclt
geplaatst, met het oog o.m. op zijn
onderrichting of beroepsopleiding. (Artikel 37, 3o wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbeschenning.)
30 september 1974.
140
3 . - Ve1·lating van kinclm·en.- Voo?·tmiscl1·ijj. Verlating van behoeftige kincleren levert een misdrif op ;
verjaring van de strafvordering voor clit
misdrijf begint pas te lopen wanneer de
strafbare toestand is geeindigd.
14 oktober 1974.
209
cl~trencl

4. lVlincle1jm·ige van meer clan
zestien jam· en mincler clan valle achttien
jaar op het ogenblik van cle feiten. JJI[ inclmjarige venlacht van ove1·t1wling
van artikel 36bis van cle wet van 8 ap1·il
1965. - Stmfvonlering aanhangig bij
het yemeenr·echtel#k gerecht. - Openbare
terechtzitting. - Toe te passen 1·eyels. Ret onderzoek van de vervolgingen welke
ten laste van een beklaagde die meer
dan zestien jaar en minder da.n voile
achttien jaar oud is, op het ogenblik
van de feiten, v66r de gerneenrechtelijke
gerechten worden ingesteld, in de gevallen
vermelcl in artikel 36bis van de wet
van 8 april 1965, o.a. in geval van
overtreding van de wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer, heeft
plaats in raadkamer, zelfs indien deze
beklaagde op het ogenblik van de debatten meer clan voile achttien jaar is.

(Art. 96 Grondwet ; art. 36bis wet van
8 april 1965.)
28 oktober 1974.
268

2. Achte1·laten van een kind in
behoejtige toestancl. - Leejtijcl van het
kind. - Artikel 360bis van het Strafwetboek, dat het achterlaten van een
kind in behoeftige toestand bestraft,
is ook toepasselijk wanneer het kind
meerderjarig is.
26 november 1974.
359
6. - AchteTlaten van een kind in behoejtige toestancl. - Beg1·ip. - Schuldig
aan achterlaten van een kind in behoeftige toestand is de vader die zijn
kind achterlaat in een toestancl waarin
hij het levensonderhoud verschuldigd is
met toepassing van de artikelen 203
en 207 van het Burgerlijk W etboek,
ook al is tegen hem geen eis tot betaling
van onderhoudsgeld ingestelcl. (Artikel 360bis S.W.)
26 november 1974.
359
7. - Ove1·treclinyen van de wetten en
VM'ordeningen bet1·ef!ende de politie ove1·
het wegverkeer. - Vervolyingen ten laste
van minclMja1·igen van meer clan zestien
jaaT en mincle1• clan valle achttien jaar en
ten laste van meerde1ja1·igen. - Openbaa1·heicl van de te1·echtzitting. Toe
te passen regels.- Het onderzoek van de
vervolgingen ten laste van minderjarigen
van meer dan zestien j aar en minder clan
voile achttien jaar voor de krachtens het
gemeen recht bevoegde gerechten ingesteld in de gevallen bij artikel 36bis van
de wet van 8 april 1965 bepaalcl, onder
meer in geval van overtredingen van
de wetten en verordeningen betreffende
de politie over het wegverkeer, heeft
piaats in raadkamer ; deze rechtspltlging
mag niet worden uitgebreid tot andere
personen~ die tegelijkertijd voor datzelfde gerecht worden gebracht, zelfs al
zijn de laatstgenoemden en de minclerjarigen bij hetzelfde exploot gedagvaarcl.
(Art. 96 Grondwet; art. 36bis wet va.n
8 april 1965 gevvijzigd bij die van 9 mei
1972.)
16 decmnber 1974.

449

8. - Ove1't1·eclingen van de wetten en
ve1'0nleningen bet1·e.f!encle de politie over
het wegve1·kee1·. - Vervolyingen ten laste
van mindmja1·igen van mee1· clan zestien
jaa1· en mincle1· clan valle achttien jaar en
van mee1·clerjm·igen. - Openbaa1·heid van
de te1·echtzitting.- Toe te passen 1·egels.Krachtens artikel 36bis, lid 2, van

KOOP.
de wet van 8 april 1965 betreffende
de jeugdbescherming heeft voor de erin
vermelde misdrijven het onderzoek van
de vervolgingen ten laste van minderj<\rigen van meer dan zestien jaar en
minder dan volle achttien jaar voor de
gerechten, bevoegd op grond van het
gemene recht, in raadkamer plaats; dit
artikel is van toepassing op deze minderjarigen, zelfs indien meerderjarigen samen met hen bij eenzelfde exploot voor
deze gerechten worden gedagvaard en
vervolgd. (Art. 96 Grondwet; artikel 36bis wet van 8 april 1965, gewijzigd bij de wet van 9 mei 1972.)
481
23 december 1974.
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worden wegens overtreding va.n de artikelen 418, 419 of 420 van het Strafwetboek, van het verkeersreglement of van
de wet betreffende de verp1ichte aansprake1ijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, moeten de debatten in raaclkamer plaatshebben. (Art. 36bis wet van
8 april 1965.)
6 januari 1975.
506

9. ~ Zedelij lee besche1·ming.
Wet
van 15 j~~li 1960, m·tilcel ibis (wet van
9 juli 1973, m·t. 2.) ~ P1'0ced~we om de
toegang tot een clanszaal of dmnlcgelegenlwid te ve1·bieclen vooT minderjarigen beneden de achttien jam·. ~ Toe te pass en procedu?'e?·egels. ~ De wettelijke bepalingen
betreffende de vervolging in correctionele
zaken zijn toepasselijk op de procedure
om de toegang tot een danszaal of drankgelegenJJ.eid te verbieden voor minderjarigen van bei:teden de achttien jaar,
op grond van artikel 1 bis van de wet van
15 juli 1960 tot zedelijke bescherming
van de jeugd. (Art. 2 wet van 9 juli
1973.)
492
24 december 1974.

11. ~ Ve1·volgingen voo1· de co?Tectionele
?'echtbanlc tegen een mincle1jarige, die op
het ogenblilc van de feiten meer clan
16 jaa1· en minde1· clan 18 jam· ot~d was,
wegens overtrecling van cle m·tilcelen 418,
419 of 420 van het Strafwetboelc, van het
wegvm·lceers1·eglement en van cle wet bet?·effencle cle ve1·plichte aanspmlcelijkheiclsve?·zekering inzalce moto?Tijtuigen. Debatten
voo1• cle co?Tectionele 1·echtbank moeten in
maclkamm· plaatshebben.
\Vanneer
voor een correctionele rechtbank tegen
een rninderjarige die op het ogenblik van
de feiten meer clan 16 jaar en mincler dan
18 jaar oucl is, · vervolgingen ingestelcl
worden wegep_s overtrecling van de
a.rtikelen 418, 419 of 420 van het Strafwetboek, van het wegverkeersregle1nent
of van de wet betreffencle de verplichte
aansprakelijkheiclsverzekering inzake motorrijtuigen, moeten de clebatten in raadkamer plaatshebben. (Art. 36bis wet van
8 april 1965.)
24 februari 1975.
715

10. ~ Ve1·volgingen voo1· de GO?'rectionele
?'echtbanlc tegen een minde1jm·ige, die op
het ogenblilc van de feiten nwe1• dan
16 jam· en minder clan 18 jaa1· oud was,
wegens ove?'t?·eding van de a1·tilcelen 418,
419 of 420 van het Stmfwetboelc, van het
ve?·lcee?'S?'eglement of van de wet betreffende
de vm·plichte aanspralcelij lcheidsvm·zelcm·ing
inzalce motorTijM~igen. ~ Debatten voo1·
de G01'1'ectionele ?'echtbanlc moeten in ?'aadJcamer plaatshebben. ~ Wanneer voor
een correctionele rechtbank tegen een
minderjarige, die op het ogenblik van de
feiten meer clan 16 jaar en mincler clan
18 jaar oud was, vervolgingen ingesteld

12. ~ Wijziging in het 1·echt van bewa?'ing ove1· kincleren van t~it cle echt gescheiclen echtgenoten. ~ V onnis van cle jeugcl?'echtbanlc. ~ Tm·mijn om hoge1· be1·oep
in te stellen. ~Hoger beroep tegen vonnissen van de jeugdrechtbank, rechtdoencle op een eis tot wijziging in het
bestuur van de kinderen en over de
goecleren van de kinderen van uit de
echt gescheiden echtgenoten, moet bij
verzoekschrift '1-vorden ingestelcl binnen
een maand na de uitspraak van de
echtscheiding. (Art. 302 B.vV.; artt. 16
en 58 wet van 8 april 1965.)
27 februari 197 5.
739

K
KOOP.

1. ~ Ve1·bo1·gen geb1•elcen van de ve?·lwchte zaalc. ~ A1·tilcelen 1641 en 1643
van het B~u·ge1'lijlc Wetboelc. ~ Toepassingsvoorwaarden. ~ De rechter die
vaststelt dat de verborgen gebreken van

de verkochte zaak voldoencle ernstig
waren en clat, ge1et op de vermindering
van het gebruik ten gevolge van deze
gebreken, de koper de zaak niet zou
gekocht hebben als hij dat geweten had,
beslist wettelijk dat aan de toepassingsvoorwaarden van de artikelen 1641 en
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van het Burgerlijk W etboek voldaan

18.

21november 1974.

350

2. - Ve1'b01·gen geb1·eken van de ve1'kochte zaak. A1·tikel 1664 van het
Btwge1·lijk Wetboek. - Kenze tttssen de
vorde1·ing tot lwopve1•nietiging en die tot
1·aming. - Kenze vo01· de kope1·. - De
rechter die vaststelt dat aan de toepassingsvoorwaarden van de artikelen 1641
en 1643 van het Burgerlijk Wetboek
voldaan is, beslist wettelijk dat geen
voldoening schenkt het aanbod van de
verkoper op zijn kosten het voertuig
volledig te doen herstellen, daar artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek in
een dergelijk geval enkel aan de koper
de keuze biedt tussen de rechtsvordering
tot koopvernietiging en die tot raming.
21 november 1974.
350

3 Ve1·koopbelojte.
Begrip. De eenzijdige verkoopbelofte verbindt
onherroepelijk de belover tot uitvoering
van de verkoop, indien de begunstigde
zijn wil te kennen geeft te kopen, voor
zover er tussen de partijen overeenkomst
is omtrent de zaak en de prijs. (Artikelen 1582, 1583 en 1589 B.W.)
9 januari 1975.
522

4.- Ve1-lcoopbelojte.- Ve1·bintenis om
iets te doen van de belove1·. - Beg~mstigde
die van het optie1·echt geb?'ttik maakt. Gevolg. - Ofschoon de verkoopbelofte
voor de beloven slechts een verbintenis
om iets te doen ten gevolge heeft, is
de koop voltrokken als de begunstigde
van zijn optierecht gebruik maakt, zelfs
indien in de belofte voor de overdracht
van de eigendom. van het goed een termijn is vastgesteld.
9 januari 197 5.
522
5.- Ve1·b01·gen gebreken.- Vrijwa1·ing
voo1· ve1·borgen geb1·eken. - Beding van
niet-vrijwaring. Geldigheicl. - Voorwaanlen. - Het heeling van niet-vrijwaring voor de verborgen gebreken ten
gunste van de verkoper is geldig als deze
de koper hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet heeft ingelicht over het mogelijke
bestaan van dergelijke gebreken. (Artikel 1641 B.W.)
6 februari 1975.
638
6. - Openbm·e ve1·koping van 1'oerende
goede1•en. - Ove1't1·edingen van het Wetboek van de regist1·atie1•echten. - Processen-VM'baal van de agenten van het bestnur.
- Bewijskmcht. - V M'meldingen van de

processen-ve1·baal inzake de ve1·koping van
de openbare ambtenm·en. - Bewijskmcht.
- De processen-verbaal van de aangestelden van het bestuur waarin wordt
vastgesteld dat tijdens een openbare verkoping van roerende goederen overtredingen werden gepleegd die bij artikel 232
van het Wetboek van de registratierechten worden gesanctioneerd, gelden als
bewijs tot het tegendeel bewezen is ; de
vermeldingen in het door de notaris of
de gerechtsdeurwaarder opgemaakt proces-verbaal van de verkoping kunnen
als dusdanig niet tegen het bestuur aangevoerd worden en dit is niet verplicht
het proces-verbaal van de openbare
ambtenaar die de verkoping heeft gehouden van valsheid te betichten. (Artekelen 185 en 234 Wetboek van de
registratie-, hypotheek- en griffierechten; artt. 1317, 1319, 1320 en 1322
B.W.)
20 maart 1975.
818
7.- Openbare ve1·koping.- Be grip.Aangezien in het Wetboek van registratierechten niet wordt gezegd wat
moet verstaan worden onder openbaarheid van de verkoping, moet aan deze
term zijn gebruikelijke betekenis worden
gegeven. (Artt. 226 tot 235 W.R.)
15 april 1975.
890
8. Openba1·e verkoping. - Openbaadwid van de verkoping lean aan de1·den
of aan de Staat w01·den tegengesteld. Voonvaa1·de. - Hoewel de eigenaar van
te verkopen goederen vrij is zelf vast
te stellen welke openbaarheid volgens
hem voldoende is ter besohcrming van
zijn belangen, mag hij zich evenwel
t.o. van derden of van de Staat niet op
de openbaarheid van een verkoping
beroepen, wanneer hij de verkoping niet
op de normale en gewone wijze openbaar
heeft gemaakt.
15 april 1975.
890
9 . - Openba1•e VM'koping.- Beg1·ip.Van een werkelijke openbare verkoping
is slechts sprake als de koop aan de
meestbiedende wordt toegewezen en de
eigenaar het te koop gestelcle voorwerp
op die wijze wil verkopen.
15 april 1975.
890

10. Voo1· onbepaalde tiJ'd ve1·leende
concessie van alleenverkoop. - Beeincliging doo1· de concessiegever zonder 1'edelijke opzeggingstermijn. Ve1·goeding
aan de concessiehouder. Raming ex
aequo et bono. Voorwaarden. -

KOOPHANDEL-KOOPMAN.
W a1meer de concessiegever zonder redelijke opzeggingstermijn een concessie van alleenverkoop voor onbepaalde
tijd heeft beeindigd, moet de rechter,
die het bedrag van de vergoeding aan
de concessiehouder ex aeqtw et bono
vaststelt, constateren dat het onmogelijk is het juiste bedrag van deze vergoedi:ng te bepalen bij ontstentenis van
gegevens 0111 het nadeel te ramen.
(Art. 2 wet van 27 juli 1961 en art. 97
Grondwet. ) (Impliciete oplossi:ng.)
15 mei 197 5.
996

~

LASTGEVING.
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handelaar is in het buitenland en wiens
vorderi:ng haar oorzaak vindt in een
daad van koophandel, is de vermeldi:ng
van het :nummer van inschrijvi:ng in het
handelsregister niet vereist. (Artt. 4,
40 en 41 van de wetten betreffende
het handelsregister, gecoiirdineerd op
20 juli 1964.)
14 maart 1975.
787

KORT GEDING.

V 01'de1·ing ingediend bij wege van een
eenzijdig ve1·zoeksch1'ijt. ~ Voo1·waa1·de. ~
Wanneer de rechters in feite en derhalve
soeverein vaststellen dat geen uitzonderlijke 1.1rgentie valt af te leiden uit de aard
zelf van de gevraagde maatregel, kan de
vordering in kort geding, bij gebrek aan
volstrekte :noodzakelijkheid, niet bij
wege van een ee:nzijdig verzoekschrift
·worden ingediend.
13 j1.mi 1975.
1088

KOOPHANDEL-KOOPMAN.

Koopman. ~ Dagvaa1'ding. ~ Eise1·
handelam· in het bttitenland. ~ Nietve1·melding, in het exploot van dagvaa1'ding, van het nmnme1· van;insch1·ijving in
het handels1·egiste1·. ~ Ve1·melding niet
ve1·eist. ~ In het dagvaardingsexploot,
betekend op verzoek van een persoon die

L
LANDBOUW.

Veldwetboek. ~ A1·tikel 89, 8°. ~
vtttt1' aan te steken op minde1' dan
100 mete1· van httizen. ~ Ve~·bod alleen
toepasselijk op vutw aangestoken op het
veld. ~ Niet wettig gerechtvaardigd is
het vo:nnis dat eiser veroordeelt met
toepassi:ng van artikel 89, 8°, van het
V eldwetboek wegens het aansteken van
vuur op minder dan 100 meter afstand
van huize:n, zonder vast te stelle:n dat
het vuur " op het veld » werd aangestokan.
1 oktober 1974.
147
Ve~·bod

LASTGEVING.

1. ~ Beg1·ip. ~ Lastgeving impliceert
de uitvoering van een rechtshandeling.
(Art. 1984 B.W.)
7 oktober 1974.
169
2. ~ Lastgeving in algemene bewoo1'dingen opgesteld. ~ Lastgeving die enkel
bet1·ekking heeft op de dad en van behee~·.
~De lastgeving in algemene bewoordingen opgesteld heeft alleen betrekking op
daden van beheer. (Art. 1988, lid 1,
i.W.)
12 december 1974.
437

3. ~ Lastgeving in algemene bewoo1'dingen opgesteld. ~ Kan niettemin, als
de pm·tijen zulks willen, 1'ttime1'e gevolgen
hebben dan die waa1·van spTake in aTtikel 1988 van het Btt1'(Je1·lijk Wetboek. ~
Ook al is een lastgeving in algemene
bewoordingen opgesteld, toch kan zij,
als de partijen zulks willen, aan de
lasthebber ruimere machten toeke:nnen
dan die waarvan sprake in artikel 1988,
lid I, van het Burgerlijk Wetboek.
12 december 1974.
437
4. ~ Omvang van de lastgeving. ~
SoeveTeine ttitlegging doo1• de jeitem·echte~·.
~ De feitenrechter beoordeelt soeverein
de omvang van een lastgeving, wanneer
de uitlegging die hij eraan geeft verenigbaar is met de bewoordingen erva:n.
(Art. 1984 B.W.)
12 december 1974.
437

5. ~ Algemene lastgeving.
Bijzonde1'e lastgeving. ~ Beg1·ip. ~ Uit de
bewoordingen van een lastgevi:ng tot
machtiging teneinde de lastgever bij
de administratie der directe belastingen
te vertegenwoordigen kan de rechter
wettelijk afleiden, e:nerzijds, dat de lastgeving die niet voor alle zaken van de
lasthebber gold, een bijzondere en niet
algemene lastgeving is, en, anderzijds,
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dat een akkoord over de bela~tbare grandslag der inkomsten van de lastgever
deel uitmaakt van de aldus aan de
opdrachtgever gegeven opdracht. (Artikel 1984, B.W.)
12 december 1974.
437
LEGER.

Gealliee1·de k1·ijgsmachten. - OveTeenkomst tussen de bij het Noonl-Atlantisch
VeTd1·ag aangesloten Staten, bet1·eJ!ende
de 1·echtspositie van htm k1·ij gsmachten,
aTtikel VIII-5. Schade veTom·zaakt
cloo1· een lid van krij gsmachten van een
Staat die op het g1·onclgebied van een
andeTe Staat ve1·blijven of 61' op dooTtocht
zijn. - V onleTingen tot schadeve1·goeding
" ge1·egeld " cloo1· de Staat van ve1·blijj. Ingevolge artikel VIII-5 van de Overeenkomst tussen de bij het NoorclAtlantisch V erdrag aangesloten Staten,
betreffende de rechtspositie van hun
krijgsmachten, op 19 juni 1951 te
Louden ondertekend en goedgekeurd bij
de wet van 9 januari 1953, worden de
vorderi:ngen tot schadevergoedi:ngen << wegens handelingen of verzuimen )) van
een lid van een dergelijke krijgsmacht
door de Staat van verblijf, o.a. door de
Belgische l:3taat, "geregeld ,, wanneer in
Belgie schade is veroorzaakt door een
lid van de Britse krijgsmachten die zich
daar bevinden of er op doortocht zijn.
2 mei 1975.
963
LEVENSONDERHOUD.

1. Gecling tot echtscheicling. - Beslissing waa1·bij op het ogenblik dat de
1·echtsvonleTing tot echtscheiding wonlt
ingesteld actn de ttit de echtgescheiden echtgenote een vom·lopige t~itlceTing wordt toegekend. - Wettelijkheid. - VoonvaaTde.
- W ettelijk verantwoord is de beslissing
die voor de duur van het geding tot
echtscheiding een voorlopige uitkering
toekent aan een feitelijk gescheiden
echtgenote, eiseres in het geding, als
daari:n worclt vastgestelcl dat de vorclering tot echtscheidi:ng niet is ingesteld
met de enige bedoeling cleze onderhoudsbijstand te bekomen. (Art. 212 B.W.;
art. 1280 G.W.)
13 maart 1975.
785

2.- Gonct~binaat.- Geen ondeThouclsve1·plichting. - Tussen clegenen die in
concubinaat leven bestaat geen onderhouclsverplichting. (Impliciete oplossing.)
ll april 1975.
881

3. Wettig kind. - Vm·de1·ing van
de moede1·, tot betaling van een bijclrage
in de kosten van ondedwud en opvoeding
van het kind, tegen een ande1'e man clan
cle wettige vade1·. - ToelaatbaaTheid. V ooTwaa1·den. - W anneer de moecler van
een minderjarig wettig kind een bijdrage
i:n de kosten van opvoeding en onderhoud
van het kind vordert van een 1nan nwt
wie zij tijdens haar huwelijk heeft
geleefcl en de vorderi:ng hierop steunt dat
deze 1nan de natuurlijke verbintenis had
voor de opvoeding en het onderhoud van
het kind te zorgen en dat hij zijn natuurlike verbintenis heeft omgezet in een
civielrechtelijke, zoncler dat aangevoerd
wordt dat de aldus aangegane verbintenis
tot doel had overspelige betrekkingen te
bekomen of deze betrekki:ngen voort te
zetten, kan de vordering niet afgewezen
worden om de enkele reden clat het aan
de moeder van een wettig kind niet
geoorloofd is het wettelijk vermoeden
van vaderschap aan te vechten noch tot
het bestaan van een andere afstamming
te besluiten.
6 jlmi 1975.
1066
LIJFSDWANG.

1. - Stmjzaken. - Ve1'nietiging van
cle ve1·oonleling in de kosten van de stmfvonle1·ing leiclt tot ve1·nietiging van cle
ve1'om·cleling tot lijjsclwang die daaTvan
het gevolg is. Vernietiging van de
veroordeling in de kosten van de strafvordering leidt tot vernietigi:ng van de
veroordeli:ng tot lijfsdwang, die daarvan
het gevolg is. (Artt. 2, 3, 4 en 5 wet van
27 juli 1871.)
14 oktober 1974.
216
2. - Kosten van de st1·ajvonle~·ing die
3.000 jmnk te boven gaan. - V eTplichte
lijjsclwang. - In strafzaken rnoet lijfsdwang verplicht worden uitgesproken
als het geheel van de kosten van de
strafvordering 3.000 frank te hoven gaat,
en dit zelfs in geval van hoofdelijke veroordeling in deze kosten. (Art. 47 S.vV.;
artt. l, 2 en 4 wet van 27 juli 1871.)
9 december 1974.
425
LOON (BESCHERMING ).

Eindejaa1·spremie. - Loon. V om·waarclen. Een eindejaarspremie die
volgens algemene normen in verhouding
tot de door de werlmemers verrichte

MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN.
arbeid is vastgesteld en waarop de werknemers recht hebben krachtens een
eenzijdige, door de werkgever aangegane
verbintenis, is loon in de zin van artikel 2
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van de wet van 12 april 1965 betreffende
de bescherming van het loon der werknemers.
18 december 1974.
460

M
MET RET ZEGELGELIJKGESTELDE TAKSEN.
1. Valsheid in geschTijten gepleegd
met het enkel opzet een met het zegel gelijkgestelde tales te ontduiken. Overt1·eding gestraft dom· a1·tikel 207 van het
W etboek van de met het zegel gelij kgestelde taksen en niet doo1· de a1·tikelen 193
en volgende van het Strafwetboek. Valsheid in geschriften met het enkel
opzet een met het zegel gelijkgestelde
taks te ontduiken wordt gestraft door
artikel 207 van het \Vetboek van de met
het zegel gelijkgestelde taksen en niet
door de artikelen 193 en volgende van
het Strafwetboek.
15 april 1975.
890

2. Ve1·volgingen wegens ovm·t1·eding
van m·tikel 207 van het Wetboek van de
met het zegel gelijkgestelde ta.ksen, nl.
bed1·ieglijk ontdttiken van een met het
zegel gelijkgestelde taks door simulering
van openba1·e ve1·kopingen. - Rechter die
e1·op wijst dat deze ve1·scheidene voo1'8ch1'ijten van de belastingwet niet is nagekomen.
Geen wijziging van de jeiten of van de
lewalijice1·ing. - Indien een beklaagde die
wegens overtreding van artikel 207 van
het Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen vervolgd wordt, nl. bedrieglijk ontduiken van een met het zegel
gelijkgestelde taks door simulering van
openbare verkopingen, bij conclusie heeft
betoogd dat hij op .het ogenblik van de
openbare verkopingen geen eigenaar meer
was van de verkochte goederen en dat
die verkopingen niet fictief waren, worden noch de feiten van de telastlegging
noch hun kwalificering gew:ijzigd door
de rechter die wijst op de gegevens van de
zaak waaruit blijkt dat de beldaagde de
verscheidene voorschriften van de belastingwet niet is nagekomen en geen
regelmatige openbare verkoping heeft
gedaan of heeft laten doen en die, op
grond van deze overwegingen, de beklaagde veroordeelt wegens vorenvermelde telastlegging.
15 april 1975.
890

3. -

Vervolgingen wegens ove1't1·eding

van artileel 207 van het Wetboele van de
met het zegel gelijkgestelde taksen. Ove1·eenleomst wellee dom· de beklaagde
aan de adrninistmtie wordt tegengesteld.
- Beslissing dat de ove1·eenkomst gesimttlee?·d is rnet een bed1•ieglijk opzet en als
niet bestaande rnoet wo1ilen beschouwd. Beslissing geg1·ond op een geheel van vm·moedens. Wettelijkheid. - Om een
beklaagde te veroordelen die wegens
overtreding van artikel 207 van het
Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen vervolgd wordt, kan de
rechter wettelijk door een soevereine
beoordeling van een geheel van vermoedens beslissen dat een overeenkomst
welke door de beldaagde aan de administratie wordt tegengesteld, met bedrieglijk opzet gesimuleerd is en dus als niet
bestaande moet worden beschouwd.
15 april 1975.
890
4. - Bedt·ieglijk opzet ve1·eist bij m·tileel 207 van het Wetboek van de rnet het
zegel gelijkgestelde taksen. - Opzet dat
wettelijk lean worden ajgeleid ttit een
geheel van ve1·rnoedens. - Zelfs indien
zeke1·e vermoedens ajgeleid worden uit
aleten waarvan de vorrn de wet in acht
neernt. - De rechter kan het bedrieglijk
opzet dat vereist is bij artikel 207 van het
Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen afieiden uit een geheel
van verrnoedens die hij soeverein beoordeelt, zelfs indien zekere van deze vermoedens afgeleid worden nit alden
waarvan de vonn de wet naar de letter
in acht neemt.
15 april 1975.
890

5. - Vervolgingen wegens ove1·t1·eding
van artileel 207 van het Wetboek van de
met het zegel gelijlegestelde taksen, nl.
bedrieglijle ontdttiken van een met het
zegel gelijkgestelde tales doo?' sinmlering
van openbare verlwpingen. - Beklaagde
die betoogt dat hij op het ogenblik van
de openba1·e verlwpingen geen eigenaa?'
mee1' was van de verleochte voo1·we1']Jen. Beslissing die tdt een geheel van vm·nwedens qjleidt dat de beklaagde eigenaa1· van
deze voo?'We1·pen is gebleven en dat de
openbare verkopingen e1·van jictief wa1'611.
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- Vm·oordeling wettelijk veTantwoonl. vVanneer een beklaagde, die wegens
overtreding van artikel 207 van het
vVetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen vervolgd wordt, nl. bedrieglijk ontduiken van een met het zegel
gelijkgestelde taks door simulering van
openbare verkopen, bij conclusie betoogd
heeft dat hij op het ogenblik van de
openbare verkopingen geen eigenaar
Ineer was van de verkochte voorwerpen,
is de beslissing van de rechter dat het
misdrijf bewezen is wettelijk verantwoord
als hierin uit een geheel van opgegeven vermoedens wordt afgeleid dat de
beklaagde eigenaar van deze voorwerpen
is gebleven en dat de openbare verkopingen ervan fictief waren.
15 april 1975. ·
890
6. - Beklaagde sclmldig verklaanl aan
de ove1·treding van a1·tikel 207 van het
Wetboelc van de met het zegel gelijkgestelde taksen, welke is ge]Jleegd door de
vennootsclwp waa1·van hij beheenler is.
Ve·roonleling van de beklaagde op
grand van a1·tikel 1382 van het B~wge?'lijk
}Vetboelc tot betaling aan de Staat, b~w
ge?·lijke pa1·tij, van het beclmg de?' ontcloken
rechten en van de jiscale boete gelijk aan
tweemaal de ontdoken 1·echten. Geen
vaststelling clat deze bed1·agen de schacle
vm·goeden welke de Staat we1·kelijk heeft
geleden ten gevolge van het eigen miscl?·ijj van de beklaagde. - Beslissing niet
wettelijk vemntwoorcl. - Niet wettelijk
verantwoord is de beslissing van het
arrest waarin de bek1aagde, die schuldig
is verklaard aan overtreding van artikel 207 van het vVetboek van de met hot
zegel gelijkgestelde taksen, welke is gepleegd door de vennootschap waarvan
hij beheerder is, op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek veroordeeld worclt tot betaling aan de Staat,
burgerlijke partij, van het beclrag der
ontcloken rechten en van de fiscale boete
gelijk aan tweemaal de ontdoken rechten,
zonder vast te stellen dat deze bedTagen
de schacle vergoeden welke de Staat
werkelijk heeft geleden ten gevolge van
het misdrijf dat de beklaagde zelf heeft
gepleegd.
15 april 1975.
890
MILITAIR.

Dienst in de Belgische strijclkmohten in
Duitsland. - JYiilitai1· die deel ~titmaalct
van een t1·oep te velde. - De militair die

MISDRIJF.
dienst doet in de Belgische strijdlu·achten
in Duitsland n1.aakt deel uit van een
troep te velde.
16 september 1974.
60

MINDER- VALID EN

Aanvullende tegemoetlcoming. - JYiinde?·valicle die een pensioen als m·ijwillig
ve?'Zelcenle geniet. - Geen ajt1·elcking van
clit pensioen. - De rechter die vaststelt,
dat een minder-valide een pensioen als
vrijwillig verzekerde geniet, beslist wettelijk dat het bedrag van clit pensioen
niet Inoet afgetrokken vvorden van de
aanvullende tegemoetkoming waarvan
sprake in de wet van 27 juni 1969 betreffende de toekenning van tegernoetkomingen aan de mincler-validen. (Artikel 8, § 1, lid l, en 3 wet van 27 juni
1969.)
15
4 september 1974.
MISDRIJF.

1. - Ve1·sohillencle jeiten. - Een enkel
misdrijj. Voonvaanlen. - Verschillende strafbare feiten vormen slechts
een enkel misdrijf als zij alle uitgaan
van een en hetzelfde strafbaar opzet,
zodat de rechter niet wettelijk kan
beslissen dat een geheel van feiten een
voortclurend misdrijf opleveren, zelfs
indien niet is bewezen clat deze misdrijven voortkomen uit een en hetzelfcle
opzet. (Art. 65 S.W.)
4 september 197 4.
ll
2. - M01·eel bestanddeel. - Bepaling.
- De wil van de wetgevm· moet wonlen
nagegaan. - Om het moreel bestanddeel
van een misdrijf te bepalen, moet de
rechter de wil van de wetgever nagaan
op grand van de tekst waardoor dit
misdrijf strafbaar wordt gesteld en van
de aard van het misdrijf.
16 september 1974.
62
3. Voo?'tchw·end misclrijj. - Ove?'·
t1·eden wettelijlce bepaling gewijzigd tijdens
de ~titvoeTing van het miscb·ijj. - Toepasbaa?·heicl van de aldt~s gewijzigde
bepaling, zelfs indien cleze st1·enge1· is. W am1eer een voortdurend misdrijf is
gepleegd niet alleen v66r, doch ook
na de inwerkingtreding van de wet w~ar
door de overtreden wettelijke bepaling
is gewijzigd, is de aldus gewijzigde be-
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paling van toepassing op · dit misdrijf,
zelfs indien zij strenger is.
24 september 1974.
100
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Beklaagde die zich beroept op een ve?'gunning van de bu1·gemeester. Ve?'gunning met een schijnbm·e wettelijlcheid.
- V ergunning vervallen op de dag van
de jeiten. - Geen onove1•komelijlce dwaling. -De bestuurder aan wie onregelmatig stationeren wordt ten laste gelegd,
kan zich niet beroepen op een rechtvaardigingsgrond welke gebaseerd is op een
onoverkomelijke dwaling ten gevolge
van een vergunning van de burgemeester
om te stationeren, als de termijn waarvoor zij was toegekend ten einde was.
2 december 1974.
386

4. - Misdrijj dat aan iemand kan
worden ten laste gelegd. - Beoordeling
door de jeitem·echter. - De feitenrechter
beoordeelt soeverein of een misdrijf. in
werkelijkheid moet worden ten laste
gelegd aan degene, die het strafbaar
feit materieel heeft verricht, dan wei aan
een ander.
7 oktober 1974.
169

5. Rechtspe1·soon.
Vereniging
zonder winstoogmerlc. - Dade?' van een
misdrijj. Straj?·echtelijke aanspralcelijkheid van natuurlijke personen doo1•
wier toedoen de vereniging is opget?·eden.
- Wanneer een vereniging zonder winstoogmerk een misdrijf heeft gepleegd,
rust de strafrechtelijke aansprakelijkheid
daarvoor op de natuurlijke personen,
organen of aangestelden door wier toedoen zij is opgetreden.
7 oktober 1974.
169

8. - Rechtspe1·soon. - Handelsvennootschap, dader van een misd1·ijj. - Strafrechtelijlce aansprakelijkheid van de natuurlijke pm·sonen door wim· toedoen de
vennootschap is opgetreden. Wanneer een handelsvennootschap een misdrijf heeft gepleegd, rust haar strafrechtelijke aansprakelijkheid op de
natuurlijke personen, organen of aangestelden, door wier toedoen zij is
opgetreden.
15 april1975.
890

6. - Rechtvaardigingsgrond.
Beoordeling dam· het onderzoeksge1·echt. Door erop te wijzen dat er « in de stand
van het geding " geen gegevens bestaan,
op grond waarvan artikel 71 van het
Strafwetboek kan worden toegepast, be·
perkt de kamer van inbeschuldigingstelling zich in haar beslissing over de
handhaving van de voorlopige hechtenis
tot een vaststelling in de stand van het
geding en treedt niet in de beoordelingsmacht van de feitenrechter.
21 oktober 1974.
246

9. - Door de beklaagde als rechtvaa?'digingsg?·ond aangevoerde omstandigheden. - Soevereine beoordeling doo1· de
jeitenrechtm·. G1·enzen. - De feitenrechter beoordeelt in feite en derhalve
soeverein of de door de beklaagde aangevoerde omstandigheden een rechtvaardigingsgrond opleveren wa.ardoor de
strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt
uitgesloten, met het voorbehoud dat de
door hem vastgestelde feiten de gevolgen
moeten kunnen rechtvaardigen die hij
in rechte eruit afl.eidt. (Art. 71 S.W.)
17 juni 1975.
1104

· 7. - Rechtvaardigingsgrond.
W egverkeer. - Onregelmatig stationeren. -

0
ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE.

1. - Veiligheidscomite. - Aanwijzing
van de pe?·soneelsafgevaa?·digden. - Weigering van de we1·kgever de kandidatuu?'
van een wm·kneme?' aan te plakken. Geen beroep gm·egeld bij het kononklijk
besluit van 18 feb?'tta?·i 1971.- Recht op
bm·oep volgens het gemeen ?'echt. - Hoewel
artikel 25 van het koninklijk besluit van
18 februari 1971 betreffende de aanwijzing van de personeelsafgevaardigden in
CASSATIE, 1975. 43

de comites en arrondissementscomites
voor veiligheid, gezondheicl en verfraaiing
van de werkplaatsen de procedure niet
regelt welke de werlmemer moet volgen
in zijn rechtsvordering tegen de beslissing
van de werkgever de aanplakking van
diens kandidatuur te weigeren, kan de
werkgever tegen deze beslissing een be~
roep instellen volgens het gemeen recht.
(Art. 1, § 4, h, lid 2, 3°, wet van 10 juli
1952.)
30 april 1975:.
954
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2. - V eiligheidscomite. - Rechtsvorde1'ingen die ontstaan ~tit geschillen betreffende de aanwijzing van de pe1·soneelsafgevaardigden. - Te1·mijn om deze in te
stellen. - De rechtsvorderingen die ontstaan uit geschillen in verband met de
formaliteiten die moeten vervuld worden
met het oog op de aanwijzing van de personeelsafgevaardigden in de comites voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen moeten, bij gebrek aan
bepalingen tot vaststelling van kortere
termijnen, v66r de voor de verkiezingen
vastgestelde datum worden ingesteld.
(Art. I wet van IO juni I952.)
30 april I975.
954

3. - Veiligheidscomite. - We1·kgeve1·
die geweigerd heeft de kandidatu~t1' van een
werkneme1· vom· de ve1·kiezingen van de
personeelsafgevaardigden aan te plakken.
Werkneme1· die tegen deze beslissing
geen be1·oep heeft ingesteld v66r de voo1' de
ve1·kiezing vastgestelde datum. - Werlenemer die zich naa1· aanleiding van een
opzegging na de verkiezingen niet kan
be1·oepen op de hoedanigheid van lcandidaat
voor die ve1·kiezingen. - Als een werkgever geweigerd heeft de kandidatuur van
een werlmemer voor de verkiezingen van
de personeelsafgevaardigden in het comit6
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing
van de werkplaatsen aan te plakken en
die werlmemer tegen deze beslissing geen
beroep heeft ingesteld v66r de voor de
verkiezingen vastgestelde datum, kan hij
zich naar aanleiding van zijn opzegging
niet beroepen op zijn hoedanigheid van
kandidaat voor die verkiezingen. (Artikel Ibis, §§ 5, 6 en 7, wet van 10 juni
1952.)
30 april 1975.
954

4. - Ontslag van een afgevaardigde van
het personeel, om economische of technische
redenen. - Werkgever die denkt te mogen
aanvoeren dat hij do01· overmacht gedwongen was alle werkneme1·s van de onderneming te ontslaan. - V oomfgaande 1'aadpleging van het pm·itai1· comite vereist. W anneer een werkgever een afgevaardigde van het personeel bij het comit6
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing
van de werkplaatsen om economische of
technische redenen wil ontslaan zonder
voorafgaande raadpleging van het paritair
comit6, zelfs indien hij denkt te mogen
aanvoeren dat hij . door overmacht gedwongen was aile werlmemers van de
onderneming te ontslaan, beslist de rechter wettelijk dat de raadpleging van het
paritair comit6 vereist was. (Art. Ibis,

§ 2, wet van 10 juni 1952, gew. bij de
wet van 16 januari 1967.)
28 mei 1975.
I029

5. - Ontslag van een afgevam·digde van
het pe1·soneel om economische of technische
redenen. Geen madpleging van het
pa1·itair comite. - H.e1·plaatsing van de
we1·kneme1· in de onderneming onmogelijk
geworden. - Feit zonde1· invloed op de
onwettelijkheid van het ontslag. - Wanneer de werkgever een afgevaardigde
van het personeel bij het comite voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen om economische oftechnische redenen heeft ontslagen, zonder
voorafgaande raadpleging van het paritair comit6, is het feit dat de herplaatsing
van deze afgevaardigde in de onderneming onmogelijk geworden is zonder invloed op de onwettelijkheid van het outslag. (Art. Ibis,§ 2, wet van 10 juni 1952,
gew. bij de wet van I6 januari 1967.)
28 mei 1975.
1029
6.- Ve1·kiezing van pe1'soneelsafgevaa1'cligclen. - W erknemer die cleel ~titmaakt
van het leiclinggevend personeel. - Beslissing op het o1·ganig1·am van de onde1·neming
geg1·ond. - Beslissing zonde1• naclere inlichting over het organigram en over de
we1·kzaamheclen van de m·in opgesomde
we1·knemers. - Niet gemotiveercle beslissing. -De beslissing over de samenstelling van de lijst van de kiezers voor de
aanwijzing van de personeelsafgevaardigden in het comit6 voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen wordt niet regelmatig gemotiveerd door de rechter die, om te bepalen
wie van de werlmemers van een onderneming deel uitmaakt van het leidinggevend
personeel, stem1t op het organigram van
de onderneming zonder nadere inlichtingen te verstrekken over de inhoud of
over de werkzaamheden van de werlmemers die erin worden opgesomd. (Art. 97
Grondwet.)
25 j'lmi I975.
1143
ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
1. V e1·hom· van getuigen door de
politie of de rijkswacht. - A1·tikelen 156
en 189 van het Wetboek van stmfvm·dering
niet van toepassing. - De bepalingen
van de artikelen 156 en I89 van het Wethoek van strafvordering volgens welke de
echtgenoot en zekere bloed- of aanverwanten, in beginsel, niet worden opgeroepen en toegelaten om · te getuigen,
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zijn niet van toepassing op de verhoren
door de politie of de rijkswacht.
2 december 1974.
381

2.- Raadlcame?".- Ve,1·wijzing van de
belclaagde naar de CO?"?"ectionele 1'echtbanlc.
- Handhaving van de staat van hechtenis.
Geen bevoegdheidsgeschil. Geen
1·echtsmiddel lean w01·den ingesteld. - De
beklaagde kan geen 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. (Artt. 130 en
135 Sv.)
457
17 december 197 4.
3. - Kame1· van inbeschuldigingstelling.- A1·1·est dat het ve1·zet ajwijst van de
bu1·ge1'lijlce pa?"tij tegen een beschilclcing tot
V eroo1·deling
buitenve1·volgingstelling. van de btwge1·lijlce pa1·tij tot de schadeve?"goeding vastgesteld bij aTtilcel 136 van het
Wetboelc van st1·afv01·de~·ing. - Ve~·oo1·de
ling moet wo?"den ttitgesp1·olcen, zelfs van
ambtswege. - Redengeving. - Wanneer
de kamer van inbeschuldigingstelling het
verzet afwijst van de burgerlijke partij
tegen een. beschikking tot buitenvervolgingstelling, moet zij, zelfs van ambtswege, de burgerlijke partij tot schadevergoeding jegens de beklaagde veroordelen ; bij gebrek aan een conclusie van de
burgerlijke partij over de grondslag van
deze veroordeling of over de omvang van
de schade behoeft zij haar beslissing niet
bijzonder met redenen te ornldeden.
(Artt. 132 en 223 Sv.)
17 maart 1975.
792
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1. - Kame1· van inbeschuldigingstelling. -Kame?" die, in de regel, uite1·aa1·d
met gesloten deu?"en zitting houdt. - Gevolgen. - Wanneer, inzake bescherming
van de maatschappij, het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling vaststelt dat het Hof in openbare terechtzitting uitspraak doet, betreft deze vaststelling enkel de uitspraak ; de kamer van
inbeschuldigingstelling houdt in de regel,
uiteraard met gesloten deuren zitting,
zodat wordt ondersteld dat het onderzoek
van de zaak en de debatten die aan het
arrest voorafgaan met gesloten deuren
hebben plaatsgehad.
5 november 1974.
304

2.- Procedtwe1·egeling.- Raadlcamer.
- Deze mag slechts ttitsp1·aalc doen ave?" de
feiten waa1·op de vo1·de?"ingen van het openbaa?' ministe?"ie bet?·elclcing hebben. Hoewel de raadkamer bij de procedureregeling niet gebonden is door de omschrijving welke door bet openbaar ministerie aan de feiten is gegeven, kan zij
nochtans slechts uitspraak doen over
de feiten waarop de vorderingen van het
openbaar ministerie voor die raadkamer
betrekking hebben.
25 november 1974.
355
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN.
1. Ve1"lcee1'Bongeval. Belclaagde
vm·volgd wegens onopzettelijlc doden en
onopzettelijlc toeb1·engen van venvondingen. - Oonclusie ten betoge dat de staat
van d?"onlcenschap van de belclaagde en zijn
vlucht na het ongeval ve1·moedens van
schttld vo1·men. - T11·ijspmalc geg1·ond op
de twijfel ove1· het geb1·elc aan vooTzichtigheid of V001'Zo1·g. - Regelmatig gemotivem·de .beslissing. - De beslissing die, na
te hebben gezegd dat niet is bewezen dat
een bestuurder die wordt vervolgd
wegens onopzettelijk doden en onopzettelijk toebrengen van verwondingen
onregelmatig het kruispunt is overgestoken waar het ongeval heeft plaatsgehad of bij het oversteken aan dit kruispunt onvoorzichtig is geweest, de vrijspraak grondt op de twijfel die blijft bestaan over het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, beantwoordt passend
de conclusie ten betoge dat de staat van
dronkenschap van de beldaagde en zijn
vlucht na het ongeval vermoedens van
schuld vormen. (Art. 97 Grondwet.)
16 september 1974.

2. - Geneeshee1·. - Geb1·elc aan voo?"zichtigheid of voo1'Z01'g. - Ove1·lijden van
de patient. - Oo?"zalcelijlc ve1·band tussen
defmtt en het ove1·lijden.- Beg1·ip.- Dat
tussen de fout van een geneesheer en
het overlijden van zijn patient een oorzakelijk verband bestaat en dat derhalve
die geneesheer schuldig is aan onopzettelijk doden wordt niet wettelijk beslist
door de rechter die, na te hebben vastgesteld dat het feit dat hij geen specifieke
therapie heeft toegepast voor deze geneesheer een gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg is, enkel erop wijst dat,. als
deze patient die behandeling· had onder-
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gaan, « hij 90 kansen op honderd zou
gehad hebben dat hij overleefde ».
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
23 september 1974.
97
3. - Onopzettelij ke slag en of venoOJ~
dingen ten gevolge van een ve1'kee1'songevctl. - Kennisneming van de feiten doo1· de
politie1·echtbanlc OJJ grond van a1·tikel 138,
6°bis, van het TVetboek van stmjvorde1·ing.
- Toepassing van artikel 140 van het
vVetboek van strafv01·de1·ing. - Wanneer
de politierechtbank op grond van artikel 138, 6°bis, van het Wetboek van
strafvordering kennis neemt van wanbedrijven bestaande in onopzettelijke slagen of verwondingen ten gevolge van een
verkeersongeval, brengt dit niet mee dat
de wanbedrijven van onopzettelijke slagen of verwondingen hierdoor worden
omgezet in overtredingen. (Art. 140 Sv.)
19 november 1974.
338
4. T1 e1·wondingen we gens onopzettelijk toeb1·engen van venvondingen. Ove1·lijden van het slachtojje1· tijdens het
geding in hoger beroep. - Ove1·lijden ten
gevolge van letselen welke tijdens het ongeval zijn opgelopen. - Hof van be1·oep dat
de beklaagde ~titnodigt om zich te ve?·dedigen wegens de telastlegging van onopzettelijk doden en beslist dat het feit van de
telastlegging hetzeljde is als dat van de
oo1·sp1'onkelijke telastlegging. - Wettelijlcheid. - Het arrest dat vaststelt dat het
ove1;lijden, tijdens het geding in hoger
beroep, van het slachtoffer van een verkeersongeval te wijten is aan de tijdens
clit ongeval opgelopen 1etselen, kan wettelijk beslissen dat het feit van de telastlegging van onopzettelijk doden waarvoor
het zich voor het hof van beroep te verdedigen had hetzelfde is als dat van de
oorspronkelijke telastlegging van onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen. (Artt. 419 en 420 S.W.)
16 december 1974.
446

5. - Tle1·volgingen wegens onopzettelijlc
toeb1·engen van slagen of ve1·wondingen,
wegens overt1·eding van artikel 21-3 van het
ve1·kee1's1•eglement en, subsidiair, wegens
ove1't1·eding van a1·tikel 17 van hetzelfde
1·eglement. Tlrijspmak voo1• de drie
telastleggingen. - Redenen waardoo1· de
vrijspmak voo1· de subsidiaire telastlegging
en dus voor de telastlegging van onopzettelijke slagen of verwondingen niet is vemntwoonl.- Onwettelijke beslissing.- Wanneer een beklaagde vervolgd wordt
wegens onopzettelijk toebrengen van
slagen of verwondingen, wegens overtre-

ding van artikel 21-3 van het wegverkeersreglement en, snbsicliair, wegens
overtreding van artikel 17 van hetzelfde
reglement, kan de rechter nit overwegingen, waardoor enkel de overtreding
van genoemd artikel 21-3 wordt uitgesloten, niet afleiden dat evenmin bewezen
zijn de overtreding van artikel 17 en de
overtreding van onopzettelijke slagen of
verwondingen.
17 februari 1975.
665

6. - Tle1'0ordeling van twee voetgange1·s
die 's nachts naast elkaa1· op een 1·ijba.an
langs de be1·m liepen en daardoo1• venvondingen hebben toegebracht aan de best~tU1'
de1· van een 1'ijwiel met hulpmotor die hen
heeft aange1·eden. - T1oetganger die langs
de 1·and van de berrn liep, betoogt dat het
« naast-elkaar-lopen » slechts kan venveten
worden aan de ande1·e voetgange1·, die links
van hem ging. - Beslissing dat beide voetgangers de fout begaan hebben. - Beslissing die aldus antwoordt op het verweer van
die voetgange1·. - De beslissing die twee
voetgangers veroordeelt omdat zij door
l11m font, nl. 's nachts naast elkaar op een
rijbaan langs de berm te hebben gelopen,
onopzettelijke slagen of verwondingen
hebben toegebracht aan een bestnurder
van een rijwiel met hnlpmotor die hen
heeft aangereden, verwerpt regelmatig
het verweer van de voetganger die langs
de rand liep, dat hiernit is afgeleid dat
het « naast-elkaar-lopen » slechts kan verweten worden aan de andere voetganger,
die links van hem ging.
28 april 1975.
944
7. - Onopzettelijk doden. - T1aststelling van een fmtt die voo1'. de beklaagde een
gebrelc aan voorzichtigheid of voorzorg opleve1't en van een oorzakelijk ve1·band
tussen deze fmtt en het overlijden van het
slachtoff61'. - Wettelijke vero01·deling. Wettelijk is de beslissing tot veroordeling wegens onopzettelijk doden waarin
wordt vastgesteld dat de beklaagde een
font heeft begaan, die een gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg oplevert, en
clat er een oorzakelijk verband bestaat
tnssen deze font en het overlijden van het
slachtoffer. (Artt. 418 en 420 S.W.)
3 jnni 1975.
1050

ONTUCHT EN PROSTITUTIE.
Gewoonlijk exploiteren van eens ande1·s
ontucht of p1·ostitutie. - Deelnerning. Be grip. - Dat de hnlp van een beklaagde
aan de nitvoering door een medebe-

OPENBAAR MINISTERIE. klaagde van het misdrijf << gewoonlijk
exploiteren van eens anders prostitutie "
een strafbare deelneming aan dit misdrijf
is, wordt wettelijk beslist door het arrest
dat vaststelt dat deze hulp bestaat in het
verhuren aan de medebeklaagde van
plaatsen die voor de prostitutie zijn bestemd en daartoe zijn ingericht, alsmede
in het bekomen van overdreven huurgelden vanwege de betrokken prostituees.
16 december 1974.
453

OPENBAAR MINISTERIE.
1.- Btt?'gm·lijke zaken.- Mede te delen
zaken. - Advies. - Vm·m. - Naar luid
van artikel 766 van het Gerechtelijk Wethoek wordt het advies van het openbaar
ministerie schriftelijk gegeven, tenzij het
wegens de omstandigheden van de zaak
terstond op de zitting mondeling wordt
uitgebracht ; deze wettelijke bepaling
vereist niet dat het vonnis of het arrest
dergelijke omstandigheden van de zaak
vermeldt die trouwens vrij beoordeeld
worden door de magistraat van het openbaar ministerie.
6 september 1974.
25

OPENBARE ORDE.
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30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten voor de toepassing waarvan de arbeidsrechtbank ingevolge artikel 8 van deze wet bevoegd is. (Artt. 155
en 585 G.W. ; art. 1 wet van 30 juni
1971.)
28 januari 1975.
594

4. - Bm·ge?'lijke zaken. - Ambtshalve
opt1·eden. - Gevallen waatin het openbaat
rninistetie ambtshalve mag opt1·eden. In burgerlijke zaken treedt het openbar
ministerie ambtshalve op in de bij de
wet bepaalde gevallen en bovendien telkens als de openbare orde zijn tussenkomst vergt. (Art. 138 G.W.).
12 februari 1975.
656

5. - Btu•gedijke zaken. - Arnbtshalve
optteden buiten de bij de wet. bepaalde
gevallen. - V oorwaarde. - Opdat het
openbaar ministerie in burgerlijke zaken
ambtshalve mag optreden buiten de gevallen bij de wet bepaald, volstaat het
niet dat een wettelijke bepaling van openbare orde of die de openbare orde raakt
geschonden werd ; bovendien moet deze
schending een toestand in het leven
roepen waardoor de openbare orde in
· gevaar wordt gebracht en die dus niet
2.- Bu?·ge?'lijke zaken.- Rechtsvm·de- kan gehandhaafd worden. (Art. 138
?'ing van arnbtswege. - Vootziening in G.W.).
cassatie. - Openbate otde. - Vootwam·12 februari 1975.
656
de van ontvankelijkheid. - Het openbaar
ministerie is niet ontvankelijk om zich
6.- Politie?·echtbanken.- Ambt van de
in cassatie te voorzien tegen een in bur- p1·octweu1' des Konings. - Sinds de ingerlijke zaken in laatste aanleg gewezen werkingtreding van de artikelen 150
beslissing, wanneer de openbare orde niet en 156 van het Gerechtelijk Wetboek
in gevaar wordt gebracht door een toewordt het ambt van openbaar ministerie
stand die moet worden verholpen, doch bij de politierechtbanken uitgeoefend
uitsluitend de particuliere belangen van door de procureur des Konings van het
de gedingvoerende partijen in het ge- arrondissement ; deze magistraat en zijn
drang komen. (Art. 138, lid 2, G.W.)
substituten kunnen, in de uitoefening
4 dece1nber 1974.
399 van hun ambt bij deze rechtbanken,
bijgestaan worden door een of meer
politiecommissarissen of door gerechte3. - Stmjzaken. - St?·ajvm·de?·ing. Openbaa?' ministe1·ie bij de atbeidsge?·ech- lijke officieren of agenten bij de parketten. - Aangelegenheden waatin de vm·- ten, die door de Koning zijn aangewezen.
volgingen worden ingesteld doot het open- (Artt. 150 en 156 G.W.).
bam· ministerie bij deze gerechten. 11 n1aart 1975.
778
Beg1·ip. - Ret openbaar ministerie bij
de arbeidsgerechten oefent voor de rechtbank van politie en de rechtbanken van OPENBARE ORDE.
eerste aanleg de strafvordering uit in de
1. - Bepalingen van de wet van 30 juli
aangelegenheden die behoren tot de bevoegheid van de arbeidsgerechten, zodat 1971 bet1·ejfende de economische reglemende leden van het openbaar ministerie bij teting en de p1·ijzen. - Wettelijke bepa·deze gerechten in de regel alleen bevoegd lingen die de openba1·e m·de mlcen. - De
zijn om de strafvordering uit te oefenen bepalingen van de wet van 30 juli 1971
wegens overtreding van de wettelijke betreffende de econon1ische reglelllentebepalingen waarvan melding wordt ge- ring en de prijzenraken de openbare orde,
20 decen1ber 1974.
.
474
maakt in artikel 1 van de wet van
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2.
ATbeidsongeval. - Bepalingen
bet1'effende het toepassingsgebied van de
a1'beidsongevallenwetgeving.- Bepalingen
van openba1'e 01·de. De bepalingen
betreffende het toepassingsgebied van de
arbeidsongevallenwetgeving raken de
openbare orde.
26 februari 1975.
729
3. - ATbeidsongeval.
Bepalingen
beb·effende de vaststelling van de ve?·goedingen, - Bepalingen van openba1'e o1·de.
De bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 die de vaststelling van de aan de getroffene of zijn
rechthebbenden verschuldigde vergoedingen regelen, zijn van openbare orde.
9 april 1975.
861

4. - ATbeidsongeval. - Bepalingen die
vaststellen onde1· wellce voo1·waa1·den
de m·beidsongevallenwetgeving toepassing
vindt.- Bepalingen van open bare 01·de. De bepalingen die vaststellen onder welke
voorwaarden de arbeidsongevallenwetgeving toepassing vindt, raken de openbare orde.
9 april 1975.
870
5. Handelshuu1·overeenkomsten. Bepalingen van m·tikel 14, em·ste lid,
vervat in de wet van 30 ap1'il 1951 op de
handelshu'U?'overeenkomsten. - Geen openbm·e 01·de.- De bepalingen van artikel 14,
eerste lid, vervat in de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten
zijn niet van openbare orde.
18 april 1975.
916
OPLICHTING.

1. - Listige k~mstgreep. - Ove1'handiging van een cheque zonde1· dekking. Ove1·handiging die een listige ktmstg1·eep
lean zijn om te doen geloven aan het bestaan van een denkbeeldig krediet. - De
overhandiging van een cheque zonder
dekking kan een listige kunstgreep zijn,
in de zin van artikel 496 van het Strafwetboek, zelfs wanneer de trekker die de
cheque heeft overhandigd geen andere
arglistigheid heeft aangewend om de
begunstigde te doen geloven aan het
bestaan van een denkbeeldig krediet.
4 november 1974.
288
2. - Let~genachtige bewe1'ing. - I s op
zichzelf geen listige kunstg1·eep in de zin
van a1·tikel 496 van het Stmjwetboek. Een leugenachtige · bewering is op zichzelf, zelfs indien ze herhaald wordt, geen

OVEREENKOMST.
listige kunstgreep in de zin van artikel 496 van het Strafwetboek.
5 november 1974.
302

3. - J11[ededadm·. - Wetens deelnemen
aan listige k'Unstg1'epen. - Zondm· een
Stmjbare
eigen vo01·deel te beogen. deelneming. - Als mededader aan oplichting schuldig is hij die, zonder eigen
geldelijke voordelen te beogen, wetens
heeft deelgenomen aan listige lnmstgrepen waardoor een derde ertoe gebracht
werd gelden af te geven. (Artt. 66
en 496 S.W.).
30 juni 1975.
1167

4.- Ajgeven of leve1'en, doo1• een de1·de,
van de do01· oplichting ve1'k1·egen gelden. Sluit het misd1'ijj niet t~it. - Oplichting
vereist niet dat alzo verkregen geld door
het slachtoffer van de oplichting aan de
oplichter werd afgegeven. (Art. 496
S.W.)
30 juni 1975.
1167
5. - TeTHggave van de do01· oplichting
ve1·k1'egen gelden. - Sl'Uit het misd1·ijj niet
uit. - Latere teruggave van de door
oplichting verkregen gelden sluit het misdrijf oplichting niet uit. (Art. 496 S.W.)
30 juni 1975.
1167
OVEREENKOMST.

1.- Ve1'bindende kmcht. - A1·1·est dat
aan een ove1·eenkomst het gevolg niet wil
toekennen dat zij wettelijk t'Ussen de pm·tijen heejt. - Schending van m·tikel 1134
van het B'U1'ge1'lijk Wetboek.- Beg1·ip.W egens miskenning van de verbindende
kracht van een verzekeringsovereenkomst wordt artikel 1134 van het Burgerlijk W etboek geschonden door het arrest
dat op grond van een voorwaarde, welke
in die overeenkomst niet voorkomt,
hieraan het gevolg niet wil toek8lmen
dat de partijen overeengekomen waren.
25 september 1974.
104
2. Gevolgen t'Ussen de pm·tijen. V oo1'wam·de waa1'0nde1· zij ten voo1·dele van
de1'den een 1'echt kan doen ontstaan. Hoewel een overeenkomst slechts gevolgen heeft tussen de contracterende
partijen kan zij in de regel ten voordele
van een derde een recht doen ontstaan
indien zij een beding ten behoeve van een
derde bevat. (Artt. 1165 en 1121 ~.W.).
27 septen1ber 1974.
125
3. -

Beding ten behoeve van een 'dm·de.

OVEREENKOMST.

- Bestaansvoonvaa1•de.- Bewijs.- Een
beding ten behoeve van een derde wordt
niet vermoed ; het is slechts voorhanden
vva.nneer uit de overeenkomst zonder
twijfel blijkt dat degene die bedong het
voornemen had een voordeel voor een
derde te bedingen. (Art. 1121 B.W.).
27 september 1974.
125
4. - Stmjbeding. - Beg1·ip. - De
als straf bedongen geldsom kan slechts
een forfaitaire vergoeding zijn van de
schade welke voor de schuldeiser kan
voortvloeien uit de niet-nakoming van de
hoofdverbintenis. (Artt. 1226 en 1229
B.W.).
11 oktober 1974.
194

5 . - Ve~·bindende kmcht. - A1'1'est dat
aan een oveTeenkomst niet het gevolg toekent dat zij wettelijk tussen de paTtijen
heejt. ___:. Schending van a1·tikel 1134 van
het Btt1'ge1·lijk Wetboek. BegTip. De verbindende kracht van een verzekeringsovereenkomst wordt miskend en
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek
wordt dus geschonden door het arrest
dat op grond van een andere voorwaarde
dan die welke deze overeenkomst bevat,
hieraan niet het gevolg toekent dat
tussen de partijen was overeengekomen.
17 oktober 1974.
234

6. Aanspmkelijkheid ttit oveTeenkomst. - Schade ten gevolge van jouten
welke dam· beide pa1·tijen in de oveTeenkomst zijn begaan. - Rechte1' die beslist
dat een van de paTtijen gehottden is tot
volledige ve1·goeding van de dam· de ande1·e
partij geleden schade, zonde1• dat woTdt
vastgesteld, hetzij dat deze aanspmkelijkheid uit een beding van de overeenkomst
voo1·tvloeit, hetzij dat er geen oo1·zakelij lc
ve1·band bestaat tussen de jout welke de
tweede pa1·tij heejt begaan en de dooT haa1·
geleden schade. Onwettelijkheid. W anneer de schade haar oorzaak vindt
in de fouten welke door beide partijen
in een overeenkomst zijn begaan, kan de
rechter een van deze partijen niet veroordelen tot volledige vergoeding van de
door de andere partij geleden schade,
zonder dat wordt vastgesteld hetzij dat
de aansprakelijkheid krachtens een be-'
ding van de overeenkomst volledig op de
eerste partij rustte, hetzij dat er geen
oorzakelijk verband bestaat tussen de
fout welke de tweede partij heeft begaan
en de door haar geleden schade. (Artikelen 1147, 1150 en 1151 B.W.).
18 oktober 1974.
236
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7.- Wetsconflict.- Vaststelling van de
toe te passen wet. - Bevoegdheid van de
jeiten1·echter. - Bij ontstentenis van een
uitdrukke1ijke bepaling inzake de wil van
de partijen, mag de rechter, ingeval van
wetsconflict, aan de hand van de gegevens van de zaak nagaan aan welke wet
zij hun contractuele verbintenissen hebben willen onderwerpen. (Artt. 1134
en 1156 B.W.)
27 november 1974 en 21 februari 1975.
373 en 705
8. - W etsconflict. - V aststelling van de
toe te passen wet.- Wilsautonomie van de
paTtijen. Uitlegging doo1· de jeiten1'echteT.- BegTip.- De rechter die erop
wijst dat een handelszaak, die door
Belgen bij een in Belgie gesloten overeenkomst werd overgedragen, in Frankrijk
gelegen is, dat zij overeenkomstig de wet
van laatstgenoemd land moest worden
geexploiteerd, dat de partijen de Franse
wet gekozen hebben om een conflict te
vermijden met de voor hun zaak vigerende regeling en dat de aangenomen
modelformule aan de Franse handelsgebruiken is ontleend en naar de Franse
wetten verwijst, terwijl het contract
bovendien in Frankrijk moest uitgevoerd
worden door de starting van de Franse
franken, rechtvaardigt wettelijk zijn beslissing dat deze overdracht beheerst
wordt door de Franse wet van 29 juni
1935 betreffende de verkoop van een
handelszaak. (Artikel 1134 B.W.)
27 november 1974.
373
9. - Bindende kmcht tussen de paTtijen. - Rechte1' die aan de ove1•eenkomst
het gevolg toekent dat zij, volgens de uitlegging die hij eman geejt, wettelijlc tussen
de paTtijen heejt. - Geen schending van
m·tikel1!34 van het Bu1·ge1'lijk Wetboelc.De bindende kracht van een overeenkomst wordt niet miskend door de rechter die aan de overeenkomst het gevolg
toekent dat zij, volgens de uitlegging
die hij eraan geeft, wettelijk tussen de
partijen heeft. (Art. 1134 B.W.)
13 en 19 december 1974, 9 januari en
27 jU:ni 1975.
443, 466, 525 en 1163
10. - Uitlegging. -Regel neergeschreven in m·tikel 1162 van het BuTgedijk
Wetboek. Uitsluitend van toepassing
wanneeT e1' twijjel bestaat omtTent de
dmagwijdte van de oveTeenkomst. - De
bepaling van artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek, volgens welke de overeenkomst wordt uitgelegd ten nadele
van hem die bedongen heeft en ten voor-
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dele van hem die zich verbonden heeft,
is slechts van toepassing in geval van
twijfel omtrent de draagwijdte van de
overeenkomst.
29 januari 1975.
616

11. - Schuldige niet-~titvoe1·ing van een
vet·bintenis. - Schadeve1•goeding aan de
schuldeiser verschuldigd. - Bestanddelen
van het nadeel. - De door een contractuele verbintenis gebonden schuldenaar
die deze verbintenis niet uitvoert, moet
de schuldeiser volledig vergoeden, hetgeen zodanig moet berekend worden dat
de vergoeding volstaat om het vermogen
van de schuldeiser te herstellen alsof er
geen verlies was geweest, dit wil zeggen
op grand zowel van het verlies dat hij
heeft geleden als van de winst die hij heeft
moeten derven. (Art. 1149 B.W.)
6 februari 1975.
640
12.- Wetsconftict.- Betwisting van de
totstandkoming van de overeenkomst. Vaststelling van de toe te passen wet. Gevolgen. - W anneer de totstandkoming
van een overeenkomst wordt betwist en
de rechter, bij ontstentenis van een uitdrukkelijke bepaling inzake de wil van de
partijen, aan de hand van de gegevens
van de zaak nagaat aan welke wet de
partijen hun betrekkingen hebben willen
O:Q.derwerpen, beheerst de op die betrekkingen toepasselijke wet niet alleen de
voorwaarden en gevolgen van het contract maar ook de totstandkoming en
dus het bestaan ervan. (Artt. 3, 1134
en ll56 B.W.).
21 februari 1975.
705

13. Onve1·schoonbare dwaling. Dwaling. - Kan niet tot grondslag dienen
voor een vorde1·ing tot nietigverklaring van
de overeenkomst. - De onverschoonbare
dwaling die geen redelijk mens zou begaan, is geen gebrek in de toestemming
in de zin van de artikelen 1109 en 1110
van het Burgerlijk W etboek en kan niet
tot grondslag dienen voor de bij artikel ll17 van hetzelfde wetboek bedoelde
vordering tot nietigverklaring. (Impliciete oplossing.)
10 april 1975.
871
14. Overeenkomst voo1· onbepaalde
tijd. - Ooncessie van alleenverkoop. Beeindiging door de concessiegeve1· zonder
1·edel.ijke opzeggingstermijn. Ve1·goeding aan de concessieho1tde1·. - Raming
« ex aequo et bono >>.- Voorwam·den.W anneer de · concessiehourder zonder

redelijke opzeggingstermijn een concessie
van alleenverkoop voor onbepaalde tijd
heeft beeindigd, moet de rechter, die het
bedrag van de vergoeding aan de concessiehouder ex aequo et bono vaststelt,
constateren dat het onmogelijk is het
juiste bedrag van deze vergoeding te
bepalen bij ontstentenis van gegevens
om het nadeel te ramen. (Art. 2 wet van
27 juli 1961 en art. 97 Grondwet.)
(Impliciete oplossing.)
15 mei 1975.
996

15. - A1·tikel 1134 van het B1trgerlijk
Wetboek.- Bindende kracht van de ove1'eenkomsten.- Be grip.- De griefwaarbij
aan de rechter wordt verweten dat hij
over niet gevorderde zaken uitspraak
heeft gedaan, kan niet op artikel 1134
van het Burgerlijk W etboek steunen.
13 juni 1975.
1090
16. - Artikel 1165 van het Bu1·ge1'lijk
W etboek. - Dmagwijdte van deze bepaling. Hoewel overeenkomsten niet
onbestaande zijn voor derden die er niet
bij betrokken zijn, kunnen deze zich er
echter niet meer op beroepen wanneer de
overeenkomsten niet meer bestaan en de
toestand die zij regelden verdwenen is.
(Art. 1165 B.W.)
19 juni 1975.
1114
17. - Arbeidsove1·eenkomst door een
vreemde wet beheerst. Ove1·eenkomst
waa1·in een k01'te1·e opzeggingste1·mijn of
een kleinere opzeggingsvergoeding wo1·dt
vastgesteld dan die welke door de Belgische
wet aan de werkgever worden opgelegd. Olausule in strijd met een bepaling die het
kenmerk heejt van een wet van politie en
veiligheid. - Gevolgen. - Al is de clausule
van een bij een vreemde wet beheerste
arbeidsovereenkomst voor bedienden,
waarin een kortere opzeggingstermijn of
een kleinere opzeggingsvergoeding wordt
vastgesteld dan die welke door de Belgische wet aan de werkgever worden opgelegd, in strijd met een bepaling die het
kenmerk heeft van een wet van politic
en veiligheid en kan ze aldus in Belgie
geen toepassing vinden, toch moet aan de
bediende geen opzeggingsvergoeding betaald worden, in zoverre deze het minimum van de Belgische wet te boven gaat.
25 juni 1975.
1146
OVERTREDING.
"l. -

Overtreding van artikel 5, § 1,

PREJUDIOIEEL GESOHIL. -

van het koninklijk besluit van 26 janua?·i
1967 betreffende de identiteitskam·ten. Maximum straf.- Overtreding van artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit
van 26 januari 1967 betreffende de identiteitskaarten wordt gestraft met een
geldboete die 25 frank niet mag te boven
gaan. (Art. 9 K.B. van 26 januari 1967.)
1173
30 jlmi 1975.

REOHTBANKEN.
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koninklijk beslttit van 1 april 1960 betTejfende het houden van de bevolkings?·egisteTs. - Maximttm stmf. - Overtreding van artikel 19 van het koninklijk
besluit van 1 april 1960 betreffende het
houden van de bevolkingsregisters wordt
gestraft met een geldboete die 25 frank
niet mag te boven gaan. (Art. 26 K.B.
van 1 april 1960.)
30 jlmi 1975.

2.- Ove?·t?·eding van artikel19 van het

1173

p
een recht van eigendom of een ander
onroerend zakelijk recht wordt gestaafd,
dat de gereedgemaakte of bezaaide grond
waarover hij gekomen of gegaan is zonder
daartoe gerechtigd te zijn, wat hem wordt
ten laste gelegd, niet het eigendom is
van de klager en dat deze de grond
zonder recht bebouwt, is deze bewering
geen prejudiciiile exceptie als bepaald in
artikel 17 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering en moet dus
door de strafrechter worden beoordeeld.
(Impliciete oplossing.)

PREJUDICIEEL GESCHIL.

Beklaagde vemm·deeld om, zonde?· daartoe ge1·echtigd te zijn, op andermans g1·ond
gekomen of e?·over gegaan te zijn, welke
grand ge?·eedgemaakt en bezaaid was. Beklaagde die, zonde?· dit verweer te staven
door een ?"echt van eigendom of een ander
onroerend zakelijk ?"echt, beweerd heeft dat
deze g1·ond niet toebehoorde aan de klage1·,
die hem zonder recht bebouwde. - Geen
toepassing van a?·tikel 17 van de wet van
17 ap?·il1878.- Wanneer de beklaagde,
die wegens overtreding van artikel 552, 6°, van het Strafwetboek wordt
vervolgd, beweert, zonder dat dit door

7 oktober 1974.

174

R
RAAD VAN STATE.
1. - A?"Testen van de Raad van State
vatbaar voo?" cassatieberoep. - Het Hof
van cassatie doet uitspraak over de voorziening in cassatie tegen arresten waarbij
de afdeling administratie van de Raad
van State beslist van de vordering geen
kennis te kunnen nemen, daar deze tot de
bevoegdheid van de rechterlijke overheid behoort, en tegen de arresten waarbij de genoemde afdeling afwijzend beschikt op een exceptie van onbevoegdheid gegrond op de overweging dat de
vordering tot de bevoegdheid van deze
overheid belwort. (Art. 609, 2°, G.W.,
en art. 33 gecoord. wetten op de Raad
van State.)
2 mei 1975.
961
2. - A?"Test waarbij enkel wordt beslist
dat de?·denveTzet niet ontvankelijk is. Niet ontvankelijk cassatiebeToep. - Geen
beslissing waartegen een cassatieberoep
kan worden ingesteld is het arrest waarbij

de afdeling administratie van de Raad
van State, met toepassing van artikel 48,
lid 2, van het besluit van de Regent van
23 augustus 1948 tot regeling van de
rechtspleging voor de genoemde afdeling,
enkel beslist dat derdenverzet tegen een
vroeger arrest van dezelfde afdeling niet
ontvankelijk is. (Art. 609, 1°, G.W., en
art .. 33 gecoord. wetten op de Raad van
State.)
2 mei 1975.
961

RECHTBANKEN.

1. - Stmfzaken. - Ve1·plichting van de
?"echte?" 1·ekening te houden met alle gedingstukken. - D1·aagwijdte. - Een stuk van
de rechtspleging voor de strafrechter kan
slechts om wettige redenen uit de debatten worden geweerd.
3 september 1974.
9
2. - Stmfzaken. - VeTplichting voor
de 1"echte?" 1·ekening te hottden met alle 1'egelc
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matig tijdens een stmjzitting afgenomen
getuigenissen. - De rechter moet rekening houden met aile regelmatig afgenomen getuigenissen die in het procesverbaal van de terechtzitting van het
strafgerecht zijn opgetekend.
10 september 1974.
28

3. - BttrgeTlijke zaken. - De 1·eahter
kan geen gesahil opwerpen wam·van de
aonalusies van de partijen het bestaan uitshtiten. - Beg1·ip. G1·enzen. - De
rechter werpt geen geschil op waarvan
de conclusies van de partijen het bestaan
uitsluiten, maar hij gaat enkel na, zoals
hij hiertoe verplicht is, of een exceptie
tegen een rechtsvordering naar recht
gegrond is, wanneer hij deze exceptie
verwerpt om een andere reden dan die
welke de partijen aanvoeren tegen wie
ze was opgeworpen.
13 september 1974.
49
4. Reahtsmaaht.
Grenzen.
De rechters oefenen in beginsel hun
rechtsmacht slechts uit binnen de grenzen van het hun bij de wet toegekende
rechtsgebied. (Artt. 10, II, 186 en 622
G.W.)
19 september 1974.
84
5. Reahtsmaaht. Omvang.
Rechtsmacht omvat de bevoegdheid
niet aileen om recht te spreken, doch ook
om daden van onderzoek te verrichten.
(Impliciete oplossing.)
19 september 1974.
84
6. - Rechtsmaaht. - Verbod voor de
?'eahters hun reahtsmaaht ove1· te dragen.
- Bevoegdheid om ambtelijke opdmahten
te geven. Omvang. Hoewel de
rechters hun rechtsmacht niet mogen
overdragen, kunnen zij niettemin, wanneer daden van onderzoek buiten het
hun bij de wet toegekende rechtsgebied
moeten verricht worden, ambtelijke opdrachten geven aan een andere rechtbank
of aan een andere rechter en zelfs aan
vreemde overheden. (Art. II G.W.)
19 september 1974.
84
7. - Bu?'gM·lijke zaken. - Daden van
onderzoek te verriahten bttiten het ?'eahtsgebied waarop de 1'eahte1· zijn reahtsmaaht
ttitoefent. - Be1·oep op ambtelijke opdmahten noodzakelijk. - Regel van openban
m·de toepasselijk op de plaatsopneming. De rechters zijn in principe niet bevoegd om buiten het hun bij de wet toegekende rechtsgebied daden van onderzoek te verrichten, zodat zij in de regel

een beroep moeten doen op een ambtelijke opdracht ; van deze regel van
openbare orde wordt niet afgeweken voor
de plaatsopneming. (Artt. 10, 11, 186,
622 en 1007 tot 1015 G.W.)
19 september 197 4.
84

8. - Btt?'ge?·lijke zaken.
Vm·de1·ing
welke be?'ttst op de artikelen 1382 en 1383
van het Bm·ge1·lijk Wetboek. Feit
dat niet tot staving van de vm·de1·ing is
aangevoenl. - Reahte1· die van ambtswege
beslist dat dit jeit een fout opleve1·t die
in oorzakelijk ve1·band staat met de aangevoenle sahade. - MaahtsoversaMijding.
De rechter die, op een vordering
welke berust op de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, van
ambtswege beslist dat een feit dat niet
tot staving van de vordering was aangevoerd, een font oplevert die in oorzakelijk verband staat met de aangevoerde schade, schendt het algemeen
rechtsbeginsel dat de rechten van de
verdediging moeten geerbiedigd worden
en overschrijdt zijn macht. (Algemeen
rechtsbeginsel betreffende de eerbiediging van de rechten van de verdediging
en algemeen rechtsbeginsel van de artikelen 807 en 1138-2° van het Gerechtelijk
Wetboek.)
10 oktober 1974.
186
9. - Stmjzaken. - Bevoegdheid van
het vonnisgereaht. Ve1·andering van
omschTijving.
V aststelling dat het
bewezen verklaarde jeit ten g1·ondslag ligt
aan de vervolging. - Soevereine vaststelling. - De rechter beoordeelt in feite
en derhalve soeverein of het anders omschreven feit waarvoor hij de beklaagde
veroordeelt hetzelfde is als datgene dat
ten grondslag ligt aan de vervolging.
14 oktober 1974.
209
10. - Stmjzaken. - Bevoegdheid van
het vonnisge1·eaht. Wijziging van de
omsah1-ijving van het feit dat ten grandslag ligt aan de ve1·volging. - Voo?'Waa?'den. - De correctionele rechtbank en de
rechter in hoger beroep zijn verplicht
binnen de grenzen van hun bevoegdheid
en met inachtneming van de rechten van
de verdediging de feiten van de telastlegging te onderzoeken in verband met
de strafwet en ze juist te omschrijven ;
zij moeten rekening honden met de gevolgen van na de dagvaarding of na het
vonnis van eerste aanleg en kunnen dus
aan de hun voorgelegde feiten hetzij een
nieuwe omschrijving hetzij een aanvul-
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lende omschrijving van de oorspronkelijke geven.
16 december 1974.
446

11. - Rechter die de g1·enzen van het
bij hem aanhangig gemaakte geschil niet
mag ove1·schrijden. Begrip. De
grenzen van het bij hem aanhangig
gemaakte geschil worden niet overschreden door de rechter die aan een partij een
kleiner bedrag toekent dan hetgeen zij
vorderde. (Art. 1138, 2o, G.W.)
19 december 1974.
466
12.- Stmjzaken.- Stmftoemeting.Bevoegdheid van de. rechtm·.
Om
binnen de wettelijke grenzen de toe te
passen straf vast te stellen mag de rechter de gedraging van de beldaagde ter
terechtzitting in aanmerking nemen ;
hij kan hem evenwel niet verwijten
overeenkomstig de wet hoger beroep te
hebben ingesteld.
23 december 1974.
487
13. Strajzaken.
Vm·volgingen
voor de correctionele rechtbank gezamenlijk
tegen een mem·derjarige beklaagde en tegen
een minderjarige beklaagde van meer dan
16 jaa1· en minder dan 18 jaar oud ingesteld, met toepassing van artikel 36bis
van de wet van 8 april 1965 bet1•ejfende
de .feugdbescherming. Debatten in
madkamer. Regel die niet slaat op
meerderja1'ige medebeklaagden. .:___ De
bepaling van artikel 36bis van de
wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming is in het belang van
de minderjarigen ingevoerd; zij is derhalve niet van toepassing op meerderjarige medebeklaagden.
6 januari 1975.
506
14. - Strajzaken. - Bu1'gm·lijke 1'echtsvordering.- Oonclusie van de burge1'lijke
pa1·ti.i waarbij de eis tot goedkeuring van
de schade wordt beper kt. - De rechter
mag geen schadeve1·goeding toekennen
voo1· een bestanddeel van de schade waarvan
in deze conclusie geen sprake is. -Wanneer een burgerlijke partij de bestanddelen van haar schade op beperkende
wijze heeft vastgesteld kan de rechter
de beldaagde niet veroordelen om haar
schadevergoeding te betalen tot goedmaking van een bestanddeel van de
schade waarvan in haar eis geen sprake
is. (Art. 1138, 2°, G.W.)
20 januari 1975.
559

15. Strqfzaken. Ve1'volgingen
voor de politierechtbank gezamenlijk tegen
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een meerdm·ja1·ige beklaagde en een minderjarige beklaagde van meer dan 16 jam·
en minde1· dan 18 jaar oud met toepassing
van m·tilcel 36bis van de wet van 8 april
1965 bet1·ejjende de jeugdbescherminrf. De batten in madkame1·. - Regel niet van
toepassing op ande1·e medebeklaagden. De bepaling van artikel 36bis van de
wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming is enkel in het belang
van de daarin vermelde minderjarige
beklaagden ingevoerd ; zij is niet van
toepassing op andere medebeklaagden.
24 februari 1975.
715

16.- Stmjzalcen.- Bu1·gerlijke 1'echtsVo1·dering. - Rechter in hoger beroep die
een geschil opwe1·pt dat niet aan de eerste
1'echte1' is ondm·worpen en dat noch door
de akten in hager be1·oep noch doo1' de
conclttsies van de pm·tijen bij hem aanhangig is gemaakt. - Machtsoverschi'ijding. - Als de rechter in hoger beroep,
die in strafzaken over de burgerlijke
rechtsvordering beslist, een geschil opwerpt dat niet aan de eerste rechter is
onderworpen en dat noch door de akten
van hoger beroep noch door de conclusies van de partijen bij hem aanhangig
is gemaakt, overschrijdt hij zijn macht.
(Art. 202 Sv.)
24 februari 1975.
717
17.- Stmfzaken.- Burge1·lijke rechtsvordeJ•ing.- Hoojdelijke veroordeling van
ve1·scheidene belclaagden tot betaling van
schadeve1•goeding jegens de burgerli.flce
pa1·tij. - Bijd1·age van ellce belclaagde. Kan door de straj1·echter niet wo1'den vastgesteld. - Zelfs wanneer hij verscheidene
beklaagden hoofdeelijk veroordeelt tot
betaling van schadevergoeding jegens
de burgerlijke partij, is de strafrechter
niet bevoegd om te beslissen in hoeverre
zij onderling in deze veroordeling zullen
bijdragen. (Impliciete oplossing.)
24 februari 197 5.
717

18. - Oo1'1'ectionele en politiezalcen. Over de schuld en de stmf mag niet afzondm·lijk worden beslist. - In correctionele en politiezaken kan niet afzonderlijk worden beslist over de schuld, enerzijds, en de straf, anderzijds.
24 februari 1975.
722
19. - Burge1'lijlce zalcen. - Vm·bod
uitspmalc ovm· niet gevm·derde zaken te
doen. - Eis tot toelcenning van wm·kloosheidsuitke1'ing. - Eis ve1·wo1'pen op niet
aangevom·de, aan de wet ontleende granden. - Geen · uitspraalc over niet gevm·-
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derde zaken. - Geen uitspraak over niet
gevorderde zaken doet de rechter die een
eis tot toekenning van werkloosheidsuitkering verwerpt op aan de wet ontleende gronden die noch in de administratieve beslissing noch door partijen
worden aangevoerd. (Algemeen rechtsbeginsel van het verbod uitspraak over
niet gevorderde zaken te doen.)
26 februari 1975.
734

20. - B~trgerlijke zaken. Verbod
ove1· niet gevorderde zaken ~titspmak te
doen. Algemeen 1'echtsbeginsel.
Ret algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt uitspraak over niet gevorderde
zaken te doen, is onder meer gehuldigd
in artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek.
26 februari 1975.
734
21.- Stmjzaken.- B~trge1·lijke 1'echtsvorde1'ing. - Oonclusie van de burge1'lijke
pa1·tij tvaa1·bij de eis tot ve1·goeding beperkt tvordt. - Schadeve1•goeding boven
hetgeen gevmagd wordt. Onwettelijkheid. - Indien de benadeelde partij op
l::ieperkende wijze de bedragen heeft
bepaald die zij voor elk bestanddeel van
haar schade afzonderlijk vraagt, kan de
rechter de beklaagde niet wettelijk veroordelen om aan deze partij, ter vergoeding van een bestanddeel van de schade,
een bedrag te betalen dat het gevraagde
te boven gaat, ook al is het tota,al van
de toegekende bedragen lager dan het
totaal vah de gevorderde vergoedingen.
(Art. 1138, 2°, G.W.)
3 maart 1975.
747

22. - Stmjzalcen. - Burgedijlce 1'echtsV01'de1·ing. - V1·ijwillig voo1' de belclaagde
tussengekomen partij. - B~trge1'lijlce pa1'tijen die gevraagd hebben dat de beslissing
bindend wordt verlclaard voor deze ald~ts
tussengelcomen partij.
V m·oo1·deling
van deze pa1·tij tot betaling van bed1·agen
aan de b~trgerlijlce pm·tijen. - Onwettetelijkheid. - De feitenrechter kan een
voor de beklaagde vrijwillig tussengekomen partij niet wettelijk veroordelen tot
betaling van een vergoeding aan een
burgerlijke partij die niet heeft gevraagd
dat de tussengekomen partij wordt veroordeeld, doch enkel dat de beslissing
voor haar bindend wordt verklaard.
10 maart 1975.
768
23. - Str·ajzaken. - Bu1·gerlijlce rechtsvordering. Ve1•oo1·deling van de belclaagde .om aan de burgm·lijlce partij
schadevergoeding te betalen boven het

gevmagde. Onwettelijlcheid. De
feitenrechter kan de beklaagde niet
wettelijk veroordelen om aan de burgerlijke partij schadevergoeding te betalen
boven hetgeen deze partij bij conclusie
vraagt. (Art. 1138, 2°, G.W.)
25 maart 1975.
·
830
24. - Stmjzalcen. - Aanhangig maken
van de zaak bij de rechtm· in hogM' beroep.
- V e1·lcla1·ing van hoge1· beroep en geen
dagvaa1·ding.- In strafzaken wordt, onder voorbehoud van het. geval van artikel 205 van het W etboek van strafvordering, de zaak bij de rechter in hoger
beroep aanhangig gemaakt door de
verklaring van hoger beroep en niet door
de dagvaarding om voor hem te verschijnen. (Impliciete oplossing.)
14 april 1975.
887

25. - Stmfzaken.- VeTvolgingen wegens overt1·eding van a1·tikel 207 van het
Wetboelc van het met het zegel gelijkgestelde talcsen, nl. bed1·ieglijlc ontd~tiken
van een met het zegel gelij lcgestelde tales
doo1• simulering van openbare ve1·kopingen.
- Rechte1• die m·op wijst dat deze vm·scheidene voorsch1·ijten van de belastingwet
niet is nagelcomen. - Geen wijziging van
de jeiten of van de lcwaliflcering. Indien een beklaagde die wegens overtreding van artikel 207 van het Wet.boek
van de met het zegel gelijkg
taksen vervolgd wordt, nl. bedriegliJk
ontduiken van een met het zegel gelijkgestelde taks door simulering van openbare verkopingen, bij conclusie heeft
betoogd dat hij op het ogenblik van
de openbare verkopir1gen geen eigenaar
meer was van de verkochte goederen en
dat die verkopingen niet fictief waren,
worden noch de feiten van de telastlegging noch hun kwalificering gewijzigd
door de rechter die wijst op de gegevens
van de zaak waaruit blijkt dat de beklaagde de verscheidene voorschriften
van de belastingwet niet is nagekomen
en geen regelmatige openbare verkoping
heeft gedaan of heeft laten doen en die,
op grond van deze overwegingen, de
beldaagde veroordeelt wegens vorenverm.elde telastlegging.
15 april 1975.
890
26. - B~t1'(fe1'lijke zaken. Rechte1· kan
slechts ~titspraalc doen ove1' de zalcen
welke doo1· de partijen voo1· hem zijn
gebracht. - De rechter kan slechts uitspraak doen over de door de partijen
gevraagde zaken. (Art. 1138, 2°, G.W.)
17 april1975.
913
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27.- Stmjzaken.- Stmjvm•de1·ing.Rechte1" in hoge1· beToep die de beklaagde
vM·oo1·deelt wegens een andeT misdTijj dan
datgene waa1·van in de dagvaa1·ding melding gemaakt woTdt en dat dooT de ee1·ste
1"echte1" bewezen ve1·klam·d we1·d. Geen
vaststelling dat het ald~ts bewezen ve1"klam·de jeit ten g1·ondslag lag aan de
veTvolging. - Onwettelijke ve1·oordeling.
- Onwettelijk is de beslissing van de
rechter in hager beroep die de beklaagde
veroordeelt wegens een ander misdrijf
dan datgene waarvan in de dagvaarding
melding gemaakt wordt en dat door de
eerste rechter bewezen verldaard werd,
zonder dat wordt vastgesteld dat het
aldus bewezen verklaarde feit hetzelfde is
als datgene dat ten grondslag lag aan
de vervolging of begrepen was in de
feiten waarop deze was gegrond.
5 mei 1975.
972
28.- StTajzaken.- A1·1·est waTen enkel
het gezag wo1·dt aangevoe1·d van een ar1·est
van het Hof van cassatie in een andeTe
1·echtspleging, zonde1· de 1·edenen op te
geven waa1·om het zich aansluit bij de
beslissing van het Hoj. - A1·tikel 1120
van het Ge1·echtelijk Wetboek in casu
niet van toepassing. - Schending van
m·tikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek. Artikel 6 van het Gerechtelijk Wetbock wordt geschonden door het arrest
dat ter verwerping van een verweermiddel in een geval waarin artikel ll20 van dit wetboek niet van toepassing is, enkel het gezag aanvoert
van een arrest van het Hof v·an cassatie
over een andere zaak, zonder de redenen
op te geven waarom het zich aansluit bij
de leer van dit arrest, en aldus aan dit
arrest een algemene en verordenende
draagwijdte toekent.
27 mei 1975.
1020
29. Bu1•ge1'lijke zaken. - RechtsvordM·ing.- Ve1·bod ambtshalve de oo1·zaak
van de 1'echtsvoTde1·ing te wijzigen. Beg1•ip. - De beslissing die, nate hebben
vastgesteld dat een onbehendig maneuver het gevolg en de voortzetting was van
een oorspronkelijke fout, daaruit afleidt
dat deze fout en dit maneuver een geheel
vormen, zegt niet dat aan de basis van
de rechtsvordering inzake aansprakelijldleid, waarin slechts de oorspronkelijke fout werd aangevoerd, een andere
oorzaak ligt dan die waarin de grondslag
van de rechtsvordering te vinden is.
(Artt. 702 en 807 G~W.)
27 juni 1975.
ll60.
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30. - Stmfzaken. - Ve1·bod voo·r de
1"echte1· zijn beslissing op persoonlijke
kennis van de jeiten te steunen. - Beg1·ip.
Geen uitspraak op grand van per·
soonlijke kennis van de feiten doet de
rechter die zijn beslissing steunt op een
persoonlijke beoordeling van hem regelmatig voorgelegde feiten en op uit die
feiten afgeleide algemeen bekende gegevens. (Art. 154 Sv.)
22 juli 1975.
1181
RECHTENVANDEVERDEDIGING.

1. - Stmfzaken. - St~tk onwettelijk
de debatten geweeTd.- Schending van
de 1·echten van de ve1·dediging. - Door
een gedingstuk, dat de beklaagde aanvoert, onwettelijk uit de debatten te
weren houdt de rechter geen .rekening
met alle gedingstukken en schendt
zodoende de rechten van de verdediging.
3 september 197 4.
9
~tit

2. Stmfzaken. Regelmatig te1·
zitting van de ee1·ste 1'echtM' ajgenomen
getuigenissen die in het p1·oces-ve1'baal
van de te1·echtzitting zijn opgetekend. -eGet~tigenis ·dam· de 1'echte1• in .hoge1· be1·oep
uit de debatten geweeTd op g1·ond dat 'l.tit
dit proces-vM·baal niet blijlct dat de get~tige meeT dan vijjtien jaa1· ottd was. Schending van de 1·echten van de veTdediging. - Door een door de beklaagde
aangevoerde getuigenis, welke door de
eerste rechter regelmatig ter terechtzitting is afgenomen en in het proces-verbaal
van deze terechtzitting is opgetekend,
uit de debatten te weren, op grand dat
uit dit proces-verbaal niet blijkt dat de
getuige meer dan vijftien jaar oud was,
schendt de rechter in hager beroep de
rechten van de verdediging.
10 september 1974.
28
3. - Stmjzaken. - Wet tot· bescherming van de maatschappij, a1·tikel 26. V oorziening van de beklaagde tegen een
ar1'est dat weige1·t hem te ontheffen van de
gevolgen van de beslissing die zijn terbeschikkingstelling van de RegeTing beveelt. - Ve1'001'deelde die zich ove1· de zaak
ten grande heejt venledigd zonde1· aan te
voe1·en dat de 1·echtspleging de 1·echten van
de verdediging heeft geschonden. - Schending voor het ee1·st vom· het Hof aange•
voe1·d. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet
ontvankelijk tot staving van een voorziening van de veroordeelde tegen een ·
arrest dat weigert hem te ontheffen
van de gevolgen van de beslissing die
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beveelt dat hij ter beschikking van de
Regering wordt gesteld, is het middel
waarin wordt aangevoerd dat de rechtspleging voor het hof van beroep de rechten van de verdeging van de veroordeelde
heeft geschonden, als deze zich over de
zaak ten grande heeft verdedigd zonder
een dergelijke schending aan te voeren.
10 septerr1ber 1974.
36
4 . - St1·ajzaken. Verzoek om een
aanvullende onderzoeksmaat1·egel, met name om een deskundigenonderzoek.
Maatregel door de rechter geweigenl daar
deze niet nodig is. - Geen schending van
de ?'echten van de ve1·dediging. De
rechten van de verdediging worden
niet geschonden door de rechter die een
verzpek om een aanvullend onderzoek,
met name om een deskundigenonderzoek,
verwerpt omdat het nodig is om tot
zijn overtuiging te komen.
16 september 1974.
55

5. - Burgerlijke zaken.
Middel
hieruit afgeleid dat in hoge1• be?·oep een
conclusie niet bij pleidooi kon uiteengezet
Bewering welke niet blijkt
worden. uit de stukken waarop het Hoj ve1·mag
acht te slaan. Middel dat jeitelijke
grondslag mist. - Feitelijke grondslag
mist het middel afgeleid uit de scherrding van de rechten van de verdediging
en hierop gegrond dat in hager beroep
een oonolusie niet bij pleidooi kon uiteengezet worden, als deze bewering niet
blijkt uit de stukken waarop het Hof
vermag aoht te slaan.
19 september 1974.
87
6. - Burgerlijke zaken.
Vm·dering
welke berust op de artikelen 1382 en 1383
van het Btwgerlijk Wetboek. - Feit dat
niet tot staving van de vorde1·ing is aangevoerd. Rechter die van ambtswege
beslist dat dit feit een fout opleve1·t welke
in oorzakelijk verband staat met de aangevoerde schade. Schending van de
rechten van de Vfl?·dediging. - De reohter
die, op een vordering welke berust
op de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, van ambtswege
beslist dat een feit dat niet tot staving
van de vordering was aangevoerd, een
font oplevert die in oorzakelijk verband
staat met de aangevoerde sohade, schendt
het algemeen reohtsbeginsel dat de reohten van de verdediging moeten geerbiedigd worden en oversohrijdt zijn maoht.
(Algemeen rechtsbeginsel betreffende de
eerbiediging van de reohten van de
verdediging en algemeen reohtsbeginsel

van de artikelen 807 en 1138-2° van het
Gerechtelijk Wetboek.)
10 oktober 1974.
186

7. - Strafzaken. - V e?'ande?·ing van
de omsch1·ijving dam· de ?'echte?' in hager
be?·oep. Beklaagde die hie1·van we1·d
ve1·wittigd en die zich op de nie'uwe omsclw·ijving heejt Ve?'dedigd. - Geen schending van de rechten van de ve1·dediging.De reohten van de verdediging worden
niet gesohonden door de reohter in hager
beroep die, na de beklaagde te hebben
uitgenodigd om zioh te verdedigen op
de anders omschreven feiten, hem veroordeelt op grand van de nieuw omsohreven telastlegging.
14 oktober 1974.
209
8. Stt·ajzaken. Schending van
de rechten van de ve?·dediging. - JJ!Iiddel
hie1·uit afgeleid dat stukken welke aan de
ee1·ste ?'echte?' we1·den ove1•gelegd niet bij
het dossie?' gevoegd waren dat aan de
rechte1· in hoge?' beroep is overgelegd. Middel vom· het ee?·st voor het Hoj voorgedmgen. Niet-ontvankelijkheid. Het middel dat hieruit is afgeleid dat,
met sohending van de reohten van de
verdediging, stukken die aan de eerste
reohter werden overgelegd niet bij het
dossier gevoegd waren dat aan de reohter
in hager beroep is overgelegd, kan niet
voor het eerst voor het Hof worden voorgedragen.
28 oktober 1974.
267
9. - Stmfzaken. - V oorlopige hechtenis. - Handhaving van de hechtenis.Raadsman die de verdaohte niet heeft
bijgestaan. - Raadsman regelmatig ve?'wittigd door de g1·ijfie1'. - Geen schending
van de reohten van de verdediging. Nooh artikel 5, lid 3, van de wet van
30 april 1874 nooh het algemeen reohtsbeginsel tot eerbiediging van de reohten
van de verdediging worden gesohonden
door het arrest van de kamer van
inbesohuldigingstelling dat de besohikking van de raadkamer bevestigt waarbij
de heohtenis van de verdaohte wordt
gehandhaafd zonder dat deze door
zijn raadsman werd bijgestaan, als de
griffier aan laatstgenoemde de dag van
de tereohtzitting had medegedeeld bij
aangetekende brief gezonden aan het
adres dat hij bij het begin van het onderzoek had opgegeven ; het feit dat de
raadsman nadien en v66r de terechtzitting van aclres had veranderd zonder
zulks aan de onderzoeksreohter of aan de
griffier te hebben medegedeeld, veran-
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dert niets aan de regelmatigheid van het
aldus gegeven bericht.
29 oktober 1974.
277
10. Voo1'lopige hechtenis. Ve1'd1'ag tot besche1·ming van de 1'echten van
de mens en de fundamentele V1'ijheden,
a1'tikel 6. - Bepaling zonde1' ve1·band met
de aanhmtding en de vom·lopige hechtenis.
- Artike1 6 van het V erdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fcmdamentele vrijheden, goedgekeurd bij de behandeling van de wetgevende macht van 13 mei 1955, heeft
betrekking op de rechten van de verdediging voor het vmmisgerecht en niet
op de aanhouding of de voorlopige
hechtenis ; het vermoeden van onschuld
dat voor elke verdachte bestaat, belet
deze maatregelen niet.
9 december 1974.
418

11. - Stmfzaken. Wijziging van
de oo1'spronkelijke omscMijving door de
1•echte1· in hager be1·oep. Beklaagde
~dtgenodigd om zijn ve1·dediging voor te
cl1·agen over de tweede omscMijving. Geen schencling van de 1'echten van de
ve1·clediging.- De rechten van de verdediging worden niet geschonden door de
rechter in hager beroep die, wegens de
gevolgen van na het vmmis in eerste
aanleg, binnen de grenzen van zijn bevoegdheid, aan de hem voorgelegde
feiten een nieuwe omschrijving of een
aanvullende omschrijving geeft, als de
beldaagde de gelegenheid heeft gehad
zich ook over de tweede omschrijving te
verdedigen.
16 december 1974.
446
12. - Stmfzaken. - Voo1'lopige hechtenis. - Hoge1· be1•oep tegen een beslissing
waa1•bij de voorlopige invrijheidstelling
Raadsman van de
wercl geweige1·d. ve1·clachte die deze voor de kamer van
inbeschuldigingstelling niet heeft bijgestaan. - Raadsman die 1'egelmatig be1'icht heejt gekregen van de plaats, de dag
en het ~~~t1' van ve1·schijnir~;.g. - V e1·dachte
die zich heeft verdedigd zonder dat hij om
~titstel heejt ve1·zocht teneinde dam· zijn
madsman te W01'den bij gestaan. - Geen
schending van de 1'echten van de ve1·dediging.- Ret algemeen rechtsbeginsel dat
de rechten van de verdediging moeten
worden geerbiedigd wordt niet geschonden door het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling over het hager
beroep tegen een beslissing van de correctionele rechtbank waarbij de voorlopige
invrijheidstelling van een verdachte werd
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geweigerd zonder dat deze door zijn
raadsman werd bijgestaan, als deze
regelmatig bericht had gekregen van de
plaats, de dag en het uur van verschijning
en de verdachte zich verdedigd heeft
zonder dat o.m. verzocht werd dat de
behandeling van de zaak zou uitgesteld
worden teneinde door de raadsman te
kunnen worden bijgestaan.
14 januari 1975.
537
13. - St1·a}zaken. - Ve1•zoek om een
aanmtllend onde1·zoek.- JJiaat1·egel door de
1·echte1' geweigerd omdat hij niet nodig is.
- Geen schending van de 1·echten van de
ve1·dediging. - De feitenrechter beoordeelt soeverein de noodzaak of de gepastheid van een onderzoeksmaatregel ; de
rechten van de verdediging worden door
hem niet geschonden als hij een verzoek
om een aanvullende onderzoeksmaatregel
afwijst omdat deze maatregel niet nodig
is om tot zijn overtuiging te komen.
14 januari en 18 maart 1975.
539 en 810

14. - Stmfzaken. - Hof van assisen.
- Incidenteel a1·1·est waa1·bij woTdt beslist
dat het dam· de besch~tldigde bij conclusie
gevmagde verhoor van een get~tige uitgesteld wodt, omdat het onmiddellijk
ve1·hoor van deze getuige ongelegen voo1'komt. - Geen schending van de 1'echten
van de ve1·dediging.- De rechten van de
verdediging worden niet geschoriden door
het incidenteel arrest van het hof van
assisen dat, rechtdoende op de conclusie
van de beschuldigde waarin om het dadelijk verhoor van een getuige wordt
verzocht, beslist dat dit wordt uitgesteld,
omdat het dadelijk verhoor van deze
getuige ongelegen voorkomt.
24 februari 1975.
720
15. Stmfzaken. Hoger beToep
tegen een beschikking tot handhaving van
de vom·lopige hechtenis. - V e1·dachte die
voo1· de kamer van inbeschuldigingstelling is ve1·schenen, bij gestaan clam· zijn
raadsman, en e1· zich zonde1· voorbeho~tcl
heeft ve1·dedigd. - Oassatiemiddel hiemit
afgeleid dat de madsman van de ve1·dachte
te laat beTicht heejt gekregen van cle VM'·
schijning voo1· de kame1· van inbeschuldigingstelling. - Niet-ontvankelijkheid. In geval van hager beroep tegen een
beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis, is de verdachte die voor
de kamer van inbeschuldigingstelling is
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman, en er zich zonder enig voorbehoud
heeft verdedigd, niet ontvankelijk in zijn

1340

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

betoog voor het Hof van cassatie dat de
rechten van de verdediging zijn geschonden omdat zijn raadsman van de griffier
geen bericht heeft gekregen van de plaats,
de dag en het uur van zijn verschijning.

25 februari 1975.

727

16. - Strajzaken. - Getuige die, in
ajwezigheicl van de besohuldigde, verder·
zijn ve1·klaring aflegt. - V oor·zitter· van
het hof van assisen die de besohuldigde
v66T het sluiten van de debatten niet inlioht
over wat in zijn afwezigheid is gebeur·d. Besohuldigde die hierover· geen opmeTking
heejt gemaakt en die cle gettdge heeft
ktmnen oncleTvragen. Geen sohending
van cle r·eohten van cle ve1'clecliging. Geen schending van de rechten van
de verdediging is het feit dat een getuige a charge zijn verklaring verder
heeft afgelegd tijdens de afwezigheid van
de beschuldigde, die de voorzitter van
het hof van assisen deed verwijderen,
en zonder dat deze de beschuldigde v66r
het sluiten van de debatten had ingelicht
over wat tijdens zijn afwezigheid gedaan
is, indien de verldaring van deze getuige
nog niet ten einde was toen hij weer op,
de terechtzitting kwam, zijn advocaat,
die aanwezig was gebleven, en hijzelf bij
monde van de voorzitter de getuige
hebben kunnen ondervragen en de
getuige, na zijn verklaring, de gehoorzaal heeft verlaten met het akkoord van
alle aariwezige partijen, zonder enige
opmerking over wat in afwezigheid
van de beschuldigde zou gezegd zijn.
(Art. 327 Sv.)
17 maart 1975.
794
17. - Gemeentelijke en pr·ovinoiale belastingen. - Dir·eote gemeentel~jke belastingen. - Bezwaar·sohTijt. - Beslissing
van de bestenclige cleputatie van de provinoim·aacl. - Miclclel ten betoge dat de
bestendige deptttatie de ?"eohten van cle
verclecliging van de r·eolamant heejt gesohonclen omclat een aclvies van het gemeentebestttur· hem niet wercl medegecleelcl.
- Reclamant die geen inzage heeft gevmagcl van het aclministr·atiej dossie1·. Niet ontvankelijk miclclel. - Niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat
de bestendige deputatie van de provincieraad, uitspraak doende over een bezwaarschrift tegen een directe gemeentelijke
belasting, de rechten van de verdediging
van de reclamant zou geschonden hebben,
omdat een advies van het gemeentestuur hem niet werd medegedeeld, wanneer uit geen processtuk blijkt dat de

eiser inzage van het administratief dossier heeft gevraagd.
21 maart 1975.
825

18. - Stmfzaken. - Dagvam·cling om
voor· cle politier·eohtbank te ver·sohijnen. Afsohr-ijt van cle alcte afgegeven aan een
kind clat geen valle zestien jam oucl is.
- Onregelmatigheid wam·cloor· cle r·eohten
van cle verdediging niet zijn gesohonclen. De gelcligheid van een clagvaarcling
om voor de politierechtbank te verschijnen wordt niet be'invloed door het feit clat
het afschrift van de akte is afgegeven
aan een kind clat geen volle zestien jaar
oud was, indien niet blijkt clat cleze
onregelmatigheid de rechten van de
verdecliging heeft geschonden. (Artt. 45,
182, 184 en 211 Sv.; art. 35 G.W.)
26 mei 1975.
1014
19.- Stmfzaken.- Oommissie tot besolwr·ming van de maatsohappij. - Beslissing waarbij het verzoek tot invrijheidstelling worclt verworpen. - Ge~nterneercle
die zioh heejt VM'clecligcl zoncle1· te zeggen
clat zijn 1'eohten van cle verclecliging we?·clen
gesohonclen doorclat hij clom· geen andere
maclsman wercl bij gestaan clan die welke
bij zijn VM'sohijning aanwezig wm·en. Sohending voor· het Hof aangevoer·cl. Niet-ontvankelijkheicl.
De ge!nterneerde is niet ontvankelijk om voor het
Hof te beweren dat zijn rechten van
de verdediging werden geschonden doordat hij door geen andere raadsman
werd bijgestaan dan die welke bij zijn
verschijning aanwezig waren, als hij
zich heeft verdedigd zonder te spreken
van een dergelijke schending.
24 juni 197 5.
1138

20. - Stmfzaken. - Onopzettelijk toebrengen van VM'wonclingen en bestw·en van
een voer·tttig in staat van clronkensohap en
van alooholintoxioatie. - Verjm·ing van
cle strajvm·clering wegens clit laatste misdr·ijj. V er·oorcleling wegens het wanbeclrijj onopzettelijk toebr·engen van VM"wonclingen hierop gegroncl clat het verjaar·cle misclr·ijj een van cle bestancldelen
van het wanbeclr·~if is. - Reohter· sohenclt
cle r·eohten van de beklaagcle niet als hij
cleze zioh niet laat ver·clecligen over het
miscl1'ijj waarvan hij cle verjar·ing vaststelt. - W anneer iemand wordt ten laste
gelegd dat hij het wanbedrijf onopzettelijk toebrengen van verwondingen heeft
gepleegd en dat hij een voertuig in staat
van dronkenschap en van alcoholintoxicatie heeft bestuurd en de strafvordering
wegens dit laatste misdrijf verjaard is,
schendt de rechter, die veroordeelt we-
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gens het wanbedrijf onopzettelijk toebrengen van verwondingen, op grond dat
het misdrijf dronkenschap en alcoholintoxicatie een van de bestanddelen van het
wanbedrijf is, nl. het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, de rechten
van de verdediging van de beklaagde
niet als hij deze zich niet laat verdedigen
over het misdrijf waarvan hij de verjaring vaststelt.
24 juni 1975. ·
ll41

21.- Voo1'lopige hechtenis.- Verdrag
tot beschenning van de 1'echten van de
mens en de fundamentele m·ijheden, a1·tikel 6. - Bepaling m·eemd aan de am~hott·
ding en de voorlopige hechtenis. - Artikel 6 van het V erdrag tot bescherming van de techten van de mens en
de fundamentele vrijheden, goedgekeurd
bij akte van de wetgevende macht van
13 mei 1955, heeft betrekking op de
rechten van de verdediging voor het
vonnisgerecht en niet op de aanhouding
of de voorlopige hechtenis.
. 22 juli 1975.
ll82
RECHTERLIJK GEWIJSDE.
1. - Stmfzaken. - Stmfrechter die
twee st1'affen heeft uitgesproken, 1'espectievelijk wegens een misd1·ijf uit onvoorzichtigheid en wegens een feit dat een
geb1·ek aan voomichtigheid of voorzorg
oplevm·t en zelf als misdrijf strafbaa1' is
gesteld. - Toepassing van onde1·scheiden
stmffen niet gemotivee1·d. - Gevolg van
deze beslissing op de bttrge1·lij ke 1'echtsvm·dering. - Beginsel. - Wanneer de
strafrechter uitspraak doet over een
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, dat een bestanddeel is van een
misdrijfuit onvoorzichtigheid, dat bovenclien het voorwerp uitmaakt van een of
meer afzonderlijke telastleggingen, mag
hij wegens de onsplitsbaarheid van het
feit en met toepassing van artikel 65
van het Strafwetboek slechts een enkele
straf uitspreken, nl. de zwaarste ; hieruit
volgt dat, wam1.eer de strafrechter onderscheiden straffen heeft uitgesproken,
zonder dat hij zulks motiveert, de rechter
bij wie de burgerlijke rechtsvordering
aanhangig is in principe verplicht is
de fout die het voorwerp van een afzonderlijke telastlegging is geweest als
vreemd aan het misdrijf uit onvoorzichtigheid te beschouwen. (Algemeen beginsel van het gezag van gewijsde in
strafzaken.) (Impliciete oplossing.)
13 september 1974.
49

1341

2. - Stmfzaken.
Stmfrechte1' die
twee stmffen heeft uitgesp1·oken, 1'espectievelijk wegens een misdrijf uit onvoorzichtigheid en wegens eenfeit dat een geb1·ek
aan voo1·zichtigheid of voo1•zorg opleve1·t
en zelf als misd1·ijf stmfbaa1' is gesteld.
- Toepassing van onde1·scheiden st1·af!en
niet gemotivem·d. Gevolg van deze
beslissing op de bu1·gerlijke 1'echtsvo1·de1'ing. - Geval waa1·in de 1'echte1·, bij wie
de btw·gerlijke 1'echtsvm·de1·ing aanhangig
is, en wannee1' de st1·af1·echte1' zttlks niet
heeft geconstatee1·d, vaststelt dat het feit
dat een gebTek aan vom·zichtigheid of voo1··
zm·g opleve1·t onde1·b1·oken is. Wanneer de strafrechter de beklaagde tot
onderscheiden straffen heeft veroordeeld, omdat hij een voertuig heeft
bestuurd in staat van dronkenschap
of van intoxicatie door alcohol en wegens
doding of onopzettelijk toebrengen van
verwondingen, zonder dat hij expliciet
of impliciet de toepassing van onderscheiden straffen motiveert, mag de
rechter, bij wie de burgerlijke rechtsvordering aanhangig is, en die vaststelt,
wat de strafrechter niet had gedaan, dat
zich in het sturen van het voertuig in
staat van dronkenschap of van intoxicatie door alcohol een onderbreking
heeft voorgedaan, zonder miskenning
van het gezag van gewi; •de van de
beslissing van de strafrechter of van
de bewijskracht van deze beslissing
beschouwen dat de staat van dronkenschap of van intoxicatie door alcohol,
waarvoor een van de straffen werd uitgesproken, betrekking had op een feit
dat begaan werd v66r het ongeval en dat
het gezag van gewijsde van deze beslissing niet uitsloot dat de beklaagde, op
het ogenblik van het ongeval, zijn voertuig in staat van dronkenschap of van
intoxicatie door alcohol bestuurde. (Algemeen beginsel van het gezag van
gewijsde in strafzaken; artt. 1319 en
1320 B.W.)
13 september 1974.
49
3. - St1'afzaken. - Btwge1'lijke 1'echtsV01'de1'ing. Gezag van het gewijsde
van een btwge1·lijke 1·echtbank.- Niet van
openbm·e oTde. - Nieuw en derhalve niet
ontvankelijk, tot staving van een voorziening in strafzaken, is het middel afgeleid uit het feit dat de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering het gezag van
het gewijsde van een burgerlijke rechtbank miskent, wanneer het niet aan de
feitenrechter werd voorgelegd en deze
hierover niet uit eigen beweging heeft
beslist. (Art. 27 G.W.)
25 september 1974.
llO
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4. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Beg1·ip. De exceptie van het rechterlijk gewijsde
in burgerlijke zaken onderstelt, in de
regel, dat het voorwerp, de oorzaak en de
partijen dezelfde zijn. (Art. 23 G.W.)
20 februari 1975.
691
5. - B~<1'gerlijke zaken. - Beslissing
die de weigering bekrachtigt van een
ve1·hu~wde1· om in te stemmen met de hm·nieuwing van een handelshu~w·ovm·een
komst. - W eigering gesteund op de wil
van de ve1·hnm·der om het gebomv te gebruiken vom· elk ander doel dan een handelsonderneming. Geen betwisting van
de gelcligheicl van het verzoek tot hernieuwing. - Late1·e rechtsvo1·cle1·ing van de
~<itgezette h~<m·de1' tot betaling van een
bijkomende vm·goecling wegens ~<itzetting.
- Beslissing ovm· het eerste geschil die
geen gezag van gewijsde heeft m.b.t. de
geldigheicl van het verzoek tot hemie~<wing
van de huw·ove1·eenkomst. - De rechterlijke beslissing die de weigering bekrachtigt van een verhuurder om een
handelshuurovereenkomst te hernieuwen, zonder recht te doen over de alsdan
niet betwiste geldigheid van het verzoek
tot hernieuwing van die huurovereenkomst, heeft m.b.t. dat punt geen gezag
van gewijsde bij een latere rechtsvordering van de uitgezette huurder tot betaling van een bijkomende vergoeding
wegens uitzetting.
20 februari 1975.
691
6. - B~wgerlijke zaken. - Gezag van
het gewijsde. Beg1·ip. Uit het
feit dat het voorwerp en de oorzaak
van een rechtsvordering waarover definitief is beslist, niet dezelfde zijn als
die van een latere rechtsvordering tussen
dezelfde partijen, moet niet noodzakelijk
worden afgeleid dat zulks niet het geval
kan zijn t.a.v. geen enkele aanspraak
of betwisting van een partij in beide
instanties, of dat de rechter, derhalve,
een aanspraak kan aannemen waarvan
de grondslag onverenigbaar is met het
vroegere gewijsde.
20 februari 1975.
696
7. - B~w·gerlijke zaken.
Gezag van
het . gewijscle. - Beslissing die vm·klaart
clat de hoofcleis tot betaling van een hogere
prijs ongeg1·oncl is en clat, ovm· de tegeneis,
beslist clat de vm·traging in de ~dtvoe1·ing
van de wm·ken niet mee1· dan ene clan aan
de anclm·e partij te wijten is. - Oassatie
van de beslissing op de hoojclvonlering.
Verwijzingsgerecht ingaancle op het
verwem· van ve1·wem·stm· in de hoofclvorde-

1·ing clat de vm·traging in de uitvom·ing
van die werken te wijten is aan de eiseres
in die rechtsvo1·cle1·ing.- Miskenning van
het gezag van het gewijscle. - Het gezag
van het gewijsde in burgerlijke zaken
wordt miskend door de rechter op verwijzing, die na cassatie van de beslissing
over de hoofdvordering aileen ingaat op
het verweer van de verweerster in die
rechtsvordering dat de vertraging in de
uitvoering van werken aan de eiseres te
wijten is, daar inzake de tegeneis definitief beslist is dat de ene niet meer dan
de andere partij aansprakelijk kan worden verklaard voor de vertraging.
20 februari 1975.
696

8. - Bu1·gm·lijke zaken en zaken van
koophanclel. A1·rest volgens hetwelk
een vennoot van een vennootschap onder
een gemeenschappelijke naam wecle1'1'echtelijk ~<it deze vennootschap is uitgesloten.
- Latm· a1·rest volgens hetwelk een vm·gaclering van de vennoten de balans wettelijk heeft goeclgeke~wcl, zelfs bniten aanwezigheicl van cleze weclerrechtelij k ~<itge
sloten vennoot. - Geen miskenning van
het gewijscle van het eerste arrest. Het gezag van gewijsde van een arrest
volgens hetwelk een vennoot van een
vennootschap onder een gmneenschappelijke naam wederrechtelijk uit deze vennootschap uitgesloten is, wordt niet miskend door het later arrest volgens hetwelk de balansen wettelijk zijn goedgekeurd door een beslissing met meerderheid van stemmen van de vennoten, zoals
is vastgesteld in de overeenkomst tussen
de vennoten, zelfs indien een vennoot die
wederrechtelijk uit de vennootschap is
uitgesloten niet kon deelnemen aan de
vergaderingen die de balansen hebben
goedgekeurd.
4 april 1975.
838
9. - Strajzaken. - Strajvorcle1·ing. Beslissing inzake een ten laste gelegcl
miscl1·ijj. - Beslissing heejt geen gezag
van gewijscle ten opzichte van een ajzonclerl~fk vm·volgcle mecleclacle1' van of mecleplichtige aan clit misclrijj. De beslissing van het strafgerecht inzake
degene aan wie een misdrijf ten laste
wordt gelegd, heeft geen gezag van gewijsde ten opzichte van een afzonderlijk
vervolgde mededader van of medeplichtige aan dit misdrijf; deze beslissing kan
hem noch schaden noch baten. (Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van
gewijsde in strafzaken.)
13 mei 1975.
989
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10. - Gezag van gewijsde. - Stmjzaken. Verlcee1·songeval. - Rechte1· die
onderscheiden stmffen heeft opgelegd, enerzijds, vom· een ove1·treding van het wegvm·kee1·sreglement, ande1·zijds, voor het best1tren van een voe1·t1dg in staat van d1·onkenschap. - Deze beslissing sluit noodzakelijlcM·wijs in dat de staat van dronkenschap noch de oorzaak noch een van de
oorzaken van het ongeval is geweest. Gevolg. -De rechter die, naar aanleiding
van een verkeersongeval, onderscheiden
straffen oplegt, enerzijds, voor een overtreding van het wegverkeersreglement,
anderzijds, voor het besturen van een
voertuig in staat van dronkenschap,
beslist impliciet, doch noodzakelijkerwijs
dat de staat van dronkenschap noch de
oorzaak noch een van de oorzaken van
het ongeval is geweest. De burgerlijke
rechter die later kennis neemt van de
regresvordering van de verzekeraar door
wie de getroffene van het ongeval is
vergoed tegen de dader van het ongeval
kan dus in beginsel deze vordering niet
toewijzen zonder het gezag van de beslissing van de strafrechter te miskennen.
(Artt. 59 en 60 S.W. ; algemeen beginsel
van het gezag van gewijsde in strafzaken.)

.20 juin 1975.

1127

11. - Burgerlijlce zalcen. - Gezag van
gewijsde. - Bewijskracht t.a.v. derden. Onderscheid. Hoewel in burgerlijke
zaken het gezag van gewijsde betrekkelijk is en de exceptie van gewijsde slechts
tussen de partijen kan worden opgeworpen, heeft de beslissing met gezag van
gewijsde niettemin bewijskracht t.a.v.
derden, onverminderd de hun door de
wet toegekende rechtsmiddelen, o.a.
derdenverzet. (Artt. 1319 en 1320 B.W.;
art. 23 G.W.)
27 juni 1975;
1163

RECHTERLIJKE MACHT.
1. - Ve1·volging wegens ovM·treding van
een gemeenteverordening. - Bevoegdheid
van de hoeven en 1·echtbanken om na te
gaan of deze verordening door machtsajwending is aangetast. - De hoven en rechtbanken, waarbij een vervolging wegens
een overtreding van een gemeenteverordening aanhangig is, zijn bevoegd om
aan de hand van de context van de verordening of van andere regelmatig overgelegde gegevens, na te gaan of deze
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verordening door machtsafwending is
aangetast. (Impliciete oplossing.)
16 september 1974 en 23 janvier 1975.
65 en 576

2.- Gepastheid van een gemeenteve1'01'dening. Geen toezicht van de rechterlijke macht. - Ret staat niet aan de
rechterlijke macht de gepastheid van
een gemeenteverordening te beoordelen.
(Art. 107 Grondwet.)
16 september 1974 en 23 januari 1975.
65 en 576
3. - Rechter die de toepassing weigert
van een gemeenteVM'm·dening waa1·bij de
aanwezigheid van speelapparaten van
een bepaald type op zelce1•e plaatsen vM·boden wo1·dt. - W eige1·ing hierop geg1·ond
dat de gemeenteoverheid de bedoeling
heejt gehad de openba1·e zedelijkheid en
niet de openbare m·de te besche1·men. Bedoeling hieruit ajgeleid dat de conclusies
van het openbaar ministe1·ie waa1·in een
samenvatting wordt gegeven van de dossiers ove1· te wanordelijkheden ten gevolge
van de apparaten, bewijzen dat deze de
orde niet V61'sto1·en. Toezicht op de
gepastheid van de VM'ordening.- Machtsoversohrijding van de 1·eohter. De
rechter beperkt zich niet tot het toezicht
op de overeenstemming met de wet van
een gemeenteverordening waarbij de
aanwezigheid van speelapparaten van
een bepaald type op zekere plaatsen verboden wordt, doch beoordee1t of zij
geraden is en overschrijdt dus zijn
bevoegdheid, wanneer hij de toepassing
van een dergelijke verordening weigert
door erop te wijzen dat de gemeenteoverheid, hoewel zij zich beroept op de
openbare rust en veiligheid, in werkelijkheid de openbare zedelijkheid heeft
willen beschermen, en deze bedoeling
hieruit af te leiden dat de conclusies
van het openbaar ministerie waarin
een samenvatting wordt gegeven van
de dossiers over de wanordelijkheden
ten gevolge van die apparaten, bewijzen
dat deze de orde niet verstoren.
16 september 1974 en 23 januari 1975.
65 en 576
4. - Rechte1· die de toepassing weigert
van een gemeentevero1·dening waatbij de
detentie en de exploitatie van speelapparaten van een bepaald type op zeke1·e plaatsen ve1·boden wm·den. - Weige1·ing hierop
gegrond dat de gemeenteovm·heid de mm·ele
en de sociale belangen heeft willen m·ijwaren, wat niet onder haar bevoegdheid
viel. Bedoeling hieruit ajgeleid dat
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de aanwezigheid van dergelijke apparaten
geen aanleiding kan geven tot wanm·delijkheden waa1·door de openbm·e 1·ust en orde
wm·den vm·stoo1·d. - Toezicht op de gepastlwicl van de ve1·m·dening. - l'f!IachtsoverscMijding van de rechter. De
rechter beperkt zich met tot het toezicht
op de overeenstemming met de wet van
een gemeenteverordening waarbij de
detentie en de exploitatie van speelapparaten van een bepaald type op
zekere plaatsen verboden worden, doch
beoordeelt de gepastheid ervan, wanneer
hij de toepassing van een dergelijke
verordening weigert door erop te wijzen
dat de gemeenteoverheid de morele en
de sociale belangen slechts heeft willen
vrijwaren, wat niet onder haar bevoegdheid valt, en deze bedoeling hieruit af
te leiden dat, rekening houdende met de
vereisten van lokale aard, de aanwezigheid van dergelijke apparaten op het
grondgebied van de gemeente geen aanleiding kan geven tot wanordelijkheden
waardoor de openbare rust en orde worden verstoord. (Tweede zaak.)
23 januari 1975.
576

RECHTERLIJKE ORGANISA TIE.

1.- B~trge1'lijke zaken.- Vm·plichting
voor de rechte1· die het getuigenverhom·
heeft geho~tclen, zitting te nemen wanneer
over de uitslag van de get7tigenissen 7titspraak gedaan wm·dt. - Verplichting niet
voorgeschreven op straffe van nietigheid.De verplichting voor de rechter die het
getuigenverhoor heeft gehouden:, zitting
te nemen wanneer over de uitslag van
de getuigenissen uitspraak gedaan wordt,
tenzij hij verhinderd is,· is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid.
(Art. 946 G.W. ; gew. bij art. 36 van
de wet van 15 juli 1970.)
53
13 september 1974.
2. Burgerlijke zaken.
Rechter
die het get7tigenverhom· heeft gehouden en
geen zitting neemt wanneer ove1• de 7titslag
van de getuigenissen 7titspraak geclaan
wordt. - V m·moecl wordt clat hij verhinclm·cl is. - Dit behoeft in het vonnis niet
te wo1·clen vastgestelcl. Ingeval de
rechter die het getuigenverhoor heeft
gehouden, geen zitting neemt wanneer
over de uitslag van de getuigenissen
uitspraak gedaan wordt, wordt vermoed
dat hij verhinderd is en dit behoeft in
het vonnis niet te worden vastgesteld.
(Art. 946 G.W., gew. bij art. 36 van de
wet van 15 juli 1970.)
13 september 1974.
53

3. - Rechtsmacht van de hoven en rechtG1·enzen. De rechters
banken. oefenen in beginsel hun rechtsmacht
slechts uit binnen de grenzen van het
hun bij de wet toegekende rechtsgebied.
(Artt. 10, 11, 186 en 622 G.W.)
19 september 1974.
84

4.- Rechtsmacht.- Begrip.- Rechtsmacht omdat de bevoegdheid niet alleen
om recht te spreken, doch ook om daden
van onderzoek te verrichten. (Impliciete
oplossing.)
19 september 197 4.
84

5. - Rechtsmacht. - Ve1·bod voor de
rechte1·s h7tn 1·echtsmacht ove1· te clragen.
- Bevoegdheid om ambtelijke opdrachten
te geven. - Beg1·ip. - Hoewel de rechters
htm rechtsmacht niet mogen overdragen,
kmmen zij niettemin, wanneer daden van
onderzoek buiten het hun bij de wet
toegekende rechtsgebied moeten verricht
worden, ambtelijke opdrachten geven
aan een andere rechtbank of aan een
andere rechter en zelfs aan vreemde
overheden. (Art. 11 G.W.)
19 september 1974.
84
6. - Burgedijke zaken. - Daden van
onderzoek te vM·richten buiten het 1'echtsgebied waa1·op de 1'echter zijn 1'echtsmacht
7~itoefent. Bemep op ambtelijke opRegel van
drachten noodzakelijk.
openbare m·cle toepasselijk op de plaatsopneming.- De rechters zijn in principe
met bevoegd om buiten het hun bij de
wet toegekende rechtsgebied daden van
onderzoek te verrichten, zollat zij in de
regel een beroep moeten doen op een
ambtelijke opdracht ; van deze regel van
openbare orde wordt niet afgeweken voor
de plaatsopneming. (Artt. 10, 11, 186,
622 en 1007 tot 1015 G.W.)
19 september 1974.
84
7. - Samenstelling van het 1'echtscollege.
- St1·ajzaken. - Samenstelling in het
p1·oces-ve1•baal van de tm·echtzitting ande1·s
clan in het door de g1·i(fie1' eenshtidend
ve1·klaard afschrijt van het a1'1'est.- Nietig
arrest.- Wanneer volgons de vermeldingen van het proces-verbaal van de
terechtzitting, enerzijds, en die van het
door de griffier eensluidend verldaard
afschrift van het arrest, anderzijds, de
rechters die het arrest hebben gewezen,
niet dezelfde zijn, moet dit worden 'Yernietigd. (Art. 779 G.W.)
14 oktober 1974.
219
8. ~ Samenstelling van het 1'echtscollege.

RECRTSBEGINSELEN (ALGEMENE). -

Stmjzalcen. - Artilcel 779 van het
Ge1·echtelijlc Wetboelc. - Toepasselijlc in
stmjzalcen. - Artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek is toepasselijk m
strafzaken.
17 december 1974.

456

9. - Samenstelling van het 1"echtscollege.
- St?·ajzalcen. - Oo1'1'ectionele 1'echtbanlc,
zitting houdende in hogm· be1•oep. Samenstelling ve1•schillend volgens het
proces-ve1•baal van de te1·echtzitting en de
uitgijte van het vonnis. - Nietig vonnis.
W anneer, volgens de vermeldingen
van het proces-verbaal van de terechtzitti,ng en volgens die van de uitgifte van
het vonnis, de rechters die het vonnis
hebben gewezen niet dezelfde zijn, is
dit vonnis nietig. (Art. 779, lid 1, G.W.)

17 december 1974.

456

10. Samenstelling van het rechtscollege. - Strajzalcen. - Politim·echtbanlc.
- Rechter die niet alle zittingen ove1· de
zaalc heejt bijgewoond. - Nietigheid van
het vonnis. - Nietig is het vonnis van
de politierechtbank dat door een rechter
is gewezen die niet alle zittingen heeft
bijgewoond waarop de zaak is behandeld.

20 jal'mari 1975.

551

11. GM·echtelijlce ambten. - Onve1'enigbaa1·heden. - Stmjzalcen. - Oommissie tot besche1·ming van de maatschappij: - Samenstelling. - Lid-geneeshee1'
opgetreden als deslcundige in de zaalc. Deslcundige die aldus geen ge1·echtelijlc
ambt uitoejent. - De gerechtelijke deskundige die zijn opdracht vervult, oefent
geen gerechtelijk ambt uit in de zin van
artikel 292 van het Gerechtelijk Wethoek.

21 januari 1975.

568

12. Samenstelling van het 1'echtscollege. Stmfzalcen. Oorrectionele
1"echtbanlc. - Rechtm·s die niet alle zittingen over de zaalc hebben bijgewoond. Nietigheid van het vonnis. Buiten
het geval van artikel 779, lid 2, van
het Gerechtelijk W etboek is nietig het
vonnis van de correctionele rechtbank
dat is gewezen door rechters die niet
alle zittingen hebben bijgewoond waarop
de zaak is behandeld. (Art. 779, lid 1,
G.W.)
1004
20 mei 1975.

RECRTSVORDERING 1345

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE).

Ve1·bod op iemand dwang uit te oefenen.
- Dmagwijdte. -Ret verbod op iemand
dwang uit te oefenen en zijn persoonlijkheid te doorgronden is een algemeen
rechtsbeginsel ; dit verbod houdt in dat,
buiten de door de wet bepaalde gevallen,
elke lichamelijke dwang op een persoon,
o.m. om hem tot een daad te dwingen of
zich aan een lichamelijk of een geestesonderzoek te onderwerpen verboden is.
7 maart 1975.
764
RECHTSVORDERING.
1. - B~wgerlijlce zalcen. Vorcle1·ing
V m·eiste
op eenzijdig verzoelcscMijt. vermeldingen van het verzoelcschrijt. Identiteit van de VB1'Zoelce1'. - Identiteit
en hoedanigheid van zijn wettelijlce vm·tegenwoo?·digers. - Beg1·ip. - Ret eenzijdig verzoekschrift vermeldt, op straffe
van nietigheid, de naam, de voornaam,
het beroep en de woonplaats van de
verzoeker en in voorkomend geval de
naam, de voornaam, de woonplaats en
de hoedanigheid van zijn wettelijke
vertegenwoordigers ; met de woorden
<< wettelijke vertegenwoordigers " worden
bedoeld de vertegenwoordigers van handelingsonbekwamen. (Art. 1026, 2°,
G.W.)
471
20 december 1974.

2. - B~wge1·lijlce zalcen.
Vm·dm·ing
op eenzijdig veTzoelcscMijt. Ve1·eiste
ve1·meldingen van het ve1·zoelcschTijt. Identiteit van de Ve?'zoelcende 1'echtspe1·sonen.- Om van hun identiteit te doen blijlcen is het voldoende hun benaming,
lntn 1'echtslcaralcter en hun maatschappelijlce zetel op te geven. - On1 van de
identiteit te doen blijken van de rechtspersonen en met name van de handelsvennootschappen die als « verzoekers "
optreden in een vordering op eenzijdig
verzoekschrift is het voldoende in het
verzoekschrift hun benaming, hun rechtskarakter en hun maatschappelijke zetel
op te geven ; de vermelding van de naam,
de voornaam, de woonplaats en de
hoedanigheid van hun organen is niet
vereist. (Artt. · 703, lid 2, en 1026, 2°,
G.W.)
20 december 1974.
471
3. - B~wge1·lijlce zalcen.
Vm·dm·ing
op eenzijdig verzoelcsch1·ijt. Identiteit van de vm·zoelcende 1'echtspe1·sonen. --,----
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Om van ht<n identiteit te doen blijken geven
zij htm benaming, hun rechtskarakter en
hun maatschappelijke zetel op. - Recht
voo1· de pa1·tij tegen wie het ve1'Zoeksch1'ift
wo1·dt ingeroepen om te eisen dat de
rechtspe1·sonen ham· de identiteit meedelen
van de natut<dijke personen die htm
organen zijn. - De partij tegen wie een
eenzijdig verzoekschrift wordt ingeroepen dat uitgaat van rechtspersonen en
met name van handelsvennootschappen
wier identiteit slechts blijkt door opgave
van hem benaming, hem rechtskarakter
en·hun maatschappelijke zetel, heeft het
recht om in elke stand van het geding te
eisen dat de rechtspersonen haar de
identiteit meedelen van de natuurlijke
personen die hun organen zijn. (Artikelen 703, lid 3, en 1026, 2° G.W.)
20 december 1974.
471

van nietigheid voorgescMeven termijn en
kan dam·mede niet gelijkgesteld wo1·den.
- Niet-inachtneming van de op straffe
van nietigheid voorgeschreven verplichting, naargelang van het geval, de
termijn voor de verschijning of de
plaats, de dag en het uur ervan in
de akte van hoger beroep te vermelden
is noch een verzuim noch een onregelmatigheid betreffende een op straffe
van verval of van nietigheid voorgeschreven termijn en kan daarmee niet
gelijkgesteld worden ; nietigheid van de
aide vloeit daaruit dus alleen voort, indien de belangen worden geschaad van
de partij die de exceptie opwerpt. (Artikelen 861, 862, 1057 en 1063 G.W.)
23 mei 1975.
1011
REDENEN

4. - Bu1·ge~·lijke zaken. - Exceptie
van nietigheid van een procesbehandeling.
- Schade aan de belangen van de partij
die de exceptie opwerpt. - Oorzakelijk
verband tussen schade en verzuim of
on1·egelmatigheid. Onaantastbare beoordeling van de feitenrechter. De
.feitenrechter oordeelt onaantastbaar over
het oorzakelijk verband tussen de ingeroepen schade aan de belangen van
de partij die de nietigheid van een proceshandeling opwerpt, en het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid. (Art. 861 G.W.)
23 april 1975.
937

5. - Burgerlijke zaken. - Exceptie
van nietigheid van een procesbehandeling.
- Exceptie die in de regel alleen kan
aangenomen worden indien het ve1·zuim
of de onregelmatigheid de belangen schaadt
van de partij die de exceptie opwe~·pt. Behoudens de gevallen van artikel 862
van het Gerechtelijk Wetboek kan de
rechter een procesbehandeling alleen dan
nietig verklaren, indien het verzuim of
de aangeklaagde onregelmatigheid de
belangen schaadt van de partij die de
exceptie opwerpt. (Artt. 861 en 862
G.W.)
23 mei 1975.
1011

VAN

VONNISSEN

TITEL I. REDENEN EN GEBREK AAN
REDENEN. - B E GRIP EN AARD VAN EEN
REDliJN. ALGEMENE REGELEN. RECHTSGRONDEN.
TITEL I I . - TOEPASSING VAN DE ALGE·
MENE REGELEN BIJ GEBREK VAN EEN
CONCLUSIE.
HooFDSTUK I. -

Belastingzaken.

II. Burgerlijke zaken
(zaken van koophandel en sociale
zaken inbegrepen).

HooFDSTUK

HooFDSTUK III. -

Dienstplichtzaken.

Strafzaken ( Geest1·ijke
dranken, Douane en accijnzen inbegrepen).

HooFDSTUK IV. -

HooFDSTUK V . HooFDSTUK VI. -

Verkiezingszaken.
Tuchtzaken.

TITEL III. TOEPASSING VAN DE
ALGEMENE REGELEN BIJ NEERLEGGING
VAN EEN CONCLUSIE. NIET·BEANT·
WOORDING VAN DE CONCLUSIE.- IM·
PLICIET ANTWOORD.
HooFDSTUK I. -

6. - Btwgerlijke zaken. - Exceptie
van nietigheid van een p1•oceshandeling.
- Verplichting, op stmffe van nietigheid,
in de akte van hoge~· be1·oep de te1·mijn voor
de verschijning alsmede de plaats, de
dag en het ut<r te ve1·melden. - Nietinachtneming van dit voorschrift is noch
een ve~·zuim noch een onregelmatigheid
betreffende een op stmffe van verval of

DE

EN ARRESTEN.

Belastingzaken.

II. Burge~·lijke zaken
(zaken van koophandel en sociale
zaken inbegrepen).

HooFDSTUK

HooFDSTUK III. -

Dienstplichtzaken.

Stmfzaken ( Geestrijke
dranken, Douane en accijnzen inbegrepen).

HooFDSTUK IV. -
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HOOFDSTUK

V. -

Hoo:FDSTUK

VI. -

Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.

TITEL I. -

Redenen en gebrek aan
redenen. - Begrip en aard van een
reden. Algemene regelen. Rechtsgronden.

1. - Strajzaken. - Burge1·lijke 1'echtsvordeTing. - Dubbelzinnige Tedenen. Niet gemotivee1·de beslissing. Niet
regelmatig gemotiveerd is de beslissing die, rechtdoende op de burgerlijke
rechtsvordering van de zoon van de
getroffene van een arbeidsongeval, in
het onzekere laat of al dan niet tweemaal
achtereenvolgens het kapitaal van de
wezenrente welke door de verzekeraararbeidsongevallen werd gevestigd, van
de aan de burgerlijke partij krachtens
het gemeen recht verschuldigde vergoedingen werd afgetrokken. (Art. 97 Grandwet.)
30 september 1974.
132
2. - Strajzaken. - Vem01•deling op de
strajvorde1·ing. Ve1·melding van de
toegepaste wettelijke bepalingen.- Rechte1·
die de wet bet1·ef!ende de politic ove1• het
wegve~·keer aanhaalt, zonde1' vermelding
van de datttm deze1· wet. - Beslissing in
1·echte gemotiveerd. - De rechter die de
artikelen 34, 1°, 38, 45 en 47 van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer aanhaalt, zonder vermelding van
de datum dezer wet, verwijst met zekerheid naar de wetten die zijn gecoi:irdineerd
bij het koninklijk besluit van 16 maart
1968 en motiveert regelmatig in rechte
de door hem uitgesproken vervallenverklaring van het recht tot sturen. (Art. 97
Grondwet.)
30 september 1974.
135

3 . - Stmjzaken. - Ve1·oo1·deling op de
strafvorde1'ing. Geen ve1·melding van
een wettelijke bepaling die een straj stelt.
- N iet in 1·echte met Tedenen omklede
beslissing. - Niet in rechte met redenen
omkleed is de veroordelende beslissing
op de strafvordering, waarin geen melding
wordt gemaakt van een wettelijke bepaling, die op het bewezen verklaarde misdrijf een straf stelt. (Art. 97 Grondwet.)
1 oktober 1974.
150

4. - Strajzaken.
Beschikkend gedeelte dat op tegenst1·ijdige 1·edenen be~·ust.
- Niet regelmatig gemotivee1'de beslissing.
Niet regelmatig gemotiveerd is de
beslissing waarvan het beschikkende
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gedeelte op tegenstrijdige redenen berust.
(Art. 97 Grondwet.)
7 oktober 1974.

168

5. - Burge1·lijke zaken. - Erfdienstbaa?·heid. ---,- E1jdienstbaa1·heid van ove?·gang door 's mensen toedoen gevestigd. Rechte~· die vaststelt dat een erfdienstbaa1·heid van ove1•gang bij een titel is gevestigd
en dat M' een ove1·gang bestaat daa1· waa1·
de eise~· van de mjdienstbaa1·heid zijn recht
wil ttitoefenen. - Rechte1· die niettemin
beslist dat het tmce niet vaststaat, zoclat
dit op de meest 1·edelijke wijze moet vastgesteld wo1·den. - Tegenst1·ijdigheid. Niet 1·egelmatig gemotiveerde beslissing. Aangezien de bepalingen van de artikelen 682 tot 685 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn op de door
's mensen toedoen gevestigde erfdienstbaarheden, kan de rechter, die vaststelt
dat een dergeljjke erfdienstbaarheid bij
een notariele akte is gevestigd en dat
er een feitelijke overgang bestaat daar
waar de eiser van de erfdienstbaarheid
zijn recht wil uitoefenen, niet zonder
tegenstrijdigheid beslissen dat de ligging
van de erfdienstbaarheid niet vaststaat,
zodat het trace op de meest redelijke
wijze moet vastgesteld worden. (Art. 97
Grondwet; artt. 686 tot 689 B.W.)
11 oktober 1974.
195
Stmjzaken. - Btu·gerlijke 1'echts- Tegenst1·ijdigheid tussen de
1•edenen en het beschikkend gedeelte. Schending van artikel 97 van de Grondwet.
- Aangetast door tegenstrijdigheid is het
arrest dat, bij het bepalen van de vergoedingen die aan de burgerlijke partij
toekomen wegens schade tijdens de blijvende arbeidsongeschiktheid, enerzijds,
oordeelt dat er geen reden is tot toekenning van afzonderlijke bedragen voor
materiele en morele schade en, anderzijds, afzonderlijke vergoedingen aan die
burgerlijke partij toekent wegens materiele en morele schade. (Art. 97 Grandwet.)
15 oktober 1974.
225
6. -

vo1·de~·ing.

7. - Stmjzaken.
Beschikkende gedeelte gegrond op tegenst1·ijdige 1•edenen.
- Niet 1·egelmatig gemotivee1·de beslissing.
- Tegenstrijdig en dus niet regelmatig
gemotiveerd is het vonnis dat de veroordeling van de beklaagde wegens overtredingen van de artikelen 25-2, &, en
27-1, tweede lid, van het wegverkeersreglement enkel hierop grondt dat de
beklaagde artikel 25-2, d, van genoemd
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reglement heeft overtreden.
Grondwet).
21 oktober 1974.

(Art.

97
243

8. - BttTge?·lijke zaken. WooTden
'' heeft knnnen geloven ''· - Draagwijdte.
JJ!lening waaTttit twijfel of zekeTheid
blijkt. - NaaT gelang van de context . ...:_
De woorden " heeft kunnen geloven " in
de redenen van een rechterlijke beslissing
clrukken, naar gelang van de context,
een mening uit waaruit hetzij twijfel
hetzij zekerheicl blijkt.
30 oktober 1974.
284
9.- Strafzaken.- Wegve1'kee1·songeval.
- Vonnis waaTbij de beklaagde wo1·dt vm·ooTdeeld wegens onopzettelijk toeb1·engen
van slagen of VM'Wondingen aan de btt?'ge?'lij ke pm·tij. - V onnis dat niettemin beslist
dat de doo1· de beklaagde begane fmtt in geen
ooTzakelijk ve1·band staat met de doo?' deze
pat·tij geleden schade. TegenstTijdige
beslissing. - Tegenstrijdig is het vonnis,
dat, al veroordeelt het de beklaagde
wegens onopzettelijk toebrengen van
slagen of verwondingen aan de burgerlijke partij, niettemin beslist dat de door
de beklaagde begane font in geen oorzakelijk verband staat met de door deze
partij ten gevolge van het ongeval
geleden schade. (Art. 97 Grondwet.)
4 november 1974.
293

10. Stmfzaken. Dttbbelzinnige
Tedenen. - Niet gemotiveeTde beslissing.
Niet regelmatig gemotiveerd is de
beslissing waarvan het beschikkende
gedeelte op dubbelzinnige redenen is
gegrond. (Art. 97 Grondwet.)
4 november en 19 november 1974.
293 en 339
11. - Stmfzaken. - FeitenTechte?' die
tot staving van zijn beslissing een aT?'est
van het H of van cassatie aanvoeTt en zich
nit eigen ove?·tuiging bij de ?'echtsleeT van
dit a1'1'est aansluit. - Rechte?' die aan dit
aT?'est niet het kaTakte?' geeft van een algemene en als Tegel geldende beschikking. De feitenrechter die tot staving van zijn
beslissing een arrest van het Hof van
cassatie aanvoert, kent aan dit arrest,
met schending van artikel 6 van het
Gerechtelijk W etboek, niet het karakter
toe van een algemene en als regel geldende beschikking, wanneer uit de redenen
van het aangenomen vonnis blijkt dat
hij zich uit eigen overtuiging bij de
rechtsleer van dit arrest aansluit.
4 november 1974.
295

12. -

Stmfzaken. -

Feiten1'echte1' die

tot staving van zijn beslissing een a?'Test
van het Hof van cassatie aanvoe?'t en de
1·edenen opgeeft waaTom hij zich bij de
?'echtsleeT van dit ar1·est aansluit. - Rechtm· die aan dit a?'?'est niet het kamkteT geeft
van een algemene en als 1·egel geldende
beschikking en zijn beslissing ?'egelmatig
met Tedenen omkleedt. - De feitenrechter
die tot staving van zijn beslissing een
arrest van het Hof van cassatie aanvoert,
kent aan dit arrest, met schending van
artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek,
niet het karakter toe van een algemene
en als regel geldende beschikking, en
omkleedt regelmatig zijn beslissing met
redenen, wanneer hij de redenen opgeeft
waarom hij zich bij de rechtsleer van dit
arrest aansluit.
4 november 1974.
296

13. -:- Stmfzaken.
VM·oordeling op
de stmfvoTdering. - Ve1·melding van een
wettelijke bepaling. Ve1•melding van
deze bepaling, zoals zij eventneel WB?'d
aangevuld of gewijzigd. - W anneer de
feitenrecl1ter om een veroordeling op
de strafvordering te motiveren, zonder
voorbehoud in het vonnis melding maakt
van een wetsbepaling, bedoelt hij noodzakelijk die wetsbepaling zoals zij eventueel werd aangevuld of gewijzigd.
4 november 1974.
296
14. Stmfzaken. Tegenst1·ijdige
1'edenen. - Beg1·ip. - Een rechterlijke
beslissing is door tegenstrijdigheid aangetast niet aileen wanneer de redenen
van de beslissing op de strafvordering
elkaar tegenspreken, maar ook wanneer
deze redenen. strijdig zijn met die van
de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering. (Art. 97 Grondwet.) (Impliciete
oplossing.)
18 november 1974.
333

15. StTafzaken.
Wegve?·keers?'eglement.
V onnis wam·bij beslist
wordt dat de fottt van de beklaagde, die
wegens onopzettelijk toeb1·engen van slagen
of verwondingen is vero01·deeld, de oo1•zaak
van de lichamelij ke schade is en niet van
een mateTiele schade ten gevolge van
dezeljde botsing. - TegenstTijdige beslissing.- Tegenstrijdig is het arrest waarbij beslist wordt dat de fout welke in een
verkeersongeval werd begaan door de
beldaagde, die wegens onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen is
veroordeeld, de oorzaak is van de door
het slachtoffer geleden materiele schade
en niet de oorzaak van een materiele
schade ten gevolge van dezelfde botsing.
18 november 1974.
333
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16. Stmjzaken. Ve1•oordelende
beslissing op de strajvordering. - Te ve1··
melden wettelijke bepalingen.
Om
naar recht met redenen te zijn omkleed,
moet een veroordelende beslissing op de
strafvordering hetzij in haar eigen redenen, hetzij met verwijzing naar de
beroepen beslissing, de wettelijke bepalingen vermelden waarin de bestanddelen van het ten laste van de beklaagde
gelegde misdrijf worden opgegeven, alsmede die waarbij een straf daarop
wordt gesteld. (Art. 97 Grondwet.)
19 november 1974.
340

17.- Bu1'(Je?'lijke zaken.- TegenstTijdige 1·edenen. - BegTip. - Op tegenstrijdige redenen gesteund en derhalve
niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing van de rechter dat, enerzijds, de
aangestelde van de verweerder in de
rechtsvordering een patente fout heeft
begaan, die ertoe bijgedragen heeft
om de diefstal van een geldsom mogelijk
te maken, en, anderzijds, dat er tussen
deze fout en het door het slachtoffer van
de diefstal geleden nadeel geen oorzakelijk verband bestaat. (Art. 97 Grondwet ;
art. 1382 B.W.).
27 november 1974.
372

18. Stmjzaken.
VeTooTdeling
wegens oveTtTeding van de ve1'o1·dening
nT. 543/69 van 25 maaTt 1969 van de Raad
van de E .E. G. tot ha1·monisatie van bepaalde voorsch1'ijten van sociale aaTd van het
wegve1'VOe?'. - Opgave van het aTtikel van
deze ve1'01'dening waa1·in de bestanddelen
van de ove?'tTeding worden ve1·meld alsmede
van aTtikel 2 van de wet van 18 jebTuaTi
1969. - Regelmatig met Tedenen omklede
beslissing.- Ret vonnis tot veroordeling
wegens overtreding van de verordening
nr. 543/69 van 25 maart 1969 van de
Raad van de Europese Economische
Gemeenschap tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard
van het wegvervoer is regelmatig met redenen omkleed als hierin wordt opgegeven
de bepaling van voornoemde verordening waarin de bestanddelen van de overtreding worden vermeld alsmede artikel 2
van de wet van 18 februari 1969 be. treffende de maatregelen ter uitvoering
van de internationale verdragen en
akten inzake vervoer over de weg, de
spoorweg of de waterweg en tot vaststelling van de straffen. (Art. 97 Grondwet.)
2 december 1974.
385
19. - Sti·ajzaken. - Rechte1' in hogeT
be1'oep die de beToepeh beslissing bevestigt.
~ Bevestiging hie1'op geg1·ond dat de
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eeTste 1'echte1' op de vo1'de1·ing o01·deelkundig
uitspmak gedaan heejt. - Dmagwijdte
van deze 1·eden - De rechter in hoger
beroep die de beroepen beslissing bevestigt op grond dat de eerste rechter oordeelkundig op de vordering uitspraak
gedaan heeft, neemt aldus impliciet de
redenen van de bevestigde beslissing over.
(Art. 97 Grondwet.)
10 december 1974.
431
20. - DiTecte belastingen. - Beschikkende gedeelte geg1'0nd op dt~bbelzinnige
1·edenen. Niet met 1·edenen omklede
beslissing. - Niet regelmatig met redenen
omkleed is het arrest aan de hand waarvan niet kan worden nagegaan of het hof
van beroep in rechte beslist dat overbelasting ten gevolge van een rechtsdwaling in de aangifte van de belastingplichtige geen aanleiding kan geven tot
rechtzetting krachtens artikel 277, § 1,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, in het licht van later ontdekte feiten of bescheiden die de werkelijke toestand aantonen, ofwel in feite
beslist dat de belastingplichtige ten deze
reeds v66r het verstrijken van de termijn
tot reclamatie in het bezit was van alle
vereiste elementen om een bezwaarschrift
in te dienen, wat de rechtspwaling waarin
hij toen verkeerde hem belet heeft te
doen. (Art. 97 Grondwet.)
3 januari 1975.
499

21. - Stmjzaken. - VeTooTdelende beslissing op de stmjv01·deTing. Geen
veTmelding van de wettelij ke bepalingen
waaTin de bestanddelen van het misdTijj
woTden opgegeven en van die waaTbij een
stmf wordt gesteld. - Niet gemotiveeTde
beslissing.- Niet naar recht met redenen
omkleed is de veroordelende beslissing op
de strafvordering die, hetzij in haar eigen
redenen, hetzij met verwijzing naar de
beroepen beslissing, geen melding maakt
van de wettelijke bepalingen waarin de
bestanddelen van het ten laste van de
beklaagde gelegde misdrijf worden opgegeven en van die waarbij een straf
wordt gesteld. (Art. 97 Grondwet.)
7 januari 1975.
515
22.- Bu1'(Je?'lijke zaken.- Uitlegging.
- Redenen die elkaa1' moeten uitleggen. De redenen van een beslissing moeten
elkaar uitleggen; er is geen tegenstrijdigheid aanwezig wanneer ze, onderling verbonden, de gedachte van de rechter juist
weergeven. (Art. 97 Grondwet.) (Impliciete oplossing.)
17< januari 1975.
547
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23.- Stmfzaken. - Veroordeling.Geen vaststelling van het bestaan van alle
bestanddelen van het misd1·ijf. Geen
1·egelmatig gemotiveerde beslissing.
Een persoon die in het vreemdelingen·
register in een Belgische gemeente is ingeschreven en houder is van een bewijs
van deze i:nschrijving moet houder zijn
van en bij zich hebben een in Belgie
afgegeven rijbewijs of leervergunning
om aldaar op een openbare plaats een
motorvoertuig te mogen besturen, zodat
de beslissing tot veroordeling wegens
overtreding van deze wettelijke voorschriften niet regelmatig is gemotiveerd
als zij niet vaststelt dat deze persoon het
motorvoertuig op de openbare weg heeft
bestuurd, dat hij in het vreemdelingenregister in een Belgische gemeente was
ingeschreven, en dat bet bewijs van
inschrijvi:ng in het vreemdeli:ngenregister
waarvan hij houder was, hem in Belgie
was afgegeven. (Artt. 21, 28, 30 en 38
wet betreffende de politie over het wegverkeer, art. 1, § 1, 1°, c; K.B. van
25 september 1968 betreffende de leervergunning en het rijbewijs ; art. 97
Grondwet.)
27 januari 1975.
590
24. - Burge1·lijke zaken. - Beschikkende gedeelte gegroncl op dubbelzinnige
1•edenen. - Niet gemotivee1·de beslissing.
---,--- Niet regelmatig gemotiveerd is de
beslissing waarvan het beschikkende
gedeelte op dubbelzinnige redenen is
gegrond. (Art. 97 Grondwet.)
6 februari 1975.
640

25.- Stmfzaken.- Beklaagde ve1·volgd
wegens diefstal en ttitgenodigd om zich oak
te ve1•dedigen tegen de bijkomende telastlegging heling. - V1·ijspmak met VM'mel·
ding dat de wijspmak wegens diefstal oak
geldt voor de kwalijicatie als heling. Geen dttbbelzinnige of tegenstrijdige beslissing. - Wanneer een beklaagde, die
wegens diefstal wordt vervolgd, uitgenodigd is om zich ook tegen de bijkomende telastlegging heling te verdedigen, is
niet dubbelzinnig of tegenstrijdig de
beslissing die, na te hebben gezegd dat
de telastlegging diefstal niet bewezen is,
zelfs onder de kwalificatie als heling, de
beklaagde vrijspreekt met vermeldi:ng
dat de vrijspraak wegens diefstal ook
geldt voor de kwali:ficatie als heling.
(Art. 97 Grondwet.)
ll februari 1975.
651
26. - Burgerlijke zaken. - Beslissing
gegrond op een met de logica onverenigbare

redenM·ing.- Niet 1·egelmatig met 1·edenen
omklede beslissing. Niet regelmatig
met redenen omkleed is de beslissing die
gegrond is op een met de logica onverenigbare redenering. (Art. 97 Grondwet.)
21 februari 1975.
705
27. - Burge1·lijke zaken. - Beslissing
die ve1·wijst naar een brief van een gerechtelijk deshmdige aan een van de pm·tijen.
- B1·ief aan de andere partij medegedeeld,
door deze pa1·tij besproken en aan de
feitem·echte1' vom·gelegd. Omstandigheden die blijken uit de regelmatig aan het
Hof voo1·gelegde stukken. - Regelmatig
gemotivee1·d vonnis. - De bepalingen van
het Gerechtelijk Wetboek betreffende
het deskundigenonderzoek worden niet
geschonden door het regelmatig gemotiveerde vonnis, dat in zijn redenen verwijst naar een brief van een gerechtelijk
deskundige aan een van de partijen, als
uit de regelmatig aan het Hof voorgelegde
stukken blijkt dat deze brief aan de andere partij is medegedeeld, door deze
partij is besproken en aan de feitenrechter
is voorgelegd. (Art. 97 Grondwet ; artikelen 963, 973 en 978 tot 981 G.W.)
28 februari 1975.
742

28.- Tuchtzaken.- Beslissing van de
raad van bM·oep van de Orde der geneeshM'en. - Beschikkend gedeelte gegrond op
tegenstrijdige redenen. - Niet regelmatig
gemotiveM·de beslissing. - W anneer de
raad van beroep van de Orde der geneesheren beslist dat het uitoefenen van de
geneeskunde tegen terugbetalingstarieven
toegelaten is, kan hij niet, zonder zich
tegen te spreken, een tuchtrechtelijke
straf opleggen wegens het systematisch
uitoefenen van de geneeskunde op dergelijke wijze, indien hij niet enig bepaald
misbruik van dit recht vaststelt. (Artt. 97
Grondwet, 6, 2°, K.B. nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde van
geneesheren, 23, 1°, en 25, §§ 1 en 7, wet
van 9 augustus 1963 tot i:nstelling en
organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.)
25 april 1975.
940
29. - Strafzaken.
Verom·deling op
cle stmfvordering. Vermelding van
artikel 38 van het Stmfwetboek. - Geen
opgave van een wettelijke bepaling waarbij
een straf worclt gesteld. - Beslissing niet
nam· 1·echt gemotiveerd. - Niet naar recht
gemotiveerd is de beslissing welke een
beklaagde tot een geldboete veroordeelt
en artikel 38 .van het Strafwetboek ver-
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meldt, doch geen wettelijke bepaling
opgeeft waarbij een straf wordt gesteld
op het feit dat het misdrijf oplevert.
(Art. 97 Grondwet.)
974
6 mei 1975.

30. - Di1·ecte gemeentelijke en p?'OvinBeslissing volgens
ciale belastingen. welke, enerzijds, de wettelijke bepalingen
inzake gemeentelijke belastingen strikt
moeten w01·den uitgelegd en, anderzijds,
bij de uitlegging van deze bepalingen,
rekening moet w01·den gehouden met de
betekenis welke uit de gezamenlijke bepalingen blijkt- Geen tegenst1·ijdigheid. Noch tegenstrijdig noch onwettelijk is de
beslissing volgens welke, enerzijds, de
wettelijke bepalingen inzake belastingen,
nl. de bepalingen van een verordening
inzake gemeentelijke belastingen, strikt
moeten worden uitgelegd en, anderzijds,
deze bepalingen moeten worden uitgelegd rekening houdende met de betekenis
welke uit de gezamenlijke bepalingen
van deze verordening blijkt.
16 mei 1975.
1000
31. Stmjzaken. - Ar1·est waa1·in
enkel het gezag wo1•dt aangevoerd van een
arrest van het Hoj van cassatie in een
andere rechtspleging, zonde?' de rede?~en op
te geven waarom het zich aansluit bij de
beslissing van het Hoj. - An·est dat aan
de beslissing van het Hoj een algemene en
ve?'a?·denende draagwijdte toekent. - Schending van artikel 6 van het Gerechtelij k
Wetboek. - Artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek wordt geschonden door het
arrest dat ter verwerping van een verweermiddel in een geval waarin artikel ll20 van dit wetboek niet van toepassing is, enkel het gezag aanvoert van
een arrest van het Hof van cassatie over
een andere zaak, zonder de redenen op
te geven waarom het zich aansluit bij
de leer van dit arrest, en aldus aan dit
arrest een algemene en verordenende
draagwijdte toekent.
27 mei 1975.
1020

32. - Stmjzaken.
Ve?·oo?·deling. Geen vaststelling van het bestaan van alle
bestanddelen van het misdrijj. N iet
?'egelmatig gemotivee?·de beslissing.
Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing waarbij de beklaagde wegens een
misdrijf wordt veroordeeld zonder het
bestaan vah aile bestanddelen ervan
vast te stellen. (Art. 97 Grondwet.)
16 juni 1975.
1096
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TITEL II. Toepassing van de
algemene regelen bij gebrek aan
een conclusie.
HOOFDSTUK I.
BELASTINGZAKEN.

HOOFDSTUK II.
BURGERLIJKE ZAKEN.
(ZAKEN VAN KOOPHANDEL
EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN).

HOOFDSTUK III.
DIENSTPLICHTZAKEN.

HOOFDSTUK IV.
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN,
DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN).

33.- Stmjzaken.- Douane en accijnzen. - Deelneming aan het misd1·ijj. A1·rest dat de wijze van deelneming in de
bewoordingen van de wet kwalificee?·t. Geen conclusie. - Regelmatig gemotiveerde veroordeling. - Bij ontstentenis van
een conclusie dienaangaande kan de
rechter zich ertoe beperken de deelneming
in het bedrog inzake douane, waaraan
hij de beldaagde schuldig verklaart, te
kwalificeren in de bewoordingen van de
artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek
en 28 van de wet van 6 april 1843.
16 september 1974.
55

34.- St1·ajzaken.- Stmjvorde1·ing.Schuldigverklm·ing. - Feiten omsch?-even
in de bewoo1·dingen van de wet en bewezen
ve1·klaard. Geen conchtsie. - Regelmatig met 1·edenen omklede beslissing. Bij ontstentenis van een conclusie dienaangaande omldeedt de rechter de schuldigverldaring van de beldaagde regelnmtig met redenen door vast te stellen
dat de in de bewoordingen van d(;l wet
omschreven feiten bewezen zijn. (Art. 97
Grondwet.)
I oktober, 14 oktober, 2 december,
10 december 1974, 7 januari en 5 mei
1975.
152, 209, 386, 428, 510 en 970
35. - St?·ajzaken. - Rechte?' die bepaalde bewijsmiddelen als ove?·tuigende?·
beschouwt dan ande1·e. - Geen conchtsie.
- Geen verplichting voor de ?'echte?' deze
beo01·deling te motive1·en. - Bij ontstentenis van conclusie dienaangaande is de
rechter niet verplicht de redenen op te
geven waarom hij bepaalde bewijsmid-
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delen als overtuigender beschouwt dan
andere, ook al zijn zij tegenstrijdig.
(Art. 97 G.W.)
I oktober 1974.
152
36. - Str·ajzaken. - Deelneming aan
het miscl?·ijj. Beslissing die vaststelt
dat de beklaagde de in de telastlegging vermelde jeiten heeft gepleegd. - Geen conchtsie. - Regelmatig gemotiveeTde veroor·deling. - Bij gebrek aan een conclusie
over de wijze van deelneming aan het
misdrijf, motiveert de rechter regelmatig
zijn beslissing als hij vaststelt dat de
beklaagde de in de telastlegging volgens
de termen van het Strafwetboek (art. 66,
lid 2 tot 4) vermelde feiten heeft gepleegcl.
14 oktober 1974.
198

37. - Stmfzaken. - Rechter die bepaalde bewijsmiddelen als oveTtuigender· beschottwt dan ander·e. Geen conclttsie
dienaangaande. - Geen ver·plichting voor·
de r·echter· deze beoonleling te motiveTen. Bij ontstentenis van een conclusie clienaangaande is de rechter niet verplicht
de reclenen op te geven waarom hij
bepaalcle bewijsmiddelen als overtuigender beschouwt clan andere. (Art. 97 G.W.)
4 november 1974.
290
38. - Stmjzaken.
Politier·echtbank
die de ve1'klaTing van een getuige, aanver·wante van de beklaagde, ttit de debatten
heejt gewem·d. - Rechter· in hager· ber·oep
die stetmt op de ver·klaTing van deze getttige
voor de ver·balisanten. - Geen conchtsie.
- Rechter niet ver·plicht te ver·melden dat
hij de ver·klar·ing van deze getuigen voot' de
W anneer de
politier·echtbank weert. politierechtbank overeenkomstig · artikel 156 van het Wetboek van strafvordering de verklaring van een getuige,
aanverwante van de beklaagde, uit de
debatten heeft geweerd, is de rechter in
hoger beroep die steunt op de verklaring
van deze getuige voor de verbalisanten,
bij ontstentenis aan een conclusie dienaangaande, niet verplicht te vermelden
dat hij de verklaring van die getuige
voor de politierechtbank weert. (Art. 97
Grondwet.)
2 december 1974.
381
39. - Stmfzaken. - Schuldigver·klar·ing
waar·in het misdrijj in de bewoor·dingen
van de wet gekwalificeerd wordt. - Geen
conclusie.
Regelmatig gemotiveer·de
beslissing. - Bij ontstentenis van een
conclusie clienaangaande motiveert de
feitenrechter regelmatig de schuldigverklaring win de beklaagde door het in de

bewoordingen van de wet zelf gekwalificeerde misdrijf bewezen te verklaren,
zelfs inclien deze kwalificatie alternatieve
bestandclelen bevat. (Art. 97 Grondwet.)
3 december 1974.
395

40. - Stmjzaken. - SpooTvoertuigen.
- Ovet'tTeding van ar·tikel 6, lid 5, van
het koninkl~jk besluit van 27 jamtat•i 1931.
- V aststelling in de termen van de wet,
van het bewezen veTklaard misdr·ijj. Geen conclusie. - Regelmatig gemotiveerde
schuldigverklar·ing. - De rechter motiveert regelmatig de schuldigverklaring
van een bestu1.uder van een spoorvoertuig, aan wie een overtreding van artikel 6, lid 5, van het koninldijk besluit
van 27 januari 1931 wordt ten laste
gelegd, door in de termen van de wet
de bestanddelen van die overtreding vast
te stellen, zonder dat het, bij ontstentenis
van een conclusie dienaangaande, nodig
is de voorzorgsmaatregelen nader te
bepalen welke de beklaagde had moeten
nemen of vast te stellen dat laatstgenoemcle had kunnen stoppen of zijn
snelheicl verminderen. (Art. 97 Grandwet.)
7 januari 1975.
512

41. - Stmjzaken. - Schuldigver·klar·ing
waarin het misdr·ijj in de bewoordingen
van de wet is omschr·even.- Geen conchtsie.
- Regelmatig gemotiveer·de beslissing. Bij ontstentenis van een desbetreffende
conclusie n>otiveert de feitenrechter regelmatig de schuldigverklaring van de
beldaagcle door het in de bewoordingen
van de wet omschreven misdrijf bewezen
te verklaren. (Art. 97 Grondwet.)
17 maart 1975.
800
42.- Stmfzaken.- Eenvmtdige bankbr•ettk. - Facttltatieve ooTzaken van bankbr·euk. - Rechter· die gebruik maakt van
zijn beoor·delingsr·echt. - Geen desbetreffende conclusie. Beslissing die niet
bijzonder met r·edenen omkleed moet zijn. Wanneer de failliet verklaarcle koopman aan eenvoudige bankbreuk kan
schulclig verklaarcl worden behoeft de
rechter, die gebruik maakt van het
hem door de wet verleencl beoorclelingsrecht, bij ontstentenis van een clesbetreffencle conclusie de beslissing tot veroorcleling van de beklaagde wegens eenvoudige bankbreuk niet bijzoncler met
reclenen te omkleden. (Art. 574 W.K.
[wet van 18 april 1851 op het faillissement]; art. 997 Grondwet.)
17 maart 1975.
800
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43. Stmfzaken. - Wegve1·keM·. Vluchtmisd1·ijj. - Beslissing dat het in
de bewom·dingen van de wet omsch1·even
misd1·ijj bewezen veTklam·d is. Geen
conclusie. Regelmatige gemotivee1·de
beslissing. - Bij gebrek aan een conclusie
wordt de veroordeling van de beklaagde
wegens vluchtmisdrijf door de feitenrechter regelmatig met redenen omkleed
door het in de bewoordingen van de wet
omschreven misdrijf bewezen te verldaren, zonder de gegevens van de zaak te
preciseren waaruit hij afleidt dat de
beklaagde gehandeld heeft met het
opzet zich aan de dienstige vaststellingen
te onttrekken. (Art. 97 Grondwet;
art. 33 wet betreffende de politie over
het ·wegverkeer.)
8 april 1975.
856
44. - Strafzaken. - RechtM' in hoge1'
be1·oep die het be1·oepen vonnis wijzigt. Redenen van dit vonnis niet in conclusie
aangehaald. - Rechte1' in hoge1· beToep
niet ve1·plicht die 1•edenen te wee1·leggen. De rechter in hoger beroep die het
heroepen vonnis wijzigt, is hij gehreke
van een conclusie waarin de redenen van
dit vonnis worden aangehaald, niet verplicht deze redenen te weerleggen.
13 mei 1975.
988

HOOFDSTUK V.
VERKIEZINGSZAKEN.

HOOFDSTUK VI.
TuoHTZAKEN.

TITEL III. Toepassing van de
algemene regelen bij neerlegging
van een conc1usie. - Niet-beantwoording van de conclusie.
Impliciet antwoord.
HOOFDSTUK I.
BELASTINGZAKEN.

45. - Di?·ecte belastingen. - A1·1·est
tot ve?'WM'ping van het be1·oep van de
belastingplichtige. - Regelmatig voo?'gedmgen venveer.- Geen passend antwoo1·d.
- Niet met 1·edenen omklede beslissing.Niet regelmatig met redenen omkleed
is het arrest dat het heroep van de
helastingplichtige tegen de beslissing van
de directeur der belastingen verwerpt
zonder dat passend wordt geantwoord
op een verweer dat de wederpartij regel-
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matig hij conclusie heeft voorgedragen.
(Art. 97 Grondwet.)
31 oktober 1974.
286

46. - Di1·ecte belastingen. - V oo1•delen
in nat~t?'a doo1· een pM'sonenvennootschap
aan een van haa1· vennoten ve?'leend. GemotiveM·de conclusie waa1·in wo1·dt betoogd dat het niet gaat om voo1·delen tot
bezoldiging van beToepspTestaties en dat
deze vooTdelen doo1' gelijkwaa1·dige lasten
zijn gecompensee1'd. A1'1'est waarbij
enkel woTdt beslist dat het gaat om voo?'delen in natum, als bedoeld in m·tikel 22,
2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.- Niet 1·egelmatig gemotivee1·d
a1'1'e8t. - VVanneer de belastingplichtige
in zijn conclusie voor het hof van heroep
betoogd heeft dat bij de belasthare
grondslag van zijn inkomsten geen fictieve interesten moeten gevoegd worden
voor geld dat te zijner beschikking werd
gesteld door een personenvennootschap
waarvan hij vennoot was, omdat niet
bewezen is dat deze voordelen de hezoldiging waren voor heroepsprestaties en
omdat deze voordelen door gelijkwaardige
lasten waren gecompenseerd, is niet
regelmatig gemotiveerd het arrest waarbij enkel wordt beslist dat de administratie het hewijs heeft geleverd dat het ter
beschikldng van de eiser stellen van geld
zonder interest het karakter heeft van
een voordeel in natura, als bedoeld in
artikel 22, 2°, van het Wetboek van de
inkomstenhelastingen. (Art. 97 Grandwet.)
20 november 1974.
348
47. - Di1·ecte belastingen.
Vaststelling in het a?'1'est zonde1' antwom·d op de
conclusie. - Ande1·e vaststelling waa1'doo1·
het beschikkende gedeelte wettelijk wordt
gM·echtvaa1·digd. - Middel afgeleid uit
het gebTek aan antwoo1·d op de conclusie. Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang,
is het middel waarin aan het arrest
wordt verweten een vaststelling te hebben
gedaan zonder de conclusie van de eiser
dienaangaande te beantwoorden, als een
andere vaststelling van het arrest het
beschikkende gedeelte wettelijk rechtvaardigt. (Art. 97 Grondwet.)
4 april 1975.
842

HOOFDSTUK II.
BURGERLIJKE ZAKEN
(ZAKEN VAN KOOPHANDEL
EN SOOIALE ZAKEN INBEGREPEN.)

48 . .,-- Burge1·lijke zaken.- Ooncl1tsie.
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- Betoog dat niet meer· te1· zake dienend is
wegens de oplossing door de rechter· aan
het geschil gegeven. - Geen ver'Plichting
voor deze te antwoor·den op de conclusie
waarin dit betoog voor·komt.- De rechter
is niet verplicht te antwoorden op een
conclusie waarin een betoog voorkomt,
wanneer dit niet meer ter zake dienend is
wegens de oplossing die hij aan het
geschil geeft. (Art. 97 Grondwet.)
12 september 1974 en 5 februari 1975.
43 en 636

49.- Bm·ger·lijke zaken.- Beslissing
die een eis toewijst. - Regelmatig voorGeen passend antgedr·agen verweer. woord. Niet met r·edenen omklede
beslissing. - Niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing die een eis
toewijst zonder passend te antwoorden
op een verweer dat de wederpartij
regelmatig bij conclusie heeft voorgedragen. (Art. 97 Grondwet.)
2 oktober, 24 oktober 1974 en
31 januari 1975. (2 arresten).
155, 255,
621 en 623
50. - Bttr·ger·lijke zaken. - Beslissing
waarbij een vor·dering wor·dt ajgewezen
zonder· te antwoorden op een middel waar·op
deze is gegrond. - Niet regelmatig gemotiveerde beslissing. _:.__ Niet regelmatig
gemotiveerd is de beslissing waarbij een
vordering wordt afgewezen zonder te
antwoorden op een middel waarop deze
is gegrond (Art. 97 Grondwet.)
18 oktober, 7 november en 13 december 1974.
238, 315 en 445

51. - Btwgerlijke zaken. - Ar·rest dat
in het midden .laat waar·om het een bij
conclttsie voorgedragen middel Ve1'Wer·pt. Niet regelmatig gemotiveer·d a1'1·est. Het arrest dat in het midden laat waarom
het een door een partij regelmatig bij
conclusie voorgedragen middel verwerpt,
geeft hierop geen passend antwoord en
is derhalve niet regelmatig gemotiveerd.
(Art. 97 Grondwet.)
7 november 1974.
314
52. BiWgM·lijke zaken. - Eis in
hoge1· be1·oep. Oonclttsie waar·in de
ontvankelijkheid wor·dt betwist. Geen
antwoor·d. - Beslissing niet met r·edenen
omkleed. - Niet regelmatig met redenen
omkleed is de beslissing van de rechter
in hoger beroep die enkel zegt dat een
tussenvordering tot toekenning van een
uitkering tot onderhoud ontvankelijk is,
hoewel in de conclusie van de andere
partij de ontvankelijkheid van deze vor-

dering werd betwist op grond dat zij niet
in eerste aanleg was ingesteld en dat zij
een nieuwe eis was die niet voor het eerst
in hoger beroep kon worden ingesteld.
(Art. 97 Grondwet.)
8 november 1974.
319

53. - Bitr'gM·lijke zaken. - Oonclusie.
- Bewe1·ingen te1' zake niet mee1· dienend
we gens een vaststelling van de r·echter·. Rechter· niet ver·plicht op deze bewer·ingen
te antwoorden. - De rechter die de oorzaak van het afbreken van een ondergrondse kabel uitsluitend toeschrijft aan
de sch:uld van een aangestelde van de
aannemer die gegraven heeft daar waar
men gezegd had zulks niet te doen, is
niet meer verplicht te antwoorden op de
conclusie welke ter zake niet meer dienend
is en waarin de aannemer zich beriep op
de uitdrukkelijke bewoordingen van zijn
aanbod waarbij, naast de verplichting
van de cocontractant om inlichtingen te
verstrekken over de plaats waar zich
eventueel kabels bevonden, de verplichting werd opgelegd om deze kabels te
verleggen. (Art. 97 Grondwet.)
5 december 1974.
404
54. - Bur·gerlijke zaken. - Onduidelijke conclusie. - Geen ver·plichting erop te
antwom·den. - De rechter behoeft niet
te antwoorden op een onduidelijke conclusie.
20 december 1974.
474

55. - Btt1'ge1'lijke zaken. - Oonclusie.
M iddel niet langet· ter zake we gens een
vaststelling van de r·echter·. - Rechte1' niet
ver'Plicht op dit middel te antwom·den. De rechter is niet verplicht te antwoorden
op een middel van een conclusie als dit
middel niet meer ter zake client wegens
een vaststelling van zijn beslissing.
17 januari 1975.
547

-

56.- Burger·lijke zaken.- Argument.
- Geen ver·plichting voor de r·echte1' crop
te antwom·den. - De rechter is niet verplicht te antwoorden op de gegevens van
een verweer, die geen onderscheiden
middelen zijn doch louter argumenten.
(Art. 97 Grondwet.)
29 januari 1975.
616
57. - Bur·ger·lijke zaken. - Par·iij die
aanbiedt het bewijs te leveren van zeke1'e
aantijgingen en ver·zoekt dat op grand van
ar·tikel 877 van het Ge1·echtelijk Wetback
een ondeTzoek ingesteld wordt. - Beslissing•
die vaststelt dat de aantijgingen van deze
partij nu reeds door andere bewijsmiddelew
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wee?'legd zijn en haar· aanbod en verzoek
ver·werpt als niet ter· zake dienend. - Beslissing r·egelmatig met r·edenen omkleed
en wettelijk verantwoor·d. - Regelmatig
met redenen omldeed en wettelijk verantwoord is de beslissing die op grand
van artikel 877 van het Gerechtelijk
W etboek het door een partij gedane
aanbod van bewijs en de door haar
gevraagde onderzoeksmaatregel als niet
ter zake dienend verwerpt door vast te
stellen dat eisers aantijgingen nu reeds
weerlegd zijn door andere bewijsmiddelen.
20 februari 1975.
696

58. - B~wgerlijke zaken. - Oonclusie.
- Impliciet antwoord. Gemotiveer·de
beslissing. - Overeenkomstig artikel 97
van de Grondwet gemotiveerd is de beslissing die een conclusie passend, zij het
impliciet, beantwoordt.
28 februari 1975.
741
59. - Bur·gerlijke zaken. - Feitenr·echter die de gr·ondslag van een eis of weer·
verwerpt onder aanhaling van de feiten te~·
verantwo01·ding van deze ve~·werping. TTerwerping die de ver·werping insluit van
de gevolgtr·ekking uit deze eis of weer. De feitenrechter die, onder aanhaling
van andere of tegenstrijdige feiten, de
gegevens verwerpt waarop een eis of weer
is gegrond, motiveert aldus de verwerping van de gevolgtrekking uit deze eis
of weer. (Art. 97 Grondwet.)
28 februari 1975.
741
60, - Burgerlijke zaken. - Oonclusie.
- Ove~·wegingen in de vorm van loute~·e
veronderstellingen. Geen ve~plichting
voor· de rechter e~·op te antwoorden. - De
rechter is niet verplicht te antwoorden
op overwegingen welke bij conclusie
worden aangevoerd in de vorm van loutere veronderstellingen.
5 maart 1975.
756

61. - Bur·ger·lijke zaken . .- Oonclusie
met opgave van de r·edenen waar·op een eis
is gegr·ond. - Beslissing tot verwerping
van deze eis zonder· passend op deze conclusie te antwoor.den. - Niet gemotivee~·de
beslissing. - Niet regelmatig gemotiveerd
is de beslissing waarbij een eis wordt verworpen zonder passend te antwoorden
op de door eiser bij conclusie voorgedragen middelen. (Art. 97 Grondwet.)
17 april1975.
908
62. - Burge~·lijke zaken. TTer·zoek
om een aanmtllende onderzoeksmaatregel.
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- Rechter die de r·edenen opgeeft waar·om
hij oordeelt voldoende te zijn ingelicht. Gemotiveer·de ver•wer·ping. Een conclusie waarin om een aanvullende onderzoeksmaatregel wordt verzocht bij een
gemotiveerde beslissing verworpen door
de rechter die de redenen opgeeft waarom
hij oordeelt voldoende te zijn ingelicht.
(Art. 97 Grondwet).
30 a.pril 1975.
952

63. - Bur·gerlijke zaken. - Oonclusie.
- JJ!Iiddel niet langer· ter zake wegens een
vaststelling van de r·echter·. - Rechter· niet
verplicht op dit middel te antwo01·den. De conclusie ten betoge dat schade veroorzaakt werd door de fout van een
notaris die heeft nagelaten de aandacht
van een koper te vestigen op het belang
van de inlassing in de koopakte van het
woord « voor )) bij de uitdrukking « vrij en
onbezwaard )) wordt beantwoord door
het arrest dat vaststelt dat de enkele
fout van de notaris erin bestaat dat hij
niet heeft nagegaan of een onroerend
goed met een hypotheek was bezwaard
en dat tussen deze fout en de aangevoerde
schade geen oorzakelijk verband bestaat.
(Art. 97 Grondwet.)
15 mei 1975.
994
64.- Btwger·lijke zaken.- Ver·zoek om
een onderzoeksmaatr·egel. - Niet gemotiveerde ve~·werping. Niet r·egelmatig
Niet regelgemotiveer·de beslissing. matig gemotiveerd is de beslissing die,
na te hebben vastgesteld dat de tijdens
de debatten uiteengezette feitelijke gegevens niet voldoende zijn om als grandslag te dienen voor een precieze berekening van een vergoeding, het bedrag van
deze vergoeding ex aequo et bono bepaalt,
en afwijzend beschikt op een verweer
waarin om een onderzoeksmaatregel
wordt verzocht, zonder expliciet of impliciet vast te stellen dat deze onderzoeksmaatregel, in de stand van het geding,
nutteloos zou zijn. (Art. 97 Grondwet.)
15 mei 1975.
996

65. - B~wgerlijke zaken.
Vonnis
waar-bij de hoofdconclusie van een partij
wor·dt verworpen zonder te antwo01·den op
haar· subsidiaire conclusie. - Geen regelmatige motivering. Niet regelmatig
gemotiveerd is het vonnis dat de hoofdconclusie van een partij heeft verworpen
zonder te antwoorden op haar subsidiaire
conclusie. (Art. 97 Grondwet.)
26 juni 1975.
1154
66. -

Burge1'lijke zaken.- Oonclusie.
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- Middel dat niet meet• ter zake is wegens
de beslissing van de t•echtet·. - Geen vet·plichting voot· de t·echter erop te antwoorden.
- De rechter is niet verplicht te antwoorden op een middel van een conclusie,
als dit middel niet meer ter zake is
wegens zijn beslissing.
26 juni 1975.
1155
HOOFDSTUK III.
DIENSTPLIOHTZAKEN.

67. - Dienstplicht. - Verwm·ping van
een aanvraag om bnitengewoon uitstel
gegrond op het bedrag van het inkomen
van de oudet·s van de dienstplichtige. V erzoek van de dienstplichtige rekening
te houden met het inkomen van het lopende
jaar. - Beslissing die de redenen niet
opgeejt waarom dit inkomen niet in aanmerking wordt genomen. Niet met
redenen omklede beslissing. - Wanneer
de dienstplichtige de Hoge Militieraad
verzoekt rekening te houden met het
inkomen van zijn ouders gedurende het
op de dag van de aanvraag om buitengewoon uitstel lopende j aar, is de Hoge
Militieraad die de aanvraag verwerpt
zonder dat inkomen in aanmerking te
nemen, verplicht de redenen daarvan op
te geven. (Art. 97 Grondwet; art. 37,
§ 4, dienstplichtwetten, gecoi.irdineerd
op 30 april 1962.)
464
18 december 1974.
HOOFDSTUK IV.
STRAFZAKEN,
(GEESTRIJKE DRANKEN,
DoUANE EN AOOIJNZEN INBEGREPEN.)

68.- Strajzaken.- Bnrge1'lijke rechtsvordering. V m·oordeling. V erweer
van de beklaagde onbeantwoot·d gebleven.
- Niet gemotiveet·de be,slissing. - Niet
gemotiveerd is de beslissing die de
beklaagde veroordeelt om de burgerlijke
partij schadeloos te stellen, zonder dat
een antwoord wordt verstrekt op een
door hem regelmatig bij conclusie voorgedragen verweer. (Art. 97 Grondwet.)
17 september en 15 oktober 1974.
74 en 225
69.- Strajzaken.- Stt·ajvordering.Veroordeling.- Vet·weet· van de beklaagde
onbeantwoord gebleven. - Niet gemoti·
Niet gemotiveerd
veet·de beslissing. is de beslissing die de beklaagde . op de
strafvordering veroordeelt, zonder te
antwoorden op een door hem regelmatig

voorgedragen verweer. (Art. 97 Grandwet.)
24 september 1974.
98
70. - Stmjzaken. Pm·tij die een
getuigenvet·hoor aanvmagt vom· het geval
dat, bij ontstentenis van deze maatregel,
de t•echter niet tot zijn overtuiging kon
komen. - Beslissing OVM' de gt·ond van
de zaak. - Rechtet• niet verplicht uitdrukkelijk te beslissen ovm· deze aanvraag om
een getuigenvm·hoot•. - Indien een partij
een getuigenverhoor aangevraagd heeft
voor het geval dat, bij ontstentenis van
deze onderzoeksmaatregel, de rechter
niet tot zijn overtuiging kon komen,
is de rechter, die over de zaak ten grande
uitspraak doet, niet verplicht uitdrukkelijk te beslissen over deze aanvraag
om een getuigenverhoor. (Art. 97 Grandwet.)
24 september 1974.
100

71 . Strafzaken.
Conclusie. Beslissing die dejeitelijke gegevens waamp
zij is gegrond, nauwkeut·ig vet·meldt. Beslissing die aldus antwoordt op de conclusie waarin andere of hiermee strijdige
jeitelijke gegevens worden uiteengezet. Regelmatig met redenen omklede beslissing.
- De rechter die de feitelijke gegevens
waarop zijn beslissing is gegrond, nauwkeurig vermeldt omkleedt regelmatig met
redenen de verwerping van de conclusie
waarin andere of hiermee strijdige feitelijke gegevens worden uiteengezet. (Arti•
kel 97 Grondwet;)
30 september en 24 december 1974
(twee arresten).
131, 140 en 490

72. - Strajzaken. - Burget·lijke rechtsvordet·ing.- Beklaagde alleen aansprakelijk verklaard voot· de schadelijke gevolgen
van een ongeval. Conclttsie van de
beklaagde en van de burgerrechtelijk aansprakelijke pm·tij ten betoge dat de schade
ook een fout van het slachtoffet· als oorzaak
heejt.- Geen passend antwoord. - Niet
gemotivem·de beslissing. - Niet regelmatig
gemotiveerd is de beslissing die aileen
de beklaagde aansprakelijk verklaart
voor de schadelijke gevolgen van. een
ongeval, zonder passend te antwoorden
op de conclusie van deze beklaagde en •
van de burgerrechtelijk aansprakelijke
partij ten betoge dat de schade ook een
fout van het slachtoffer als oorzaak heeft,
(Art. 97 Grondwet.)
30 september 1974.
139
73. - Strajzaken. - Beslissing die. !)en
verweer ajwijst op grand van passende,
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redenen. - Regelmatig gemotiveerde beslissing. - Regelmatig gemotiveerd is
de beslissing die, op grond van passende
redenen, een verweer afwijst, zelfs indien
het geen antwoord geeft op tot staving
van dit verweer aangevoerde argmnenten. (Art. 97 Grondwet.)
14 oktober 1974..
198

74. Stmjzaken. Beschouwing
waandt de conclusienemM' geen ?'echtsgevolg
afieidt. Geen ve1·plichting voo?' de
?'echte?' M'op te antwoo1·den. - De rechter
is niet verplicht te antwoorden op een
beschouwing waaruit de conclusienemer
geen rechtsgevolg a:fieidt. (Art. 97 Grondwet.)
14 oktober 1974 en 22 juli 1975.
198
en 1181
75. - Stmfzaken. - Beklaagde die in
zijn conclusie een loutM' voorbehottd maakt.
- Rechte1· niet ve1·plicht 1·ekening e1·mee
te hottden. - De rechter is niet verplicht
rekening te houden met het door de
beklaagde bij conclusie gemaakte voorbehoud, dat geen eis, weer of exceptie
oplevert.
14 oktober 1974.
209
76 Stmfzaken.
Oonclttsie. Beslissing die dejeitelijke gegevens waamp
zij is gegmnd nauwkeurig ve1·meldt. Beslissing die aldtts antwoo1·dt op de
conclttsie waa1·in ande1·e of hie1·mee st1·ijdige
jeitelijke gegevens wo1•den ttiteengezet. Regelmatig gemotivee1·de beslissing. Regelmatig gemotiveerd is de beslissing
die de feitelijke gegevens waarop zij is
gegrond, nauwkeurig vermeldt en aldus
antwoordt op de conclusie waarin andere
of hiermee strijdige feitelijke gegevens
worden uiteengezet. (Art. 97 Grondwet.)
22 oktober, 2 december 1974, 20 januari en 22 juli 197 5. 249, 386, 561 en 1181

77. - Stmjzaken. - Oonchtsie met een
gemotivem·d ve1·wee1'. - Beslissing die zich
ertoe bepe1·kt dit ve1·weer tegen te sp1·eken,
zonder dat passend wordt geantwoo1'd op
de ?'edenen te1· ve1·antwoo1'ding ervan. Niet ?'egelmatig gemotivee1·de beslissing. Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing die zich ertoe beperkt een bij conclusie aangevoerd verweer tegen te
spreken, zonder dat passend wordt geantwoord op de redenen waardoor de
conclusienemer dit verweer verantwoordt.
(Art. 97 Grondwet.)
22 oktober 1974.
250
CASSATIE, 1975. 44
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78.- Stmfzaken.- Btwgedijke ?'echtsvo?·dm·ing. - A1·1·est dat de hoojdconchtsie
vm·werpt en niet antwoo1·dt op de sttbsidiai?·e conclttsie. Niet gemotivee1·d
a?'?'est. - Niet regelmatig met redenen
omkleed is het arrest dat, met verwerping van de hoofdconclusie van de beklaagde m.b.t. de burgerlijke rechtsvordering, niet antwoordt op zijn subsidiaire conclusie. (Art. 97 Grondwet.)
3 december 1974.
389

79. - Stmfzaken. - Beslissing van het
onde?·zoeksge?·echt waa1·bij een verdachte
nam· de cor?·ectionele rechtbank wo1·dt
ve1·wezen. Oonchtsie waa1·in om een
onderzoeksmaat1·egel wo1'dt verzocht. Vonnis wam·in de 1·edenen wo1·den opgegeven waa?"Om het gm·echt oordeelt voldoencle
ingelicht te zijn. - Ve?'We?']Jing met 1'edenen omkleed.
Een conclusie waarin om
een onderzoeksmaatregel wordt verzocht
wordt bij een met redenen omklede
beslissing verworpen door het onderzoeksgerecht dat de redenen opgeeft waarom
het oordeelt voldoende ingelicht te zijn.
(Enig artikel, § XV, wet van 25 oktober
1919; art. 223 Sv.)
9 december 1974.
425
80.- Stmjzaken.- Bu?·ge1·lijke rechtsvo7·de1'ing. Beslissing die alleen de
beklaagde aanspmkelijk verklam·t voo1' de
schaclelijke gevolgen van het ongeval: Oonclttsie van de beklaagde ten betoge dat
een oo1'zaak van de schade oak te vinclen is
in een fout van het slachtoffer. Geen
antwom·d op cleze conclusie.- Niet gemotiveM·de beslissing. Niet regelmatig
gemotiveerd is de beslissing die alleen
de beklaagde aansprakelijk verldaart
voor de schadelijke gevolgen van het
ongeval zonder te antwoorden op de
conclusie van deze beldaagde ten betoge
dat een oorzaak van de schade ook te
vinden is in een fout van het slachtoffer.
(Art. 97 Grondwet.)
24 december 1974.
488

· 81.- Stmjzaken.- Stmfvo1'cle?·ing.Oonclttsie met ve1·melcling van een ve1·wee1'
en de redenen wam·op dit ntst. - Beslissing
die zich e1·toe beperkt dit verwee1' tegen te
sp1·eken, zonde1· de ?'edenen te beantwoonlen
waa?"Op het rttst. - Niet regelmatig met
1•edenen omklede beslissing. - Niet regelmatig met redenen omldeed is de beslissing die zich ertoe beperkt een verweer
tegen te spreken, zonder de redenen waarop het rust te beantwoorden. (Art. 97
Grondwet.)
21 januari 1975.
561
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82. - Strafzaken. - Vonnis tot bevestiging van het besluit van een deskundigenvet·slag. - Oonchtsie van een pm·tij die
wel bepaalde bezwat·en tegen het vet·slag
heeft geuit. - Niet t·egelmatig gemotiveenl
vonnis. - Niet regelmatig gemotiveerd
is het vonnis dat, hoewel een partij bij
conclusie wel bepaalde grieven tegen het
deskundigenverslag heeft geuit, zich
ertoe beperkt het besluit van het deskundigenverslag te bevestigen. (Art. 97
Grondwet.)
11 februari 1975.
654
83.- Stmjzaken. - Handhaving van
de voot'lopige hechtenis. - Conclusie ten
betoge dat de hechtenis slechts gehandhaafd
wonlt vom· de uitvoering van administt·atieve handelingen. - Impliciet antwom·d.
- Begt'iJJ. - Een conclusie ten betoge
dat de voorlopige hechtenis van cle verclachte slechts gehandhaafd wordt voor
de uitvoering van acl:ministratieve handelingen die geen verbancl houclen met een
onderzoek dat geiiincligd is, wordt impliciet doch zeker beantwoorcl door het
arrest van cle kamer van inbeschuldigingstelling waarbij wordt vastgesteld
dat de openbare veiligheid vereist dat de
hechtenis nog wordt gehanclhaafcl.
654
11 februari 1975.
84.- Stmfzaken.- B~wget·lijke nchtsvonlering. Veroordeling. Ve1·weer
van de beklaagde en van zijn vet·zeket•aar,
vrijwillig tttssengekomen pa1·tij, onbeantwoonl gebleven. Niet gemotiveerde
beslissing. Niet gemotiveerd is de
veroordeling van de beklaagcle en cliens
verzekeraar, vrijwillig tussengekomen
partij, tot vergoeding van de burgerlijke
partij, zoncler dat wordt geantwoorclt
op hun regelmatig bij conclusie voorgedra.gen verweer. (Art. 97 Grondwet.)
24 februari 1975.
711
85.- Stmfzaken.- Bnrgerlijke t'echtsvonleTing. - Beslissing waa1·bij een vordet·ing woTdt afgewezen zonder te antwoorden op de conclttsie waa1·op deze is geg1'Dnd.
- Niet met redenen omklede beslissing.Niet regelmatig met redenen omkleed is
de beslissing waarbij een vordering van
cle burgerlijke partij wordt afgewezen
zoncler te antwoorden op de conclusie
waarop deze vordering is gegrond. (Artikel 97 Grondwet.)
4 maart 1975.
753
86. - Strafzaken. - But·get·lijke rechtsvordering. - Vero01·deling gegrond op de
beshtiten van ee'li deskundigenverslag. -

Beslissing die niet antwoonlt op de grieven
van de beklaagde tegen het verslag. - Niet
1'egelmatig gemotiveerde beslissing.
Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing die de beklaagde op de burgerlijke
rechtsvordering veroordeelt met aanncming van besluiten van een deskundigenverslag, zonder in eigen redm~en of door
cle gegevens van het deskw~digenverslag
en van de meclische verslagen waarnaar
wordt verwezen een antwoord te verstrekken op cle conclusie van cle beklaagde waarin dit verslag wordt betwist.
(Art. 97 Grondwet.)
17 maart 1975.
805

87.- Strafzaken.- B~trgedijke 1'echtsvordering. - Rechtet' in hoget' beroep die
het be1'0epen vonnis wijzigt. - Oonclttsie
van de bttt•get·lijke pm·tij die in algemene
bewoordingen vet·wijst naa1' het stmfdossiet• en nam· het be1'0epen vonnis. Rechter in hager bet'oep niet verplicht de
1·edenen van dit vonnis te weet·leggen of
de 1·edenen op te geven waarom hij met
een stnk van het stmjdossier geen 1·ekening
hmtdt. - De rechter in hager beroep die
de beslissing van de eerste rechter wijzigt
en de beklaagde vrijspreekt is niet verplicht de redenen van het beroepen
vom~is te weerleggen of de redenen op
te geven waarom hij met een stuk van
het strafdossier geen rekening houdt,
wanneer de burgerlijke partij zich bij
conclusie ertoe beperkt heeft in algemene
bewoordingen naar het strafdossier en
naar het beroepen vonnis te verwijzen.
(Art. 97 Grondwet.)
8 april 1975.
856
88.- Stmjzaken.- Bnt•get·lijke 1'echtsV01'det·ing. - Oonclnsie. - Beslissing die
dejeitelijke gegevens, waarop zij is geg1'0nd,
nattwkenrig vet·meldt. Beslissing die
ald~ts antwoordt op een conclnsie waa1'in
anderslttidende of hiermee strijdige jeitelijke gegevens woTden uiteengezet. -Regelmatig gemotiveerde beslissing.- De rechter die de feitelijke gegevens, waarop
hij zijn beslissing grondt, nauwkeurig
vermeldt, motiveert aldus, door ze te
verwerpen, een conclusie waarin andersluidende of hiermee strijdige feitelijke
gegevens worden uiteengezet. (Art. 97
Grondwet.)
12 mei 1975.
988
89.- Strajzaken.- Stmfvordering.Tegenstt•ijdige conclusie. Geen ve1'plichting hiet·op te antwom·den. De
rechter is niet verplicht te antwoorden
op een tegenstrljdige conclusie.
24 juni 1975.
1141
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90.- Stmjzaken. - Besche1·ming van
de maatschappij. Oonclusie. - Beschouwingen in de vo1·m van loute1'e onde1'stellingen of te1· zake niet dienend voo1· de
te nemen beslissing. - Geen ve1·plichting
m·op te antwooTden. - De rechter is niet
verplicht te antwoorden op een conclusie
waarin enkel onderstellingen of aanspraken voorkomen die ter zake niet
dienend zijn voor de te nemen beslissing.
(Art. 97 Grondwet.)
20 augustus 1975.
1193

wezen en deze rechtbank zich onbevoegd
heeft verldaard omdat de beldaagde door
het militair gerecht moest worden berecht,
beide beslissingen in kracht van gewijsde
zijn gegaan en de beslissing, waarbij de
rechtbank zich onbevoegd verklaart, gegrond blijkt te zijn, regelt het Hof het
rechtsgebied, vernietigt de beschikking
van de raadkamer en verwijst de zaak
naar de krijgsauditeur.
16 september 1974 en 10 juni 1975.
·
60 en 1076

HOOFDSTUK V.

2 . - Stmjzaken.- Beschikking van de
madkamm· die beklaagden naa1· de co?'Tectionele 1'echtbank ve1·wijst wegens een ?'egelmatig geco1'?'ectionalisee1'de misdaad en als
wanbed1·ijj gekwalijiceeTde jeiten. - Vonnisge?·echt dat zich onbevoegd ve?·klaa1·t om
kennis te nemen van de misdaad en een
van de als wanbedTijj gekwalificem·de
jeiten omdat dit laatste een misdaad is en
beide misd1·ijven samenhangend zijn. In kmcht van gewijsde gegane beslissingen.
- Toezicht van het Hoj. - Gedeeltelijke
vemietiging van de beschikking. - Ve1'wijzing naa1· de kamm· van inbeschuldigingstelling. - Wanneer de raadkamer
beldaagden naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens een regelmatig gecorrectionaliseerde misdaad en
als wanbedrijf gekwalificeerde feiten en
het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft
verklaard om kennis te nemen van de
misdaad en van een van de als wanbedrijf
gekwalificeerde feiten omdat dit laatste
in werkelijkheid een misdaad is en beide
misdrijven samenhangend zijn, onderzoekt het Hof, waarbij een verzoeksf'hrift
tot regeling van rechtsgebied aanhangig
is, of beide beslissingen in kracht van
gewijsde zijn gegaan, of het als wanbedrijf omschreven feit een misdaad blijkt
te zijn en of de misdrijven samenhangend
schijnen te zijn; zo ja, vernietigt het Hof
de beschildcing van de raadkamer in
zoverre deze de beldaagden naar de correctionele rechtbank heeft verwezen voor
beide voornoemde misdrijven, behalve in
zoverre zij het bestaan van verzachtende
omstandigheden voor het eerste feit
heeft aangenomen, en verwijst de zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
26 november 1974.
364

TUOHTZAKEN.

91. - T~tchtzaken. Bij concl~tsie
voo1·ged1·agen veTWee?' te1' zake niet mem·
dienend wegens de vaststellingen van de
1'echtm·. Geen ve1·plichting meeT voo1•
deze e1·op te antwo01·den. - De rechter is
niet verplicht anders te antwoorden op
een bij conclusie voorgedragen verweer,
dat ter zake niet meer dienend is wegens
de vaststellingen van zijn beslissing.
20 september 1974.
89
92. - T~tchtzaken. - Beslissing van
de ?'aad van be1·oep van de 01'de van
a?·chitecten waa1·bij een tuchtsanctie woTdt
uitgesp1'oken. - V e1·wee1' van de bet1'olckenen onbeantwoo1·d gebleven. Niet
gemotivem·de beslissing. - Niet gemotiveerd is de beslissing van de raad van
beroep van de Orde van architecten waarbij tegen een architect een tuchtsanctie
wordt uitgesproken, zonder dat wordt
geantwoord op een door hem regelmatig
voorgedragen verweer. (Art. 97 Grandwet.)
30 januari 1975.
620
HOOFDSTUK VI.
VERKIEZINGSZAKEN.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.

1. - Stmfzaken. - Beschikking tot
ve1'wijzing nam· de co?'1'ectionele ?'echtbank.
- V onnis waa1·bij deze 1•echtbank zich onbevoegd ve?·klaa?·t, daa1' de beklaagde doo1·
het rnilitai1· gm•echt rnoet w01·den bm·echt.
- Beslissing in kmcht van gewijsde gegaan. - Vonnis van onbevoegdvm·kla1·ing
dat geg1·ond blijkt te zijn. - Vemietiging
van de beschikking.- Ve1·wijzing naa1· de
k?'ijgsa~tdite~w. Wanneer een beschikking van de raadkamer een· beklaagde
naar de correctionele rechtbank heeft ver-

3.- Stmfzaken.- Beschikking tot ve1'wijzing naa1· de co?'1'ectionele 1'echtbank
wegens een rnisdaad. - Geen opgave van
ve1·zachtende ornstandigheden. - Beslissing
waa1·bij de ?'echtbank zich onbevoegd ve1'klaa1'd. - Vemietiging van de beschik-
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king en ve1·w~Jz~ng naar
inbesch~oldigingstelling. -

de kame1· van
Wam1eer de
raadkamer een verdachte wegens een
misdaad naar de correctionele rechtbank
heeft verwezen, zonder opgave van verzachtende omstandigheden, het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard
en beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan, vernietigt het Hof,
het rechtsgebied regelende, de beschikking van de raadkamer en verwijst de
zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
6 januari en 14 april 1975. 507 en 884
4. Strajzaken. - Beschikking tot
verwijzing naar de cor1·ectionele 1'echtbank.
- Samenhang tussen misdaad en wanbed1·ijj. - Geen opgave van vm·zachtende
omstandigheden voo1• de misdaad. - Beslissing waa1·bij de 1·echtbank zich onbevoegd vm·klam·t. V m·nietiging van de
beschikking en vm·wijzing naar de kamer
van inbeschuldigingstelling. - Wa1meer
de raadkamer een verdachte wegens een
misdrijf naar de correctionele rechtbank
heeft verwezen, zonder opgave van verzachtende omstandigheden voor de misdaad, het vonnisgerecht zich onbevoegd
heeft verklaard en beide beslissingen in
kracht van gewijsde zijn gegaan, vernietigt het Hof, het rechtsgebied regelende, de beslissing van de raadkamer
en verwijst de zaak naar de kamer van
in beschuldigingstelling.
27 januari 1975.
593

5. - Strajzaken. - Beschikking van de
raadkamer waarbij een wanbedrijj geconVonnis tot
traventionaliseenl wordt. onbevoegdverklaring van de 1·echtbank gegrond op een omstandigheid die zich na de
beschikking heeft voo1·gedaan en wam·door
het jeit met een zwam·dere G01'1'ectionele
straj wordt gestrajt. - Beslissing in kracht
van gewijsde gegaan. Regeling van
rechtsgebied. Vemietiging van de beschikking.- Venvijzing van de zaak naar
dezelfcle, andm·s samengestelde raadkamer.
- W anneer de raadkamer met aanneming van verzachtende omstandigheden
de beklaagde wegens een wanbedrijf naar
de politierechtbank heeft verwezen en
een vonnis heeft uitgesproken tot onbe-.
voegdverldaring van de rechtbank op
grond dat zich na de verwijzende beschikking een omstandigheid heeft voorgedaan, waardoor het feit door de wet
met een zwaardere correctionele straf
wordt gestraft, onderzoekt het Hof,
waarbij een verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied aanhangig is, of beide

beslissingen in kracht van gewijsde zijn
gegaan en of de vaststelling van de feitenrechter juist blijkt ; zo ja, dan vernietigt
het Hof de beschikking en verwijst de
zaak naar dezelfde, anders samengestelde
raadkamer.
17 februari 197 5.
673

6. - Stmjzaken. - Beschilcking van de
1·aadlcame1' tot venvijzing van twee VM'·
dachten naa1· cle G01'1'ectionele 1'echtbanlc,
de ene, met aanneming van ve1·zachtende
omstandigheden, wegens een misdaacl die
dam· het onde1'Zoeksge1·echt niet lean gecor1'ectionaliseercl wo1·den, de ande1·e wegens
een samenhangend wanbed1·ijj. - Beslissing tot onbevoegdve1·klaring van het vonnisgerecht. - Beslissingen die in kracht
van gewijsde zijn gegaan. - Toezicht van
het Hoj. - Ve1·nietiging van cle beschilcJcing. - Verwijzing nam· de Ieamer van
inbeschtdcligingstelling. Wanneer de
raadkamer twee verdachten naar de
correctionele rechtbank heeft verwezen,
de ene, met aannmning van verzachtende
omstandigheden, wegens een misdaad die
door het onderzoeksgerecht niet kan
gecorrectionaliseerd worden, de andere
wegens een met de misdaad samenhangend wanbedrijf, en het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard,
onderzoekt het Hof, waarbij een verzoek
tot regeling van rechtsgebied aanhangig
is, of beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan, of de misdaad niet kan
gecorrectionaliseerd worden, of het wanbedrijf met de misdaad schijnt samenhangend te zijn en, zo ja, vernietigt het
de beschikking en verwijst het de zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
24 februari 1975.
719
7. - Strajzaken. - Beschilclcing van cle
raacllcamM' tot verwijzing van een belclaagcle
naa1· de politiM'echtbanlc wegens onopzettelijlc toeb1'engen van venvonclingen, wellc
misd1·ijj gecontmventionalisee1'd we1•cl bij
cle aanneming van VM'Zachtencle omstancligheden. - Politie1·echtbanlc die bovenclien k1·achtens eenzeljcle vm·clering van het
openbaa1' ministerie kennis neemt van een
dagvaarcling van cle belclaagcle wegens een
overt1·ecling van het wegvM·lceers1·eglement
en wegens vluchtmisclrijj alsoolc van een
dagvaarcling van cle burgM'1'echtelijlc aanspmlcelijlce partij. - Vonnis wam·bij cle
rechtbank zich onbevoegd verlclaart hierop
geg1·oncl dat het vluchtmiscl1·ijj niet onder de
bevoegclheicl van de politierechtbanlc valt
en clat cle misdrijven samenhangencl zijn. Beslissingen in lcmcht van gewijscle ge-
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gaan. - Regeling van 1·echtsgebied. Beslissing waa1·bij de rechtbank zich onbe-voegd ve1·klam·t bl~jkt verantwo01·d te zijn.
Vernietiging van de beschikking. G1·enzen. V m·wijzing naar cle co?·rec:tionele 1•echtbank in ee1·ste · aanleg recht.cloende.- Wanneer, nadat de raadkamer
bij aanneming van verzachtende om.standigheden, een beklaagde naar de
politierechtbank heeft verwezen wegens
onopzettelijk toebrengen van verwondingen en het openbaar ministerie, bij
·eenzelfde vordering, buiten de beklaagde
wegens een overtreding van het wegverJmersreglement en wegens vluchtmisdrijf,
ook de burgerrechtelijk aansprakelijke
partij heeft doen dagvaarden, de politierechtbank zich onbevoegd heeft verhlaard op grond dat het vluchtmisdrijf
naar aanleiding van een ongeval, dat voor
een ander slagen of verwondingen ten
.gevolge heeft gehad, niet onder de bevoegdheid van deze rechtbank valt ingevolge artikel 138, 6°, van het Wetboek
van strafvordering, en de verscheidene
misdrijven samenhangend zijn, gaat het
Jiof, waarbij een verzoek tot regeling
van rechtsgebied aanhangig is, na of de
beslissingen in kracht van gewijsde zijn
gE;lgaan en of het vonnis waarbij de rechtbank zich onbevoegd verklaart, blijkt
verantwoord te zijn; zo ja, vernietigt het
de beschikking van de raadkamer, in
zove1Te zij de politierechtbank heeft aangewezen als zijnde de rechtbank die bevoegd is om kennis te nemen van het ten
laste van de beklaagde gelegde misdrijf
<< onopzettelijk toebrengen van slagen
of verwondingen >>, dat werd gecontraventionaliseerd, en verwijst de zaak naar
de correctionele rechtbank, in eerste aanleg rechtdoende.
10 maart 1975.
772
8.- Stmjzaken.- Beschikking tot verwijzing 1UW1' de cor1·ectionele 1'echtbank. Vonnis waa1·bij de 1'echtbank zich onbevoegd ve1·klam·t omdat cle beklaagde rijkswachter is. - Beslissing met k1·acht van
gewijsde. Toezicht van het Hoj. ~
Vonnis waarbij cle 1·echtbank zich onbevoegcl verklaart blijkbaa1· gegroncl. Nietigve1·kla1·ing van de beschikking. Ve1·wijzing naa1· de k1·ijgsaudite~w. VVanneer een beklaagde, lid van de rijkswacht, door een beschikking van de
raadkamer naar de correctionele rechtbank werd verwezen en deze rechtbank
zich onbevoegd heeft verldaard omdat de
beklaagde door het militair gerecht
·diende te worden berecht, onderzoekt het
B:of, waarbij een verzoekschrift tot rege-
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ling van een rechtsgebied aanhangig is,
of niet blijkt dat eensdeels het misdrijf
betrekking had op de gerechtelijke dienst
of op de administratieve politie en anderzijds dat een van de gevallen van samenhang als bedoeld in artikel 26 van de wet
van 15 juni 1899 zich voorgedaan had;
is zulks niet het geval en zijn het vonnis
en de beschikking in kracht van gewijsde
gegaan, dan vernietigt het Hof, het
rechtsgebied regelende, de beschikking
van de raadkamer en verwijst de zaak
naar de krijgsauditeur.
11 maart 1975.
777

9. Stmfzaken.
Stmjvordering
wegens vm-jaring vervallen. - Geen aanleicling tot 1·egeling van rechtsgebied. Er is geen regeling van rechtsgebied
nodig wanneer uit de procedure blijkt dat
de strafvordering verjaard was op het
ogenblik dat het geschil over rechtsmacht
is ontstaan.
21 april 1975.
927

10.- Stmfzaken.- Beschikking van de
maclkame1· waarbij ve1·dachten naa1• de
co1'1'ectionele rechtbank wMden vm·wezen
wegens een misdaad, zoncler opgave van
verzachtende omstandigheclen, en wegens
wanbeclrijven. - V onnisgm·echt dat zich
voo1• de gehele zaak onbevoegd ve1·klam·t
omclat de wanbedrijven samenhangen met
cle misdaad. - Beslissingen in k1·acht van
gewijscle gegaan. - Toezicht van het Hoj.
- V m-ja1·ing van zekm·e wanbed1·ijven. Gecleeltelijke vemietiging van de beschikking. - Verwijzing nam· de kamer van
inbesch~tldigingstelling, Wanneer de
raadkamer verdachten naar de correctionele rechtbank verwezen heeft wegens
een misdaad, zonder opgave van verzachtende omstandigheden, en wegens
wanbedrijven, en het vonnisgerecht zich
voor de gehele zaak onbevoegd heeft verklaard, omdat de wanbedrijven samenhangen met de als misdaad omschreven
feiten, gaat het Hof, waarbij een verzoek
tot regeling van rechtsgebied aanhangig
is, na of beide beslissingen in kracht van
gewijsde zijn gegaan en of zekere wanbedrijven niet verj aard zijn, vernietigt
de beschikking van de raadkamer, in
zoverre zij de beklaagden naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens
de telastlegging van diefstal onder verzwarende omstandigheden en daarmee
samenhangende wanbedrijven die nog
niet verjaard zijn, en verwijst de zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
21 april 1975.
927
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11.
Beschikking van de raadkamm·
waarbij venlachten naar de co1'1"ectionele
1'echtbank wonlen ve1·wezen wegens ovm·treding van de a1·tikelen 21, 30, 32, 34, 35
en 37-2° van de wet bet1'effende de politie
ove1· het wegve1·lcee1·.- Vonnis waarbij de
1'echtbank zich onbevoegd ve1·klaart hie~·op
geg1·ond dat deze ove1·tredingen onde~· de
bevoegdheid van de politie1·echtbank vallen.
- Beslissingen die in kracht van gewijsde
zijn gegaan. Beslissing waarbij de
1'echtbank zich onbevoegd ve1·klaa1·t blijkbaa1' gerechtvaanligd. - Ve1·nietiging van
de beschikking. Ve1·wijzing naa1· de
politie1'echtbank. vVanneer de raadkamer verdachten naar de correctionele
rechtbank heeft verwezen wegens overtreding van de artikelen 21, 30, 32, 34,
35 en 37-2° van de wet betreffende de
politie over het wegverkeer en deze rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard op
grond dat deze overtreclingen onder de
bevoegcll1eid van de politierechtbank vallen, gaat het Hof, ·waarbij een verzoek
tot regeling van reqhtsgebied aanhangig
is, na of deze beslissingen in kracht van
gewijsde zijn gegaan en of het vomlis
waarbij de rechtbank zich onbevoegd
verklaart blijkt gerechtvaardigd te zijn;
zo ja, vernietigt het de beschikking van
de raadkamer en verwijst het de zaak
naar de bevoegde politierechtbank.
21 april 1975.
929
12. - Strajzaken. - Beschikking van de
1'aadkamm· tot verwijzing van een ve1'·
dachte naa1· de correctionele 1'echtbank
we gens wanbed1·ijven. V onnisgerecht
dat zich voor de hele zaak onbevoegd verklaa1't omdat een van deze misd1·ijven een
niet geco1'1'ectionalisee1'de misdaad is en de
ande1·e misd1·ijven samenhangend zijn. Beslissingen in kracht van gewijsde gegaan. - Toezicht van het Hoj. - Nietigv~rkla1·ing van cle beschikking. Ve1·wijz~ng naa1· de kamer van inbeschttldigingstelling. - Wanneer de raadkamer een
verdachte wegens als wanbeclrijven omschreven feiten naar de correctionele
rechtbank heeft verwezen en het vonnisgerecht zich voor de hele zaak onbevoegd
heeft verldaard omdat een van de als
wanbeclrijven omschreven feiten in werkelijkheid een misdaad is en de misdrij.
ven samenhangend zijn, gaat het Hof,
waarbij een verzoek tot regeling van
rechtsgebied aanhangig is, na of beide
beslissingen in kracht van gewijsde zijn
gegaan, of blijkt dat een van deals wanbedrijven omschreven feiten een misdaad
i~. en da~ de mis~rijven samenhangend
ZIJn; zo Ja, vermet1gt het de beschikking

van de raadkamer en verwijst de zaak
naar de karner van inbesclmldigingstelling.
6 mei 1975.
975

REGISTRATIE (RECHT VAN).
1. - Openba1'e vm·koping van 1'0erende
goecle1·en. P1·ocessen-vm·baal van de
agenten van het besttttt1' tot vaststelling van
over·tredingen van genoemd wetboek. Bewijskracht. Vermeldingen van de
processen-ve1·baal inzake de ve1·koping van
openba1'e ambtena1·en. - Bewijskmcht. De processen-verbaal van de aangestelden van het bestuur waarin wordt vastg~steld dat tijdens een openbare verkopmg van roerende goederen overtredino·en
werden gepleegd die bij artikel 232 ~an
het Wetboek van de registratierechten
worden gesanctioneerd, gelden als bewijs
tot het tegendeel bewezen is ; de vermeldingen in het door de notaris of de gerechtsdeurwaarder opgemaakt procesverbaal van de verkoping kunnen als dusdanig niet tegen het bestuur aangevoerd
worden en dit is niet verplicht het procesverbaal van de openbare ambtenaar die
de verkoping heeft gehouden van valsheid te betichten. (Artt. 185 en 234
Wetb?ek van de registratie, hypotheeken gnffierechten; artt. 1317, 1319, 1320
en 1322 B.W.)
20 maart 1975.
818

2.-;--- Openbaarh~id'l!an de ve1·koping.-

Beg1·~p.-

Aangez1en m het Wetboek van
registratierechten niet wordt gezegd wat
1noet verstaan worden onder openbaarheid van de verkoping, moet aan deze
term zijn gebruikelijke betekenis worden
gegeven. (Artt. 226 tot 235 W.R.)
15 april 1975.
890

RUST- EN
SIOEN.

OVERLEVINGSPEN-

HooFDSTUK

I. -

We1·knemers.

HooFDSTUK

II. -

Zeljstandigen.

HooFDSTUK

III.

V1·ijwillig ve1·zekm·-

den.
IV. Gewaa1·bm·gd inkomen voor bejaa1'den.

HoOFDSTUK

HOOFDSTUK I.
WERKNEMERS.

1. -

Mijnwerkers. -

Mijnwm·ker die

RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN.

een 1·ustpensioen geniet hem toegekend
kmchtens elke anden pensioen1·egeling.
- O~tmulatie bepeTkt tot het bedmg van
het 1·ustpensioen dat de weT knemeT had
ktmnen bekomen indien hij een loopbaan
van de1·tig jam· als onde1'g1·ondse rnijnwM·ke1' had gep1·estee1'd. - Het rust- of
invaliditeitspensioen toegekend krachtens artikel 13 van het koninklijk besluit
van 28 mei 1958 tot vaststelling van het
statuut van het Nationaal Pensioenfonds
voor mijnwerkers inzake inrichting van de
rust-en weduwepensioenregeling ofkrachtens de besluitwet van 25 februari 194 7
mag niet gecunmleerd worden met het
rustpensioen toegekend krachtens een
andere pensioenregeling, ongeacht of het
door een vreemde instelling wordt toe-,
gekend, dan ten belope van het bedrag
van het rustpensioen dat de arbeider
had krnmen bekomen indien hij een loopbaan van dertig jaar als ondergrondse
mijnwerker had gepresteerd. (Art. 13,
§ 1, k.b. van 28 mei 1958 en art. 23 k.b.
van 19 november 1970.)
2 oktober 1974.
158
2. - JJ!lijnweTke1·s. - Bepalingen inzake veTmindeTing voo1·zien bij de wettelijke 1•egeling van een Lid-Staat van de
Etwopese Economische Gerneenschap. Uitke1·ingen van dezelfde am·d ove1·eenIwmstig de bepalingen van de a1·tikelen 26
en 28 van de ve1·ordening n1·. 3 van
•25 septernbeT 1958 van de Etwopese
Econornische Gemeenschap. Ottmttlatie. Uitzonde1·ing; samenvallen van
tijdvakken van vM·zekeTing. Hoewel
krachtens artikel ll, 2, van de verordening nr. 3 van 25 september 1958 van de
Raad van de Europese Economische
Gemeenschap, de bepalingen inzake vermindering, voorzien bij de wettelijke
regeling van een Lid-Staat, niet van
toepassing zijn op de gevallen waarin
uitkeringen van clezelfde aard verschuldigd zijn overeenkomstig de artikelen 26
en 28 van deze verordening, wordt
nochtans als voorwaarde gesteld dat de
tijclvakken van verzekering niet samenvallen.
2 oktober 1974.
158

3. - We1·knemeTs. - Beeindiging van
.de be1·oepsbezigheden.
Beg1·ip.
De rechter die vaststelt dat de beroepsbezigheid van een wecluwe beperkt is
tot het innen van verzekeringspremies,
het ontvangen van de commissielonen
·en het doorzenden van poliswijzigingen
m.b.t. de door bemiddeling van haar
Inan gesloten overeenkomsten, kan wet-
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telijk beslissen dat het inkomen van
de arbeid aileen, die zij werkelijk verrichtte, als bruto-bedrijfsinkomen in
aanmerking moet worden genomen om
te bepalen of deze beroepsbezigheid buiten de toegelaten grenzen valt. (Art. 25
K.B. m. 50 van 24 oktober 1967, gewijzigd bij de wet van 27 juli 1971,
en art. 64 K.B. van 21 december 1967.)
572
22 januari 1975.

4. - Werkneme1·s.
We1·klieden. Wet van 21 rnei 1955, a1·tikel 21, 1°. Bevoegdheid van de Koning om de pe1'sonen te bepalen aan wie, in geval van
ove1·lijden, de ve1·vallen en niet betaalde
achteTstallen van een pensioen worden
ttitbetaald. Koninklijk beshtit van
17 juni 1955, aTtikel 37. - Bepaling
die afwijkt van de 1·egels inzake erfopvolging en saisine van de Mjgenamen. Wettelijkheid. - De bevoegdheid welke
aan de Koning bij artikel 21, 1°, van
de wet van 21 mei 1955 wordt toegekend
om te bepalen aan welke personen, in
geval van overlijden van de gerechtigde,
de vervallen en niet betaalde achterstallen van een rust- en overlevingspensioen worden uitbetaald en de orde
waarin die personen er het genot zullen
van hebben, impliceert dat hij kan afwijken van de regels inzake erfopvolging
en saisine van de erfgenamen. (Artikelen 78 en 107 Grondwet; art. 21 wet
van 21 mei 1955 en art. 37 K.B. 17 juni
1955.)
5 maart 1975.
758
5. - WM·kneme1·s.
We1·klieden. Wet van 21 mei 1955. - Aanvmag tot
het ontvangen van de ve1·vallen en niet
betaalde achte1·stallen van het pensioen
van een ove1·leden ge1·echtigde. - Termijn
wam·binnen de aanm·aag moet wm·den
ingediend. De aanvraag tot het
ontvangen van vervallen en niet betaalde achterstallen van het rust- en
overlevingspensioen van een overleden
gerechtigde moet, op straffe van verval,
worden ingediend binnen een termijn
van zes maanden, ingaande op de clag
van het overlijden of, in voorkomend
geval, de dag van de kennisgeving van
de beslissing .
758
5 maart 1975.
6. - We1·knemeTs. - Beslissing van
de Rijksdienst voor werknemerspensioenen
tot toekenning van een pensioen.
Beslissing tot vaststelling van het bedmg
van dit pensioen onder ajtTek van de
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SAMENHANG. -

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN.

pensioenen die doo1· b1dtenlandse instellingen aan de gepensioneerde zijn gestm·t.
- Schommeling van het bedmg van deze
pensioenen. - Bevoegdheid van de Rijkskas vom· 1·ust- en overlevingspensioenen om
het pensioen te wijzigen binnen de grenzen
van de beslissing tot toekenning en om
de ten on1·eohte aan de gepensionee1·de
betaalde bed1·agen ter1tg te vorde1·en. W anneer de Rijksclienst voor werlmemerspensioenen een pensioen heeft toegekend en het bedrag hiervan heeft vastgesteld onder aftrek van pensioenen ten
laste van huitenlandse instellingen, kan
de Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen, die met de betaling van dit
pensioen is belast, binnen de grenzen van
de beslissing tot toeke1ming ervan, het
bedrag van het pensioen wijzigen om

rekening te houden met veranderingen
van het bedrag van de door de buitenlandse instellingen gestorte pensioenen
en de ten onrechte aan de gepensioneerde
betaalde bedragen terugvorderen. (Artikel 21, §§ 2 en 3, wet van 13 juni 1966.)
30 april 197.5.
957
HOOFDSTUK II.
ZELFSTANDIGEN.

HOOFDSTUK III.
VRIJWILLIG VERZEKERDEN.

HOOFDSTUK IV.
GEWAARBORGD INKO~'i:EN
VOOR BEJAARDEN.

s
SAMENHANG.

1. - Stmfzaken. - Beg1·ip. - Samenhang tussen verscheidene misdrijven
vloeit voort uit de band welke tussen
deze misdrijven bestaat en die van
zodanige aard is dat hij, met het oog
op een goede rechtsbedeling, vereist dat
zij samen door dezelfde rechter worden
berecht. (Artt. 226 en 227 Sv.)
13 september 1974.
49
2. - Stmfzaken. - Samenvoeging of
splitsing van gedingen. Ve1·eiste van
een goede ?'echtsbedeling. - Beoo?'delingsmacht van de feiten?'echter. - De feitenrechter beoordeelt soeverein, onder voorbehoud van de eerbiediging van de
rechten van de verdediging, of voor het
vereiste van een goede rechtsbedeling
de gedingen moeten gevoegd of gesplitst
worden.
13 september 1974 en 28 april 1975.
49 en 945
SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN.

1.- Eendaadse samenloop van misd?·ijven. - A1·tikel 65 van het Stmfwetboek.
- Een enkel stmfbaar feit. - Beg1·ip. Wanneer de rechter vaststelt dat uit de
aard. van de op verschillende data gepleegde misdrijven niet . blijkt dat de
beklaagde, toen hij de eerste misdrijven
heeft gepleegd, voornemens was de
andere te begaan, kan hij wettelijk er.uit

afleiclen dat cleze misclrijven niet kunnen
beschouwcl worden als een reeks geclragingen die een enkel strafbaar feit
opleveren in cle zin van het in artikel 65
van het Strafwetboek gehuldigde bcginsel. (Art. 65 S.W.)
3 september 197 4.
8
2. - Vervolgingen wegens ove1·treding
van de a1·tikelen 418 en 419 of 420 van
het St?·afwetboek en wegens ove1't1·eding
van a1·tikel 34, 1°, of 35 van de wet betreffende de politie ove1· het wegve1·kee1'. Tweede misd1·ijf dat een geb1·ek aan voo1'zichtigheid of voorzorg opleve1·t en dat de
oorzaak is van de onopzettelijke lichamelijke letselen. St1t~'e11 in staat van
d1·onkenschap of van intoxicatie doo1· alcohol onderbroken. Geen ve1•plichting
doch verbod slechts een enkele stmf uit
te sp1•eken. - De strafrechter bij wie een
vervolging aanhangig is wegens overtreding van cle artikelen 418 en 419 of 420
van het Strafwetboek en wegens overtreding van artikel 34, 1°, of 35 van de
wet betreffencle de politie over het wegverkeer, is niet alleen niet verplicht
slechts een enkele straf uit te spreken
doch mag een dergelijke straf niet uitspreken, als hij vaststelt clat de staat
van clronkenschap of van intoxicatie
door alcohol dat een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg oplevert en cle
oorzaak clan wel een van cle oorzaken
van de onopzettelijke lichamelijke letselen is, niettemin beschouwt . dat zich
.in het sturen van clat voertuig in staat
van clronkenschap of van intoxicatie

SCHENKINGEN EN 'rESTAMENTEN. door alcohol een onderbreking heeft
voorgedaan en dat de beklaagde artikel 34, 1°, of 35 overtreden had v66r die
onderbreking en genoemd artikel opnieuw
heeft overtreden na de onderbreking, op
het ogenblik dat het slachtoffer getroffen
werd. (Artt. 60 en 65 S.W.)
13 september 1974.
49

3. Een enkel st1·ajbaa1• opzet.
Soeve1·eine beom·deling doo1· de jeiten1'echtm·. - De feitenrechter beoordeelt
soeverein of verscheidene feiten, wegens
de eenheid van opzet, een enkel strafbaar
feit opleveren. (Art. 65 S.W.)
2 december 197 4.
384
4. - VeTvolgingen wegens ove1·t1·eding
van de a1•tikelen 418 en 419 of 420 van
het Stmjwetboek, 34 en 35 van de 'wet
betreffende de politie ove1· het wegve1•kem•
en 1 van de besluitwet van 14 novembe1'
1939 tot beteugeling van dTonkenschap. Vaststelling doo1' de 1'echter dat deze ove1't1·edingen een en hetzeljde jeit opleve1·en.
- Twee st1·affen uitgesproken. - Onwettelijkheid. De strafrechter, bij wie
vervolgingen aanhangig zijn wegens overtreding van de artikelen 418 en 419 of
420 van het Strafwetboek, 34 en 35 van
de wet betreffende de politie over het
wegverkeer en 1 van de besluitwet van
14 november 1939 tot beteugeling van
dronkenschap, kan zonder zich tegen te
spreken of artikel 65 van het Strafwetboek te schenden, geen twee onderscheiden straffen uitspreken, wanneer hij
vaststelt dat de verscheidene aan de
beklaagde tenlastegelegde misdrijven
door een en hetzelfde feit worden opgeleverd. (Art. 97 Grondwet ; art. 65,
S.W.)
9 december 1974.
414

5. - Een enkel stmfbam· opzet. Veroo1·deling tot veTscheidene st1·ajJen. Onwettelijkheid. Onwettelijk is de
beslissing die, na te hebben vastgesteld
dat verscheidene feiten, wegens de
eenheid van strafbaar opzet, een enkel
strafbaar feit opleveren, de beklaagde
tot onderscheiden straffen veroordeelt.
(Art. 63 S.W.)
23 jcmi 1975.
1132
SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN.
1. - Schenking. - Eenzijdige ve1•bintenis van de we1·kgeve1' tot toekenning van

SCHIP-SCHEEPVAART.
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een eindejaa1'sp1·emie aan zijn we1·kneme1·s.- Geen schenking.- A1'tikelen 931
en 932 van het Btw·ge1·lijk Wetboek niet
toepasselijk.- Een eenzijdige verbintenis
van de werkgever tot toekenning van
een eindejaarspremie die volgens algemene normen in verhouding tot de
door de werknemers verrichte arbeid is
vastgesteld, is geen schenking, die onderworpen is aan de door de artikelen 931
en 932 van het Burger1ijk Wetboek
gestelde normen.
18 december 1974.
460

2. - Legaat. - Ve1'we~·ping.
Onve1'schoonba1'e dwaling. - Dwaling die
niet tot g1·ondslag kan dienen van een
vorde1'ing tot nietigvm·kla1·ing van het
legaat. - De onverschoonbare dwaling,
dit wil zeggen de dwaling die geen redelijk mens zou begaan, is geen gebrek in de
toestemming die tot grondslag kan dienen
voor de vordering tot nietigverldaring
van de verwerping van een legaat.
(Impliciete oplossing.)
10 april 1975.
871
3. - Legaat. - Ve1·we1·ping. - Dwaling aangevoerd als geb1·ek in de toestemming. Op zichzelf onverschoonbare
dwaling. - Dwaling die niet ve1'schoonbaa1' wo1·dt omdat zij eveneens dom·
gm·echtelijke madslieden werd begaan. Beslissing dat deze dwaling niet tot g1•ondslag kan dienen voor een vorde1·ing tot
nietigverklm·ing van de verwe1·ping van
het legaat. - Wettelijkheid. - De beslissing, die, om een vordering tot
nietigverldaring van de verwerping van
een legaat ongegrond te verldaren, erop
wijst dat de op zichzelf onverschoonbare
dwaling van de eiser, die het legaat
verwerpt, niet verschoonbaar wordt omdat zij ook door gerechtelijke raadslieden is begaan, eist vanwege de eiser
geen nauwlettendheid en voorzichtigheid die groter zijn dan die welke men
normaal van een redelijk mens kan
verwachten en is derhalve wettelijk verantwoord.
10 april 1975.
871
SCHIP.- SCHEEPVAART.

Binnenvaa1't. Bevoegdheid van de
hoojdingeniett1·-di1·ecteu1' van B1'ttggen en
Wegen. - Koninklijlc besluit van 15 oktobeT 1935, a1'tikel 102. - Dmagwijdte.
- Artikel 102 van het koninklijk besluit
van 15 oktober 1935, luidens hetwelk de
hoofdingenieur-directeur van Bruggen

1366 SEKWESTER GOEDEREN PERSONEN.- SOCIALE ZEKERHEID.
en W egen aan de schippers de no dig
geachte maatregelen mag voorschrijven
o.m. om de vrijheid of veiligheid van de
scheepvaart te verzekeren, verleent deze
ambtenaar geen verordenende bevoegdheid, maar aileen de bevoegdheid mn
maatregelen te nemen, wa1meer de
vrijheid of de veiligheid van de scheepvaart in een bepaalde concrete situatie
in het gedrang komt.
1 oktober 1974.
144

SEKWESTER VAN DE GOEDEREN
DER PERSONEN AAN WIE MISDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE
STAAT WORDEN TEN LASTE
GELEGD.

1. Ktmnen akten bet1·ejfende de
ondm· sekweste1· gestelde goederen aan de
Dienst van het Sekweste1· worden tegengeworpen ? - De bepaling van artikel 1
van de besluitwet van 23 augustus 1944,
naar luid waarvan door het feit van het
sekwester alle akten betreffende de onder
sekwester gestelde goederen aan de Dienst
van het sekwester niet kunnen worden
tegengeworpen, is van toepassing op het
sekwester van goederen, rechten en
belangen van de vijand en niet op het
sekwester van de goederen van degenen
aan wie misdaden of wanbedrijven tegen
de uitwendige veiligheid van de Staat
worden ten laste gelegd noch op dat van
de goederen van verdachten. (Art. 1,
tweede lid, besluitwet van 23 augustus
1944; art. 6 besluitwet van 17 januari
1945, zoals het is gewijzigd bij art. 1
van de besluitwet van 10 januari 1946.)
5 december 197 4.
405
2. - Rechten van de andere schttldeism·s' dan de Staat ktmnen aan de Dienst
van het Sekwester worden tegengewoTpen.
- Bepe1·king. - Schulclvo?·dM·ingen met
een ongeoorloofde oo1·zaak en ondettgdelijke schttldvonleringen. Er bestaan
op het beginsel dat de rechten van
de andere sclnudeisers van degenen
aan wie misdrijven tegen de uitwendige
veiligheid van de Staat worden ten laste
gelegd aan de Dienst van het Sekwester,
en thans aan de Staat, kunnen worden
tegengeworpen, geen andere beperkingen
dan die welke voortvloeien uit de
ongeoorloofde oorzaak van de schcudvordering of uit de ondeugdelijkheid
ervan ; de schuldvorderingen en overeenkomsten van na het onder-sekwesterstellen zijn uit vorenvermeld beginsel

niet uitgesloten. (Art. 6 besluitwet van
17 januari 1945, vervangen bij art. 1
van de besluitwet van 10 januari 1946,
artt. 13 en 15 wet van 20 maart 1954.)
5 december 1974.
405
3. - Verdediging van de pe1·sonen aan
wie misdTijven als bedoeld in hoofdstttk II van titel I van boek II van het
Stmfwetboek wm·den ten laste gelegd. HonoTa?'ia, kosten en tdtgaven van de
advocaten. -Inning. -Recht van voo?'ketw. - Omvang. - De personen voor
wier verdediging honoraria, kosten en
uitgaven verschuldigd zijn die krachtens
artikel 15, lid 1, van de wet van 20 maart
1954 bij voorkeur hoven alle schuldvorderingen ten bate van de Staat rrweten
worden betaald zijn alle personen aan
wie misdrijven als bedoeld in hoofdstuk II van titel I van boek II van het
Strafwetboek worden ten laste gelegd,
zonder uitsluiting van diegenen die na
een telastlegging zijn veroordeeld ; dit
recht van voorkeur geldt voor de honoraria, kosten en uitgaven voor de tussenkomsten van de advocaat, zowel na als
v66r de veroordeling van de verdachte.
5 december 1974.
405

SEKWESTER VAN DE GOEDEREN
VAN VIJANDELIJKE ONDERDANEN.
Aan de Duitse Staat of aan Dtdtse
organismen of onderhorigen verschtddigde
becl?·agen. liVet van 14 juli 1951,
a1·tikel 16, lid 1. - V661· de inwe?·kingtreding van de wet eisba1·e schuldvm·de?'ing. - Mo1·atoire inte1·esten. - Aanvang. - Wanneer een schuldvordering
van de Duitse Staat of van Duitse organismen of onderhorigen die onder
sekwester zijn geplaatst eisbaar was v66r
de inwerkingtreding van de wet van
14 juli 1951 betreffende de sekwestratie
en de liquidatie van Duitse goederen,
rechten en belangen, beginnen de door
bedoelde wet bepaalde interesten pas te
lopen vanaf de inwerkingtreding van
deze wet, dit is op 12 september 1951,
ongeacht of de schuldvordering in Reichsmark of in een andere mtmt is uitgedrukt.
23 januari 1975.
575

SOCIALE ZEKERHEID.
HooFDSTUK

I. -

HooFDSTUK

II. -

vVe1·kneme1'S.
Mijnwe1·ke1·s.

SOCIALE ZEKERHEID.
HooFDSTUK

III. -

IV. zeljstandigen.

HooFDSTUK

HooFDSTUK

V. -

Schepelingen.
Sociaal statuut van de
OveTzese sociale zekeT-
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statuut van de zelfstandigen, wat ook
het bedrag van zijn bedrijfsinkomsten
als zelfstandige is. (Art. 3, §§ 1 en 2,
K.B. nr. 38 van 27 juli 1967.)
23 april 1975.
933

heid.
HOOFDSTUK I.
WERKNEMERS.

1. - We1·kneme1·s. - Eindejaa1'Sp1'emie. - Loon wam·op de bijd1·agen moeten
V oo1·wam·den. wonlen be1·ekend. Een eindejaarspremie die volgens algemene normen in verhouding tot de door
de werlmemers verrichte arbeid is vastgesteld en waarop de werlmemers recht
hebben krachtens een eenzijdige, door
de werkgever aangegane verbintenis, is
loon dat in aanmerking komt voor de
berekening van de sociale zekerheidsbijdragen. (Wet van 27 juni 1969,
art. 14.)
18 december 1974.
460
2.- WeTkneme1·s. -Dienstm·s in dienst
van een baThoudstm·. H oudsteT die
zich niet op de nietigheid van de aTbeidsove1·eenkomst kan be1·oepen om geen toepassing te maken van de wetgeving inzake
sociale zeked;eid. - Om niet onder de
toepassing te vallen van de wetgeving
inzake de sociale zekerheid kan de werkgever zich niet beroepen op nietigheid
van de overeenkomst met de werkne1ner.
(Art. 4 wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944.)
3 februari 1975.
626
HOOFDSTUK II.
MIJNWERKERS.

HOOFDSTUK III.
SCHEPELINGEN.

HOOFDSTUK IV.
SOCIAAL STATUUT
VAN DE ZELFSTANDIGEN.

3. - Sociaal statuttt van de zeljstandigen. - Toepassingsgebied. - Zeljstandige. - Beg1·ip. - leder natuurlijk persoon
die . in Belgie een beroepsbezigheicl uitoefent bij het . verrichten waarvan hij
niet door een arbeidsovereenkomst of
een statuut verbonden is en welke zich
gewoonlijk over minstens 18 clagen per
jaar uitstrekt, valt onder het sociaal

4. - Sociaal statttut van de zeljstandigen. - Bijdmgeplicht. - V1·ijstelling van
bijdmgebetaling wegens ge1'inge bed1·ijjsinkomsten. - Vom·wam·de. - Met toepassing van artikel 12, § 3, van het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 is de zelfstandige wiens beclrijfsinkomsten het in dit artikel bepaalde
bedrag niet bereiken, v66r het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd, aileen clan geen bijclrage voor het sociaal
statuut van de zelfstandigen verschulcligd, indien hij, naast zijn beroepsbezigheid als zelfstanclige, gewoonlijk en
hoofdzakelijk
een
beroepsbezigheid
krachtens een arbeidsovereenkomst of
een statuut uitoefent.
23 april 1975.
933

5. - Sociaal statttut van de zelfstandigen.- Toepassingsgebied.- Uitoefening
van een be1·oepsbezigheid als zeljstandige
gedtw·ende bepaalde ja1·en. Geen veTmoeden dat die bezigheid de daa1·opvolgende jm·en is uitgeoejend. - Een persoon
die gedurende bepaalde jaren een beroepsbezigheid als zelfstandige heeft uitgeoefend, wordt voor de toepassing van
het sociaal statuut van de zelfstandigen
niet vermoed, behoudens het door hem
te leveren tegenbewijs, dezelfde bezigheid gedurende de claaropvolgende jaren
te hebben uitgeoefend. (Art. 3, § 1, K.B.
nr. 38 van 27 juli 1967.)
23 april 1975.
933
6. - Sociaal statttttt van de zeljstandigen. - Bijdmgen doo1· de gehuwde VTottw
ve1·schtddigd voo1· jm·en v661· het lmwelijk.
- ATtikel 1410 van het Btwgm·lijk Wetboek niet toepasselijk. - Het bepaalde
in artikel 1410 van het Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk cle huwelijksgemeenschap tot betaling van de roerencle
schulden die door de vrouw v66r het
huwelijk zijn aangegaan, slechts gehouclen is voor zover die voortvloeien
uit een akte die v66r het huwelijk een
vaste clagtekening verkregen heeft, is
niet toepasselijk op cle schulclen ontstaan uit een wettelijke verplichting,
zoals cle door het sociaal statuut van
de zelfstandigen opgelegde bijdrageplicht.
18 juni 1975.
1109
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HOOFDSTUK V.
0VERZESE SOOIALE ZEKERHEID.

SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER.

1.- Strafzaken. Nooclzakelijkheicl
of Taaclzaamheicl van een oncleTzoeksmaat?'egel. - Soeve1·eine beoo1·cleling. - De
feitenrechter beoordeelt soeverein de
noodzakelijkheid of de raadzaamheid van
een bijkomende onderzoeksmaatregel.
14 oktober 1974.
198

2.- Strafzaken.- Een enkel strafbaa?'
opzet. - Soeve1·eine beoonleling cloo?' cle
feiten1'echte1'. De feitenrechter beoorrleelt soeverein of verscheidene feiten,
wegens de eenheid van opzet, een enkel
strafbaar feit opleveren. (Art. 65 S.W.)
2 december 1974 en 24 februari 1975.
384 en 708
3. - Strafzaken. - Noodzaak of gepastheicl van een onclm·zoeksmaat?·egel. SoeveTeine beoo1·cleling clam· de feitenTechteT.- De feitenrechter beoordeelt soeverein de noodzaak of de gepastheid van
een onderzoeksmaatregel ; de rechten
van de verdediging worden door hem
niet geschonden als hij een verzoek om
een aanvullende onderzoeksmaatregel afwijst omdat deze maatregel niet nodig is
om tot zijn overtuiging te komen.
14 januari 1975 en 18 maart 1975.
539 en 810
4. - Bu?·ge1·lijke zaken. - VeTdeling.
Ve?'effening van nalatenschap.
OnToe1·encle goecle1·en.
Veiling.
Gevoeglijk te veTclelen goecle1·en. - Soeve?'eine beoo1·deling in feite cloo1· de feitenTechte?'. - De feitenrechter beoordeelt in
feite en derhalve soeverein of de onroerende goederen waarvan de verdeling
gevorderd wordt, al dan niet gevoeglijk
in natura kum1en verdeeld worden.
(Art. 827 B.W. en art. 1211 G.W.)
6 juni 1975.
1065

5. - Strafzaken. - Miscl1·ijj. - Doo1·
de beklaagde als ?'echtvaa1'cligingsgmncl
aangevoe1·cle omstandigheclen. Soeve1'eine beoonleling cloo1' de feitern·echte?'. Grenzen. - De feitenrechter beoordeelt
in feite en derhalve soeverein of de door
de beklaagde aangevoerde omstandigheden een rechtvaardigingsgrond opleveren waardoor de strafrechtelijke aanspra-

kelijkheid wordt uitgesloten, met het
voorbehoud dat de door hem vastgestelde
feiten de gevolgen moeten kmmen rechtvaardigen die hij in rechte eruit afleidt. (Art. 71 S.W.)
17 jnni 1975.
1104
SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN.

1. - Gemeenteve?'o?·clening waa1·bij cle
aanwezigheicl van speelappa1·aten van een
bepaalcl type veT boclen wo1·clt op cle voo1·
het publiek toegankelijke plaatsen en op
plaatsen welke oncle1· bepaalcle voonvaa?'·
den toegankelijk zijn. - Ve1·orclening clie
binnen cle politiebevoegclheclen van cle
gemeenteraad blijft, zelfs inclien zij, buiten
cle openbm·e veiligheicl en ?'ttst, cle openbare
zeclelijkheicl wil besche?"men. - Binnen
de grenzen van de politiebevoegdheden
van de gemeenteraad, zelfs indien zij,
buiten de openbare veiligheid en rust,
de openbare zedelijkheid wil beschermen,
blijft de gemeenteverordening waarbij
de aanwezigheid van speelapparaten van
een bepaald type verboden wordt op de
voor het publiek toegankelijke plaatsen
alsmede op plaatsen welke onder bepaalde voorwaarden toegankelijk zijn,
op grand dat het stijgend aantal apparaten van dat type, waardoor op een ongezonde wijze speelzucht wordt opgewekt, aangeklaagd wordt door verschillende kringen die zich bekommeren mn
de bescherming van de openbare zedelijkheid en een sociale plaag is die wanordelijkl!eden kan teweegbrengen waardoor de openbare rust en veiligheicl
worden verstoord.
16 september 1974 en 23 januari 1975.
65 en 576
2. - Rechte1· clie cle toepassing weige?'t
van een gemeenteve1'0?'clening waaTbij de
aanwezigheicl van speelappa1·aten van een
bepaalcl type op zeke1·e plaatsen vm·boclen
woTclt. - W eigeTing hie1·op geg1·oncl dat
de gemeenteove?·heicl de bedoeling heeft
gehacl cle openba1·e zeclelij kheid en niet cle
openbaTe oTcle te bescheTmen. - Bedoeling
hientit afgeleid dat de conclttsies van het
openbaaT ministm·ie waa1·in een samenvatting wm·clt gegeven van cle dossie1·s over
de wanoTdelijkheden ten gevolge van de
appm·aten, bewijzen clat deze de oTde niet
veTstm·en. Toezicht op de gepastheicl
van de ve1'o1'clening. - JJ!lachtsoveTschTijding van de ?'echte?'.- De rechter beperkt
zich niet tot het toezicht op de over~
eenstemming met de wet van een gelneenteverordening waarbij de aanwe-

SPOORWEGEN (POLITIE OVER DE).
zigheid van speelapparaten van een
bepaald type op zekere plaatsen verboden'
wordt, doch beoordeelt of zij geraden is
en overschrijdt dus zijn bevoegdheid,
wanneer hij de toepassing van een dergelijke verordening weigert door erop
te wijzen dat de gemeenteoverheid,
hoewel zij zich beroept op de openbare
rust en veiligheid, in werkelijkheid de
openbare zedelijkheid heeft willen beschermen, en deze bedoeling hieruit af
te leiden dat de conclusies van het openbaar ministerie waarin een samenvatting
wordt gegeven van de dossiers over de
wanordelijkheden ten gevolge van die
apparaten, bewijzen dat deze de orde
niet verstoren.
16 september 1974 en 23 januari 1975.
65 en 576
3. - Rechte1· die de toepassing weige1·t
van een gemeenteve1'01'dening waa1·biy' de
detentie en de exploitatie van speelappa1'aten van een bepaald type op zeke1·e
plaatsen verboden wo?'den. - W eige1·ing
hie1·op geg1·ond dat de gemeenteoverheid de
mm·ele en de sociale belangen heejt willen
V1'ifwa1'e11, wat niet onde1· haa1· bevoegdheid
viel. - Bedoeling hie1"uit ajgeleid dat de
aanwezigheid van de1·geliy'ke appamten
geen aanleiding kan geven tot wanordelifkheden waanloor de openba1·e 1·ust en
orde wm·den ve1·stoord. - Toezicht op de
gepastheid van de ve1'01'dening. - JJ!Jachtsove1'Sch1-ifding van de 1·echte1'. De
rechter beperkt zich niet tot het toezicht
op de overeenstemming met de wet van
een gemeenteverordening waarbij de
detentie en de exploitatie van speelapparaten van een bepaald type op
zekere plaatsen verboden worden, doch
beoordeelt de gepastheid ervan, wanneer
hij de toepassing van een dergelijke
verordening weigert door erop te wijzen
dat de gemeenteoverheid de morele en
de sociale belangen slechts heeft willen
vrijwaren, wat niet onder haar bevoegdheid valt, en deze bedoeling hieruit af
te leiden dat, rekening houdende met de
vereisten van lokale aard, de aanwezigheid van dergelijke apparaten op het
grondgebied van de gemeente geen aanleiding kan geven tot wanordelijkheden
waardoor de openbare rust en orde
worden verstoord. (Tweede zaak.)
23 januari 1975.
576
4. GemeenteveTo1·dening waa1·biy' de
detentie en de exploitatie van speelappa1'aten van een bepaald type op zeke1·e plaatsen verboden worden. - Ve1'o1·dening die
binnen de g1·enzen blifjt van de politie-
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bevoegdheid van de gemeente1·aad, zelfs
indien zif, buiten de openba1·e veiligheid
en 1'ttst, de openba1·e zedelifkheid wil besche?·men. - Binnen de grenzen van de
politiebevoegdheden van de gemeenteraad, zelfs indien zij, buiten de openbare
veiligheid en rust, <;le openbare zedelijkheid wil beschermen, blijft de gemeenteverordening waarbij de detentie en de
exploitatie van speelapparaten van een
bepaald type verboden worden op voor
het publiek toegankelijke plaatsen alsmede op plaatsen welke onder bepaalde
voorwaarden toegankelijk zijn, op grond
dat de detentie en de exploitatie van
apparaten van dat type de rust verstoren
zowel in de drankslijterijen als op alle
openbare plaatsen en dat deze apparaten
wanordelijkheden kunnen veroorzaken
waardoor de openbare rust en orde worden verstoord. (Tweede zaak.)
23 januari 1975.
576
5. - Wet van 24 oktober 1902 op het
spel. - Heeft noch opheffing noch bepe?·king tot gevolg van de bevoegdheid der
gemeenteove1·heid om te1· zake politieve?·De wet van
o1·deningen te nemen. 24 oktober 1902 op het spel, aangevuld
bij die van 19 april 1963, heeft noch
opheffing noch beperking tot gevolg van
de bevoegdheid der gemeenteoverheid
om ter zake gemeenteverordeningen te
nemen.
23 januari 1975.
576

Gemeenteverordening waarbif de
6. detentie en de exploitatie van speelappamten van een bepaald type op zeke1·e
plaatsen ve1·boden worden. - Maaf1·egelen
tot aanvulling van de wet van 24 oktobe1·
1902 op het spel.- Geen tegenstrifdigheid
tttssen de ve1·m·dening en de wet. Door de aanwezigheid, de detentie of
de exploitatie van speelapparaten van
een bepaald type te verbieden op voor
het publiek toegankelijke plaatsen alsmede op plaatsen welke onder bepaalde
voorwaarden toegankelijk zijn, vaardigt
een gemeenteverordening maatregelen
uit tot aanvulling van de wet van
24 oktober 1902 op het spel, aangevuld
bij de wet van 19 april 1963, zonder
dat zij in strijd is met deze wetten.
23 januari 1975.
576
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STAAT. -

1965, a1'tikel 28. - JYlo?'eel bestanddeel
van het misd1'ijj. - De feiten welke zijn
strafbam· gesteld bij artikel 28 van het
koninklijk besluit van 31 december 1965
betreffende de veiligheidsinrichtingen en
de signalisatie van overwegen en gelijkgrondse kruisi:ngen en betreffende het
verkeer op spoorwegen en aanhorigheden
zijn slechts strafbaar als zij opzettelijk
zijn gepleegd.
16 september 1974.
62
STAAT.

1. -

Een enkel pat?'imonium. - Pat?·iniettemin doo?' de wet op de
Rijkscomptabiliteit onde1'wo1pen aan bijzonde?'e 1·egels.- Hoewel de Staat slechts
een enkel patrimonium bezit, is dit niettemin door de wetgeving op de Rijkscomptabiliteit onderworpen aan bijzondere regels waardoor iedere dubbele
boeking en compensatie tussen de diverse
ministeriele departementen uitgesloten
zijn. (Artt. 15 tot 17 wet van 15 mei 1846
op de Rijkscomptabiliteit ; artt. 2, 3 en
II wet van 28 juni 1963 tot wijziging
en aanvulling van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit.)
14 oktober 1974.
213

moni~tm

2. - V m·tegenwoo?'diging van de Staat
in de bet1'ekkingen met de1·den. - Geldigheid. - Voo1·wam·den. - In zijn buitengerechtelijke of gerechtelijke betrekkingen met derden wordt de Staat slechts
geldig vertegenwoordigd door de minister
van het desbetreffend departement waarvan de begroting door vorenvermelde
betrekkingen bei'nvloed wordt.
30 april 1975.
951

3. - Onsplitsbaa1·. - Dagvaa1·ding van
de Staat. - Geldigheid. - Voo1·waa1·den.
- De Staat moet worden gedagvaard
in de persoon van de minister tot wiens
bevoegcll1eid het onderwerp van het
geschil behoort. (Art. 705 G.W.)
3 april 1975.
951

4. Onsplitsbam·.
JJ1iniste?·iele
depa1'tementen. De aanspmkelijkheid
van een ministe1·ieel departement heejt
geen invloed op een ande1· ministe1·ieel
depm·tement.
Niettegenstaande de
Staat een enkel en onsplitsbaar geheel
vormt, kunnen de ministeriele departementen aansprakelijk zijn zonder dat
de aansprakelijkheid van het ene departement enige invloed heeft op de aan-

STRAF.
sprakelijkheid en de begroting van de
andere.
30 april 1975.
951
STEDEBOUW.

1. -

Uitvoe1'ing va11 wet·ken zondm·
- Herstel van de plaats
in de vorige staat. - Vo1'de1·ing van de
gemachtigde ambtenaa1· of van het college
van btwgemeeste1' en schepenen ve1·eist. Vonlering niet aan bepaalde vormen onderWO?']Jen. - Indien, wanneer zonder
bouw- of verkavelingsvergmming werken
zijn uitgevoercl, sinds de inwerkingtreding
van de wet van 22 december 1970 het
herstel van de plaats in de vorige staat
niet meer kan worden bevolen dan op
vordering van de gemachtigde ambtenaar
of van het college van burgemeester en
schepenen, is deze vordering echter
door geen enkele wettelijke bepaling aan
bepaalde vormen onderworpen. (Artikelen 64 en 65 wet van 29 maart 1962,
gewijzigd bij de wet van 22 december
1970.)
17 september 1974.
70
bmtwve1·g~mning.

2.- Wet van 29 maa1·t 1962, artikel44.
Bouwen. - Beg1'ip. Onder het
woord « bouwen ))' in de zin van artikel 44 van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw,
wordt verstaan de handeling welke
erin bestaat een bouwwerk op te richten
bestemd om ter plaatse te blijven en
waarvan de steun op de grand zorgt
voor de stabiliteit, afgezien van elk
permanent karakter en van de them·etische mogelijkl1eid het te verplaatsen.
24 september 1974.
100
STRAF.

1. - Eendaadse samenloop van misd?·ijven. - Gevangenisst?·affen die samen
het dttbbel van het maxim~tm van de
zwaa1•ste st1·aj te boven gaan. - Vmplichte
ve1·mindering tot deze st1·aj. - W anneer
het totaal van de wegens samenlopende
misdrijven het dubbel van de zwaarste
straf te hoven gaat, moet dit totaal
verplicht tot deze straf worden verminderd. (Art. 60 S.W.)
16 september 1974.
61

2. - Zwaa?'ste stmf. - Begrip.
W anneer verscheidene straffen worden
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1371

opgelegd, nl. gevangenisstraffen waarvan het maximum hetzelfde is en geldboeten waarvan het maximum verschilt,
is de zwaarste straf de geldboete waarvan
het maximum het hoogste is, ongeacht
het minimum van de gevangenisstraf.
16 september 1974.
61

van de straf op valsheid in geschriften,
nl. de zwaarste straf, mag hem bovendien
niet veroordelen tot het verbod om de
tanclheelkunde uit te oefenen, welke niet
op valsheid in geschriften is gesteld.
(Art. 65 S.W.)
21 oktober 1974.
245

3. - Rechter clie een enkele straf ttitsp?·eekt wegens ove1't1•ecling van cle a?·tikelen van 418 en 420 van het Stmfwetboek
en van a1·tikel 21-1, tweecle licl, van het
wegverkee1·sreglement. - Rechte1· clie zocloencle vaststelt dat het feit dat het voo1'werp is van het tweede misd1'ijf het geb1·ek
aan voo1·zichtigheicl of voorzo1·g opleve1·t,
clat een bestanclcleel is van het ee1·ste misclrijj. - De rechter die, als hij de beklaagde veroordeelt wegens overtreding
van de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek en van artikel 21-1, tweede
lid, van het wegverkeersreglement,
slechts een enkele straf uitspreekt, stelt
zodoende vast dat het feit dat het voorwerp is van het tweede misdrijf het
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
oplevert, dat een bestanddeel is van
het eerste misdrijf. (Art. 65 S.W.)
17 september 1974.
76

6. - Onopzettelijke slagen of ve1'Wonclingen ten gevolge van een verkee?'Songeval. - Kennisneming van cle feiten
cloo1' cle politie1·echtbank op g1·oncl van
a·rtikel 138, 6°bis, van het Wetboek van
st1<afV01'cle?·ing. Toepassing van aTtikel 140 van het Wetboek van stmfvorcle1'ing. - Wanneer de politierechtbank op
grond van artikel 138, 6°bis, van het
W etboek van strafvordering kennis
neemt van wanbeclrijven bestaande in
onopzettelijke slagen of verwondingen
ten gevolge van een verkeersongeval,
brengt dit niet mee dat de wanbeclrijven
van onopzettelijke slagen of verwondingen hierdoor worden omgezet in overtredingen. (Art. 140 Sv.)
19 november 1974.
338

4. Geldboete. Opcleciemen.
Wet van 22 decembe1' 1969. - Onzeke1'heicl omt1·ent het feit of het misd1·ijf v661·
of na de inwe1'kingt1·eding van deze wet is
gepleegcl. Niet wettelijk gerechtvaa?'cligcle toepassing van cleze wet. - Niet
wettelijk gerechtvaardigd is de toepassing op een geldboete van de verhoging met 290 deciemen, ingevoerd
bij de vvet van 22 december 1969,
wanneer de vaststellingen van de beslissing in het onzekere laten of het misclrijf
gepleegd is v66r of na 10 januari 1970,
dag waarop deze wet in werking is
getreden.
30 september 1974 en 20 januari 1975.
137 en 560
5. - Samenloop van miscl1·ijven. Eenclaaclse samenloop. Ve1·oo1'cleling
we gens valsheicl, oplichting. en ove1't1'eclingen van cle 1'egels bet1·ejjende cle tanclheelkimcle. - De straf wegens valsheicl
mag niet woTclen ttitgesp1'0ken samen met
het ve1·bocl om cle tanclheellctmcle uit te
oefenen. - Ret arrest dat, op een beklaagde, die wordt vervolgd wegens
valsheid in geschriften, gebruik van
valse stukken, oplichting en overtredingen van de regels betreffende de geneeskunde en de publiciteit inzake tandverzorging, toepassing heeft gemaakt

7. - Ve1·vallenveTkla1·ing van het 1·echt
een voe1'tuig te bestu1·en, als stTaf ttitgespToken. - Bestanclcleel van de s!Jraf
en geen afzoncle1'lijke stmf. - De vervallenverklaring van het recht een
voertuig of een luchtschip te besturen
of een rijdier te geleiden, die met toepassing van artikel 38 van de wet betreffende
de politie over het wegverkeer a1s straf
wordt uitgesproken, is een bestanddeel
van de straf opgelegd wegens een van de
in dit artikel vermelde misdrijven en
geen afzonderlijke straf.
19 november, 24 december 1974 en
2 juni 1975.
342, 490 en 1043
8. - Gevangenisst1•aj van een maancl.
- DtttW. - De duur van een maand
gevangenisstraf is dertig dagen. (Artikel 25 S.W.)
9 december 1974.
413

9. - Zwaarte. - Soevereine beooTcleling binnen de bij cle wet gestelcle g1·enzen.
- De rechter bepaalt soeverein in feite,
binnen de bij de wet gestelde grenzen,
de straf die hij in verhouding acht met
de zwaarte van het bewezen verklaarde
misdrijf.
9 december 1974.
425
10. Wanbeclrijf.
Ve1·vangencle
gevangenisstraj. - D1·ie maanclen maximum. - De vervangende gevangenis-
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straf voor een wanbeclrijf mag drie maanden niet te boven gaan. (Art. 40 S.W.)
10 december 1974.
428
11. - Bekenclmaking en aanplakking
van de beslissing. - Ve?'oo?·cleling tot een
enkele st1·af wegens miscl1·ijven waa?'OJJ
de bekenclmaking als bijkomencle stmf
staat en wegens miscl1·ijven waar·op cleze
st1'af niet staat. - Bekenclmaking en aanplakking moeten in de ?'egel bepe1·kt blijven
tot de ee1'ste miscl1'ijven. - De beslissing
tot veroordeling van een beklaagde
wegens misdrijven waarop de bekendmaking als straf staat en wegens een
1nisdrijf waarop deze straf niet staat,
m.ag de bekendmaking in de regel alleen
bevelen voor de veroordeling wegens
de eerste misclrijven, zelfs indien zij een
enkele straf uitspreekt wegens de verscheidene misdrijven.
25 februari 1975.
724

12. - Gelclboete. - Gelclboete als stmf
op valsheicl in gesch1'iften of gebruik van
valse stukken met het oogmet·k om de
belasting te ontcluiken of een clet·cle claaraan
Geen toepassing
te cloen ontsnappen. van opcleciemen. - De wet van 5 maart
1952 betreffende de opdeciemen op de
strafrechtelijke geldboeten is niet van
toepassing op de geldboeten wegens
valsheid en gebruik van valse stuklmn
m.et het oogmerk om de inkomstenbelastingen te ontduiken of een derde daaraan
te doen ontsnappen. (Artt. 342 en 348,
tweede lid, W.I.B.)
17 maart 1975.
802

13. Vervanging van ve1'schillencle
politiegelclboeten clo01· een C01'?'ectionele
gelclboete. Strafve?·zwa?'ing. Ret
gerecht in hoger beroep dat de door de
eerste rechter uitgesproken politiegeldboeten vervangt door een correctionele
geldboete, verzwaart aldus de straf,
zelfs indien het bedrag van deze geldboete het samengesteld bedrag van
die welke werden toegepast door de eerste
rechter niet te boven gaat ; het kan geen
clergelijke strafverzwaring opleggen zonder uitspraak te doen met eenparige
stemmen van zijn leden. (Art. 2llbis
Sv.)
18 maart 1975.
806

14. - InbrMdc op ar·tikel 6, lid 1,
van de jachtwet, ve?'Vangen bij a1·tikel 4
van het koninklij k besl~tit van 10 juli
1972.- Gelclboete van mee?' clan 50 frank.
Onwettelijke stmf. - Hij die buiten
de door de Minister van Landbouw be-

paalde tijden jaagt, zonder dat een van
de bij de artikelen 15, 16 en 18 van de
jachtwet voorziene verzwarende omstandigheclen aanwezig is, mag niet veroordeeld ·worden tot een geldboete van
meer dan 50 frank. (Art. 6, lid I, van
de jachtwet van 28 februari 1882, vervangen bij art. 4 van het koninklijk
besluit van 10 juli 1972.)
22 april 1975.
932-

15. - V M'vangencle gevangenisst1·aj. Alleen een gelclboete van 10 fmnk wegens
een gecont?'aventionalisee?·cl wanbeclrijf. Maxim~tm cl1·ie clagen.- De vervangende
gevangenisstraf voor een geldboete van
10 frank die alleen is uitgesproken wegens
een gecontraventionaliseerd wanbeclrijf
mag drie dagen niet te boven gaan.
(Artt. 40 en 100 G.W.)
28 april 1975.
944

16. - Ontzetting van de uitoefening
van de in a1·tikel 31 van het Stmfwetboek
genoemcle 1'echten. W anbeclrijf. Stmf die slechts kan worden uitgesproken
in de gevallen bij de wet bepaalcl. Ontzetting van de uitoefening van de in
artikel 31 van het Strafwetboek genoemde rechten kan t.a.v. correctionele veroordeelden slechts uitgesproken worden in
de gevallen bij de wet bepaald. (Artikel 33 S.W.)
26 mei 1975.
1015
17. - Ontzetting van de uitoefening
van de in a1·tikel 31 van het Strajwetboek
genoemcle ?'echten. W anbeclrijf. Paging tot eenvouclige cliefstal. Onwettelijkheicl. - Onwettelijk is de ontzetting van de uitoefening van de in
artikel 31 van het Strafwetboek genoemde rechten ten laste van een beklaagde uitgesproken, die is veroordeeld
wegens poging tot eenvoudige diefstal.
(Artt. 31, 33, 51, 461, 463 en 466 S.W.)
26 mei 1975.
1015
18. Verbeu1'clve1'kla1'ing.
Zaken
die uit het miscl1·ijf voo?·tkomen. - Begrip.
Ge1dsommen voortkomende uit de
verhandeling van ·giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, als bedoeld
in de wet van 24 februari 1921, zijn geen
zaken die uit het misdrijf voortkomen.
2 juni 1975.
1041
19. Ve1'be~t?'clve?·kla?·ing.
Geen
vaststelling van de bij de wet ve1'eiste voo?'waa1'clen. - Beslissing niet met 1·eclenen
omkleecl. - Niet met redenen omkleed

STRAFVORDERING.- SUCCESSIERECHTEN.
is de beslissing waarbij in strafzaken een
verbeurdverklaring wordt uitgesproken
zonder vast te stellen dat de bij de wet
vereiste voorwaarden zijn vervuld. (Artikel 97 Grondwet; art. 42 S.W.)
3 juni 1975.
1046

20. liVet tot besche1·ming van de maatschappij. -De te1·beschikkingstelling van
de 1·ege1·ing, bij toepassing van a1·tikel 22
of 23 van de bedoelde wet, is een stmj. De terbeschikkingstelling van de regering, uitgesproken bij toepassing van
artikel 22 of 23 van de wet van 9 april
1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers, zoals zij vervangen werd
bij artikel 1 van de wet van 1 juli 1964,
is een straf.
17 juni 1975.
1103
21. - Artikel 65 van het Strajwetboek.
V e1•plichting voor de rechte1·s slechts
een enkele st1·aj uit te sp1·eken, wannee1·
eenzelfde jeit verscheidene misdrijven oplevert. - De rechter is verplicht slechts
een enkele straf uit te spreken, niet
aileen wanneer een misdrijf een bestanddeel van een ander misdrijf is, doch ook
wanneer eenzelfde feit verscheidene misdrijven oplevert. (Art. 65 S.W.)
20 juni 1975.
1127
22. - Artikel 59 en 60 van het Strafwetboek. - Rechte1· die wegens verscheidene misdrijven ve1·schillende straffen uitsp?·eekt. - Deze beslissing sluit in dat
die m~sdrijven do01· ajzonde1·lijke jeiten
wo1•den opgeleve1·d. De rechter die
wegens verscheidene misdrijven verschillende straffen uitspreekt, beslist dat
deze misdrijven door onderscheiden feiten
worden opgeleverd. (Artt. 59 en 60
S.W.)
20 juni 1975.
1127
23. - Bevel tot aanhouding tegen een
verdachte die een vtijheidsstmj onde1·gaat.
- Bevel tot aanhouding schotst de temtitHet
vom·legging van de stmj niet. bevel tot aanhouding tegen een verdachte die een vrijheidsstraf ondergaat
schorst de tenuitvoerlegging van de
lopende straf niet.
30 juni 1975.
1176
24. Ve1·vangende gevangenisstraf.
Samenloop van wanbed1·iy'ven.
Samenvoeging van de ve1·vangende gevangenisst?·affen. - Deze st1·ajfen mogen
niet zwaatdm· zijn dan zes maanden. Behoudens bijzondere wettelijke bepa-
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ling, mogen de vervangende gevangenisstraffen, bij samenloop van wanbedrijven
en in geval van samenvoeging van die
straffen, niet zwaarder zijn dan zes
maanden. (Artt. 40 en 60 S.W.)
20 augustus 1975.
1187

STRAFVORDERING.

Ve1·volgingen voo1• de C01'1'ectionele 1'echtbank doo1· de atbeidsattditetw· ingesteld
in een aangelegenheid die niet tot de
bevoegdheid van de m·beidsgm·echten behoo?·t. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet
ontvankelijk is de strafvordering welke
de arbeidsauditeur voor de correctionele
rechtbank uitoefent in een aangelegenheid die niet tot de bevoegdheid van de
arbeidsgerechten behoort.
28 januari 1975.
594
SUCCESSIERECHTEN.

1. - Beg1·oting van de in het passiej
van de nalatenschap aannemelijke schuldden. - Regels. - De waarde van de
op het ogenblik van het overlijden
bestaande schulden moet worden vastgesteld volgens de regels betreffende
de begroting van de goederen die het
actief van de nalatenschap uitmaken,
meer bepaald, voor het kapitaal en
de vervallen of verkregen interesten
van de schuldvorderingen, door het
nominaal bedrag van dit kapitaal en
van de interesten, onder voorbehoud van
enige oorzaak van waardevermindering.
(Artt. 21, II, 27 en 28 W. Succ.)
30 oktober 1974.
280
2. - Begmting van de schuldvo1·de1ingen die het actiej van de nalatenschap
uitmaken. - Op deze schuldv01·de1·ingen
jaa1·lijks Ve?'schtddigde inte1·esten bij 'vootbaat door de ove1·ledene ontvangen. Gevolg. - Daar de waarde van een door
erfopvolging overgedragen schuldvordering verminderd is wanneer de jaarlijks
te betalen interesten v66r de vervaldag
door de overledene ontvangen zijn, moeten de interesten voor de periode tussen
de dag van het overlijden en de vervaldag
verminderd worden met het nominaal
in het actief van de nalatenschap aannemelijke bedrag van de schuldvordering. (Artt. 21, II, 27 en 28 VV. Succ.)
30 oktober 1974.
280

3. -

Begtoting van de in het passiej
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van de nalatenschap aannemelijke schtdden. - Op deze schtdden jaa1'l~jks vm·schttldigde inte?·esten bij voo?·baat doo?' de
ove?·ledene betaald. Gevolg. - Daar
de waarde van een door erfopvolging
overgedragen schuld verminderd is wanneer de jaarlijks te betalen interesten
door de overledene v66r de' vervaldag
betaald zijn, moeten de interesten voor
de periode tussen de dag van het overlijden en de vervaldag afgetrokken worden van het nominaal bedrag van de
schuld. (Artt. 21, II, 27 en 28 W. Succ.)
30 oktober 1974.
280

Ove1•ledene die zich ertoe ve1·bonden
heeft gedtwende een zeke1·e tijd bepaalde
p1·oducten niet te maken. ~ Ove?'eenkornst
volgens welke een vm·goeding wO?·dt betaald als aan deze verbintenis niet wO?·dt
voldaan. - Bedrag van deze ve?'goeding
vo1·rnt geen schuld van de nalatenschap.
- W anneer de overledene zich ertoe verbonden heeft gedurende een bepaalde
tijd geen producten te maken en een
vergoeding te betalen als aan deze verbintenis niet wordt voldaan, vonnt het
bedrag van deze vergoeding geen in het
passief van de nalatenschap aannemelijke sclmld. (Artt. 21, II, 27 en 28
W. Succ.)
30 oktober 1974.
280

4. - Beg?·oting van de in het passiej van
de nalatenschap aannernelijke schtdden.

T
TAALGEBRUIK.
1. - Strafzaken. - Nietigheid ten gevolge .van schending van de wet van
15 jttni 1935. - Latm·e, niet loute?' voorbereidende beslissing op tegenspmak. Nietigheid gedekt. Nietigheid ten
gevolge van schending van de wet van
15 j1.mi 1935 op het gebruik der talen
in gerechtszaken wordt gedekt door de
latere, niet louter voorbereidende beslissing op tegenspraak welke zelf door geen
uit de schending van deze wet voortvloeiende nietigheid is aangetast. (Artikel 40, tweede lid wet van 15 juni 1935.)
3 september en 25 september 197 4.
9 en 110

2. - Dienstplicht. - Beslissing van de
Hoge Militiemad. - In het Nederlands
gewezen. - Voo?·ziening in het Fmns.Nietigheid. - Nietig is de in het Frans
gestelde voorziening tegen een in het
N ederlands gewezen beslissing van de
Hoge Militieraad. (Artt. 27 en 40 wet
van 15 j1.mi 1935.)
ll september 197 4.
43
3. - Voo?·ziening in cassatie. - Stmfzaken. - Verklaring van voorziening aan
de directe-nr van de gevangenis. - Akte
van voo?·ziening opgesteld in een andere
taal dan die van de best?·eden beslissing.
- Nietigheid. - Hoewel de eiser tot
cassatie, in strafzaken, zijn verklaring
van voorziening mag doen in de taal
die hij verkiest, moet de directeur van
de gevangenis waar hij gedetineerd is,
die deze verklaring ontvangt, op straffe
van nietigheid, daarvan akte opmaken

in de taal van de bestreden beslissing,
doch in de akte de verklaring zelf weergeven in de taal waarin ze werd gedaan.
(Artt. 27 en 40 wet van 15 juni 1935.)
110
25 september 1974.

4. Stmfzaken. Nietigheid ten
gevolge van schending van de wet van
15 juni 1935. Latm·e, niet zuive1·
voo?·be?·eidende beslissing op tegenspmak.
- Gedekte nietigheid. - Nietigheid ten
gevolge van schending van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen
in gerechtszaken wordt gedekt door de
latere, niet zuiver voorbereidende beslissing op tegenspraak die zelf niet lijdt
aan een nietigheid ten gevolge van de
schending van die wet. (Art. 40, lid 2,
wet van 15 j1.mi 1935.)
25 september 1974.
110

5.- Dienstplicht.- Ee1•ste voo?·ziening
in cassatie niet ontvankelijk ve1·klam•d
wegens schending van de .wet van 15 juni
1935. - VerzoekscMift dat deze voorziening bevestigt. - VerzoekscMift dat geen
tweecle vooTziening is. Geen tweede
voorziening in cassatie in de zin van
artikel 40, lid 4, van de wet van 15 juni
1935 is het verzoekschrift, waarbij
de dienstplichtige zich ertoe beperkt
zijn eerste voorziening, die wegens over·
treding van die wet niet ontvankelijk is
verklaard, te bevestigen.
6 november 1974.
313
6 . - Voo?·ziening in cassatie.- Stmfzaken. - Akte van voorziening opgesteld
in een ande1·e taal clan die van cle best?·eden

TAALGEBRUIK.

beslissing. Nietigheid. Nietig is
de in het Frans opgestelde akte van
voorziening tegen een beslissing die
in het Nederlands is gewezen. (Artt. 27
en 40 wet van 15 juni 1935.)
14 januari 1975.
533

7. - D1titse taal.
Stmfzaken. Geen otficiele ve1·taling in het Duits van
de ove?'t?·eden wettelijke en ve?·m·deningsbepalingen. - Sluit de toepassing van
deze 1·egelmatig bekendgemaakte bepalingen niet 1tit. - Geen beletsel voor vervolgingen zijn het feit dat er geen officiele
vertaling in het Duits bestaat van de
wetten en besluiten welke iemand die
voor de gerechten van de kantons van
het Duits taalgebied wordt vervolgd,
volgen~ de telastlegging overtreden heeft,
aangez1en de wetten gestemd, bekrachtigd, afgekondigd en bekendgemaakt
worden in het Frans en het N ederlands, de koninldijke en ministeriele besluiten in het Frans en het Nederlands
zijn gesteld en beide in de regel in
geheel het Koninkrijk verplicht zijn de
tiende dag na hun bekendmaking. (Art. 1
wet van 18 april 1898 en thans art. 1
wet van 31 mei 1961; artt. 4 en 6
lid 1, en 56 gecoordineerde wetter~
van 18 juli 1966 op het gebruik der
talen in bestuurszaken.)
20 januari 1975.
557
8. - Bu1·gerlijke zaken. - Ve1·zoek tot
oproeping in Ve?'Zoening vom· de we?·k?'echte?'S?'aad. - Ve1·zoek rvietig ve?·klaa?·d
wegens schending van de taalwet in
g~rechtszaken. Stuiting van de ve?janng. Ret verzoek tot oproeping in
verzoening voor de werlu'echtersraad
dat nietig verldaard wordt omdat het
gesteld is in een andere taal dan die van
de rechtspleging, stuit de verjaring.
(Art. 40, lid 3, wet van 15 jtmi 1935;
art. 53 wet van 9 juli 1926.)
29 januari 1975.
612
9. - Duitse taal. - Rechtspleging voor
het Hof van cassatie. - Stmjzaken. Best1·eden beslissing en cassatiebe1·oep
in het D1tits. Beschikking van de
ee1·ste voo?·zitter waa1·bij de taal van de
rechtspleging wm·dt vastgestelcl. - Wanneer het cassatieberoep tegen een in
h~t . Dui~s gewezen strafrechtelijke beshssmg m dezelfde taal is opgemaakt,
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 voort-
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gezet. (Artt. 27bis, § 2, wet van 15 juni
1935 en 9 wet van 20 juni 1953.)
3 maart 1975.
746
10. Best1t1wszaken.
Gecoih·dineerde wetien van 18 juli 1966. - We?·kgeve?' die de nietigheid opwe1·pt van bijdragestulcken welke doo?' een fonds vom·
bestaanszelce?'lwid in het Fmns zijn gesteld. ~ Rechtm· die zich onbevoegd verlclaa?'t om na te gaan of deze st1tkken in
het D1tits moesten gesteld zijn. OnOnwettelijk is
wettelijlce beslissing. de beslissing van de rechter die zich
onbevoegd verldaart om na te gaan of
een fonds voor bestaanszekerheid aan
een werkgever stukken in het Duits
moest zenden:, als deze werkgever zich
beriep op de nietigheid van de aan hem
gerichte en in het Frans gestelde stukken.
(Art. 58 wetten betreffende het gebruik
van de talen in bestuurszaken, gecoorclineerd op 18 juli 1966.)
1026
28 mei 1975.

11. Best1turszaken.
Gecoih·dinee?·de wetten van 18 j1tli 1966. - Rechte?'
die een dienst wam·op deze wetten van
toepassing zijn, niet lean verom·delen om
aan een wm·lcgever fo?'m1tlieren in een wel
bepaalde taal te zenden. - V olgens geen
enkele bepaling van de wetten betreffende het gebruik van de talen in bestuurszaken gecoordineerd op 18 juli
1966 mag de rechter een dienst, waarop
genoemde wetten van toepassing zijn,
veroordelen om voortaan aan een werknemer bijdragestukken te zenden welke
in een wel bepaalde taal zijn gesteld.
28 mei 1975.
1026
12. - Stmfzalcen. - Ve1·dachte wiens
woonplaats is gevestigd in een Duitstalige
gemeente, in het ?'echtsgebied van de
Oo?'?'ectionele Rechtbanlc te Ve?·vie?·s. Rechtspleging voo?' dit ge1•echt moet in het
D1tits gevom·d wm·den, als de ve1·dachte
Z1tllcs m·aagt. - W anneer de verdachte
van Belgische nationaliteit zijn woonplaats in een Duitstalige gemeente, in
het rechtsgebied van de Correctionele
Rechtbank te V erviers, heeft en in de
vormen van artikel 16 van de wet van
15 juni 1935 een aanvraag daartoe doet,
moet de rechtspleging in het Duits gevoerd worden, zelfs indien het misclrijf
onder de bevoegdheid valt van het Hof
van assisen te Luik waarvoor de rechtspleging in het Frans wordt gevoerd.
(Artt. 1, 16, 17, lid3, en19, lid1, wet van
15 jtmi 1935.) (Impliciete oplossing.)
9 juni 1975.
1070
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13.
Strajzaken. - Rechtscollege in
hager be1·oep. Verplicht geb1·uik van
de taal waw·in de bestreden beslissing is
gesteld. V oor alle rechtscolleges in
hoger beroep wordt, voor de rechtspleging, de taal gebruikt waarin de bestreden
beslissing is gesteld, zelfs indien deze
beslissing moet nietig worden verklaard
wegens overtreding van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken. (Art. 24 wet van 15 juni
1935.) (Impliciete oplossing.)
9 juni 1975.
1070

14. - Duitse taal. - Stmfzaken. Geen officiele ve1·taling in het Duits van
de overtreden wettelijke en ve?·ordeningsbepalingen. - Slttit de toepassing van
deze 1·egelmatig belcendgemaakte bepalingen niet ttit. - Geen beletsel voor vervolgingen is het feit dat er geen officiele vertaling in het Duits bestaat van
de wetten en besluiten welke iemand die
v66r de gerechten van de kantons van
het Duitse taalgebied, volgens de telastlegging, overtreden heeft, aangezien de
wetten en besluiten regelmatig bekendgemaakt zijn. (Art. I wet van 18 april
I898 en thans art. I wet van 3I mei I96I;
artt. 4 en 6, lid I, en art. 56 van de gecoordineerde wetten van I8 juli I966
op het gebruik der talen in bestuurszaken.)
23 juni I975.
ll29
TELEGRAAF EN TELEFOON.

Radio-mm·oepuitzendingen. - Taxe op
de toestellen voor het ontvangen van
mdio-omroepuitzendingen. Geen beperking aan de auteursrechten welke bij
de wet van 22 maw·t 1886 zijn toegelcend.
-De wet van 22 jannari I960 betreffende
de taksen op de toestellen voor het ontvangen van radio-omroepuitzendingen
heeft geen enkele beperking of inkorting
gebracht aan de rechten, die door de
wet van 22 maart I886 aan de auteur
van een letterkundig of km1stwerk toegekend worden.
27 febrnari I975.
736
TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE.

Wettelijke gemeenschap. Van tqfel
en bed of jeitelijlc gescheiden echtgenoten
die ieder ten onrechte de termijnen van een
invaliditeitspensioen voor mijnwerkers ont-

vangen. - Verplichte tentggave ten laste
van de gemeenschap. - Wanneer in een
wettelijke gemeenschap ieder van de van
tafel en bed of feitelijk gescheiden echtgenoten ten onrechte de termijnen van
een invaliditeitspensioen voor mijnwerkers heeft ontvangen, vallen deze termijnen in de gemeenschap, welke, zolang
deze dnurt, het genot ervan heeft ; de
gemeenschap is bijgevolg verplicht ze
terug te betalen, ongeacht de verdeling
ervan tussen de echtgenoten. (Artt. I376,
1401, I409 en I419 B.W.; art. I4 K.B.
van 28 mei I958; art. 22 K.B. van
I9 november I970.)
4 juni 1975.
105l
TRAMS.

Ove1·treding van w·tikel 6, lid 5, van het
Jconinlclijlc beslttit van 27 januari 1931.
Overtreding die stmjbaa1· is, zelfs
indien hieruit geen schade is ontstaan. Om de overtreding van artikel 6, lid 5,
van het koninklijk beslnit van 27 januari
I93I strafbaar te stellen, wordt niet
vereist dat hieruit schade is ontstaan.
7 januari I975.
5I2
TUSSENKOMST.

1. - Burge?'lijlce zaken. - Cassatiegeding. V onle1·ing tot bindendve?·lclaring van het arrest door de e1:se1' in cassatie
ingesteld. - V e?'We?'ping van het cassatieberoep. Vordering zonder belang. Verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de vordering tot
bindendverklaring van het arrest, welke
de eiser in cassatie heeft ingesteld.
II september, I9 december 1974
en 28 februari I975.
43, 469 en 741
2. - Bttrge1·lijlce zaken. Cassatiegeding. Vonle1·ing tot bindendve?·klaring van het arrest ingesteld doo?' de eise1·
tot cassatie.
Ontvanlcelijkheid.
Voorwaw·den. - Niet ontvankelijk is de
vordering tot bindendverklaring van het
arrest ingesteld door de eiser tot cassatie,
wanneer deze niet doet blijken van enig
belang om het arrest bindend te doen
verldaren voor de tot tnssenkomst opgeroepen partij .
3I januari, 20 maart en 29 mei I975.
62I, 819 en1033
3. Btwgerlijke zaken. - Cassatiegeding. - Ontvankelijkheid van de eis

UITLEVERING.
tot veTbindendve1·klaring van het a1·1·est
doo1· de eiser tot cassatie ingesteld. Inwilliging van de voorziening. - Eis
geg1·ond ve1·klaa1'd. - Wanneer het Hof
de voorziening inwilligt, verklaart het
gegrond, de ontvankelijke eis tot verbindendverklaring van het arrest, welke
door de eiser tot cassatie werd ingesteld.
27 februari en 17 april 1975.
739 en 908
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komst opgeroepen partij voor deze reeds
bindend is, doordat zij partij is bij een
voorziening ingesteld door een andere
partij die de vernietiging van die beslissing bekomt.
9 april 1975.

861

5. - Btwoge1'lijke zaken. - Oassatiegeding. - Eis tot veTbinclendve1·klm·ing
van het a1'1·est dooT de eise1' tot cassatie
ingesteld. - Ontvankelijkheid. - YooTwaaTde. - De eis tot verbindendverklaring van het arrest door de eiser tot
cassatie ingesteld, is niet ontvankelijk,
wanneer deze niet doet blijken van een
belang om het arrest verbindend te doen
verklaren voor de in tussenkomst opgeroepen partijen.
17 april 197 5.
· 908

4. - Bnrge1'lijke zaken. - Oassatiegeding. V 01·de1·ing tot bindendve?·kla1'ing van het aT1'est dooT de eise1· tot cassatie ingesteld. Ontvankelijkheid. Yoo1·waaTde.- De vordering tot bindendverldaring van het arrest door de eiser
tot cassatie ingesteld, is niet ontvankelijk, wanneer de vernietiging van de
beslissing ten aanzien van de in tussen-

u
UITLEVERING.

1. - Rogatoire comm~ss~e nitgaande
van de bevoegde v1·eemde antoTiteit en
stTekkende tot een httiszoeking of tot inbeslagneming van stnkken of voo1'WeTpen. Toepasselijkheid van de ngels van aTtikel 11 van de wet van 15 maaTt 1874
en niet van die van aTtikel 5, lid 4, van
deze wet. - W anneer v66r een verzoek
om uitlevering een rogatoire commissie
uitgaande van de bevoegde vreemde
overheid strekt tot een huiszoeking of
tot inbeslagneming van stukken of voorwerpen, wordt de procedure geregeld
door artikel 11 van de wet van 15 maart
1874 op de uitleveringen en niet door
artikel 5, lid 4, van deze wet en de artikelen 87 tot 90 van het Wetboek van
strafvordering.
23 juni 1975.
1130
Ge1·echt dat moet beslissen ove1· de
ove1·zending van de papie1·en en ande1·e in
beslag genomen vooTWeTpen aan de V1'eemde, om nitleve1·ing ve1·zoekende 1'egeTing.
- Opd1·acht. - Het gerecht dat moet
beslissen over de overzending van papieren en andere in beslag genomen voorwerpen aan de vree1nde, mn uitlevering
verzoekende regering oefent toezicht
uit op de regelmatigheid van de procedure
en gaat inzonderheid na of deze papieren
en voorwerpen rechtstreeks betrekking
hebben op het ten laste gelegde feit ; het
kan, in de regel, en tenzij het een evi2. -

dente fout vaststeld, de grond van de
zaak niet onderzoeken. (Art. 5, lid 6,
wet van 15 maart 1874.)
23 juni 1975.
1130

3. - Bevelen tot aanhouding dooT de
bttitenlandse ove1·heid wegens dezeljde feiten ve1·leend. Exeqttatu1·. Y ooTwam·den. W anneer de buitenlandse
overheid twee bevelen tot aanhouding
wegens dezelfde feiten heeft verleend
tegen degene om wiens uitlevering werd
verzocht, en het eerste bevel slechts voorlopig werd verleend, wordt de wettelijkheid van de procedure van executoirverldaring van het tweede bevel niet beil~
vloed door het bestaan van het eerste
bevel en evenmin door de daaropvolgende spoedprocedure.
20 augustus 1975.
1188
4. - Ove1·eenkomst betTejJende de uitleve1·ing en wede1·zijdse 1·echtslmlp in
stTajzaken tttssen Belgie en de Bonds1'epubliek Duitsland. -Bevel tot aanhouding door· de buitenlandse oveTheid veTleend. - Yer·eiste venneldingen. - Hoewei, krachtens de overeenkomst betreffende de uitlevering en wederzijdse
rechtshulp in strafzaken tussen het
Koninkrijk Belgiii en de Bondsrepubliek
Duitsland, het bevel tot aanhouding de
uiteenzetting van de feiten moet bevatten
en de plaats van het misdrijf zo nauwkeurig mogelijk moet opgeven, mag deze
laatste vermelding, onder voorbehoud
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van de eerbiediging van de rechten van
de verdediging, niettemin blijken uit de
stukken betreffende de voorlopige aanhouding.
20 augustus 1975.
1188

de uitoefening van de verordenende
macht van de Koning buiten de door
artikel 67 van de Grondwet gestelde
grenzen uitbreiden.
6 september 1974.
21

UITVOERENDE MACHT.

2. - Koning. - Bevoegdheden van de
Koning.- Koning bij de wet van 31 maa1·t
1967 gemachtigd om de wet van 25 jttli
1938 op te heffen.- Overeenkomstig artikel 78 van de Grondwet bij de wet van
31 maart 1967 daartoe gemachtigd,
heeft de Koning, ingevolge het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967,
de wet van 25 juli 1938 tot oprichting
van de Orde van geneesheren op geldige
wijze opgeheven.
6 september 1974 en 12 juni 1975.
21 en 1081

1. - Koning. - Bevoegdheden van de
Koning. Grondwet, artikel 78. Bevoegdheden aan de Koning toegekend
do01· bijzonde1·e wetten, krachtens de G1·ondwet zelf ttitgevaardigd. - Uitoefening van
de ve1'o1·denende macht van de Koning
kan bttiten de door a1·tikel 67 van de
Grondwet gestelde g1·enzen worden uitgeb?·eid. - Ingevolge artikel 78 van de
Grondwet kan een bijzondere wet, krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd,

v
VALSHEID EN GEBRUIK
VALSE STUKKEN.

VAN

1. - V alsheid in geschriften of gebruik
van valse stttkken met het oogmerk om de
inkomstenbelastingen te ontduiken of een
de1•de daaraan te doen ontsnappen. Geen toepassing van opdeciemen.
De wet van 5 maart 1952 betreffende de
opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten is niet van toepassing op de
geldboeten wegens valsheid en gebruik
van valse stukken met het oogmerk om
de inkomstenbelastingen te ontduiken
of een derde daaraan te doen ontsnappen.
(Artt. 342 en 348, tweede lid, W.I.B.)
17 maart 1975.
802
2. - Valsheid in gesch?-iften. - Mogelijk nadeel. Mate1·ieel bestanddeel
van het miscl1·ijj. Beg1'ip. Om
valsheid in geschriften te kunnen straffen, wordt niet vereist dat de valsheid
werkelijk een nadeel berokkent; het volstaat dat hieruit schade kan voortvloeien wanneer zij wordt gepleegd,
zelfs indien er later geen schade ontstaat. (Artt. 194, 195 en 196 S.W.)
IS maart 1975.
807

3. -Valsheid gepleegd met het oogmerk
om de inkomstenbelastingen te ontdttiken.
- Ve1·volgingen ingesteld door het openbaa?' ministerie alleen. Wettelijkheid
van de ve1·oordeling tot een gevangenisstraf. - Onwettelijkheid van de VB1'001'deling tot een geldboete. - W anneer door

het openbaar ministerie bij het strafgerecht de rechtsvordering wettelijk aanhangig wordt gemaakt teneinde een
hoofdgevangenisstraf toe te passen wegens valsheid en gebruik van va1se stukken gepleegd met het oogmerk om de
inkomstenbelastingen te ontduiken, kan
dit strafgerecht evenwel, bij gebrek aan
vervolging door de administratie der
directe belastingen, de beklaagde niet
veroordelen tot een geldboete. (Artikelen 342 en 350 W.I.B.)
18 maart 1975.
808

4. - Valsheid in gesch?-iften gepleegd
met een becl1·ieglijk opzet dat niet enkel
bestaat in de ontduiking van een met het
Overt1·eding
zegel gelijkgestelde taks. gestraft doo1' de artikelen 193 en volgende
van het St?·afwetboek en niet door artikel 207 van het W etboek van de met het
zegel gelijkgestelde taksen. - Valsheid
in geschriften die niet enkel wordt
gepleegd met het opzet een met het
zegel gelijkgestelde taks te ontduiken
wordt gestraft door de artikelen 193 en
volgende van het Strafwetboek en niet
door artikel 207 van het W etboek van
het met het zegel gelijkgestelde taksen.
15 april 1975.
890
5. - Deelneming aan misd1·ijven. Ve1·oordeling wegens deelneming aan dit
misd1·ijf.- Wettelijkheid.- Voorwaarde.
- Om een beklaagde wettelijk te kunnen veroordelen als mededader van
het misdrijf « valsheid in geschriften en

VASTSTELLING IDENTITEIT. gebruik van valse stukken " wordt niet
vereist dat alle bestanddelen van het
misdrijf in de deelnemingshandelingen
aanwezig zijn ; het is voldoende dat
vaststaat dat een dader het misdrijf
« valsheid in geschriften en gebr.uik van
valse stukken " heeft gepleegd en dat de
mededader wetens aan de uitvoering van
het misdrijf heeft deelgenomen op een
van de in lid 2 en 3 van artikel 66 van
het Strafwetboek bepaalde wijzen. (Artikelen 66, 193, 196, 197 en 213 S.W.)
15 april 197 5.
890

6. - Pr·oces-vm·baal van een openbare
verkoping dom· een ger·echtsdetwwam·der·
opgemaakt. - Vaststelling van de openbare toewijzing van voorwer·pen die in
werkelijkheid niet ver·lcocht of voomf uit
de hand ver·kocht wm·den. - V alsheid in
openbm·e gesclwijten. Als valsheid
in geschriften wordt beschouwd het door
een gerechtsdeurwaarder opgemaakte
proces-verbaal van een openbare verkoping van roerende goederen waarin wordt
vastgesteld dat voorwerpen openbaar
zijn toegewezen, hoewel zij in werkelijkheid niet verkocht of vooraf uit de hand
verkocht worden.
15 april 1975.
890

7. - V alsheid in authentieke gesch?-ijV alsheid lean gepleegd wor·den
ten: buiten de voor·waarden van m·tilcel 195
' van het Stmfwetboel£. V alsheid in
authentieke geschriften kan gepleegd
worden buiten de voorwaarden van
artikel 195 van het Strafwetboek, o.a.
onder de voorwaarden van artikel 196
van hetzelfde wetboek.
15 april 1975.
890
VASTSTELLING VAN DE IDENTITEIT VAN EEN VROEGER VEROORDEELDE.

Geschiedt uitslttitend door· het gM'echt
dat hem veroor·deeld heejt. - Krachtens
artikel 518 van het Wetboek van strafvordering geschiedt de vaststelling van
de identiteit van een veroordeelde, die
ontvlucht en opnieuw aangehouden is,
uitsluitend door het gerecht dat hem
veroordeelt heeft, zelfs als een cassatieberoep wordt ingesteld tegen het arrest
waardoor hij werd veroordeeld.
2 juni 1975.
1040
VENNOOTSCHAPPEN.

1. -

Handelsvennootschappen. -

V m·-

VENNOOTSCHAPPEN.
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der·ing op eenzijdig verzoekschr·ijt.
V ereiste ver·meldingen van het verzoekscMijt. - Identiteit van de ver·zoekende
vennootschappen. - Om van hun identiteit te do en blij ken is het voldoende htm
benaming, httn r·echtslcarakter· en hun
maatschappelijke zetel op te geven. Om van de identiteit te doen blijken
van de rechtspersonen en met name van
de handelsvennootschappen die als " verzoekers " optreden in een vordering op
eenzijdig verzoekschrift is het voldoende
in het verzoekschrift hun benaming, hun
rechtskarakter en hun maatschappelijke
zetel op te geven ; de vermelding van de
namn, de voornaam, de woonplaats en
de hoedanigheid van hun organen is niet
vereist. (Artt. 703, lid 2, en 1026, 2°,
G.W.)
471
20 december 197 4.
2. - Handelsvennootschappen. - Vorder·ing op eenzijdig ver·zoeksch1·ijt. Identiteit van de verzoekende r·echtspm·sonen. - Om van hun identiteit te doen blijken geven zij httn benaming, hun rechtslcar·aktm· en hun maatschappelijlce zetel
op. - Recht voor· de par·tij tegen wie het
ver·zoelcsclwift wor·dt inger·oeper• om te
eisen dat de vennootschappen de identiteit
meedelen van de natutt?'lijke per·sonen die
lmn m·ganen zijn. - De partij tegen wie
een eenzijdig verzoekschrift wordt ingeroepen dat uitgaat van rechtspersonen
en met name van handelsvennootschappen wier identiteit slechts blijkt door
opgave van hun benaming, lllm rechtskarakter en hun maatschappelijke zetel,
heeft het recht om in elke stand van het
geding te eisen dat de rechtspersonen
haar de identiteit meedelen van de
natuu:rlijke personen die hun organen
zijn. (A:rtt. 703, lid 3, en 1026, 2° G.W.)
20 december 197 4.
4 7l

3. - Per·sonerwennootschappen met beper·kte aanspr·akelijkheid. - Opr·ichtingsalcte. Gecoor·dineerde wetten op de
handelsvennootschappen, ar·tikel 116. Dr·aagwijdte van deze bepaling. - Uit
artikel 116 van de gecoordineerde wetten
op de handelsvennootschappen volgt niet
dat hij die in een personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid iets inbrengt, er vennoot van wordt.
7 februari 1975.
642

4. - Per·sonenvennootschappen met beper·kte [tanspmkelijkheid. - Opr·ichtingsakte. Gecoordineerde wetten op de
handelsvennootschappen, ar·tikel123, em·ste
lid. - Draagwijdte van deze bepaling. -
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In de zin van artike1 123, eerste lid, van
de gecoi:irdineerde wetten op de handelsvennootschappen worden enkel als oprichters van een personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid beschouwd, niettegenstaande elk daarmee
strijdig heeling, zij die bij het verlijden
van de oprichtingsakte zijn verschenen
en iets inbrengen tegen toekenning van
deelbewijzen waarop zij inschrijven.
7 februari 1975.
642
5. - Vennootschap oncle1· een gemeenschappelijlce naam. Ve1·ejjening. Toe te passen 1'egels. - In de vemwotschappen onder een gemeenschappelijke
naam, zoals in de vem1ootschappen bij
enkele geldschieting, kunnen de beslissingen over de wijze van vereffening en
de benoeming van de vereffenaars slechts
genomen worden mits toestemming van
de helft der vennoten die de drie vierde
delen van het maatschappelijk bezit
in handen hebben; bij ontstentenis van
deze meerderheid, wordt door de rechtbanken beslist. (Art. 179 gecoi:irdineerde
wetten op de handelsvennootschappen.)
4 april 1975.
838

6. - Vennootschap onder een gemeenschappelijlce naam. Vereffening. Beslissingen van de helft van de vennoten
die de clrie vieTde clelen van het maatschappelijlc bezit in hanclen hebben. - Vennoot
die clo01· de ancleTe vennoten wederTechtelijlc
belet we1·d deel te nemen aan de ve1·gade1·ing
die deze beslissingen heeft genomen. Nietigheid van deze beslissingen.
De beslissingen over de wijze van
vereffening van een vennootschap onder
een gemeenschappelijke naam en over
de benoeming van de vereffenaars, hoewei zij genomen zijn met toestemming
van de helft der vem1oten die de drie
vierde delen van het maatschappelijk
bezit in handen hebben, zijn niettemin
nietig als een van de andere vennoten
wederrechtelijk belet werd deel te nemen
aan de vergadering die deze beslissingen
heeft genomen, omdat hij o.a. niet opgeroepen werd, en als bewezen is dat zijn
belangen daardoor geschaad werden.
4 april 1975.
838
7. Vennootschap oncle1• een gemeenschappelijlce naam. Balansen goeclgelceunl met mee1·de~·heid van stemmen
cler vennoten. Ove1·eenlcomst volgens
wellce de vennoten dienaangaancle met
mee1·de1·heid van stemmen beslissen. Vennoot die niet heeft deelgenomen aan de
ve1·gaclering wam·op de balans werd goed-

gelcem·d omdat hij uit de vennootschap was
ttitgesloten. Rechter die beslist dat,
hoewel deze vennoot wede?'?'echtelijlc was
uitgesloten, de beslissing tot goedlceuring
regelmatig was. Onwettelijlcheid. Hoewel de overeenkomst tussen de
vennoten van een vennootschap onder
een gemeenschappelijke naam wordt
vastgesteld dat de balansen met meerderheid van stemmen worden goedgekeurd,
heeft ieder van de vennoten het recht om
aan de vergaderingen deel te ne1nen
waarop o.a. de balansen worden goedgekeurd; de rechter beslist dus wederrechtelijk dat de balansen door een dergelijke
meerderheid werden goedgekeurd zelfs
indien een wederrechtelijk uit de vennootschap uitgesloten vennoot niet kon
deelnemen aan de vergaderingen die de
balansen hebben goedgekeurd. (Artikelen 1832 en 1833 B.W. en art. 1
gecoi:irdineerde wetten op de handelsvennootschappen.)
4 april 1975.
838
8. Personenvennootschap met beperlcte aanspmlcelijlcheid. - Arrest waa?'in erop gewezen wordt dat de betelcening
van een schatting ir1r belastingzalcen gedaan
werd aan een zaalcvoerder handelende voor
relcening van de vennootschap. - Vaststelling dat de betelcening gedaan WM'd aan
deze zaalcvoe?·deT in zijn hoedanigheid van
orgaan van de vennootschap. Door,
erop te wijzen dat de betekening van
een schatting in belastingzaken gedaan
werd aan een ·zaakvoerder van een
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, handelende voor rekening van de vennootschap, stelt de
rechter vast dat zij gedaan werd aan deze
zaakvoerder in zijn hoedanigheid van
orgaan van de vennootschap. (Artikelen 129 en 130 gecoi:ird. wetten op de
handelsvennootschappen.)
7 april 1975.
853
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1. - Voorwam·delijlce verbintenis. Opschortende verbintenis. Burgerlijlc
Wetboelc, artilcel1168 en 1181.- BegTip.
-Deartikelen ll68en 1181 vanhetBurgerlijk Wetboek worden geschonden door
de rechter die, nadat hij heeft vastgesteld
dat een partij haar verbintenis tot betaling van een geldsom heeft doen afhangen
van de voorwaarde dat haar eventuele
schuldeiser iets wel bepaalds uitvoert,
deze partij tot betaling van die geldsom

VERDELING. veroordee1t zonder inachtneming van
deze voorwaarde.
10 oktober 1974.
189

2. - V e1·tmging in de uitvoe1·ing van
een ve1·bintenis tot betaling van een geldsam. - Schadevm·goeding ten gevolge van
deze ve1·tmging. Wettelijke 1·ente. Schadevergoeding ten gevo1ge van vertraging in de uitvoering van een verbintenis tot beta1ing van een ge1dsom mag
s1echts bestaan in de wettelijke rente.
(Art. 1153 B.W.)
13 maart 1975.
782
3. Tijdsbepaling.
Beg1·ip. Een schu1d is met tijdsbepaling aangegaan en is geen voorwaardelijke schuld,
als over de toekomstige gebeurtenis
zekerheid bestaat, zelfs indien het tijdstip van de verwezenlijking hiervan niet
gekend is. (Art. 1185 B.W.)
17 april 1975.
914
VERDELING.
1. - V M'effening van nalatenschap. On1·oeTende goedeTen.
Veiling.
Gevoeglijk te vm·delen goede1·en. - Beg1·ip.
Door te bepa1en dat moet worden
overgegaan tot de veiling van de onverdeelde goederen, namelijk van de onroerende goederen, « indien zij niet gevoeg1ijk verdeeld kmmen worden "• began de
artikelen 827 van het Burgerlijk Wetboek
en 1211 van het Gerechtelijk Wetbo.ek met de woorden « niet gevoeglijk "•
zowe1 de feitelijke onmogelijld1eid van
dergelijke verde1ing als alle andere
feitelijke omstandigheden die kunnen
bijdragen tot het ontbreken van gevoeglij1d1eid. (Impliciete oplossing.)
6 jm1i 1975.
1065
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veTeniging zoncle1· winstoogmeTk. - Dagvam·cling betekencl aan al de leclen van
de 1·aad van behee1· in die hoeclanigheicl,
doch niet aan de VM'eniging zelf. - Betekening 1·echtsgeldig als betekening aan
de ve1·eniging zoncle1· winstoogmeTk. W anneer de dagvaarding van een vereniging zoi1der winstoogmerk wordt betekend aan a1 de leden van de raad
van beheer in die hoedanigheid maar
niet aan de vereniging zelf, is die betekening rechsgeldig als betekening aan
de vereniging zonder winstoogmerk. (Artikelen 33, 34, 35 en 37 G.W.)
24 oktober 1974.
256

VERHAAL OP DE RECHTER.
Nooclzalcelijke t1.tssenkomst van een aclvocaat bij het Hoj van cassatie. - Daar
het verhaal op de rechter een burgerrechtelijk geding is, is het slechts ontvankelijk indien het wordt ingeleid
door een verzoekschrift ondertekend door
een advocaat bij het Hof van cassatie.
(Artt. 478, 1080, 1140 tot 1147 G.W.)
3 oktober 1974.
163

VERJARING.
HooFDSTUK

I. -

Belastingzaken.

HoOFDSTUK

II. -

Btw·geTlijke zaken.

HooFDSTUK

III. -

St1·ajzaken.

HOOFDSTUK I.
BELASTINGZAKEN,

HOOFDSTUK II.
BuRGERLIJKE ZAKEN.

2 . - Ve1·ejfening van nalatenschap. Om·oe1·ende goecle1·en.
Veiling.
Gevoeglijk te veTclelen goecle1·en. - Beom·cleling clam· de jeiten1·echte1·. De
feitenrechter beoordeelt in feite en
derhalve soeverein of de onroerende
goederen waarvan de verdeling gevorderd wordt, a1· dan niet gevoeg1ijk in
natura kt.mnen verdeeld worden. (Artikel 827 B.W. en art. 1211 G.W.)
6 jtmi 1975.
1065

VERENIGING
OOGMERK.
Dagvaa1·cling. -

ZONDER WINSTDagvaa1·cling van een

1. - B1wge1·lijke zaken. - VoTcle1·ing
tot m·ijwa1·ing ingestelcl als gevolg van een
hoojclvo1'de1·ing tot betaling van schadeve1·goeding. ~ V e1·klm·ing clat de vonle1·ing
tot v1·ijtvaTing samenhangt met de hoofdV01'cle1·ing en daa1·mee een geheel vormt. Stttiting van de ve1ja1·ing van de hoofdV01'dM·ing. - Beslissing dat de vo1'de1·ing
tot mijwa1·ing, t.a.v. de ve1ja1·ing, hetzelfde
lot onde1·gaat als de hoojdvo1·de1·ing. -'-Wettelijkheid.
Wettelijk gerechtvaardigd is het arrest dat vastgeste1d
heeft dat eerr vordering tot vrijwaring
als gevolg van een hoofdvordering tot
betaling van schadevergoeding daarmee
samenhangt en ermee een gehee1 vormt
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en beslist dat de verjaring van de hoofdvordering wettelijk gestuit is, zodat de
vordering tot vrijwaring, t.a.v. de verjar:ing, hetzelfde lot ondergaat als de
hoofdvordering.
20 september 1974.

92

~. Bttrgedijke zaken. - Ver·zoek tot
oproeping in ver·zoening voor· de wer·kr·echte1'S1'aad. - Verzoek nietig ver·klaanl
wegens schending van de taalwet in ger·echtszaken. - Stttiting van de ve1jaring.
Het verzoek tot oproep:ing in verzoening voor de werkrechtersraad, dat
nietig verldaard wordt omdat het geste1d
is in een andere taal dan die van de
rechtspleging, stuit de verjaring. (Artikel 40, lid 3, wet van 15 juni 1935;
art. 53 wet van 9 juli 1926.)

29 januari 1975.

612

HOOFDSTUK III.
STRAFZAKEN.

3. - Strafzaken. - Bttrger·lijke zaken.
- Verkeer·songeval in de Bondsr·epubliek
Dtdtsland. - Verjaring gestuit. -Wanneer op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duits1and een verkeersongeval
heeft plaatsgehacl, worclt de verjar:ing
van de burgerlijke rechtsvorclering wegens overtreding van de wetgeving op
het wegverkeer gestuit door onderhandelingen tussen het slachtoffer en de
daders van het ongeval binnen twee
maanden vanaf de dag van de overtreding. (Art. 14, eerste en tweede
lid, Duitse federale wet op het wegverkeer.)
20 september 1974.
92
4. - Stmfzaken. - StmfvordeTing.
Ar·beid. - Betaalde feestdagen. - Nietbetaling van de lonen of van de bijdragen
vooT de betaalde feestdagen of voor• het
vergeldend verlof. - Besluitwet. van 25 februar-i 1947, ar·tikel 13 en 18. - Ver-jajaringster·mijn. - De strafvorder:ing die
voortvloeit uit de overtred:ing van artikel 13 van de besluitwet van 25 februari
1947 betreffende het toekennen van loon
aan de werknemers voor een bepaald aantal feestdagen per jaar verjaart, bij ontstentenis van een oorzaak waardoor de
verjaring wordt geschorst na verloop
van een jaar sinds de laatste daad van
onderzoek of van vervolging te rekenen
van de dag waarop de overtreding is
gepleegd. (Art. 18 beslu:itwet van 25 fe-

bruari 1947 en artt. 22 en 25 wet van
17 april 1878.)
8 oktober 1974.
175

5. - Str·afzaken. - Voor·tchtr·end misclr·ijf. - Verjaring van de stTafvoTder·ing
begint pas te lopen wanneer de stmfbare
toestand is geeindigd. - Verlating van
behoeftige kinderen levert een misdrijf
op ; verjaring van de strafvordering voor
dit misclr:ijf begint pas te !open wanneer
de strafbare toestand is geeindigd.
14 oktober 1974.
209
6. - Stmfzaken. - Overtr·eding van de
wet betr·effende de politie over het wegver·keer· of van het wegver·keer·sr-eglement. Termijn. - De strafvordering volgend
uit een overtred:ing van de wet betreffende de politie over het wegverkeer of
van het wegverkeersreglement verjaart,
bij ontstentenis van een oorzaak van
schorsing van de verjar:ing, door verloop
van een jaar sinds de laatste daad van
onderzoek of van vervolging, verr:icht
gedurende het jaar te rekenen van de
dag waarop het misdrijf is gepleegd.
(Art. 68 wet betreffende de politic over
het wegverkeer ; artt. 22, 23 en 25 wet
van 17 april 1878.)
14 oktober 1974, 18 februari en
17 maart 1975.
218, 675 en 805
7. - Stmfzaken. - Overtr·edingen van
de wettelijke en ver·or·denende bepalingen
inzake wer·kloosheid. - Verjar·ing na een
jaar·. - Overeenkomstig artikel 31 van
de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang
en financieel herstel verjaart de strafvorder:ing voortvloe:iencl uit overtrecling
van de bepalingen van titel II van
genoemde wet of van de uitvoer:ingsbesluiten ervan, met name de overtredingen van de bepal:ingen inzake werkloosheidsverzekering na een jaar.
9 december 1974.
416
8. - Strafzaken. - Strafvorder·ing. Gecontr·aventionaliseerd wanbedTijj.
Geen oor-zaak tot schor·sing van de verjar-ing. Verjaring noodzakelijk ingetreden na verloop van twee jar·en. De strafvorder:ing voortvloe:iend uit een
gecontraventionaliseerd wanbedrijf verjaart noodzakelijk, bij ontstentenis van
een oorzaak tot schorsing van de verjaring, door verloop van twee jaren na
de feiten. (Artt. 21, lid 2, 22 en 23 wet
van 17 april 1878.)
10 december 1974.
430
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9. - Stmfzaken. - Verscheidene misd1·ijven die de uitvoe1·ing van een enkel
stmfbam· opzet zijn. V mjaTing gaat
pas in vanaf het laatste stmfbaa1' feit. W anneer verscheidene misdrijven de
uitvoering zijn van eenzelfde strafbaar
opzet en als zodanig slechts een enkel
misdrijf vormen, gaat de verjaring van
de strafvordering t.a.v. de gezamenlijke
feiten pas in vanaf het laatste feit.
7 januari 1975.
515
10.- Stmfzaken.- StmfvoTdm·ing.VeTom·deling bij veTstek.
Gewone
veTzettm·mijn. - Ve1ja1·ing niet gescho1•st.
- De verjaring van de strafvordering
wordt niet geschorst gedurende de gewone
verzettermijn die voor de bij verstek
veroordeelde openstaat ; zulks gebeurt
eerst als deze termijn is verstreken.
(Artt. 151, 187, 188 en 208 Sv.)
7 januari 1975.
515

11. - Stmfzaken. - Ve1·oo1'deling. Onmogelijkheid voo1· het Hof na te gaan
of de stTafvoTdering al dan niet ve1jaa1'd
was. - Vm·nietiging met vm·wijzing. W anneer noch de vaststellingen van de
bestreden beslissing noch de stukken
van de procedure waarop het Rof vermag
acht te slaan het het Rof mogelijk maken
na te gaan of de strafvordering al dan
niet verjaard was, vernietigt het Rof
de veroordelende beslissing, met verwijzing. (Art. 97 Grondwet; artt. 21, 22 en
23 wet van 17 april 1878.)
7, januari 1975.
515
12. Stmfzaken.
KantschTiften
van het pa1·ket bij de politie1·echtbank waa1'bij, ingevolge ingesteld hogm· bm·oep, het
stmf1·echtelijlc dossie1• en een navolgend
stulc aan de p1'oct•1·et•r des Konings wm·den
overgezonden. - Kantsch?-iften die geen
daden van ondeTzoelc of van ve1·volging
opleve1·en die de ve1ja1·ing van de st?·afvoTde?'ing stuiten. -De kantschriften van
het parket bij de politierechtbank waarbij, ingevolge ingesteld hoger beroep, het
strafrechtelijk dossier in beroepsorde en
in navolgend stuk aan de procureur der
Konings worden overgezonden, leveren
geen daden van onderzoek of van vervolging op die de verjaring van de strafvordering stuiten. (Art. 22 wet v;-1n
17 april 1878, gewijzigd bij de wet van
30 mei 1961; artt. 150 en 156 G.W.)
18 februari 1975.
678
13. - Stmfzalcen.- Btwgm·lijlce 1'echtsvoTdm·ing. V m·nietiging van de beslissing op de stmfvm·de1·ing wegens
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vmja1·ing van deze 1'echtsvm·de1·ing. Ven~ietiging zonde1' gevolg ten aanzien
van de btwge1·lijlce 1'echtsvorcle1'ing die
v661· de verja1·ing van de stmfvoTdeTing is
ingesteld. - Ret verval van de strafvordering door verj aring en de vernietiging
die het medebrengt, hebben geen gevolg
ten aanzien van de burgerlijke rechtsvordering die v66r de verj aring van de
strafvordering is ingesteld. (Art. 26 en
27 wet van 17 april 1878, gewijzigd bij
de wet van 30 mei 1961.)
18 februari 1975.
678
14. - Stmfzalcen.
Ve1'001'deling. Opgave van de datum, doch niet van de
dag van de feiten. Omstandigheden
wam·in de opgave van de dag wonlt veTeist.
- Daar de opgave van de datum van de
feiten het Rof onder meer in staat moet
stellen na te gaan of de strafvordering al
dan niet verjaard was, is de vermelding
in de beslissing van de dag van de
feiten niet vereist indien zulks niet
nodig is voor het onderzoek.
24 februari 1975.
708

15. - Strafzalcen. - Ve1·scheiclene misclrijven die de uitvoe1·ing van een enlcel
stmfbam· opzet zijn. - V e1jm·ing begint
pas te lopen vanaf het laatste strafbaa?·
feit. - IVanneer verscheidene misdrijven
de uitvoering zijn van een enkel strafbaar
opzet, en als zodanig slechts een enkel
misdrijf vormen, begint de verjaring van
de strafvordering ten aanzien van de
gezamenlijke feiten pas te lopen vanaf
het laatste feit.
24 februari 1975.
708
16. - Stmfzalcen.
P1•oces-ve1'baal
van een gemeervrechtelijlc misdrijf. P1·oces-ve1·baal ambtshalve clam· een lid van
cle 1·ijlcswacht opgemaalct buiten het geval
van a1·tilcel 49 van het TVetboelc van stmfvm·dering. Geen stuiting van de ve1'jm·ing. - Ret proces-verbaal van een
gemeenrechtelijk misdrijf dat door een
lid van de rijkswacht ambtshalve is opgemaakt buiten het geval van artikel 49
van het W etboek van strafvordering
stuit de verjaring van de strafvordering
niet. (Artt. 21, 22, 23 en 26 wet van
17 april 1878.)
799
17 maart 1975.

17. - Stmfzalcen.
V m·oo1·cleling .. Misd1•ijven gepleegd tussen twee data,
zonder nade1·e precisMing. - Onmogelijkheid voo1• het Hof na te gaan of cle stmfvm·dering al clan niet ve1jaa1'd was.
Oassatie met verwijzing. .Indien .. de
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bestreden beslissing de beklaagde veroorcleelt wegens feiten welke uit een
enkel strafbaar opzet voortvloeien en
gepleegd zijn tussen een bepaalcle datum
en een andere datum, zonder nadere
precisering, en uit de processtukken
waarop het Hof vern:tag acht te slaan
niet kan worden opgemaakt of de strafvordering al dan niet verjaarcl was,
vernietigt het Hof de veroordelende
beslissing met verwijzing. (Art. 97 Grandwet; artt. 21, 22 en 23 wet van 17 april
1878.)
799
17 maart 1975.

18.- Stmjzaken. - Ve1·scheidene misdt·ijven die de uitvoet·ing van een enkel
stmjbam· opzet zijn. Vetjaring gaat
pas in vanaj het laatste stmfbaa1' jeit. Wanneer verscheidene misdrijven de
uitvoering van eenzelfde strafbaar opzet
zijn en als zodanig slechts een enkel
misdrijf vornwn, gaat de verjaring van
de strafvordering t.a.v. de gezamenlijke
feiten pas in vanaf het laatste feit.
17 maart 1975.
800
19. - Stmjzaken. - Verscheidene misdrijven. V Mjaringstet·mijnen van de
stmjvot·det·ing verschillen. V Mjat·ing
van elk rnisdrijj get·egeld door de tet•rnijn
die dam·op van toepassing is. - Wanneer de strafvordering wegens verscheidene misdrijven onderworpen is
aan verjaringstermijnen die verschillend
zijn voor de afzonderlijke misdrijven,
blijft de verjaring voor elk misdrijf verder onclerworpen aan de termijn die
daarop van toepassing is. (Impliciete
oplossing.)
21 april 1975.
927
20.- Strajzaken. - Vetjat·ing van de
stmjvot·det·ing.- Opscho1,·ting.- Negatiej
conflict van jut•isdictie. - Regeling van
t·echtsgebied. - Vetja1'ing OJJgeschort vanaj
de dag waat·op de beslissing, waaruit het
conflict van jttt•isdictie is ontstaan, in
kracht van gewijsde is gegaan. - Dutw
van deze opschorting. - In geval van
negatief conflict van jurisdictie, dat
aanleiding geeft tot regeling van rechtsgebied, wordt de verjaring van de
strafvordering tijdens het geding tot
regeling van rechtsgebied opgeschort,
dit wil zeggen vanaf de clag waarop
de beslissing, waaruit het conflict van
jurisdictie is ontstaan, in kracht van
gewijsde is gegaan tot op de clag waarop
het arrest tot regeling van rechtsgebied
wordt uitgesproken.
6 mei 1975.
975

21.- Bu1'get·lijke zaken.- Bttt•geTlijke
t·echtsvm·det·ing voo1' de stmjt•echtet· gebmcht en gegt·ond op een rnisdt·ijj. Rechtsvot·dering waaTdoot· de ve1ja1'ing
kan wm·den gestttit van een t•echtsvoTdet·ing
die late1' voo1' de bttt·geTlijke t·echte1' wordt
gebmcht en op een oneigenlijk rnisdTijj is
gegrond. De burgerlijke rechtsvordering die voor de strafrechter wordt gebracht en die gegrond is op een misdrijf
van de zaakvoerders-vereffenaars van
een vennootschap stuit de verjaring,
waarvan sprake in artikel 194 van de
gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, van de rechtsvordering die later voor de burgerlijke rechter
wordt gebracht, tegen dezelfde zaakvoerclers-vereffenaars gericht en op een
oneigenlijk misdrijf gegroncl is, wanneer
het in de rechtsvorderingen om dezelfde
schuldvordering gaat. (Artikelen 2244
en 2246 B.W.)
9 mei 1975.
982
22. - Stmfzaken. - Onopzettelijk toebrengen van veTwondingen en bestuTen van
een voet·tuig in staat van dt·onkenschap en
van alcoholintoxicatie. - Verjat·ing van
de stTajvordeTing wegens clit laatste misdTijj heejt geen invloed op de stt·ajvm·de1'ing
wegens het wanbed1'ijj onopzettelijk toebTengen van VM'Wondingen. - Zelfs indien
het tweede rnisdt·ijj een van de bestanddelen
van het ee1'8te rnisdt·ijj is. - W anneer
iemand wordt ten laste gelegcl dat hij
het wanbedrijf onopzettelijk toebrengen
van verwondingen heeft gepleegd en dat
hij een voertuig in staat van dronkenschap en van alcoholintoxicatie. heeft
bestuurd, heeft de verjaring van de
strafvordering wegens dit laatste misdrijf
geen invloed op de strafvordering wegens
het eerste misdrijf, zelfs inclien het misdrijf dronkenschap en alcoholintoxicatie
een van de bestanddelen is van het
wanbedrijf onopzettelijk toebrengen van
verwondingen, nl. het gebrek aan voorzichtigheicl of voorzorg.
24 juni 1975.
ll41
23.- Stmjzaken.- Stmjvo1'de1'ing.SchoTsing. Klacht met stelling van
but•get·lijke pat·tij wegens vals getuigenis. - Geen schoTsing van de veTjaTing.
- Ret indienen door de beklaagde van
een klacht, zelfs met stelling van burgerlijke partij, wegens vals getuigenis,
schorst de verjaring van de strafvordering niet. (Wet van 17 april 1878, artikel 4.)
. 30 juni 1975.
1166
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24.- St1•ajzaken.- Stmjv01·de1·ing.Schorsing. - VeTdaging bevolen om het
onderzoek wegens vals getuigenis mogelijk
te maken. - SchoTsingsoo1'Zaak. - De
verdaging bevolen om . een onderzoek
wegens vals getuigenis mogelijk te rnaken, is een wettelijke oorzaak voor de
schorsing van de verjaring van de strafvordering. (\Vet van 17 april 1878,
art. 4.)
30 juni 1975.
1166

25. Stmjzalcen. - St1·ajvo1·de1·ing. Schorsing. Ve~·daging om een onde1'zoek wegens vals getuigenis mogelijlc te
malcen. - Duu1' van de scho1'8ing. W anneer de verdaging bevolen wordt om
een onderzoek wegens vals getuigenis
mogelijk te maken, is de verjaring van de
strafvordering geschorst vanaf de datum
van het vonnis dat de verdaging beveelt
tot op de datum van de beslissing over
het vals getuigenis. (Wet van 17 april
1878, art. 4.)
30 juni 1975.
1166
VERKIEZINGEN.
Stemplicht. - Ove1't1·eding.- Bevoegdlwid. - De politierechter is bevoegd om
kennis te nemen van de overtreding
gepleegd door de kiezer die zonder
wettige reden niet aan de verkiezing
deelneemt. (Artt. 209, lid 2, en 210
Kieswetboek; art. 137 Sv.)
1 oktober 1974 en 11 maart 1975.
149 en 778

VERLATING VAN FAMILIE.
Tweede Ve?'001'deling wegens een misdrijj
dat is gepleegd binnen een te1·mijn van
vijj jaa1·, te 1·elcenen van de ee~·ste Ve1'001'deling. - Maximumduu1· van de gevangenisstmj. - Het misdrijf verlating van
familie, gepleegd binnen de termijn van
vijf jaar, te rekenen van een eerste veroordeling wegens hetzelfde feit, mag niet
worden gestraft met een gevangenisstraf
van een jaar, dit wil zeggen met een straf
van meer dan twaalf maanden gevangenis. (Artt. 25 en 391bis S.W.)
9 december 1974.
413

VERNIELING VAN ANDERMANS
ROERENDE EIGENDOMMEN.
B•.Iiten de gevallen omschTeven in hoofd·
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stulc III van titel IX van boelc II van het
St1·ajwetboek. V ero01·deling tot een
geldboete van 100 jmnlc. - Onwettelijklwid. - Onwettelijk is de veroordeling
van de beklaagde tot een geldboete van
100 frank om, buiten de gevallen omschreven in hoofdstuk III van titel IX
van boek II van het Strafwetboek,
opzettelijk andermans roerende eigendommen te hebben beschadigd of vernield. (Art. 559-1o S.W.)
417
9 december 1974.

VERNIELING VAN VOORWERPEN
DIE TOT ALGEMEEN NUT OF
TOT OPENBARE VERSIERING
BESTEMD ZIJN.
Stmjwetboelc, a1·tilcel 526, lid 3. V oo1·we1'pen door de overheid opge1·icht. Begrip. - Door het gemeentebestuur
geplaatste inlichtingsborden boven de
loketten van de gemeentelijke bevolkingsdiensten zijn door de bevoegde overheid
opgerichte voorwerpen van algemeen
nut, ook al is de inrichting van de bevolkingsdiensten onwettig en wordt deze
onwettige toestand in de inlichtingsborden tot uitdrukking gebracht. (Art. 526,
lid 3, S.W.)
1177
22 juli 197 5.

VERWIJZING NA CAS SATIE.
1. - St1·ajzaken. - Vemietiging van
een beslissing in zove1'1'e deze de ttitgesproken gevangenisst1·ajjen niet ove~·eenkom
stig Mtikel 60 van het Stmfwetboelc heejt
verminderd. Gedeeltelijke venvietiging
met ve~·wijzing.- Vernietiging in zoverre
een beslissing het totaal van de gevangenisstraffen wegens samenlopende misdrijven niet overeenkomstig artikel 60
van het Strafwetboek heeft verminderd,
is tot deze beschikking beperkt, doch
geschiedt met verwijzing.
16 september 1974.
61

2. - Bevoegdheid van de 1'echte1' op
ve1·wijzing.- Vernietiging met ve1·wijzing
op de voorziening van de ve1'001'deelde
alleen. - Bevoegdheid van de 1·echte1' op
ve~·wijzing om de st1'aj te verzwa1·en. W anneer in strafzaken de vernietiging
wordt uitgesproken op de voorziening
van de veroordeelde alleen en de zaak
verwezen wordt naar een andere rechter,
heeft deze rechter dezelfde bevoegdheid
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als de rechter wiens beslissing werd
vernietigd; hij kan derhalve elke straf
uitspreken welke deze rechter wettelijk
had kunnen uitspreken en de uitgesproken straf verzwaren; hij kan ook rekening houden 1net een verzwarende
omstandigheid welke die rechter wettelijk in aanmerking had kunnen nemen en
een verzwarende omstandigheid aannemen welke die rechter heeft verworpen.
25 september 1974.
llO

3.- B~trge1'lijke zalcen.- Vemietiging
van een vonnis van de 1·echtbank van ee1·ste
aanlag inzake arbeidsongevallen.
Rechtbank te1· zalce niet mee1· bevoegd op
het ogenblilc van de vemietiging.
Venvijzing naa1· het arbeidshof. - Wanneer een vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg inzake arbeidsongevallen
wordt vernietigd na de inwerkingtreding
van artikel 579 van het Gerechtelijk
Wetboek, krachtens hetwelk de arbeidsgerechten ter zake bevoegd zijn,
wordt de zaak verwezen naar het arbeidshof. (Art. 3 en 1ll0 G.W.)
25 september 1974 en 18 jcmi 1975.
liS en 1107

4. - Oassatie wegens onwettelijke ve1'·
hoging van de geldboete met 290 deciernen.
- Gedeeltelijke cassatie met verwijzing.Cassatie op grand dat de geldboete met
290 deciemen is verhoogd, hoewel de
vaststellingen van de beslissing in het
onzekere laten of zij slechts met 190 deciemen had 1noeten verhoogd worden,
is beperkt tot dit beschikkende gedeelte
en geschiedt met verwijzing.
30 september 1974.
137
5.- Bu1·ge1·lijke zalcen.- Vemietiging
van een vonnis van de m·rondissements1'echtbank wegens schending van een 1'egel
inzalce bevoegdheid. V M'wijzing naar
het doo1' het Hof bevoegd ve1·klaa1·de ge1'echt. - Wanneer het Hof van cassatie
een vonnis van de arrondissementsrechtbank vernietigt wegens schending van
een regel inzake bevoegdheid, verwijst
het de zaak naar de bevoegde rechter die
het aanwijst.
3 oktober, 20 december 1974 en
9 januari 1975.
164, 477 en 526
6. Bu1·ge1'lijlce zalcen. - Oassatie van
een a1·1·est van het a1·beidshoj 1'echtdoende
over de bevoegdheid. - Ve1·wijzing naar
een ande1· a1·beidshoj.- Wanneer het Hof
het arrest van een arbeidshof dat uitspraak doet over de bevoegdheid ver-

nietigt, verwijst het de zaak naar een
ander arbeidshof. (Art. ll10 G.W.)
23 oktober 1974.
252

7. - Stmjzaken. - Vemietiging van
een beslissing tot besche1·ming van de maatschappij. Ve1·wijzing nam· dezelfde,
doch ande1·s samengestelde commissie. Ingeval het Hof een beslissing van de
commissie tot bescherming van de maatschappij vernietigt, met verwijzing,
worclt de zaak verwezen naar dezelfde,
doch anders samengestelde commissie.
(Art. 427 Sv; artt. 12 en 31 wet tot
bescherming van de maatschappij.)
27 januari 1975.
592
8. - Stmjzaken. - Burge1·lijke 1'echtsV01'dM·ing. - Beslissing in hogM' bemep
ve1·nietigd omdat bij de 1'echtM' in hoge1·
be1•oep aanhangig is gemaakt een geschil
dat aan hem niet werd onde1'W017Jen. Ve1·nietiging zonde1· ve1·wijzing. - Wanneer een beslissing in hoger beroep
vernietigd wordt omdat de rechter in
hoger beroep kennis heeft genomen van
een geschil dat aan hem niet werd onderworpen, geschiedt de vernietiging zonder
verwijzing.
24 februari 1975.
717

9.- Burgerlijke zalcen.- Vemietiging
van een a1·1·est van het a1·beidshoj 1'echtdoende inzalce bevoegdheid. - Venvijzing
naa1· een ande1· a1·beidshoj. - Wamleer
het Hof een arrest van een arbeidshof
inzake bevoegdheid vernietigt, verwijst
het de zaak naar een ander arbeidshof.
(Art. 1ll0 G.W.)
28 februari 1975.
744
10. - Stmjzaken. - Oassatie van de
beslissing op de strajvonleTing wegens
verval van de strajvm·deTing. - Kosten
van deze 1'echtsvo1·de1'ing blijven ten laste
van de Staat. - Oassatie zonde1· ve1·wijzing. - Wanneer de beslissing op de
strafvordering vernietigd wordt wegens
verval van deze rechtsvordering en de
kosten van deze rechtsvordering ten
laste van de Staat moeten blijven, geschiedt de cassatie zonder verwijzing.
18 februari en 30 juni 1975.
678 en ll66

11. - Stmjzaken. - V oo1·ziening op
bevel van de ministe1• van Jttstitie. Ve1•nietiging van een vonnis van de
C01'1'ectionele 1'echtbanlc tot vM·om·deling
van een minde1jm·ige beneden de leeftijd
van achttien jaa1· op de datttm van het
jeit. - Minde1ja1·ige en oude1·s, voogden
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of degenen die de mindMjm·ige onde1· hun
bewm·ing hebben en wie1· woon- en ve1'blijfplaats in het bnitenland is gelegen.
- V enoijzing naa1· de p1·octweu1· des Konings van de plaats waa1· het misdrijf is
gepleegd. - W anneer op de voorziening
van de procureur-generaal, die op bevel
van de minister van J ustitie is ingesteld,
het Hof een vonnis van de correctionele
rechtbank tot veroordeling van een
minderjarige beneden de leeftijd van
achttien jaar wegens een als misdrijf
omschreven feit vernietigt, verwijst het
de zaak naar de procureur des Konings
van de plaats waar het misdrijf is
gepleegd, als de minderjarige, zijn
ouders, voogden of degenen, die de
~ninderjarige onder hun bewaring hebben,
in Belgie noch woon-, noch verblijfplaats hebben. (Artt. 23 en 441 Sv. ;
artt. 36, 4°, en 44 wet van 8 april 1965.)
11 maart 1975.
776

12. - Stmfzaken.
Valsheid in geschriften en geb1•tdk van valse stttkken
gepleegd met het oogme1·k om de inkomstenbelasting te ontduiken (ove1·t1·eding van
artikel 342 van het W etboek van de .inkomstenbelastingen). Vemordeling tot
een boete ve1·meerde1·d met opdeciemen. Vernietiging bepm·kt tot de toepassing van
opdeciemen. Ve1·nietiging zonde1· ve1'wijzing.- Wanneer, op voorziening van
de beklaagde, een arrest veroordeling
tot een geldboete wegens valsheid in
geschriften en gebruik van valse stukken
gepleegd met het oogmerk om de inkomstenbelasting te ontduiken (overtreding
van artikel 342 van het W etboek van
de
inkomstenbelastingen)
vernietigd
wordt omdat de rechter op deze boete
toepassing heeft gemaakt van de wet van
5 maart 1952 betreffende de opdeciemen,.
is de vernietiging beperkt tot de toepassing van de opdeciemen en geschiedt zij
zonder verwijzing.
17 maart 197 5.
802
13. - Stmfzaken. - Valsheid en gebruik van valse stnkken gepleegd met
het oogmerk om de inkomstenbelastingen
te ontdniken (inbreuk op a1·tikel 342 van
het W etboek van de inkomstenbelastin.gen). - Vm·oordeling, op de enkele ver·volging van het openbaar ministm·ie, tot
·een hoofdgevangenisstmf en een geldboete.
Voo1·ziening van de beklaagde. Vernietiging van de ve1·oordeling tot een
·geldboete. Geen VM'Wijzing. - Wanneer, op het cassatieberoep van de
·beklaagde, een arrest tot veroordeling
wegens valsheid en gebruik van valse
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stukken gepleegd met het oogmerk om de
inkomstenbelastingen te ontduiken (inbrenk op artikel 342 van het W etboek
van de inkomstenbelastingen) vernietigd
wordt omdat, op de enkele vervolging
van het openbaar ministerie, een geldboete is opgelegd, geschiedt de vernietiging, welke tot de veroordeling tot de
geldboete is beperkt, zonder verwijzing.
18 maart 1975.
808

14.- Stmfzaken. - VM·nietiging van
een beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij. - Verwijzing naar dezelfde commissie, anders
samengesteld. - W anneer het Hof een
beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij vernietigt met
verwijzing, wordt de zaak verwezen naar
dezelfcle commissie die anders is samengesteld. (Art. 427 Sv.; artt. 12 en 31
wet van bescherming van de maatschappij.)
8 april 1975.
860
15. - Strafzaken.
Vernietiging van
de beslissing op de bu1·ge1'lijke 1'echtsvorde1·ing.- V1·ijspraak van de beklaagde
op de stmfvorde1·ing definitief geworden.
- Bevoegdheden van de 1•echte1• of verwijzing. - W anneer op de voorziening van
de burgerlijke partij de beslissing die de
vordering van deze partij afvvijst vernietigd is, heeft cle rechter op verwijzing
de bevoegcli1eid 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 burgerlijke rechtsvorclering
en of deze claad een misdrijf uitmaakt.
(Artt. 172, 177, 202, 216 en 373 Sv.)
3 juni 1975.
1046

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE.
1. - Burge1'lijke zaken. - Vm·de1'ing
tot onttrekking van de zaak aan de 1'echter
wegens wettige veTdenking. - Verplichting zich te wenden tot een advocaat bij het
Hof van cassatie.- In burgerlijke zaken
is de vordering tot onttrekking van de
zaak aan de rechter wegens wettige verdenking slechts ontvankelijk als zij is
voorgedragen door een advocaat bij het
Hof van cassatie. (Artt. 478, 648 en
vlg. G.W.)
3 oktober 1974 en 6 juni 1975.
163 en 1065

2.- Stmfzaken.- Gewettigde verden-
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king. Ve1·zoek van de beldaagde. Geen ve~·plichting een beroep te doen op
een advocaat bij het Hoj van cassatie. Het verzoek van de beklaagde tot verwijzing van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking is
ontvankelijk, zelfs indien het niet is
ondertekend door een advocaat bij het
Hof van cassatie. (Art. 542, lid 2, Sv.)
7 januari 1975.
510

3. - Strajzalcen. - Gewettigde verdenking. Ve1·zoek geg1·ond op jeiten die
aan leclen van het openbaar ministe1·ie
wm·den ten laste gelegd. - Niet-ontvankelijkheid.- Niet ontvankelij is het verzoek
tot verwijzing van een rechtbank naar
een andere wegens gewettigde verdenking, dat gegrond is op feiten die aan
leden van het openbaar ministerie worden
ten laste gelegd. (Art. 542 Sv.)
7 januari 1975.
510
4. ~ Strajzaken. Gewettigde ve1'denking. Ve~·zoelc waarin gegevens
wo1·den aangevoe1·d die op loute1·e veronderstellingen zijn gegrond. - V aststelling
door het Hoj van cassatie dat deze gegevens
geen voldoende reden tot gewettigde ve1'denlcing k~mnen zijn. - V e1·we1·ping van
het ve1·zoek. - Het Hof van cassatie verwerpt het verzoek tot verwijzing van een
rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking als het vaststelt
dat de tot staving van dit verzoek aangevoerde gegevens, daar zij enkel op
loutere veronderstellingen zijn gegrond,
geen voldoende reden kunnen zijn om
tegen dat eerste gerecht gewettigde verdenking te kunnen doen ontstaan. (Artikelen 542 en 545' Sv.)
7 januari 1975.
510

5. - Strajzalcen. Gewettigde ve~·
denking. - Vorde1·ing van de promwetM'
des Konings waa1·in wo1·dt gewezen op
het jeit dat de 1'echte~·s van de jettgd?·echtbanlc ve1·lclaanl hebben de zaak wellce voo1·
een van hen is gebracht niet met de vereiste
onajhankelijlcheid van geest kunnen be1'echten, daa1· er tttssen de bet1·olcken rninderja?·ige en een rnagistraat van de 1'echtbank van ee~·ste aanleg een nauwe jarnilieband bestaat. - Venvijzing naa1· de jeugdl'echtel' die deel ttitmaakt van een ande1·e
Wan1'echtbank van eerste aanleg. neer het Hof van cassatie vaststelt
dat het in het verzoekschrift van de
procureur des Konings aangevoerde feit,
nl. de verklaring van alle rechters van
de jeugdrechtbank dat zij de zaak welke
.voor een van hen is gebracht niet met de

vereiste onafhankelijkheid van geest kunnen berechten, daar er tussen de betrokken minderjarige en een magistraat van
de rechtbank van eerste aanleg een nauwe
familieband bestond, een grond is van
gewettigde verdenking van de rechters
die van de rechtbank deel uitmaken,
wordt de zaak naar een jeugdrechter van
een andere rechtbank van eerste aanleg
verwezen.
24 maart 1975.
827
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1. - Ve1plichte aansprakelijkheidsverzekering inzalce moton·ijtttigen. - Eigen
1'echt van de benadeelde tegen de verzeke1'aa1'. Grands lag en voo1·waanle. Hoewel de wet aan de benadeelde een
eigen recht tegen de verzekeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen toekent en deze
tegen de benadeelde geen uit de wet of
de overeenkomst voortvloeiende nietigheid, exceptie of verval kan opwerpen,
is dat recht evenwel afhankelijk van het
bestaan van een verzekeringsovereenkomst waardoor het risico op het ogenblik van het ongeval wordt gedekt.
(Artt. 6, 9 en ll wet van 1 juli 1956.)
104
25 september 1974.
2. - Landve~·zeke~·ingen. - D1·ieja1·ige
ve~ja1·ing vastgesteld bij m·tikel 32 van

de wet van 11 jtmi 1874. - Rechtsvo?'del·ing van de ve1·zekeraar tegen de verzeke~·de tot te1'ttgbetaling van de aan het
slachtoffer van een ongeval betaalde bed?·agen. - Aanvang van de ve~ja1·ing. De gebeurtenis naar aanleiding waarvan de verzekeraar op grond van een
in de verzekeringspolis bepaalde oorzaak
van verval tegen de verzekerde een
rechtsvordering mag instellen tot terugbetaling van de aan het slachtoffer van
een ongeval betaalde bedragen en te
rekenen waarvan de driejarige verjaring
van artikel 32 van de wet van 11 juni
1874 begint te lopen, is de betaling door
de verzekeraar, nadat is komen vast te
staan dat deze wettelijk ertoe gehouden is
de benadeelde te vergoeden.
17 oktober 1974.
234
3. - Ve1·zekeringen inzake moton·ijtttigen. · - Olausule bet1·elckelijk de overdracht en de ve~·vanging van het doo1• de
verzeke~·ing gedekte voe~·tttig. Interpretatie ve1·enigbam· rnet de bewoo1•dingen van
de clausule. - Geen· rniskenning van de
bewijskracht van de akte. - De bewijs-

VERZEKERINGEN.
kracht van de clansnle in een overeenkomst inzake verzekeri:ng tegen de
eigen schade van het voertnig van de
verzekeringnemer en waarin de verplichtingen van de verzekeringnemer
en de gevolgen van de verzekering in
geval van « overlating >> en van vervanging van dit voertnig zijn gevestigd,
wordt niet miskend door het arrest dat,
op grond van de regel volgens welke de
overeenkomsten te goeder tronw moeti:m
ten nitvoer worden gebracht en zonder
aan de clansule een 1net haar bewoordingen onverenigbare interpretatie te
geven, beslist dat onder de term '' overlating >>, in de betekenis van de clansule,
niet alleen moet verstaan worden het
geval van overdracht van het voertnig
aan een derde, doch ook dat van volledige
vernieling van het voertnig. (Artt. 1134,
1319, 1320 en 1322.)
13 december 1974.
443
4. Landve1·zeke1'ingen.
V1·ijstel.ling van de ve1·zekema1·. - G1·ove jmd. Begrip. - De grove font als bedoeld in
artikel 16 van de wet van ll jnni 1874
is de font die kan worden gelijkgesteld
met een opzettelijke daad en waarvan
de verzekerde wist of moest weten dat
zij een verzwaring van het gedekte risico
medebracht. (Impliciete oplossing.)
16 jannari 1975.
543

5. - Landve1·zeke1·ingen. - G1·ove fout.
Vaststelling waa1·~tit de 1'echte1• wettelijk kan ajleiden dat e1' een grove fmtt
bestaat. - Uit de omstandigheden, zowel
die van v66r als van na het ongeval, kan
de rechter wettelijk afieiden dat de verzekerde zich bewust was van de verzwaring
van het risico ten gevolge van zijn
toestand en dns dat er een grove font
bestond in de zin van artikel 16 van de
wet van ll jnni 1874.
16 jannari 1975.
543
6. - Ve1·plichte aanspmkelijkheidsve?'zeke?'ing inzake motorrijtuigen. - ~lJ!lodel
contmct, artilcel 36. Uitlegging door
de jeitem·echte?'. - Aan artikel 36 van het
modelcontract betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen waarin wordt bepaald dat de
kemusgeving aan de verzekeringnemer,
inzonderheid die van de ontbinding van
de overeenkomst, geldig geschiedt aan het
door deze verzekeringnemer in het contract opgegeven adres of aan het adres
dat hij nadien aan de verzekeraar zou
hebben bekend gemaakt, wordt een met
de bewoordingen ervan onverenigbare
CASSATIE, 1975. 45
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uitlegging gegeven door het vonnis dat
beslist dat het verzenden aan genoemcl
aclres van een aangetekencle brief niet
volstaat, aangezien de verzekeringnemer
bovendien werkelijk kennis moet hebben
van de ontbinding.
24 jannari 1975.
583

7. - Verplichte aanspmkelijkheidsverzeVerzekering inzake moto?Tijt~tigen. lcenle. Begrip. Verhaal van de
get1'0ffene tegen de verzekeram· van de
aanspmlcelijlce best~tu1·der. G1·ondslag
van dit ve1·haal. - De verzekering waarvan sprake in artikel 3 van de wet van
1 jnli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake Irwtorrijtuigen vormt en een persoonlijke verzekering voor de verzekeringnemer en
een verzekering « voor wiens rekening
het zal behoren >> ten opzichte van iedere
honder of bestunrder van het verzekerde
voertuig; hij die door de aansprakelijke
bestunrder is benadeeld en die een eigen
recht tegen de verzekeraar doet gelclen,
kan zijn vordering dus gronden op de
dekking van de voor het ongeval aansprakelijke verzekerde.
28 jannari 1975.
596
8. - A1·beidsongeval.
Ongeval op
de weg naar of van het we1·k. - Ongeval
te wijten aan de jmtt van de aangestelde
van de we?·lcgeve1' van de getroffene. Aangestelde gedekt doo1· de ve1·zeke1·ing
tegen de b~wge1'1'echtelij lee aanspmlcelij lcheid van de wm•lcgeve1·. - Sub1·ogatoi1·e
vonle1·ing van de verzelceraa1'-a?'beidsongevallen tegen de ve1•zeke1'aar van de btt?'ge?·rechtelijlce aanspmlcelijlcheid van de wM·lcgeve?',- G1'Dndslag van deze vonle1·ing. De verzekeraar-arbeidsongevallen die de
forfaitaire vergoedingen waarvan sprake
in de wetgeving op de vergoeding
der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen betaald heeft aan de getroffene
van een ongeval op de weg naar of van
het werk dat te wijten is aan de fout van
de aangestelde van de werkgever, treedt
in de rechten van de getroffene en kan
zich jegens de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid beroepen
op de dekking welke aan de aangestelde
als verzekerde is toegekend.
28 januari 1975.
596
9. - Ve1·plichte aans]Jmlcelijlcheidsve?'zelce?·ing inzalce moto?Tijtuigen. - Eigen
1'echt van de benadeelde tegen de ve1'Zekema1'. - V oo1·wam·de. - Ontbinding of
schorsing van de ve?·zelce?·ingsovereenlwmst
v661· het schadegeval. Gevolg m.b.t.
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de ?'echtst1·eekse J'echtsvo?·dm·ing van de
benacleelde. - Het eigen recht tegen de
verzekeraar, dat door artikel 6 van de
wet van 1 juli 1056 ten gunste van de
benadeelde is ingevoerd, is afhankelijk
van het bestaan van een verzekering ten
tijde van het ongeval, doch de verzekeraar kan, zolang artikel 13 van genoemde
wet niet van kracht is, aan de benadeelde
die een rechtstreekse rechtsvordering instelt, de ontbinding of de schorsing van
de overeenkomst van v66r het ongeval
slechts tegenwerpen wmmeer deze outbinding of schorsing volgt hetzij uit
een overeenkon1st 1net de verzekerde
hetzij uit een rechterlijke beslissing.
10 maart 1075.
768

10.- Verplichte aansprakelijkheidsvm·zekering inzake moto?Tijt-uigen. - Schade
vm·oo?·zaakt dam· een motmTijt~dg dat niet
ge'identificeenl is of niet doo1· een verzekering is gedekt. - Benadeelde die ?'echt
heeft op de ziekte- en invaliditeitsverzeke?'ing. Eigen J'echtsvordering van de
ve1·zekeringsinstelling, die aan deze pe1·soon
p1·estaties heejt verleend, tegen het Gemeenschappelijk Mototwaa?·bo?·gjonds. Aangijte van het ongeval die bij genoemd
Fonds gedaan moet wonlen op straffe van
verval van die 1'echtsvm·de1·ing. - Aangijte hetzij doo1· de benadeelde, hetzij cloo1·
de verzekeringsinstelling zelf.
De
aangifte van het ongeval die, naar
luid van artikel 5 van het koninklijk
besluit van 5 januari 1957, bij het
Geme.enschappelijk Motorwaarborgfonds
binnen de termijn van een j'aar na dat
ongeval moet worden gedaan op straffe
van verval van de rechtsvordering die,
met toepassing van artikel 70, § 2, lid 3,
van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, aan de verzekeringsinstelling toebehoort teneinde terugbetaling te
verkrijgen van de prestaties die zij verleend heeft aan een persoon die is
benadeeld door het gebruik van een
motorrijtuig clat niet ge'identi:ficeerd is
of dat niet door een verzekering tegen
burgerrechtelijke aansprakelijkheid is gedekt, is de aangifte welke gedaan hetzij
door die benadeelde, hetzij door de
verzekeringsinstelling zelf. (A:rtt. 4 en
16 wet van I juli 1956, art. 70, § 2, lid 3,
wet van 9 augustus 1963, en art. 5 K.B.
van 5 januari 1957.)
20 maart 1975.
819

11. - Verplichte aanspmkelij kheidsverzeketing inzake motorrijtuigen. Wet

van 1 juli 1956, a1·tikel 1. - Aanhangwagen. - Begrip. - Zowel in artikel 1
van de wet van 1 juli 1956 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen als in artikel 2, 14, van het wegverkeersreglement
wordt onder het woord " aanhangwagen » verstaan het voertuig dat bestemd
is om door een ander te worden voortbewogen, dit wil zeggen het inzonderheid voor dat doel ontworpen en gefabriceerde voertuig, met uitsluiting van het
al dan niet bij een ongeval betrokken
motorrijtuig, dat bij gelegenheid door
een ander voertuig gesleept wordt.
3 april 1975.
836

12.- Verplichte aanspmkelijkheidsve?'zekering inzake motmTijt~tigen. -Modelcont?·act, artikel 25-8°. Ongeval Ve?'oorzaakt door een besttturde?' die van de
ve1'Zeke1·ingnemer geen toestemming heeft
gek1'egen. Ve1·goeding van de slachtoffers door de Ve?'Zeke?·aar van de ve?'zeke?'ingnemeJ', - Ve1·haal tegen de ve1'zekm·de die het ongeval heeft VeJ'ooJ·zaakt.
- BegJ'iJJ. - De verzekeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de eigenaar van een motorrijtuig die de
vergoeding heeft betaald aan de slachtoffers van een verkeersongeval waarvoor
alleen aansprakelijk werd verklaard de
aangestelde van de garagehouder aan
wie dit voertuig voor onderhoud en herstelling toevertrouwd was, welke aangestelde het voor persoonlijke doeleinden
heeft gebruikt, kan tegen deze garagehouder het verhaal uitoefenen dat krachtens artikel 25-8° van het modelcontract
kan worden ingesteld tegen de verzekerde die het ongeval heeft veroorzaakt,
daar de garagehouder de hoedanigheid
heeft van verzekerde als houder van
het voertuig en de rechter uit het feit,
dat de schade zich zonder zijn font niet
zou voorgedaan hebben in de omstandigheden waarin zij heeft plaatsgehad, wettelijk kan a:fieiden dat hij het ongeval
heeft veroorzaakt.
15 mei 1975.
992
13.- Ve1·plichte aanspmkelijkheidsverzekm·ing inzake motm·1·ijtuigen. Ve1'kee1·songeval ve1'001'Zaakt dam· het ve1'zeke?·cl moto1'1'ijtuig, bestuurd doo1· een
Ve?'Zeke1·de die niet de ve1·zekm·ingneme1' is
en die aansprakelijk is voo1· het ongeval.
- Artikel11, lid 2, wet van 1 juli 1956.
- Ve1·zekemar die zich in de ve1·zeke1'ingsovereenkomst een 1'echt van ve1·haal heeft
voo?"behouden tegen de verzekeringnemet
en tegen een vm·zekerde die niet de ve1'-
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zekM·ingnernM' is.- Tegenstelbaadwid van
dit beding aan deze ve1·zelce1·de. - Wanneer de verzekeraar van de aansprakelijkheid inzake een motorrijtuig zich
overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de
wet van 1 juli 1956 een recht van verhaal heeft voorbehouden tegen de verzekeringnemer en, indien daartoe grond
bestaat, tegen een verzekerde die niet
de verzekeringnemer is, en wanneer met
het verzekerd motorrijtuig een ongeval
werd veroorzaakt door een verzekerde die
niet de verzekeri11gnemer is en die aansprakelijk is voor het ongeval, is het
bedoelde beding tegenstelbaar aan deze
verzekerde.
30 mei 1975.
1035

Beslissing die de beklaagde bij vm·stek
heeft ve1·oa1·deeld. - Ve1'zet. - Eise1· in
vm·zet ve1'schijnt niet tijdens de vaa1· de
behandeling van het ve1·zet gestelde te?'echtzitting. Verzet ongedaan vm·klaa1·d
zonde1' dat het openbaa1· rninisterie dit
heeft gevo1•derd.
Wettelijkheid.
Wanneer de beklaagde, die op de strafvordering bij verstek is veroordeeld,
verzet heeft aangetekend doch niet verschijnt tijdens de voor de behandeling
van het verzet gestelde terechtzitting,
mag de strafrechter het verzet ongedaan
verklaren, ook al heeft het openbaar
ministerie dit niet gevorderd. (Artt. 188
en 208 Sv.) (lmpliciete oplossing.)
15 oktober 1974.
224

14. - Ve1'zelce1·ingen in het algerneen.
- Nietigheid van de verzekm·ing wegens
ve1·zwijging of valse ve1·kla1·ing van de
ve1·zelcm·ingnernm·.
V e1·zwij ging.
Beg1'ip. - De verzekeringnemer moet
aan de verzekeraar een juiste kennis
geven van de bestanddelen van het
risico dat hij willaten dekken, zonder dat
de verzekeraar deze moet nagaan ; het
niet-aangeven van een omstandigheid
waarvan de verzekeraar wettig onwetend
is en die de waardering van het risico kan
verzwaren, levert een verzwijging op die
de verzekering nietig maakt, zelfs wanneer de verzekeringnemer te goeder
trouw, doch ten onrechte, meent dat hij
niet gehouden is deze omstandigheid te
vermelden of wanneer deze omstandigheid hem onbekend is maar hij ze had
moeten kennen. (Art. 9 wet van 11 juni
1874.)
30 mei 1975.
1038

2. Stmfzaken.
Verstekvannis
waa1·tegen het openbaa1• rniniste1·ie geen
hager bm·oep heeft ingesteld. - Beslissing
op het hager be1·aep van het 01Jenbaa1•
ministerie tegen het vonnis op verzet. Verzwm·ing van de bij vm·stek ttitgesprolcen
stmf. Onwettelijlcheid. Wanneer
het openbaar ministerie tegen een verstekvonnis geen hager beroep heeft
ingesteld, kan de rechter in hoger beroep,
op het hager beroep van het openbaar
ministerie tegen het op het verzet van de
beklaagde gewezen vonnis, de door het
verstekvonnis uitgesproken straf niet
verzwaren. (Artt. 172, 187, 188, 202 en
203 Sv.)
12 november 1974.
326

15. - V m·plichte aanspmkelij kheidsve1'zeke1'ing inzake rnoto1'1'ijtuigen. - J11Iodelove1'eenkornst, m·tikel 7. - Uitlegging. De bewijskracht van artikel 7 van
de model-verzekeringsovereenkomst burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake
motorrijtuigen, waarin degenen worden opgegeven, die uit het recht op
schadevergoeding zijn uitgesloten, wordt
miskend door de rechter die beslist dat
deze uitsluiting de houder van het voertuig enkel beoogt in zoverre hij zelf
burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de
aangevoerde schade, daar hij aldus aan
artikel 7 een voorwaarde toevoegt die het
niet bevat. (Artt. 1319, 1320 en 1322
B.W.)
24 juni 1975.
1136
VERZET.
1. -

Stmjzaken. -

Stmjv01·de1·ing.

3 . - Stmfzalcen.- Hage1· beraep tegen
een vannis waa1·daa1· de beldaagde, na
vm·zet, is v1·ijgespralcen en wam·in de
rechtbanlc zich onbevaegd vm·lclaart om
ovm· de bu1·ge1'lij ke 1'echtsvarde1·ing uitspraalc te daen. - Bevaegdheid van de
1·echte1' in hogm· be1·aep.- Mative1·ing van
zijn beslissing. - Op de ontvankelijke
hoger beroepen van het openbaar ministerie en van de burgerlijke partij tegen
een vom1is waardoor de beklaagde, na
verzet tegen een vonnis tot veroordeling
zowel op de burgerlijke rechtsvordering
alsop de strafvordering, is vrijgesproken
en waarin de rechtbank zich onbevoegd
heeft verldaard om kennis te nemen van
de eerste rechtsvordering, kan de rechter
in hoger beroep, zonder miskenning van
het wettelijk gevolg van een verzet dat
ontvankelijk werd verklaard, het verstekvomlis bevestigen, als hij verklaart
de redenen en het beschikkende gedeelte
ervan over te nemen. (Art. 185 Sv.)
3 december 1974. ·
395
4. -

Stmfzaken.

Vm·stekmTest. - ,
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VeTzet. - A1·1·est op tegenspraak dat de bij
veTstek uitgesp1"0ken st1·aj ve1·zwaa1't. Omvettelijkheid. - Het verzet van de
veroordeelde beoogt niets anders dan
hem van aile of een gedeelte van de tegen
hem uitgesproken veroordelingen te ontheffen, zodat het arrest op verzet dat
aan de beklaagde een hogere straf oplegt
dan die welke bij het verstekarrest was
uitgesproken zijn toestand verzwaart en
dm·halve onwettelijk is. (Artt. 172, 187,
188, 202 en 203 Sv.)
16 december 1974.
454

5. - Strafzaken. - Ve1·zet van de beklaagde tegen de ve1'001'deling op de stmfvonle1·ing, gedeeltelij k ontvankelij k vm·klaanl, en tegen de bu1·ge1'1'echtelijke veroordeling, niet ontvankelijk vm·klaard. Hoger be1·oep van .de beklaagde. - Vrijspmak op de stmfvonlering. Gevolg
op de bttrgeTlijke 1'echtsvo1·de1·ing.
'Vanneer de rechter in eerste aanleg,
uitspraak doende op het verzet van de
beldaagde, deze op strafvordering veroordeelt en diens verzet tegen zijn veroordeling op de burgerrechtelijke vordering
niet ontvankelijk verklaart, mag de
rechter in het hoger beroep, na beldaagde
op de strafvordering te hebben vrijgesproken, zich niet onbevoegd verldaren om
over de burgerrechtelijke vordering uitspraak te doen zonder het verzet ontvankelijk te hebben verklaard.
24 december 197 4.
494
VONNISSEN EN ARRESTEN.

venet tegen een ande~·e sententie niet ontvankelijk is. Wettelijkheid. Artikel 23 van het koninldijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967 betreffende
de Orde der geneesheren belet de
raad van beroep van de Orde der geneesheren niet bij eenzelfde sententie
te beslissen, enerzijds, dat een vordering
tot wraking van aile !eden van die raad
zonder onderscheid geen wraking is en,
anderzijds, dat een verzet tegen een andere, bij verstek gewezen sententie niet
ontvankelijk is.
6 september 1974.
21
3. - Btwgerlijke zaken.
Openbaar
ministe1•ie. - JJ!I ede te delen zaken. Advies. - V 01"11L - N aar luid van artikel 766 van het Gerechtelijk Wetboek
wordt het advies van het openbaar ministerie schriftelijk gegeven, tenzij het
wegens de omstandigheden van de zaak
terstond op de zitting mondeling wordt
uitgebracht; deze wettelijke bepaling
vereist niet dat het vonnis of het arrest
dergelijke omstandigheden van de zaak
vermeldt die trouwens vrij beoordeeld
worden door de magistraat van het
openbaar ministerie.
6 september 1974.
25
4. - St1·ajzaken. - P1·oces-ve1·baal van
de te1·echtzitting. Getuigen. Geen
ve1·melding van httn leeftijd. Geen
nietigheid. - De aan de griffier opgelegde verplichting in het proces-verbaal
van de terechtzitting van een strafgerecht
de leeftijd van de gehoorde getuigen te
vermelden is niet voorgeschreven op
straffe van nietigheid.
·
28
10 september 1974.

1. - Stmfzaken. - Beslissing van een
commissie tot bescherming van de maatschappij. - Beslissing niet ondertekend
doo1· een lid van die commissie. - Invloed
van dat ve1·zuim op de geldigheid van de
beslissing. - Nu het bestaan van de
beslissing van een commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld
bij de psychiatrische afdeling van een
gevangenis vaststaat en voor die beslissing de eenparigheid van de !eden van de
commissie niet vereist is, kan het ontbreken van de handtekening van een lid
op die beslissing de nietigheid van deze
niet tot gevolg hebben. (Artt. 782, 860
en 862 G.W.)
3 september 1974.
7

5. - Stmfzaken. Vonnis wam·in
tegenst1·ijdige beschikkingen voorkomen.
Schending van artikel 97 van de
Grondwet.- Tegenstrijdig is en schendt
dus artikel 97 van de Grondwet het
vonnis dat beslist eensdeels dat de
bestuurder van een voertuig die een
ander voertuig sleept artikel 2 7-1 van het
wegverkeersreglement betreffende de
snelheid niet heeft overtreden en anderdeels dat de bestuurder van het gesleepte
voertuig wei zodanige overtreding heeft
begaan.
10 september 1974.
33

2. - Ttwhtzaken. - Raad van beroep
van de 01·de de1· geneesheren. - Raad van
be1'0ep die bij eenzelfde sententie beslist
dat de geneeshee~· hem geen wrakingsg1·ond,
in de zin van de wet, vom·legt en dat een

6. - Burge1·lijke zaken.
Verztdmde
of on1·egelmatig ve1·richte vorm. - Proceshandelingen, met inbegrip van de vonnissen en arresten, kunnen niet nietig verklaard wm·den indien de wet de nietigheid
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eTvan niet nitd1·ukkelijk heeft bevolen. ''Vat de verzuimde of onregelmatig
verrichte vorm ook zij, geen proceshandeling, met inbegrip van de vonnissen
en arresten, kan nietig worden verklaard,
indien de wet de nietigheid ervan niet
uitclrukkelijk heeft bevolen. (Art. 860
G.W.)
13 september 1974.
53
7. - Stmfzaken. - Beschikkend gedeelte. - BegTip. - Elke beslissing van
de rechter betreffende een betwisting
vormt een beschikkend gedeelte, onverschillig de plaats waar cleze beslissing in
de tekst van het vonnis of het arrest
voorkomt.
1 oktober 1974 en 28 april 1975.
145 en 945
8 . - Tuchtzaken.- Nietigheid van de
beToepen sententie. Beslissing van
de 1'echte1· in hoge1· be1'oep die deze sententie
teniet doet en bij wege van nieuwe beschikking t~itspmak doet op g1·ond van
eigen 1·edenen. Nietigheid van de
be1·oepen sententie zondm· invloed op de
1-vettelijkheid van de be1·oepen beslissing.Nietigheid van de beroepen sententie
heeft geen invloed op de wettelijkheicl
van de beslissing van de rechter in hager
beroep, wanneer deze rechter deze sententie teniet cloet en bij wege van nieuwe
beschikking uitspraak cloet op grand van
eigen redenen.
3 oktober 1974.
162

9. - BuTgm·lijke zaken. - Ajwijzing
'Van de v01·de1'ing gegTond op een exceptie
welke de pa1'tijen niet hadden inge1·oepen,
zonde1· heTopening van de debatten. Gm·echtelijk Wetboek, m·tikel 774, tweede
lid. - Bepaling van toepassing op de
1'echte1· in hoge1· be1·oep. - De bepaling
van artikel 774, tweecle lid, van het
Gerechtelijk Wetboek naar luid waarvan
de rechter de heropening van de debatten
moet bevelen alvorens de vordering
geheel of gedeeltelijk af te wijzen op
_grand van een exceptie welke door de
partijen voor hem niet werd ingeroepen,
is van toepassing op de rechter in hager
beroep. (Art. 1042 G.W.)
16 oktober 1974 en 23 januari 1975.
230 en 574

10.- Btu·ge1·lijke zaken. -Kwalijicatie
·door de rechter aan zijn beslissing gegeven.
- Zonde1· invloed op de aa1·d van die
beslissing. - De omstandigheid dat de
rechter zijn beslissing op tegenspraak of
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bij verstek noemt, wijzigt de ware aard
ervan niet.
23 oktober 1974 en 6 januari 1975.
251 en 503

11. - Stmfzaken. Jeugdbesohe1'ming. MinderjaTige van meeT dan
zestien jaM en minde1· dan valle aohttien
jaa1· op het ogenblik van de jeiten. 1Yfindmja1'ige veTdaoht van ovm·treding
van aTtikel 36bis van de wet van 8 ap1·il
1965. StmfvoTdeTing aanhangig biJ
het gemee111rechtelijk ge1•echt. - Openba1'e
tm·eohtzitting. - Toe te passen 1'egels. Ret onclerzoek van de vervolgingen
welke ten laste van een beklaagde die
meer dan zestien j aar en minder clan
valle achttien jaar oud is, op het ogenblik
van de feiten, v66r de gemeenrechtelijke
gerechten worden ingesteld, in de gevallen vermeld in artikel 36bis van de wet
van 8 april 1965, o.a. in geval van
overtreding van de wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer, heeft
plaats in raaclkamer, zelfs indien deze
beklaagde op het ogenblik van de debatten meer dan valle achttien jaar is.
(Art. 96 Grondwet; art. 36bis wet van
8 april 1965.)
28 oktober 1974.
268
12. - Kame1· van inbesoht~ldigingstel
ling.- Beschm·ming van de maatsohappij.
- A1'1'est waarbij w01·dt vastgesteld dat
het in openbm·e te1·echtzitting is t~itgesp1'0ken.- Dmagwijdte.- Wanneer, inzake
bescherming van de maatschappij, het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling vaststelt dat het Hof in
openbare terechtzitting uitspraak doet,
betreft deze vaststelling enkel de uitspraak; de kamer van inbeschuldigingstelling houdt, in de regel, uiteraard met
gesloten deuren zitting, zodat wordt
ondersteld dat het onderzoek van de
zaak en de debatten die aan het arrest
gaan met gesloten deuren hebben plaatsgehad.
5 november 1974.
304
13. Stmfzaken.
Oommissie tot
besohe1·ming van de maatsohappij. Beslissing voo1·zien van dTie handtekeningen. - Handtekeningen ve1·moedelijk die
van de vooTzitte?' en van de twee leden van
de oommissie wier namen en hoedanigheden in de beslissing ziJn ve1·meld. Wanneer de beslissing van een commissie tot bescherming van de maatschappij voorzien is van drie handtekeningen,
zijn dit vermoedelijk de handtekeningen
van de voorzitter en van de twee leden
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van de commiSSie wier namen en hoedanigheden in de beslissing zijn vermeld
als lid van de commissie.
2 en 9 december 1974.
388 en 427

14. - St1·ajzaken. Oommissie tot
bescherming van de maatschappij. Beslissing niet oncle1·tekend cloo?' de secreta?·is van de commissie. - Gevolg op de
gelcligheicl van de beslissing. - Nietig
is de beslissing van een commissie tot
bescherming van de maatschappij welke
niet voorzien is van de handtekening
van de secretaris, als zij niet vaststelt
dat de secretaris in de onmogelijkheid
verkeerde om te ondertekenen. (Artikelen 12, 16 en 31 wet tot bescherming van
de maatschappij en 78 en 785 G.W.)
2 en 9 december 1974.
388 en 427

15. - Stmjzaken. - Ve1·hoor van een
pe1·soon te?' te?·echtzitting, als getuige en
als cleslcundige. Ajlegging van de
wettelijlce eed als gett-tige en als cleslcundige. Persoon cloo?' clezelfde ?'echte?'
weer gehom·cl op een latere terechtzitting.
- H e1·haling van de eden niet ve1·eist. Hij die ter terechtzitting als getuige en
als desktmdige is gehoord en er als dusdanig de wettelijke eden heeft afgelegd,
moet niet meer worden beedigd, wanneer
hij in dezelfde zaak opnieuw door dezelfde rechters op een latere terechtzitting wordt gehoord.
3 december 1974.
389
16. - Stmjzalcen. - Nietigheicl van
het be1·oepen vonnis. Beslissing van
de rechter in hoge?' beroep die bij wege
van nieuwe beschilclcing t-titspmalc doet
op grand van eigen redenen.- Nietigheicl
van het be1·oepen vonnis zonde?' invloecl op
de wettelijlcheicl van de beslissing in hager
beroep.- De nietigheid van het beroepen
vonnis is zonder invloed op de wettelijkheid van de beslissing van de rechter
in hager beroep wanneer deze bij wege
van nieuwe beschikking uitspraak doet
op grond van eigen redenen.
3 december 1974.
397

17.- Bit?'gedijlce zalcen.- Einclvonnis
op tussengeschil. - Beg1·ip. - In burgerlijke zaken is geen eindvom1is op
tussengeschil, in de zin van artikel 19
van het Gerechtelijk W etboek, de beslissing, die een rechtsvordering waarvan
de ontvankelijkheid niet betwist is,
ontvankelijk verklaart en, alvorens over
de zaak ten gronde uitspraak te doen,
een onderzoeksmaatregel beveelt. (Implicie.te oplossing.)
6 december 197 4.
408

18.- Strafzalcen.- Openbaarheid van
de te?·echtzitting. - Ve1·volgingen wegens
ove?'t?·eclingen van de wetten en ve?·onleningen betreffencle de politie ove1' het wegve?'lcee?' ten laste van meerde?'jm·igen en van
mincle?'ja1·igen van mee?' dan zestien jaar
en mincler dan valle achttien jaar. - Toe
te passen ?'egels. - Ret onderzoek van
de vervolgingen ten laste van minderjarigen van meer dan zestien jaar en
minder dan voile achttien jaar voor
de krachtens het gemeen recht bevoegde
gerechten ingesteld in de gevailen bij
artikel 36bis van de wet van 8 april 1965
bepaald, onder meer in geval van overtredingen van de wetten en verordeningen betreffende de politie over het wegverkeer, heeft plaats in raadkamer; deze
rechtspleging mag niet worden uitgebreid
tot andere personen die tegelijkertijd
voor datzelfde gerecht worden gebracht,
zelfs al zijn de laatstgenoemden en de
minderjarigen bij hetzelfde exploot gedagvaard. (Art. 96 Grondwet ; art. 36bis
wet van 8 april 1965 gewijzigd bij die
van 9 mei 1972.)
16 december 1974.
449
19.- Strajzalcen.- Openbaarheicl van
de te?·echtzitting. - Ve1·volgingen wegens
OVM't?·eclingen van de wetten en ve?·ordeningen betre.ffencle cle politie OVM' het wegve?'lcee?' ten laste van mincle?'jm·igen van mee1·
clan zestien jam· en minder dan valle
achttien jaar en van meercle?'ja?·igen. Toe te passen ?'egels. Krachtens
artikel 36bis, lid 2, van de wet van
8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming heeft voor de erin vermelde misdrijven het onderzoek van de vervolgingen ten laste van lninderjarigen van
meer dan zestien jaar en minder dan
voile achttien jaar voor de gerechten,
bevoegd op grond van het gemene recht,
in raadkamer plaats ; dit artikel is van
toepassing op deze minderjarigen, zelfs
indien meerderjarigen samen met hen
bij eenzelfde exploot voor deze gerechten
worden gedagvaard en vervolgd. (Artikel 96 Grondwet ; art. 36bis wet' van
8 april 1965, gewijzigd bij de wet van
9 mei 1972.)
23 december 1974.
481

20. - Stmjzalcen. - Belclaagde Ve?'tegenwom·digd door een aclvocaat, hmtcler
van de stulclcen. Vertegenwom·cliging
beperlct tot zelce1·e telastleggingen.
Uit
Gelcligheicl van de lastgeving. het feit . dat een advocaat, · houder van
de stukken, de beklaagde vertegenwoordigd heeft voor zekere hem ·ten laste
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gelegde feiten volgt niet dat die advocaat
daartoe geen lastgeving gekregen of
k=en krijgen heeft. (Art. 185 Sv.)
6 januari 1975.
503

21. - St1·ajzalcen. - Aanl van de vonnissen. - V onnis lean voor zelce1·e telastleggingen op tegenspmalc en voo1· ande1·e
bij ve1·stelc gewezen zijn. - In strafzaken
kan een vonnis voor bepaalde telastleggingen op tegenspraak en voor andere
bij verstek gewezen zijn.
6 januari 1975.
503
22. Stmfzalcen.
Ve1·stelc.
Beg1·ip. Het vonnis dat door een
strafrechtbank is gewezen zonder dat de
beklaagde werd ondervraagd en zonder
dat de advocaat, die hem vertegenwoordigt, in zijn verweermiddelen werd gehoord, is een verstekvonnis, zelfs indien
de advocaat tegenwoordig was bij het
verhoor van getuigen en de vordering
van het openbaar ministerie heeft gehoord.
6 januari 1975.
503
23.- Stmfzalcen.- Oor1·ectionele rechtbanlc. - P1·oces-ve1·baal van een te1·echtzitting tijdens wellce de zaalc behandeld
we1·d, niet voo1·zien van de handtelcening
van de voo1·zitte1· of van de griffier. V onnis waa1·in niet alle vereiste vaststel.lingen vo01·lcomen om de regelmatigheid
van de rechtspleging te bewijzen. Nietigheid. - Nietig is het vonnis van
de correctionele rechtbank, indien het
proces-verbaal van de terechtzitting,
tijdens welke de zaak is behandeld, niet
voorzien is van de handtekening van de
voorzitter of van de griffier van dit
gerecht en in het vonnis niet alle vereiste
vaststellingen voorkomen om de regelmatigheid van de rechtspleging te bewijzen. (Artt. 155 en 189 Sv.; art. 10
wet van 1 mei 1849.)
14 januari 1975.
539

Stmjzalcen. - Vonnis van de
van politie doo1' nietigheid aangetast. - V onnis van de politieTechtbanlc
in hager be1·oep rechtdoende dat die nietigheid ove1•neemt. Nietigheid van dit
vonnis. - W anneer het vonnis van de
politierechtbank door nietigheid is aangetast, omdat de rechter die het heeft
uitgesproken niet alle zittingen over de
zaak heeft bijgewoond, is ook nietig het
vonnis van de correctionele rechtbank in
hoger beroep rechtdoende, dat de nietigheid overneemt.
20 januari 1975.
551
24. -

~·echtbanlc
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25. - Stmjzalcen. - Beslissing van de
commissie tot besche1·ming van de maatschappij. - Beslissing niet ondM·telcend
doo1' de led en advocaat en geneeshee1·. Invloed van dit ve1·zuim op de geldigheid
van de beslissing. - Nu het bestaan van
de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld bij de psychiatrische afdeling van
een gevangenis vaststaat en voor die
beslissing de eenparigheid van de leden
van de commissie niet vereist is, kan het
ontbreken van de handtekening van de
leden advocaat en geneesheer op die
beslissing, nietigheid ervan niet tot gevolg
hebben. (Artt. 782, 860 en 862 G.W.)
21 januari 1975.
568
26. - Di1·ecte belastingen. - Beschilclcende gedeelte. - Beg1·ip. - Elke beslissing van de rechter betreffende een
betwisting vormt een beschikkende gedeelte, ongeacht de plaats waar deze
beslissing in het vonnis of het arrest
voorkomt en de vorm waariil ze is uitgedrukt.
5 februari 1975.
637

27. - Stmjzalcen. - Vonnis van de
politie1·echtbanlc nietig omdat de debatten
niet in openbare te1•echtzitting hebben
plaatsgehad. - Nietigheid doo1' de C01'1'ectionele 1'echtbanlc OVM'genomen. - Nietigheicl van het vonnis in hoge1· be1·oep. W ann eer · een vonnis van de politierechtbank nietig is omdat de debatten
t.a.v. een meerderjarige beklaagde niet
in openbare terechtzitting hebben plaatsgehad, is het vonnis in hoger beroep,
dat deze nietigheid tot de zijne maakt,
zelf nietig. (Art. 96 Grondwet.)
24 februari 1975.
715
28. Stmfzalcen.
Jettgdbesche1'ming. - Vonnis van de jettgd1·echtbanlc
do01· nietigheid aangetast. - Rechter in
hogM' be1•oep die deze nietigheid ovemeemt.
- Nietigheid van de beslissing in hager
be1·oep. - Wanneer een vonnis van de
jeugdrechtbank nietig is omdat een
getuige ter terechtzitting is gehoord zonder dat hij de vereiste eed heeft afgelegd,
is ook nietig het arrest dat op het onwettelijk afgenomen getuigenis steunt
en alsdusdanig deze nietigheid overneemt. (Artt. 44, tweede lid, 155 en
176 Sv.)
3 maart 1975.
748
29. Stmfzalcen.
Proces-ve1•baal
van een te1·echtzitting tijdens wellce de
zaalc behandeld werd, niet voo1·zien van
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de handtekening van de voorzitter· of van
de griffier. Arrest waar·in niet alle
vereiste vaststellingen voorkomen om de
r·egelmatigheid van de r·echtspleging te
bewijzen. - Nietigheid. - Nietig is het
arrest van een hof van beroep, indien
het proces-verbaal van een terechtzitting tijdens welke de zaak behandeld
werd, niet voorzien is van de handtekening van de voorzitter of van de griffier
en in het arrest niet alle vereiste vaststellingen voorkomen om de regelmatigheid van de rechtspleging te bewijzen.
(Artt. 155 en 189 Sv.; art. 10 wet van
1 mei 1849.)
4 maart 1975.
752
30. - Bur·ger·lijke zaken. - Over·legging van de st~tkken. - Beslissing tot
vaststelling dat een partij een stuk heeft
overgelegd tot staving van haar· vor·dering
of haar ver·weer·. - V aststelling impliceer·t
dat de r·echter· nagegaan heeft of clit st~tk
r·egelmatig is over·gelegd. W anneer
de beslissing vaststelt dat een partij
tot staving van haar vordering of
haar verweer een stuk heeft overgelegd,
impliceert deze vaststelling dat de rechter
nagegaan heeft of dit stuk was overgelegd overeenkomstig de artikelen 736,
737 en 740 van het Gerechtelijk Wetboek.
21 maart 1975.
821
31 . - Stmfzaken.
Getuigen door de
rechter in hager· beroep gehoonl. - Eecl
«de gehele waadwid, niets dan de waar·heid te zeggen "· - Eed die niet beantwoor·dt aan de voorsclwiften van de wet.
- Nietigheid van de beslissing van de
rechter· in hager· ber·oep. Wanneer
volgens de vaststellingen van het proces-verbaal van de terechtzitting de
rechter in hoger beroep getuigen heeft
gehoord die de enkele eed hebben afgelegd de waarheid, niets dan de waarheid te zeggen, is zijn beslissing nietig.
(Artt. 155, 189 en 211 Sv.)
7 april 1975.
851
32. Stmfzaken.
Pr·oces-ver·baal
van een ter·echtzitting. Niet goedgekeurde door·halingen. Door·halingen
voor· niet bestaande geho~tden. Niet
goedgekeurde doorhalingen in een procesverbaal van de terechtzitting van een
strafgerecht worden voor niet bestaande
gehouden. (Art. 78 Sv.)
21 april1975.
923
33. Strafzaken.
van de terechtzitting. -

Proces-verbaal
Doorhalingen

wam·door· het Hof niet kan nagaan of een
getuige al dan niet de wettelijke eed heeft
afgelegd. - Nietigheid van de ver·klm·ing
van de getuige br·engt nietigheid mede van
de op dit get~tigenis gegr·onde beslissing.Nietig is de verklaring van een getuige
die op de terechtzitting van een strafgerecht is gehoord zonder dat het Hof
kan nagaan of deze getuige al dan niet
de wettelijke eed heeft afgelegd ; .de
beslissing, welke op dit getuigenis is
gegrond, is eveneens nietig. (Art. 155
Sv.)
21 april 1975.
923
34. - Stmjzaken. V onnis van de
politier·echtbanlc nietig wegens het onr·egelmatig ver·hoor· van een get~tige. Oor'1'ectionele r·echtbank die dit getuigenis
niet heeft geweerd. - Nietigheid van het
vonnis in hager· ber•oep. Wanneer
een vonnis van de politierechtbank
nietig is wegens het onregelmatig verhoor
van een getuige, is het vonnis op het hager beroep, waarin de nietigheid wordt
overgenomen door het onwettelijk verkregen getuigenis niet te weren, zelf
nietig. (Artt. 155, 189 en 211 Sv.)
21 april en 26 mei 1975.
923 en 1013
35. - Stmjzaken. Vonnis van de
cor·r·ectionele r·echtbank door· nietigheid
aangetast. - Ar·r·est van het hof van ber·oep
dat de nietigheid over·neemt. Nietig
aTr'est. - W anneer het vonnis van de
correctionele rechtbank door nietigheid
is aangetas:t omdat de rechters die het
hebben gewezen, niet aile zittingen over
de zaak hebben bijgewoond, is ook nietig
het arrest van het hof van beroep dat
de nietigheid overneemt.
20 mei 1975.
1004
36. Stmjzaken.
Getttigen. Ver•plichting tot eedaflegging, behoudens
in de gevallen bij de wet op beper•kende
wijze bepaald. - De getuigen die door
een strafgerecht worden gehoord, moet13n
op straffe van nietigheid van de rechtspleging de bij de wet voorgeschreven
eed afleggen, behoudens in de gevallen
bij de wet op beperkende wijze bepaald.
(Artt. 155, 189 en 317 Sv.)
26 mei 1975.
1013
37. - Strafzaken.
Bepalingen van
het Gerechtelijk Wetboek inzake ttitlegging
en verbeter·ing van vonnissen. - Bepalingen ionder· verband met de pr·ocedur·e
van de vaststelling van de identiteit van
ontvluchte en opnieuw aangehouden veroorcleelclen. De bepalingen van het
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Gerechtelijk W etboek inzake uitlegging
en verbetering van vonnissen hebben
geen betrekking op de procedure betreffende de vaststelling van de identiteit van ontvluchte en opnieuw aangehouden veroorclelen. (Artt. 794 en 799
G.W.)
2 juni 1975.
1040

38. St1·ajzaken.
Om·egelmatige
ve1·klm·ing van een getuige v661· de co1'1'ectionele 1·echtbanlc. Get~dge opnieuw
1·egelmatig gehoo1·d. Bevestiging van
de m·oegere ve1·klaring.- Geen nietigheid.
- W anneer een getuige v66r de correctionele rechtbank een onregelrnatige verldaring heeft afgelegd en hij, na een
regelrnatig nieuw verhoor door deze rechtbank, de onregelrnatige verklaring heeft
bevestigd, is het vonnis op grondslag van
de verklaring van deze getuige door geen
nietigheid aangetast.
2 juni 1975.
1045
39. - Strajzalcen.
Politie1·echtbanlc
1·echtdoende zonde1· dat de zaalc regelmatig
bij haar aanhangig we1·d gemaalct. Veroordelend vonnis. - Onwettelijkheid.
Onwettelijk is het vonnis van de
politierechtbank waarbij de beklaagde
wordt veroordeeld zonder dat de zaak
regelrnatig bij de rechtbank aanhangig
werd gernaakt door een beslissing tot
verwijzing van het onderzoeksgerecht,
door een dagvaarding of door vrijwillige verschijning van de beklaagde.
(Artt. 145 en 147 Sv.)
30 juni 197 5.
11 7l
40. Stmfzaken. P1·oces-ve1·baal
van de te1·echtzitting. Materiiile Ve1'gissing. - Geen invloed op de wettigheid
van de beslissing. - Een rnateriele vergissing in het proces-verbaal van de
terechtzitting heeft geen invloed op de
wettigheid van de beslissing.
22 juli 197 5.
1177

41. - Strajzalcen. - Nee1'legging van
een conchtsie. - Geen ve1plichting voor
de 1·echte1' z~tllcs in zijn beslissing te
ve1·nwlden. Geen enkele wettelijke
bepaling verplicht de rechter in zijn
beslissing te verrnelden dat een conclusie
is neergelegd.
20 auguf:tus 1975.
1193
42. - Strajzalcen.
Beslissing van
een commissie tot besche1·ming van de
maatschappij. - Beslissing niet ondertelcend doo1· een lid van deze commissie. Gevolg van dit verzuim op de geldigheid
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van de beslissing. - Nu het bestaan van
de beslissing van een cornrnissie tot
bescherrning van de rnaatschappij ingesteld bij de psychiatri::<che afdeling van
een gevangenis vaststaat en voor die
beslissing de eenparigheid van de leden
van de cornrnissie niet vereist is, kan
het ontbreken van de handtekening van
een lid op die beslissing geen nietigheid
hiervan tot gevolg hebben. (Artt. 782,
860 en 862 G.W.)
1193
20 augustus 1975.
VOORLOPIGE HECHTENIS.

1 . - Wet van 20 ap1·il1874, a1·tikel 5,
gewijzigd bij a1·tikel 3 van de wet van
13 maa1·t ~973. - Handhaving van de
hechtenis na een maand. - Redengeving.
Beg1·ip. De beslissing van het
onderzoeksgerecht dat de voorlopige
hechtenis na een rnaand gehandhaafd
wordt, rnoet nauwkeurig de gegevens
eigen aan de zaak of de persoonlijkheid
van de verdachte ornschrijven die ernstige en uitzonderlijke ornstandigheden
zijn en tevens verrnelden dat deze gegevens, oro precieze redenen die de openbare veiligheid raken, de handhaving van
de hechtenis vereisen. (Art. 5 van de
wet van 20 april 1874, zoals dit is gewijzigd bij art. 3 van de wet van 13 rnaart
1973.)
1070
3 september 1974.
2. - Om·egelmatigheden waa1·do01· handelingen van een b~titenlandse 1·egering
ove1• een aanhouding zouden aangetast
zijn. - Onn>gelmatigheden zonde1· invloed
op de geldigheid van de Ve1'001'deling. Onregelrnatigheden waardoor de handelingen van een buitenlandse regering
over de aanhouding van een beldaagde
zouden aangetast zijn, hebben geen
invloed op de geldigheid van de veroordeling.
14 oktober 1974.
198
3. - H andhaving van de hechtenis na
een maand. - Wet van 20 ap1·il 1874,
artikel 5, gewijzigd bij a1·tikel 3 van de
wet van 13 maart 1973. - Motive1·ing.Door verrnelding van de gegevens eigen
aan de zaak worden de ernstige en nitzonderlijke ornstandigheden die de openbare veiligheid raken en de handhaving
van de voorlopige hechtenis vereisen,
nanwkenrig ornschreven door het arrest,
dat erop wijst dat, daar het gaat oro de
aanslag op het leven door een zoon op de
persoon van zijn rnoeder, het feit uit-
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zonderlijk ernstig is, niettegenstaande
de door de verdachte aangevoerde mnstandigheden, en dat de invrijheidstelling
onder dergelijke omstandigheden van de
verdachte de publieke opinie zwaar zou
schokken, niettegenstaande de overlegging van een verzoekschrift dat ten gunste van de verdachte en diens handeling
werd opgesteld.
21 oktober 1974.
246
4. Handhaving van de voodopige
hechtenis. - Wet van 20 april1874, at·tikel 5, gewijzigd bij m'tikel 5 van de wet
van 13 maat't 1973. - Redengeving. Door artikel 5 van de wet van 20 april
1874, zoals het is gewijzigd bij artikel 3
van de wet van 13 maart 1973, voorschrijft dat het onderzoeksgerecht, dat
beslist de voorlopige hechtenis te handhaven, de ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden die dermate de openbare
veiligheid raken dat ze de ha)ldhaving
van de voorlopige hechtenis noodzakelijk
maken, nauwkeurig Inoet omschrijven en
de gegevens eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte moet vermelden, moet dit gerecht, op straffe van
schending van genoemd artikel, antwoorden op de conclusie waarin o.a.
wordt betwist dat dergelijke ernstige en
uitzonderlijke omstandigheden bestaan.
29 oktober 1974 en 7 januari 1975.
271 en 508
5, Handhaving van de voorlopige
hechtenis, - At-rest dat de t•edenen overneemt welke door de pt·ocureur-genet·aal in
zijn vot·deringen zijn aangevoet·d.
At·rest regelmatig met redenen omkleed.
- Voorwaarde. - Regelmatig met redenen omkleed is het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat, uitspraak doende over de handhaving van
de voorlopige hechtenis, verklaart de
door de procureur-generaal in zijn schriftelijke vorderingen aangevoerde redenen
over te nemen, zonder dat deze nitdrukkelijk in de beslissing worden weergegeven,
als dat arrest door die redenen regelmatig
kan worden met redenen omkleed.
(Art. 5 wet van 20 april 1874,)
29 oktober 1974.
271

6. - Beschikkingen van de t•aadkamer,
- Hoget· beroep door een advocaat ingesteld. - Wettelijkheid. - Hoger beroep
tegen de beschikkingen van de raadkamer
welke zijn gewezen in de gevallen waarvan sprake in de artikelen 4, 5 en 8 van
de wet van 20 april 1874 betreffende de
voorlopige hechtenis kan worden inge-

steld hetzij door de verdachte, in persoon, hetzij door de advocaat, houder van
de stukken. (Artt. 19 en 20 wet van
20 april 1874; art. 203bis Sv.)
29 oktober 1974.
274

7. - Handhaving van de voorlopige
hechtenis.- Bericht aan de 1'aadsman van
de vet·dachte.- Begt·ip.- Noch artikel 5,
lid 3, van de wet van 30 april 1874 noch
het algemeen rechtsbeginsel tot eerbiediging van de rechten van de verdediging
worden geschonden door het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling dat
de beschikking van de raadkamer bevestigt waarbij de hechtenis van de verdachte wordt gehandhaafd zonder dat
deze door zijn raadsnmn werd bijgestaan,.
als de griffier aan laatstgenoemde de dag
van de terechtzitting had medegedeeld
bij aangetekende brief gezonden aan het
adres dat hij bij het begin van het onderzoek had opgegeven ; het feit dat de
raadsman nadien en v66r de terechtzitting van adres had veranderd zonder
zulks aan de onderzoeksrechter of aan de
griffier te hebben me«;legedeeld, verandert
niets aan de regelmatigheid van het
aldus gegeven bericht.
29 oktober 1974,
277
8. - Handhaving van de voodopige
hechtenis. At-rest dat de t'edenen
overneemt welke door de pt•ocut·eur-genet'aal
in zijn schriftelijke vorderingen zijn aangevoet·d. -Arrest t'egelmatig met t•edenen
omkleed, - Vom·waat•de. - Regelmatig
met redenen omkleed is het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling
dat, uitspraak doende over de handhaving van de voorlopige hechtenis, verklaart de door de procurenr-generaal in
zijn schriftelijke vorderingen aangevoerde
redenen over te nmnen, · zonder dat deze
uitdrukkelijk in de beslissing worden
weergegeven, als dat arrest door die
redenen regelmatig kan worden met redenen omkleed. (Art. 5 wet van 20 april
1874.)
29 oktober 1974.
277
9, Hanclhaving van de voo1'lopige
hechtenis. Wet van 20 apt·il 1874,
m'tikel 5. - Bezwat'e?1. - Redengeving.
- Begrip. - Hoewel de onderzoeksgerechten, ingeval zij de voorlopige hechtenis handhaven, hm1 beslissing met redenen moeten omkleden, zoals zullm is
voorgeschreven bij artikel 5 van de wet
van 20 april 1874, zijn zij evenwel, bij
gebrek aan een conclusie dienaangaande,
niet verplicht bovendien nitdrukkelijk
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vast te stellen dat er voldoende bezwaren
aanwezig zijn ; wanneer in een conclusie
het bestaan van deze bezwaren wordt
betwist, antwoorden deze gerechten regelmatig op de conclusie als zij vaststellen
dat dergelijke bezwaren aanwezig zijn.
29 oktober 1974.
277
10. - Handhaving van de hechtenis
na een rnaancl. - T¥et van 20 ap1·il1974,
a1·tikel 5', gewijzigcl bij a1·tikel 3 van de
wet van 13 rnaaTt 1973. - Reclengeving.
De ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die dermate de openbare
veiligheid raken dat de voorlopige hechtenis na een maand moet worden gehandhaafd, worden onder vermelding van
persoonlijkheid van de verdachte nauwkeurig omschreven door het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling dat,
met verwijzing naar de redenen van
de vordering van het openbaar ministerie
en van het bevel tot aanhouding wegens
oplichting en verduistering, onder meer
wijst op de door de verdachte teweeggebrachte verstoring van de openbare orde
en de veiligheid m.b.t. de :financiele en de
handelstransacties, de ernst en de herhaling van de feiten, welke werden begaan
door de verdachte, die, hoewel hij wist
dat hij in een reddeloze :financiele toestand verkeerde, verder slachtoffers heeft
gemaakt, alsmede op het feit dat hij
reeds werd veroordeeld wegens misdrijven
van dezelfde aard en dat het nodig was
te verhinderen dat dergelijke feiten zich
herhaalden. (Art. 5 wet van 20 april
1874, gewijzigd bij artikel 3 van de
wet van 13 maart 1973.)
25 november 1974.
357

11. - Handhaving van de vooTlopige
hechtenis. Wet van 20 apTil 1874,
aTtikel 5, gewijzigcl doo1· a1·tikel 3 van
de wet van 13 rnam·t 1973. - Reclengeving. - Door te preciseren dat de verdachte door zijn doorlopend verdachte
gedraging, zoals die tot uiting komt in
zijn deels tegenstrijdige deels leugenachtige verldaringen, in zijn onstandvastige houding, in zijn door het onderzoek
onthulde pogingen tot het uitlokken van
valse getuigenissen en het zich onttrekken
aan objectieve opsporingen, en in zijn
stelselmatige, veelal op drogredenen berustende verdachtmakingen ten laste van
derden, de vrees wettigt dat hij, eenmaal
in vrijheid gesteld, het onderzoek nog·
meer zou belemm:eren en dit op een ogenblilc waarop nieuwe recente bezwaren aan
het licht zijn gekomen, oinschrijft de
beslissing van het onderzoeksgerecht tot
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handhaving van de voorlopige hechtenis
nauwkeurig de aan de persoonlijld1eid
van de verdachte eigen gegevens die de
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden uitmaken welke de openbare veiligheid raken, waardoor de handhaving van
de hechtenis wordt gerechtvaardigd.
(Art. 5 wet van 20 april 1874, gewijzigd
door artikel 3 van de wet van 13 maart
1973.)
26 november 197 4.
366
12. - Hanclhaving van de vooTlopige
hechtenis na een rnaancl. - Redengeving.
- Reclengeving gegToncl op ande1'e ornstancligheclen clan die welke een vToegeTe
beslissing in aanrneTking neernt. - Wettelijkheicl. - Geen wettelijke bepaling
verbiedt dat een onderzoeksgerecht, om
de voorlopige hechtenis van een verdachte
na een :i:naand te handhaven, steunt op
andere ernstige en uitzonderlijke omstandigheden dan die welke het in zijn
vroegere beslissing heeft in aanmerking
genomen, zelfs al steunt het op omstandigheden die niet nieuw zijn. (Art. 5 wet
van 20 april 1874, gewijzigd bij art. 3
wet van 13 maart 1973.)
9 december 1974.

418

13. - Hanclhaving van de voo1•lopige
hechtenis na een rnaancl. Gegevens
eigen aan de zaak of de pe1·soonlijkheicl
van de veTclachte. Beg1·ip. Gegevens eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte verliezen
dit kenmerk niet om de enige reden dat
zij ook de handhaving van de hechtenis
van medeverdachten zouden kunnen
rechtvaardigen. (Artikel 5 wet van
20 april 1874, gewijzigd bij art. 3 wet
van 13 maart 1973.)
9 december 1974.
418
14. - Bevel tot aanhattding.
Ve1·plichting te beslissen ove1· de handhaving
van de voo1·lopige hechtenis na een rnaancl.
- V oorwaanle. - Het onderzoeksgerecht
moet slechts van maand tot maand over
de handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak doen, indien de raadkamer over de telastlegging niet heeft
beslist. (Art. 5 wet van 20 april 1874.)
482
23 december 1974.
15. -Bevel tot aanhotcding. - Beslissing van de maclkarner tot intM'nMing
wegens jeiten die in het bevel tot aanhattding zijn ve1·rnelcl. - OndeTzoeksgM'echt
rnoet OVeT de hanclhaving van de aanhouding geen tlitspmak rnee1· doen. - De
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beschikking waarbij de raadkamer beveelt dat de verdachte, die onder aanhoudingsbevel staat, wegens in dit bevel
vermelde feiten geinterneerd wordt, heeft
tot gevolg dat het onderzoeksgerecht niet
meer van maand tot maand over de
handhaving van de voorlopige hechtenis
uitspraak 1noet doen, daar de verdachte
niettegenstaande zijn hager beroep in
hechtenis blijft ten gevolge van de beschikking tot internering.
23 december 1974.
482

16. - Handhaving van de vool'lopige
Wet van 20 ap1'il 1874,
hechtenis. a1·tikel 5, gewijzigd bij a1·tikel 3 van de
wet van 13 maa1·t 1973. - E1·nstige en
~titzonde1·lijke omstandigheden die de openba1'e veiligheid Taken. - Gegevens eigen
aan de pe1'soonlijkheid van de veTdachte.
- Beg1·ip. - Een gegeven eigen aan de
persoonlijkheid van de verdachte, in de
zin van artikel 5 van de wet van 20 april
1874 op de voorlopige hechtenis, gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 13 maart
1973, kan zijn de omstandigheid dat
deze noch woon- noch verblijfplaats in
Belgie heeft en dat moet gevreesd worden
dat hij zich, in geval van invrijheidsteling, aan de strafvervolgingen zou onttrekken. (Art. 5 wet van 20 april 1874,
gewijzigd bij art. 3 van de wet van
13 maart 1973.)
14 januari 1975.
532

17.- Bevel tot aanhouding.- Bevestiging binnen vijj dagen. - V e1•dachte die
zijn ve1·blijj in Belgie heejt. - Wet van
20 ap1'il 1874, at·tikel 2, gewijzigd bij
at·tikel 2 van de wet van 13 maa1·t 1973,
en aTtikel 4. - JJ!Iotive1·ing. - De ernstige en uitzonderlijke omstandigheden
die dermate de openbare veiligheid
raken dat de voorlopige hechtenis vereist
is, worden onder vermelding van gegevens eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte, nauwkeurig
omschreven door het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling tot
bevestiging van het bevel tot aanhouding van een verdachte me zijn
verblijf in Belgie heeft waarin, met overneming van de redenen van de vordering
van de procureur-generaal, 1net na1ne
wordt gewezen op de ernst van de misdrijven ten laste van de verdachte, op de
ernst van andere soortgelijke en pas
ontdekte feiten, op het " gevoel van sociale onrust " ten gevolge van de ten laste
gelegde feiten en hierop dat moet gevreesd worden dat, indien de verdachte
werd in vrijheid gesteld, hij zich op-

nieuw aan dergelijke misdrijven zou
schuldig maken. (Art. 2 wet van 20 april
1874, gew. bij art. 2 wet van 13 maart
1973, en art. 4.)
14 januari 1975.
534

18. - Ogenblik waa1'op een bevel tot
aanhoucling doo1· de onde1'zoeks1·echtm· kan
wonlen ve1·leend.- De onderzoeksrechter
is niet verplicht een bevel tot aanhouding
uit te vaardigen zodra hij op de hoogte
is van de feiten en omstandigheden
waarop de telastlegging betrekking heeft
en de wettelijke voorwaarden voor een
eventuele voorlopige hechtenis blijkbaar
aanwezig zijn : hij oordeelt soeverein
wanneer hij deze maatregel zal nemen,
na ondervraging van de verdachte.
14 januari 1975.
534
19. - Handhaving van de voodopige
hechtenis. Wet van 20 ap1·il 1874,
a1·tikel 5,, gewijzigcl bij a1·tikel 3 van de
wet van 13 maa1't 1973. - .Motive1·ing.De ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die dermate de openbare veiligheid
raken dat de voorlopige hechtenis rnoet
worden gehandhaafd, worden onder vermelding van gegevens eigen aan de
zaak of de persoonlijkheid van de verdachte nauwkeurig omschreven door het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat wijst op de ernst
van de misdaad alsmede op de agressieve
neigingen van de verdachte die voor
hemzelf en voor de maatschappij gevaarlijk zijn. (Art. 5 wet van 20 april
1874, gewijzigd bij art. 3 van de wet van
13 maart 1973.)
14 januari 1975.
535
20. - Voodopige inm·ijheidstelling. Wet van 20 apTil 1874, a1·tilcel 7. Bepalingen van a1·tikel 5 van deze wet
niet van toepassing.- De bepalingen van
artikel 5 van de wet van 20 april 1874
op de voorlopige hechtenis hebben geen
betrekking op het verzoek tot invrijheidstelling waarvan sprake in artikel 7
van deze wet.
14 januari 1975.
537
21. - V oo1'lopige inm·ijheidstelling. Wet van 20 ap1·il 1874, a1'tikel 7. Aan de 1'aadsman van de venlachte te
geven beTicht. - De gri:ffier client aan de
raadsman van de verdachte bij aangetekende brief bericht te geven van de
plaats, de dag en het uur van verschijning v66r het bevoegde gerecht dat moet
beslissen over het verzoek tot voorlopige
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invrijheidstelli:ng van de verdachte ; i.d.o.
wordt aan het vereiste van de wet voldaan
als de griffier de aangetekende brief binnen de wettelijke termijn heeft verzonden, omdat de regelmatigheid van dit
vormvoorschrift niet afhangt van de
tijd waarbinnen de brief de raadsman
bereikt. (Artt. 7 en 20 wet van 20 april
1874.) (Impliciete oplossing.)
537
14 januari 1975.

22. - Hoge~· beroep tegen de beschik·
kingen van de ?'aadkamm· en tegen de
beslissing van de CO?Tectionele Techtbank.
- Wet van 20 ap1·il 1874, aTtikel 20. Stand van zaken ongewijzigd. V oo7'waaTden. - Totdat over de beslissing
over de hogere beroepen waarvan sprake
in de artikelen 19 en 20 van de wet van
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis
is beslist, blijft de stand van zaken ongewijzigd voorzover dit geschiedt .bi~1nen
vijftien dagen nadat het beroep IS mgesteld ; zodra deze termijn is verstreken,
wordt de verdachte in vrijheid gesteld.
Deze termijn wordt evenwel geschorst
tijdens de duur van het uitstel verleend
op verzoek van de verdediging. (Artikel 20 wet van 20 april 1874.)
537
14 januari 1975.

23.- Hoger beroep tegen een beslissing
waa1·bij de voorlopige inm·ijheidstelling
wm·d geweige1·d. Raadsman van de
verdachte die deze vom· de kamer van
inbeschuldigingstelling niet heeft bijgestaan. - Raadsman die 1·egelmatig bm·icht
heejt gek1·egen van de plaats, de dag en
het uttr van ve1·schijning. V e1·dachte
die zich heeft ve1·dedigd zonde1· dat hij om
ttitstel heejt verzocht teneinde door zijn
madsman te wm·den bijgestaan. - Geen
schending van de Techten van de ve7·dediging. - Ret algemeen rechtsbeginsel ~at
de rechten van de verdediging moeten
worden geeerbiedigd wordt niet geschonden door het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling over het hoger
beroep tegen een beslissi~f? van de corr:ctionele rechtbank waarbiJ de voorlopige
invrijheidstelling van een verdachte w~~d
geweigerd zonder dat deze door ZIJn
raadsman werd bijgestaan, als deze regelmatig bericht had geluegen van de
plaats, de Clag en het uur van verschijning en de verdachte zich verdedigd
heeft zonder dat o.rn. verzocht werd dat
de behandeling van de zaak zou uitgesteld worden teneinde door de raadsman
te kunnen worden bijgestaan.
14 januari 1975.
537
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24. - Handhaving van de voo1'loJJige
hechtenis. Wet van 20 ap1·il 1874,
w·tikel 5, gewijzigd bij aTtikel 3 van de
wet van 13 maaTt 1973.- Motive1·ing. De ernstige en uitzonderlijke omstandigheden, die dermate de openbare veiligheid raken dat de voorlopige hechtenis
moet -worden gehandhaafd, worden onder
vermelding van gegevens eigen aan de
zaak of de persoonlijkheid van de verdachte nauwkeurig omschreven door het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat wijst op het bestaan van
ernstige aanwijzingen dat de verdachte
zich zou schuldig gemaakt hebben o.a.
aan diefstal onder verzwarencle omstandigheden op de aard, het aantal en de
continui'teit van de hem ten laste gelegde feiten, op zijn strafbare neigingen en
zijn gevaarlijke geestesgestelclheicl, alsrnede op het feit dat men vreest dat hij
nieuwe gelijkaardige feiten zou begaan,
in geval hij in vrijheid worclt gesteld.
(Art. 5 wet van 20 april 1874, gew. bij
art. 3 van de wet van 13 maart 1973.)
II februari 1975.
654

25. - Handhaving van de voodopige
hechtenis na een maand. H'et van
20 apTil 1874, aTtikel 5, gewijzigd b·ij
artikel 3 van de wet van 13 maw·t 1973.Motivering. -De ernstige en uitzonderlijke omstandigheclen die dermate de
openbare veiligheid raken dat de voorlopige hechtenis moet worden gehandhaafd, worden onder vermelding van
gegevens eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte nauwkeurig
omschreven door het arrest dat erop
wijst dat de verdachte herhaaldelijk
zwaar werd veroordeeld wegens diefstal
onder verzwarende ornstandigheden, dat
rnoet worden gevreesd dat, indien hij
in vrijheid wordt gestelcl, hij nieuwe
diefstallen begaat met zeer ernstige
gevolgen en dat hij verdacht wordt
van deelnerning aan een moord on1
diefstal te vergemakkelijken, omdat er
ernstige aanwijzingen bestaan dat hij
schuldig is. (Art. 5 wet van 20 april
1874, gewijzigd bij art. 3 van de ·wet
van 13 maart 1973.)
17 februari 1975.
676
26.- Handhaving van de hechtenis.Wet van 20 april 1874, a1'tikel 5, gewijzigd bij a1·tikel 3 van de wet van 13 maa1't
1973. - Redengeving. - Door te preciseren dat de feiten die aan de verdachte
ten laste worden gelegd buitengewoon
ernstig zijn daar hij door het herhaaldelijk rnisbruik maken van gestolen
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checks de geloofwaardigheid van dit betaalmiddel in het economisch leven
in gevaar brengt, dat rekening houdend
met zijn vroegere geclragingen kan gevreesd worden dat hij, in vrijheid gesteld,
andere lTlisdrijven tegen de eigendom zal
plegen, en dat ook ernstig ken gevreesd
worden dat hij zich aan de vervolgingen
zal onttrekken daar de door hem voorgelegde elementen geen vaste woonst in
Belgiii uitwijzen, ornschrijft de beslissing
van het onderzoeksgerecht tot hancUlaving van de voorlopige hechtenis nauwkeurig de gegevens, eigen aan de zaak of
de persoonlijkheid van de verdachte, die
de ernstige en uitzonderlijke, aan de
openbare veiligheid rakende omstandigheden opleveren waardoor de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt
gerechtvaardigd. (Art. 5 wet van 20 april
1874, gewijzigd bij art. 3 van de wet van
13 maart 1973.)
18 februari 1975.
681

27. - Hoge1· be1·oep tegen een beschikking tot handhaving van de hechtenis. Verschijning voo1· de kame?' van inbesch1~l
digingstelling. - Be1·icht dom· de griffier
te geven aan de 1·aadsman van de verdachte.
- Be1·icht te laat gegeven. - Gevolgen. In geval van hoger beroep tegen een
beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis is het door de griffier te
geven bericht van de plaats, de dag en
het uur van verschijning voor de kamer
van inbeschuldigingstelling niet voorgeschreven op straffe van nietigheid en
is geen substantiiile formaliteit ; de nietvermelding van de plaats, de dag en
het uur in het bericht of de te late
berichtgeving kmmen dus de nietigheid
van de procedure slechts meebrengen
indien zij de rechten van de verdediging
hebben geschaad. (Art. 5 wet van
20 april 1874, gew. bij art. 3 van de wet
van 13 maart 1973.)
25 februari 1975.
727
28. - Handhaving van de vool'lopige
hechtenis na een maand. l'Vet van
20 april 1874, m·tikel 5, gewijzigd bij
artikel 3 van de wet van 13 maa1·t 1973.
- JJ!Iotive?·ing. - Ret feit dat een verdachte een of meer langdurige gevangenisstraffen ondergaat, belet niet dat
de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd omdat hij een gevaar oplevert
voor de openbare veiligheid, daar deze
verdachte in voorlopige of voorwaardelijke vrijheid kan worden gesteld.
21 april en 16 juni 1975. 931 en ll02

29. - Gevam· dat een ve1·dachte voo1· de
openba1·e veiligheid opleve1·t. - Beoo?·deling doo1• de feitem·echter. - Ret gevaar
dat een verdachte voor de openbare
veiligheid oplevert moet in feite worden
beoordeeld door de rechter die met het
onderzoek is belast en de gerechten
welke daarop toezicht oefenen.
21 april 1975.
931
30. -Bevel tot aanhouding. - Opgave
van het feit waarvo01' het bevel is verleencl
en ve1·melcling van de wet waa1·in dit feit
als misdaad of wanbecl1·ijf wonlt omsch?-even. - Doel van deze vermeldingen. In het bevel tot aanhoucling moet
het feit worden opgegeven waarvoor het
is verleend alsrnede de wet vermeld worden waarin dit feit als misdaad of wanbeclrijf wordt omschreven om te kunnen
nagaan of voorlopige hechtenis mogelijk
is voor het aan de verdachte ten laste gelegde feit ; geldig is het bevel waarvan de
vermeldingen het mogelijk maken dat na
te gaan. (Art. 96 Sv.)
5 mei 1975.
973

31. - Bevel tot aanhouding. - Bevel
met opgave van het feit waa1·voor het is
vedeend en ve1·melding van de wet waarin
clit feit als misdaad of wanbed1·ijf wm·dt
omschreven. - Toe1·eikende ve1·meldingen.
In het bevel tot aanhouding moet
het feit worden opgegeven waarvoor het
is verleend alsmede de wet vermeld worden waarin dit feit aJs misdaad of wanbedrif wordt omschreven om te kunnen
nagaan of voorlopige hechtenis mogelijk
is voor het aan de verdachte ten laste
gelegde feit ; geldig is het bevel waarvan
de vermeldingen het mogelijk maken
dat na te gaan. (Art. 96 Sv.)
5 mei 1975.
973
32. - Betekening van het bevel tot aanhottding. V m•men voo1·zien bij artikel 97 van het Wetboek van stmfvordering.
Niet V001'gescl~1·even op st?·af van
nietigheid. - De bij artikel 97 van het
W etboek van strafvordering bepaalde
vormen voor het betekenen van de
bevelen tot aanhouding zijn noch substantieel noch op straf van nietigheid
voorgeschreven ; niet-naleving ervan
brengt slechts nietigheid van fie betekening en onwettelijkheid van de aanhouding mee wanneer zij de rechten van
de verdediging heeft gekrenkt of de
aanhouding willekeurig heeft gemaakt.
27 mei 1975.
1024
33. -

Verdachte 1·egelmatig van zijn
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vrijheid be1'0ojd en binnen de vie1·entwintig ~t1'en vom· de onde1'Zoeksrechte~·
geleid. - Ve~·hom· van de verdachte door
de onde1·zoeksrechte~·.
Aangevangen
v661· het ve1·st1·ijken van die vie~·entwintig
~wen en zonde1· onde1'b1'eking voortgezet,
doch beeindigd kart na het ve1·stTijken
e1·van. -Bevel tot aanhouding ~titgevaar
digd en betekend onmiddellijk na afloop
van het veTlwm·. - Onwettelij lee hechtenis.
- W anneer de verdachte, op regelmatige
wijze van zijn vrijheid beroofd, binnen
de vierentwintig uren voor de onderzoeksrechter is geleid, wanneer deze
magistraat binnen die termijn het verhoor van de verdachte heeft aangevangen, ononderbroken heeft voortgezet
doch heeft beeindigd kort na het verstrijken van bedoelde termijn, en wanneer het bevel tot aanhouding onmiddellijk uitgevaardigd en aan de verdachte
betekend werd, is de beslissing dat het
in die omstandigheden uitgevaardigd
bevel tot aanhouding aan de verdachte
betekend werd binnen de vierentvvintig
uren na zijn vrijheidsberoving, noch
wettig verantwoord noch regelmatig met
redenen omkleed. (Artt. 7 en 97 Grandwet).
27 mei 1975.
1024

34.- Wet van 20 april1874, a1·tilcel 8.
- Kame1' van inbeschuldigingstelling die
de beschiklcing van de madkame1· tot
bevestiging van een bevel tot aanhmtding
van een inm·ijheid gestelde ve1·dachte bevestigt. - Kame1· van inbeschuldigingstelling die de nieuwe en e~·nstige omstandigheden, wellce de voo1·lopige hechtenis
noodzalcelijk malcen, nauwkeu1'ig omWettelijlcheid. - Wettelijk
scMijjt. is de beslissing waarbij de kamer van
in besch uldigingstelling de beschikking
van de raadkamer tot bevestiging van
een bevel tot aanhouding van een in
vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde
verdachte bevestigt met nauwkeurige
opgave van de nieuwe en ernstige omstandigheden welke de voorlopige hechtenis noodzakelijk maken. (Art. 8 wet
van 20 april 1874.)
24 jlmi 1975.
1138
35. Gerecht clat van het onde1·zoelc
ten laste van een onde1· aanhouclingsbevel
staande ve1·clachte Wo1'dt ontlast omclat het
onde1·zoek clam· een onde1·zoeks1·echte1· van
een ancle1· ar1·onclissement moet wm·clen
ve1·volgcl. Bevel tot aanhoucling cloo1·
cleze rechter ve1'leend. - Niettw bevel tot
aanhottcling, ve1·leencl overeenkomstig a1·tikel 1 van de wet van 20 ap1·il 1874, dat
moet wo1·clen bevestigd kmchtens a1'tikel 4
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van cleze wet. - W anneer een onderzoeksgerecht van de vervolging van een
onder aanhoudingsbevel staande verdachte ontlast wordt, omdat het onderzoek door een onderzoeksrechter van een
ander arrondissement 1noet worden vervolgd, is het door deze rechter verleende
bevel tot aanhouding een nieuw bevel
overeenkomstig artikel 1 van de wet van
20 april 1874 verleend, dat krachtens
artikel 4 van deze wet moet worden
bevestigd.
24 jlmi 1975.
1138

36. -

Bevel tot aanhoucling tegen een
die een V1'ijheidsstmj oncle1·gaat.
- Bevel tot aanhmtcling schm·st de tenttitvoe1'legging van de stmj niet.
Het bevel tot aanhouding tegen een
verdachte die een vrijheidsstraf ondergaat schorst de tenuitvoerlegging van de
lopende straf niet.
30 juni 1975.
1176
ve~·dachte

37. - Kame1· van inbeschulcligingstelling die, na ve1•wijzing door het Hoj van
cassatie, beslist over de hanclhaving van
de voo1'lopige hechtenis. - Geen te1•rnijn
voor de beslissing. - Geen enkele wettelijke bepaling schrijft de termijn voor
waarbinnen de kamer van inbeschuldigingstelling, na verwijzing door het Hof
van cassatie, over de handhaving van
het bevel tot aanhouding moet beslissen.
20 augustus 1975.
1191
38. - Te~·mijn waa1·binnen de kame1·
van inbeschttlcligingstelling moet ttitspmak
doen op het hoge1• beroep tegen een beslissing van de madlcamer waa1·bij het bevel
tot aanhouding wm·dt bevestigd of de
vom·lopige hechtenis wo1·dt gehandhaajd. Am·d van deze te1·mijn. - De termijn
waarbinnen de kamer van inbeschuldigingstelling moet uitspraak doen op
het hoger beroep tegen een beslissing
van de raadkamer, waarbij het bevel
tot aanhouding wordt bevestigd of
de voorlopige' aanhouding wordt gehandhaafd, is geen verjaringstermijn, in
de zin van artikel 24 van de wet van
17 april 1874 houdende de voorafgaande
titel van het W etboek van strafvordering ; de regels inzake schorsing van de
verjaring van de strafvordering zijn niet
van toepassing.
20 augustus 1975.
1191
VOORZIENING IN CAS SATIE.
V 001'Ziening in het belang
van de wet. (Zie CASSATIE.)

JNLEIDING. -
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VOORZIENING IN CASSi\TIE.

I. - Personen bevoegd om
zich in cassatie te voorzien of tegen
wie een cassatiebe1·oep kan of moet
wonlen ingesteld. - Gevolgen van de
niet-ontvankelijkheid van de voorziening van een Van cle eise?'S of tegen
een van cle Venveercle?'S.

HooFDSTUK

II. - Te1·mijnen waarin een
voorziening moet wm·clen ingestelcl
of betekend. Beslissingen waartegen onmiclclellijk een cassatievom·ziening kan worden ingesteld.
V oo?·zieningen clie niet ontvankelij k
zijn, dam· te vroeg ingesteld.

HooFDSTUK

VI.

-

voorzieningen. -

Registratie van cle
Zegel.

INLEIDING.
VoORZIENING IN HET BELANG
VAN DE WET. (Zie Oassatie.)

HooFDSTUK

III. - V m·m van de vom·ziening. - Ve1·melcling van cle geschonclen wetten. - Opgave van het miclclel.
- vVannee1· is e1· voorziening ? Draagwijclte van cle voo1·ziening. Bij te voegen stnkken. - N em·legging
van memories. - G1·onclen van nietontvankelijkheicl. - Onsplitsbm·e zaken. - E1·kenning clam· cle partijen.

HooFDSTUK

Algemene regel.
§ 2. - Belastingzaken.
§ 3. - Burgerlijke zaken (zaken van koophandel en sociale zaken inbegrepen).
§ 4. - Dienstplichtzaken.
§ 5. - Strafzaken (Geestrijke dranken,
Douane en accijnzen inbegrepen).
§ 6. - Tuchtzaken.
§ 7 . - Verkiezingszaken.
§ 1. -

Beslissingen waartegen een cassatieberoep kan of waartegen znlk beroep niet kan worden
ingestelcl. - Beslissingen in feite. Beslissingen in rechte. - Toepassing
van cle regel : « Na een ee1·ste voorziening worclt geen andere voo1·ziening toegelaten "· Voo1·zieningen
clie niet ontvankelijk zijn gewm·clen
wegens gemis aan bestaansreclen of
belang.

HooFDSTUK IV. -

Allerlei.
Belastingzaken.
§ 3 . - Burgerlijke zaken (zaken van koophandel en sociale zaken inbegrepen).
§ 4. - Dienstplichtzaken.
§ 5. Strafzaken (Geestrijke dranken,
Douane en accijnzen inbegrepen).
§ 6. - Tuchtzaken.
§ 7. - V erkiezingszaken.
§ 1. -

§ 2. -

HooFDSTUK V. -

Afstancl.

HOOFDSTUK

I.

PERSONEN BEVOEGD Ol\'I ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN CASSATIEBEROEP KAN OF l\'IOET WORDEN
INGESTELD.- GEVOLGEN VAN DE NIETONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING VAN EEJN VAN DE EISERS OF TEGEN
EEN VAN DE VERWEERDERS.

1. - Pe1•sonen bevoegcl om zich in cdssatie te voo1·zien. - Strafzaken. - Beslissing clat cle st1•afvorcle1·ing ve1·vallen is
cloor het overlijden van de beklaagcle. Voo1·ziening van cle e1jgenamen van cle
beklaagde. Niet ontvankelijke voorziening. - De erfgenamen van een beklaagde zijn niet bevoegd om zich in
cassatie te voorzien tegen de beslissing
dat de strafvordering vervallen is door
het overlijden van de beklaagde.
10 september 1974.
28

2. - Pe1·sonen bevoegcl om zich in cassatie te voorzien of tegen wie een cassatieberoep kan wm·clen ingestelcl. - Stmfzazaken. - B~wgerlijke rechtsvorclering. Voorziening in cassatie van cle beklaagcle
tegen de ve1·zekemm· van zijn burgerrechtelij ke aanspmkelij kheicl, m·ijwillig
tttssengekomen pa1·tij. Geen gecling
tussen hen of ve1·oorcleling van cle beklaagcle ten gunste van de verzeke1·aar. Niet-ontvankelijlcheid. De beklaagde
is niet ontvankelijk om zich in cassatie
te voorzien tegen de verzekeraar van
zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid,
die voor het strafgerecht vrijwillig is
tussengekomen, wanneer tussen hen geen
geding bestaat en geen veroordeling van
de beldaagde ten gunste van deze verzekeraar is uitgesproken.
10 september en 16 december 1974.
31 en 450

3. - Pe1·sonen tegen wie een cassatiebe1'oep kan worden ingesteld. - Stmfzalcen. - Donane en accijnzen. - Voorziening van de beklaagcle tegen het openbaa1'
ministe1·ie. - Belclaagcle niet veroorcleeld
tot een hoofdgevangenisstmf. - Niet-ontvanlcelijlcheid.- Niet ontvankelijk inzake
douane en accijnzen is de voorziening van
de beklaagde tegen het openbaar minis-
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,terie, wanneer hij niet tot een hoofdgevangenisstraf is veroordeeld.
16 septen1.ber 1974.
55

4. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cassatie te vooTzien. - Stmfzaken. - V oo1·zien~n[{ van de btw·ge1·lijke pa1•tij tegen de
beshss~ng op de stmfvo1·de1·ing. - Btwge1'lij lee pa1·tij niet ve1'001'deeld in de kosten
van deze 1'echtsvo1·de1'ing. - N iet ontvankelijke vooTziening. De burgerlijke
partij die niet in de kosten van de strafvordering is veroordeeld, is niet ontvankelijk om zich tegen de beslissing op deze
rechtsvordering in cassatie te voorzien.
(Artt. 177 en 216 Sv.)
17 september 1974.
69

5. - Pe1·sonen tegen wie een cassatiebe?'oep lean worden ingesteld. - Strafzalcen. Btwge1·lijlce 1'echtsV01'de?·ing. Geen geding voor de feitem·echte?' tussen
de eise?' en de ve1·wee1·de1·. - Geen ve?·oordeling van de eiser ten gtmste van de ve1'weerde1', - Niet-ontvanlcelijkheid.- Niet
ontvankelijk is de voorziening tegen
een partij tegen wie door de eiser voor
de feitenrechter geen conclusie is genomen en ten gunste van wie de bestreden beslissing geen veroordeling ten
laste van de eiser uitspreekt.
14 oktober 1974.
201

1405

8. - Pe1·sonen bevoegd om zich ~n cassatie te vo01·zien. Stmfzaken. Stmfv01·de1·ing. - V1·ijspmak. - Voo?'ziening van de belclaagde. - Niet-ontvanlcelijkheid. - Niet ontvankelijk, wegens
h_et _ontbreken van belang, is de voorzwmng van de beldaagde tegen een
beslissing die hem vrijspreekt.
14 oktober en 19 november 1974.
219 en 344

9. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cassatie te voo1·zien of tegen wie een voorziening kan wo1·den ingesteld. - Strafzaken.
- Bu1·gerlij ke ?'echtsvorde?'ing. - V o01'ziening van de in tttssenlcomst opge1·oepe1~
Ve?'Zelee?'aa?· van de beklaagde tegen het
Gemeenschappelij k JJ!loto1·waa1· bo?·gfonds
dat _m·ijwillig is tussengekomen. - Geen
ged~ng tttssen hen en geen ve?·oo?·deling van
de Ve?'Zekeraar ten gunste van het Fonds.
Niet ontvankelijke voo1·ziening. De in tussenkomst opgeroepen verzekeraa!. va~ de burgerrechtelijke aansprakehJkhmd van de beldaagde is niet
ontvankelijk om zich in cassatie te
voorzien tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaar_borgfonds, vrijwillig tussengek_omen m de burgerlijke rechtsvordermg, :vanneer tussen deze partijen
geen gedmg bestond en ten gunste van
het Fonds geen veroordeling van de
verzekeraar is uitgesproken.
15 oktober 1974.
227

6. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cassatie te voo1·zien. - Stmfzaken. - StmfVO?'de?·ing. V oo1·ziening van de voor
een beklaagde bu?'ge?'?'echtelijlc aanspmlcelijlce pa1·tij tegen de beslissing op de door
het openbaa1· ministe?'ie ingestelde stmfv01·de1·ing tegen een medebelclaagde. Niet-ontvanlcelijlcheid. De voor een
beklaagde burgerrechtelijk aansprakelijke :r;>artij is niet bevoegd om zich in
cassatw te voorzien tegen de beslissing
op de door het openbaar ministerie
tegen een medebeldaagde ingestelde strafvordering.
14 oktober 1974.
201

10. - Personen tegen wie een cassatieb_e_?·oep kan w01·den ingesteld. - Btwge?'hJke zaken.- Geen geding vo01• de feiten1'echtM· tussen de eiser en de ve1·wee?'de1·. Geen ve?·oo?·deling van de ene ten gunste
van ?e . ande1·e. -:- Niet ontvankelijke
voo1·z~~m?~g. Nret ontvankelijk is de
voorzrenmg tegen een partij met wie
de eiser voor de feitenrechter geen geding
heeft aangegaan en ten gunste van wie
~e bestreden beslissing geen veroordelmg ten laste van de eiser heeft uitgesproken.
18 oktober 1974.
241

7. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cassatie te voorzien. - Strafzaken. - Beslissing die de stmfvo?·de?·ing ve1-jaa1'd
ve1·lclam·t. - V oo1·ziening van de belclaagde. - Niet ontvanlcelijke .vooTziening. Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken
van belang, is de voorziening van de
beklaagde tegen een beslissing die de
strafvordering wegens verjaring vervallen verldaart.
14 oktober en 9 december 1974.
219 en 421

11. - PeTsonen bevoegd om zich in
cassatie te voo1·zien of tegen wie cassatiebe?·oep lean wo1·den ingesteld.- Bu1·ge1'lijke
zaken. - ATTest gewezen ingevolge het
hogeT bm·oep van de eise1·s tot cassatie
tegen het vonnis tdtgesp1•oleen op een doo1•
de p1'0Gti1'eti1' des Konings ingestelde voTde?·ing. - Oassatiebe?'oep ge1·icht tegen de
p1'octweu1'-genemal bij het hof van be1·oep
dat het a1·1·est heeft tdtgesp1·oken en tegen
de p1'0?U1'etw· des Konings die de vo?-de?·ing
heeft ~ngesteld. - V oo1·ziening niet ont-
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vanlcelijk in zover1·e zij is gm·icht tegen de
procureu1· des Konings. Wanneer
de voorziening in cassatie tegen een
arrest uitgesproken ingevolge het hoger
beroep van de eisers tot cassatie tegen
een vonnis van de rechtbank van eerste
aanleg dat uitspraak doet over een van
ambtswege door de procureur des Konings ingestelde vordering, gericht is
tegen de procureur-generaal bij het hof
van beroep dat het bestreden arrest
heeft uitgesproken en tegen de procureur
des Konings die de vordering in eerste
aanleg heeft ingeste1d, is zij niet ontvankelijk in zoverre zij gericht is tegen de
procureur des Konings.
24 oktober 1974.
256
12. Pe1·sonen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien. - Bm·gedijlce zalcen.
V oorziening doo1· een eise1· die geen
partij bij de best1·eden beslissing is. Niet ontvanlcelijlce voorziening. Niet
ontvankelijk is de voorziening ingesteld
door de eiser die geen partij bij de bestreden beslissing is.
6 november 1974.
312

13. Pe1·sonen bevoegd om zich in
cassatie te voo1·zien. St?'afzalcen. V oo1·ziening van het openbaar ministerie
tegen een beslissing op de bu1·gerlijlce
rechtsvordering. - N iet-ontvanlcelij lcheid.
- Het openbaar ministerie is in de regel
niet bevoegd om zich in cassatie te voorzien tegen een beslissing op de burgerlijke rechtsvordering. (Artt. 177 en
216 Sv.)
326
12 november 197 4.

14. - Pe1•sonen bevoegd om zich in
cassatie te voo1·zien. Stmfzalcen.
Arrest tot bt<itenve?'volgingstelling.
Voorziening van de bt<rge?·lijlce pm·tij.
Dmagwijdte. De burgerlijke partij
is slechts ontvankelijk om zich in cassatie
te voorzien tegen een arrest tot buitenvervolgingstelling, in zoverre zij hierbij
wordt veroordeeld tot schadevergoeding
jegens de verdachte, in de kosten van de
strafvordering of van de burgerlijke
rechtsvordering en in zoverre het arrest
een andere beschikking bevat welke
uitsluitend betrekking heeft op de burgerlijke rechtsvordering.
25 novernber 1974 en 17 maart 1975.
355 en 792

15. - Pe1·sonen bevoegd om zich in
cassatie te voo1·zien. - Dienstplichtzalcen.
Beslissing van de Hoge Militiemad.
V oo1·ziening door de moede1· van de

dienstplichtige ingesteld zonde1· bijzonder£1'
volmacht. Niet-ontvanlcelijlcheid. Niet ontvankelijk is de voorziening,
die zonder bijzondere volmacht door de
moeder van de dienstplichtige werd ingesteld tegen een beslissing van de Hoge
Militieraad. (Artt. 50 en 51 gecoordineerde dienstplichtwetten van 30 april
1962.)
27 november 1974.
374

16. - Pe1·sonen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien. - Bt<?'gedijlce zalcen.
- Openbaa1· ministe1·ie. - Ontvanlcelijlcheid. - Voorwaarden. - Het openbaar
ministerie is niet ontvankelijk om zich
in cassatie te voorzien tegen een in burgerlijke zaken in laatste aanleg gewezen
beslissing, wanneer de openbare orde
niet in gevaar wordt gebracht door een
toestand die moet worden verholpen,
doch uitsluitend de particuliere belangen
van de gedingvoerende partijen in het
gedrang komen. (Art. 138, lid 2, G.vV.)
4 december 1974.
399
17. - Pm·sonen bevoegd om zich in
cassatie te voo1·zien. Strajzalcen.
V oorziening van een belclaagde tegen de
beslissing op de ?'echtsvor·de?·ing van het
openbam· ministe1·ie tegen een medebelclaagde. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Een
beldaagde is niet bevoegd om zich in
cassatie te voorzien tegen de beslissing
op de rechtsvordering van het openbaar
ministerie tegen een medebeldaagde.
(Art. 216 Sv.)
21 januari en 7 april 1975. 565 en 849
18. - Pe1·sonen bevoegd om zich in
cassatie te voo1·zien. Stmjzaken. V oo1·ziening van de vm·zelce1·aa?' van de
btwge?'?'echtelijlce aanspmlcelijlcheid van de
belclaagde, m·ijwillig tussengelcomen partij, tegen de beslissing op de stmjvm·de1·ing
tegen een medebelclaagde van de veTzelwrde.
Tttssenlcomende pm·tij niet
ve1·om·deeld in lcosten van deze 1'echtsvm·de1'ing.- Niet ontvanlcelijlce voo1·ziening.De verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de beklaagde,
vrijwillig tussengekomen partij, die niet
in kosten van de strafvordering is veroordeeld, is niet bevoegd om zich in
cassatie te voorzien tegen de beslissing
op de strafvordering tegen een medebeldaagde van de verzekerde.
17 februari 197 5.
666
19. Pm·sonen bevoegcl om zich in
cassatie te vom·zien of tegen wie een cassatiebe?·oep kan wm·den ingesteld. - Bu1·ge1·-
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lijke zaken. - Geen geding voo1• de jeiten1'echter tussen de eiser en de VM'Weerde1·. Geen veroordeling van de ee1'Ste ten gunste
van de tweede. - Niet ontvankelijke voo1'ziening. - Niet ontvankelijk is de voorziening van een partij tegen een partij.
met wie zij van de feitenrechter geen
gecling heeft aangegaan en ten gunste van
wie de bestreden beslissing geen veroordeling ten laste van de eiser uitspreekt doch
zich ertoe beperkt te verklaren dat de
rechtsvordering tot tussenkomst en tot
vrijwaring van de tweede verweerder
tegen de eerste verweerder geen bestaansreden heeft en hem buiten de zaak te
stellen.
20 februari 1975.
691

20. - Pe1·sonen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien. St?·ajzaken. B7trge1'lijke 1'echtsvorde1•ing. - Oassatiebe1'oep tegen een beslissing in een zaak
waarin de eise1· geen pa1·tij was. - Beslissing die geen 7<itspmak doet, t.o.v. de
eise1·. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet
ontvankelijk is het cassatieberoep tegen
een beslissing gewezen in een zaak
waarin de eiser geen partij was en die
te zijnen opzichte geen uitspraak doet.
(Art. 216 Sv.)
24 februari 1975.
711
21. Pe1·sonen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien. St1·ajzaken. B7wge1·lijke 1'echtsvo1·de1·ing. - Beslissing
van de 1•echter in hoge1' beroep die geen
ve1'0o1·deling van de beklaagde en van
de burge1'1'echtelijk aanspmkelijke pm·tij
7<itsp1·eelct t.o.v. de b7w·ge1'lijlce pm·tij wie1·
vo1·dering is ajgewezen. - OassatieberoeJJ
van de belclaagde en van de b7<1'ge1'1'echtelijk aanspmlcelijlce pm·tij. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk, bij gebrek aan bestaansreden, is het cassatieberoep van de beklaagde en de voor deze
burgerrechtelijk aansprakelijke partij tegen een beslissing in hoger beroep, die
geen veroordeling van de beklaagde en
van de burgerrechtelijk aansprakelijke
partij uitspreekt ten gcmste van een
burgerlijke partij wier vordering is
afgewezen door de eerste rechter.
24 februari 1975.
717
22. Pe1·sonen bevoegd om zich in
cassatie te voo1·zien. St1·ajzalcen. B7trge?·lijlce 1'echtsvo1•de1·ing. Voo1·ziening van de belclaagde en van de voo1· hem
bu1·ge1'1'echtelijle aanspraleelijlee pa1·tij tegen
een b7w'ge?·lijlee pa1·tij.
Beslissing
wellee aan de b7wgm·lijlce pa1·tij haa1·
rechtsv01·de1·ing ontzegt. - V oo1·zieningen
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niet ontvanlcelijle. - Wegens gebrek aan
belang zijn niet ontvankelijk de voorzieningen van de beldaagde en van de
voor hem burgerrechtelijk aansprakelijke partij tegen een beslissing welke aan
de burgerlijke partij haar rechtsvordering
ontzegt.
18 maart 1975.
806
23.- Pe1·sonen tegen wie cassatiebe1·oep
lean wo1·den ingesteld. - B7M'ge1'lijlee zalcen. V oorziening gericht tegen alle
pm·tijen die in de zaale vo01· de 1·echte1' in
hoge1' be1·oep betroleleen wa1·en. - Nliddel
dat niet st1·elct tot ve1·nietiging van de
beslissing betreffende de tegen een van de
pm·tijen ingestelde 1'echtsvo1·de1·ing.
V oo1·ziening niet ontvanlcelij le ten aanzien
van deze pa1·tij. Voorwaa1·den. Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang
is de voorziening gericht tegen een partij,
wanneer geen middel wordt aangevoerd
tegen de beslissing die haar betreft, en
deze niet wordt be!nvloed door de vernietiging van de beslissing over de
rechtsbetrekki:ng tussen de andere partijen.
9 april 1975.
861

24. - Pe1•sonen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien of tegen wie een cassatiebe1·oep lean wm·den ingesteld.
St1·ajzalcen. Ve1·zeleeraa1· van de belclaagde, vrijwillig t7<ssengeleomen partij.
- Voo1·ziening tegen het openbaa1· ministerie. - Geen ve1'001'deling in leosten van
de stmjvo1·dering. - Niet ontvanlcelijlce
voo1·ziening. - De verzekeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de beldaagde, die in de rechtsvordering
van de burgerlijke partij is tussengekomen, is niet ontvankelijk om zich in
kosten van de strafvordering is veroordeeld.
14 april 1975.
887
25. - Pe1·sonen bevoegd om zich in
cassatie te voo1·zien. Stmjzaleen. V oo1·ziening van een belelaagde. - Voo1'ziening ge1·icht tegen de beslissingen op
de strajvo1·de1·ing tegen een medebelelaagde
en op de b7wge1'lijlee 1'echtsvo1·de1·ing van
een derde tegen deze medebelelaagde. Niet-ontvanleelijleheid. - Een beklaagde
is niet bevoegd om zich in cassatie te
voorzien tegen de beslissingen op de tegen
een medebeklaagde ingestelde strafvordering en op de burgerlijke rechtsvordering van een derde tegen deze medebeklaagde.
29 april 1975.
946
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26. - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voo1·zien. Strajzaken. Btt?'ge1'lijke rechtsvordering. - Beslissing
waarbij het st1·ajgerecht zich onbevoegd
verklaa1·t en geen ve?'OO?'deling van de
beklaagde met betrekking tot die ?'echtsVO?'dering uitspreekt. - Voo1·ziening van
de beklaagde. - Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk wegens het ontbreken
van belang is de voorzieni:ng van de
beklaagde tegen een beslissing waarbij
het strafgerecht zich onbevoegd verklaart om uitspraak te doen op de burgerlijke rechtsvordering tegen de beklaagde
en te zijnen laste geen veroordeling met
betrekking tot die rechtsvorderi:ng uitspreekt.
13 mei 1975.
989

29. - Te1·mijn. - Stmjzaken. - Bttrge?·lifke 1'echtsvo1·de1'ing. A1'1'est tot
ve1•oordeling bij ve~·stek van de ve1·zeke1'am·
van de bu?'Ye?'?'echtelijke aanspmkelijkheid
van de beklaagde. Voorziening van
deze ve1·zeke~·aar tijdens de gewone ve?·zette?·mijn. - Niet ontvankelijlce voo?'Zieziening. - Niet ontvankelijk is de voorziening tijdens de gewone verzettermijn
door de verzekeraar van de bm·gerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen van de beklaagde ingesteld
tegen het arrest dat t.a.v. deze verzekeraar bij verstek is gewezen en deze samen
rnet de beklaagde in solidttm veroordeelt
om de burgerlijke partij schadeloos te
stellen. (Art. 413 Sv.)
17 september 1974.
74

27. - Pe1·sonen bevoegd om zich in
cassatie te voo1·zien. St1·ajzaken. Burge~·lijke Techtsvm·de1·ing. Beslissing
waaTin woTdt vastgesteld dat de bu?·geTlijke pa1·tij voo?' de Techter op veTwijzing
niet mee1· in de zaak is bet1·olcken en
de kosten van dagvaa1·ding van deze pa?·tij
door het openbaar ministe~·ie ten laste van
de Staat worden gelaten. - Voo1·ziening
van de beklaagde. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk, bij gebrek aan
belang, is de voorziening van de beklaagde tegen een beslissing waarin
enkel wordt vastgesteld dat de burgerlijke partij voor de rechter op verwijzing
niet meer in de zaak is betrokken en die de
kosten van de dagvaarding van deze
burgerlijke partij door het openbaar
ministerie ten laste van de Staat laat.
3 juni 1975.
1046

30.- Te1·mijn.- Stmjzaken.- Bu?·gm·lifke ?'echtsvonlering. A1'1'est dat
geen 1dtspmak doet over een bevoegdheidsgeschil, dat zich e?'toe bepe1•kt een voo?·lopige vergoeding toe te kennen voo1· de
schacle waa1·van het beclmg hoge1· is gemamd, de uitspmak 1tit te stellen en te
zeggen dat het hof van be1·oep vm·de1· ovet·
de zaak zal beslissen. - Geen eindbeslissing. - Voo1·ziening tegen deze beslissing.
Niet-ontvankelijlcheid. Niet ontvankelijk in strafzaken is de voorziening
welke v66r de eindbeslissing is ingesteld
tegen een arrest dat, op de burgerlijke
rechtsvordering, geen uitspraak cloet
over een bevoegclheidsgeschil, zich ertoe
beperkt aan de burgerlijke partij een
voorlopige vergoeding toe te kmmen voor
de schade waarvan het bedrag hoger is
geraamd en, voor het overige, de uitspraak uitstelt en verklaart clat het hof
van beroep verder over de zaak zal
beslissen.
14 oktober 1974.
216

HOOFDSTUK II.
TERMIJNEN WAARIN EEN VOORZIENING
MOET WORDEN INGESTELD OF BETEKEND. BESLISSINGEN WAARTEGEN
ONliUDDELLIJK EEN CASSATIEV"OORZIENING KAN 'NORDEN INGESTELD. VOORZIENINGEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN, DAAR TE VROEG INGESTELD.

28.- TeTmijn.- St?·ajzaken.- Voo?'ziening tegen een eindm·1·est op tegenspmak. - Buiten het geval van artikel40, lid 4, van de wet van 15 jcmi 1935,
is te laat ingediend de voorzieni:ng die
in strafzaken tegen een eindarrest op
tegenspraak is ingesteld na het verstrijken van de termijn' bepaalcl bij artikel 373 van het Wetboek van strafvordering.
9 september, 4 november en 28 december 1974.
26, 301 en 491

31. - Te1·mijn. - Stmjzaken. - Bw·get·Zij ke ?'echtsvonle1·ing. V oo1·ziening
van de in tussenkomst opgemepen ve?'zekeraa?' van de beklaagde. - Arrest dat,
zoncleT ttitspt·aak te cloen, ove~· een geschil
inzalw bevoegdheid, het hoge1• be1·oep van
deze ve1·zeke1·aar tegen een vonnis dat,
zonde1· nitspt·aak te doen over een geschil
inzake bevoegdheid, hem in solidum met
de beklaagde en de voot· de beklaagde btwge?'?'echtelij k aanspmkelij lee pa1·tij ve1'oot·deelt tot betaling van een pt•ovisionele
schadevergoeding aan de btt?·gerlijke pa1·tij
en voo1· het overige een onde~·zoeksmaat1·egel
beveelt, niet ontvankelijk ve1·klaart, de
vm·zeke~·aar ve1·oo1·deelt in de aan zijn
zijde in hoge~· be1·oep ge1·ezen kosten en de
zaak voo1· ve1·de1'e behandeling naa1· de
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ee1•ste 1'echte1' te1'ttgwi}st. Voo1'ziening
ingesteld v661· de eindbeslissing. - Nietontvankelijkheid. Niet ontvankelijk
v66r de eindbeslissing is de voorziening
van de in tussenkomst opgeroepen
verzekeraar van de beklaagde tegen
het arrest dat, zonder uitspraak te
doen over een geschil inzake bevoegdheid, het hager beroep van deze verzekera~J,r tegen een vonnis dat, zonder uitspraak te doen over een geschi1 inzake
bEivoegdheid, hem in solidttm met de
beklaagde en de voor de beklaagde burgerrechtelijk aansprake1ijke partij veroordeelt tot betaling van een provisionele
schadevergoeding aan de burgerlijke
partij en voor het overige een onderzoeksmaatrege1 beveelt, niet ontvankelijk verklaart, de verzekeraar veroordeelt
in de aan zijn zijde in hager beroep
gerezen kosten en de zaak voor verdere
behandelingterugwijst naar de eerste
rechter. (Art. 416 Sv.)
15 oktober 1974.

227

32.- TeTmijn.- Stmjzaken.- Btu·ge1'lijke 1'echtsv01·de1·ing. - Beslissing die
geen uitspmak doet ove1· een geschil
inzake bevoegdheid, enkel een p1·ovisionele
ve1•goeding toekent en een onde1'zoeksmaat1·egel beveelt. - V ooTziening v661· de
Niet-ontvankelijkheid.
eindbeslissing. - Niet ontvankelijk, in strafzaken, is de
voorziening v66r de eindbeslissing ingesteld tegen de beslissing die, op de
burgerlijke rechtsvordering, geen uitspraak doet over een geschil inzake
bevoegdheid, een provisionele vergoeding
toekent en voor het overige een onderzoeksmaatrege1 bevee1t. (Art. 416 Sv.)
15 oktober en 10 december 1974.
227 en 430

33. - Te1·mijn. - Stmjzaken. - Btt1'ge1'lijke 1'echtsvo1·dm·ing. Vonnis op
tegenspmak waa1'bij de beklaagde w01·dt
vm·oo1·deeld om aan de bu1·ge1·lijke pa1·tij
de doo1• haa1• gevoTdm·de bed1·agen te betalen. - St1'aj1•echte1' wiens 1·echtsmacht
is ttitgepttt, zelfs indien hi} de ve1·oo1·deling
als een vo01·lopige beslissing kwalijicem·t.
- VooTziening onmiddellijk ontvankelijk.
- De rechtsmacht van de strafrechter is
uitgeput door een vonnis op tegenspraak
dat, na de eindbes1issing op de strafvorderi:ng, de beklaagde veroordee1t om
aan de burgerlijke partij het door haar
gevorderde bedrag te betalen. Tegen dit
vonnis kan dus onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld, zelfs indien de
rechter de veroordeling als een voor-
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lopige beslissing kwalificeert. (Art. 416
Sv.)
21 oktober 1974 en 29 april 1975.
242 en 946

34.- Tennijn.- Sw·ajzaken.- Ve1'oo1'delend ve1'steka1'1'est. V oo1'ziening
van de beklaagde ti}dens de gewone verzette1·mijn.- Niet-ontvankelijkheicl. - Niet
ontvankelijk is de voorziening door de
beldaagde tijdens de gewone verzettermijn ingeste1d tegen een arrest waarbij
hij bij verstek wordt veroordeeld. (Artikel 413 Sv.)
22 oktober en 10 december 1974.
251 en 434
35. - Tm·mijn. - Stmfzaken. - Beslissing die zich ertoe bepm· kt een onde1·zoeksmaat1·egel te bevelen en de zaak voo1·
onbepaalde tijd ttit te stellen. - V oo1'Ziening v661· de eindbeslissing. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is de
voorziening welke de bek1aagde v66r de
eindbes1issing inste1t tegen een vonnis
in hager beroep dat, zonder uitspraak
te doen over een geschi1 inzake bevoegdheid, de beslissing van de eerste rechter
wijzigt in zoverre daarin het verhoor
van een getuige wordt geweigerd, en de
zaak ter verdere behandeling voor onbepaalde tijd uitstelt. (Art. 416 Sv.)
29 oktober 1974.
273

36. Te1•mijn. Stmjzaken. A1'1'est van de kame1• van inbeschuldigingstelling. - Wetboek van st1·ajv01·de1·ing,
a1'tikel 416. - Betwisting van de bevoegdheid van de onde1'zoeksgm·echten. - Begrip. - Hoewel een betwisting van de
bevoegdheid van het vonnisgerecht in
bepaalde gevallen de betwisting kan
imp1iceren van de bevoegdheid van de
onderzoeksrechter en van de onderzoeksgerechten is zulks in de regel niet het
geval ; deze bevoegdheid wordt niet
betwist door de verdachte die aanvoert
dat de correctionele rechtbank, wegens
het gebrek aan samenhang, 1·atione loci
onbevoegd is om kennis te nemen van
een van de misdrijven van de vordering
tot verwijzing en aan het onderzoeksgerecht vraagt dat het vaststelt dat de
rechtbank onbevoegd is of dat een aanvullend onderzoek over de smnenhang
zou worden ingesteld.
29 oktober 1974.
275

37. TeTmijn. StTajzaken.
A1·1·est van de kame1· van inbeschuldigingstelling dat ontvankelijk doch ongeg1'0ncl
ve1·klaa1't het veTzet van de venlachte tegen
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de beschikking van de madkame1· waa1·bij
hij naa1· de cor1·ectionele ?'echtbank wordt
venoezen. - Arrest dat geen ~titsp1·aak
doet over een betwisting van de bevoegdheid van de ondeTzoeksge?·echten. - VooTziening van de venlachte v661· de eindbeslissing. Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk is de voorziening
welke de verdachte v66r de eindbeslissing
heeft ingesteld tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling clat,
zoncler uitspraak te doen over enige
be twisting van de be voegdheid van de
onderzoeksgerech ten, ontvankelij k doch
ongegrond verklaart het verzet van deze
verdachte tegen de beschikking van de
raadkamer waarbij hij wegens wanbedrijven naar de correctionele rechtbank
wordt verwezen, zelfs indien dit arrest
verkeerdelijk verklaart te beslissen over
een exceptie van onbevoegdheid.
29 oktober 1974.
275

38. Tem~ij1~.
Stmjzaken. Btwge?·lijke ?'echtsvoTde?"ing. - Beslissing
bij verstek t.a.v. de bm·gerlijke pa1·tij, voor
wie ve1·zet openstaat. - Voo1·ziening van
de beklaagde v66r het ve1·stt·ijken van de
verzettet·mijn.- Niet-ontvankelijkheid. Wanneer een beslissing bij verstek is,
gewezen t.a.v. de burgerlijke partij en
voor verzet van deze partij vatbaar is,
is de voorziening, door de beldaagde
tegen de burgerlijke partij tijdens de
verzettermijn ingesteld, niet ontvankelijk. (Art. 413 Sv. ; art. 3 wet van 9 maart
1908.)
19 november 197 4.
344
39. Te?"mijn. Strajzaken.
A1'1"est dat enkel 1'echt doet ove1' een ve?'zoek tot wmking. - Vooniening v661· de
eindbeslissing. - Niet ontvankelijke voo?'·
ziening. - Niet ontvankelijk is de voorziening v66r de eindbeslissing ingesteld
tegen een arrest dat enkel een verzoek
tot wraking verwerpt. (Art. 416 Sv.)
26 november 1974 en 30 juni 1975.
358 en 1169
40 Te1·mijn. - Stmfzaken. B~t1'
ge1'lijke t•echtsvonle?·ing. - A1Test dat een
voodopige veTgoeding toekent en een onderzoeksmaat?'egel beveelt. Geen bevoegdheidsgeschil, - V oo1·ziening geTicht
tegen de beslissing over de aanspt·akelijkheid. - Voo1·ziening v661· de eindbeslissing.- Voo1·ziening niet ontvankelijk.Niet ontvankelijk is de v66r de eindbeslissing ingestelde voorziening tegen een
beschikking van het arrest dat met
betrekking tot de burgerlijke rechtsvor-

dering uitspraak doet over de aansprakelijkheid, wanneer het arrest voor het
overige zich ertoe beperkt een voorlopige
vergoeding toe te kennen en een onderzoeksmaatregel te bevelen. (Art. 416
Sv.)
26 november 1974.
369

41. Tet·mijn. St1·ajzaken.
Bn1·ge1·lijke zaken. - Beslissing die geen
~titspmak doet inzake een bevoegdheidsgeschil, pTOvisionele Ve?'goedingen toekent,
de ttitsJJ?'aak voo1· het ove1·ige aanhoudt,
de zaak voo1· onbepaalde tijd ~titstelt en de
kosten aanhottdt. Vom·bm·ige voo?·ziening. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet
ontvankelijk is de voorziening welke
v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen
een beslissing op de burgerlijke rechtsvordering die geen uitspraak doet inzake
een bevoegdheidsgeschil, een beldaagde
veroordeelt tot betaling van provisionele
vergoedingen, de uitspraak voor het
overige aanhoudt, de zaak voor onbepaalde tijd uitstelt en de kosten aanhoudt. (Art. 416 Sv.)
16 december 1974.
448
42. Termijn.
Strajzaken. Burgerlijke t·echtsvm·dering. - Beslissing
die geen ~titspraak doet inzake een bevoegdheidsgeschil, definitieve vergoedingen
toekent, in de kosten in hager bet·oep vet·om·deelt, doch het beroepen vonnis bevestigt in
zovet·t•e het de kosten heeft aangehouden. Voorbarige voorziening. - Niet-ontvanNiet ontvankelijk is de
kelijkheid. voorziening welke v66r de eindbeslissing
is ingesteld tegen een beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering die geen uitspraak doet inzake een bevoegdheidsgeschil, een behlaagde veroordeelt tot
betaling van definitieve vergoedingen
alsmede van de kosten in hoger beroep,
doch die het beroepen vonnis bevestigt,
in zoverre het de kosten aanhoudt.
(Art. 416 Sv.)
16 december 1974.
448

43. Termijn.
Stmfzaken. A1·rest van de kamet· van inbesch~ddiging
stelling tot vet·werping van het ve1·zet tegen
een beschikking van de ?'aadkamet• tot
verwijzing naaT de cmTectionele rechtbank.
- Beschikking en a1'1"est tot vet·wet·ping
van de conclusie waat·in wo1·dt betwist
dat de C01Tectionele rechtbank het bevoegde
vonnisgerecht is. - Onmiddellijke voo1'ziening niet ontvankelijk. - Geen onmiddellijke voorziening kan worden ingesteld tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling tot verwer-
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ping van het verzet tegen een beschikking van de raadkamer waarbij de beklaagde naar .de correctionele rechtbank
wordt verwezen, hoewel deze beschikking
en dat arrest een conclusie van de
beldaagde verwerpen die, zonder de
bevoegdheid van de onderzoeksgerechten
te betwisten, betoogt dat het bevoegd
vonnisgerecht het hof van assisen is en
niet de, correetionele rechtbank. (Artikel 416 Sv.)
17 december 197 4.

457

Te1'mijn. Smjzaken.
44. A1'1'est van de kame1· van inbescln<ldigingstelling waa1·bij niet geg1·ond wordt verklaa1'd het hoge1· be1·oep van de beklaagde
tegen de beschikking van ve1·wijzing naar
de co1'1'ectionele 1'echtbank die weige1·t of
nalaat hem in v1·ijheid te stellen. - Geen
bevoegdheidsgeschil. - Voo1'ziening v661'
de eindbeslissing. Niet-ontvankelijk·
lwid. - Niet ontvankelijk is de voorziening die v66r de eindbeslissing wordt
ingesteld tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat, zonder
uitspraak te doen over een bevoegdheidsgeschil, niet gegrond verldaart het hoger
beroep van de beklaagde tegen de beschikking van verwijzing naar de correctionele rechtbank, die weigert of
nalaat hem in vrijheid te stellen. (Artikel 416 Sv.)
17 december 197 4.

457

45. Te1'mijn.
Stmjzaken. BescheTming van de maatschappij. V e~·dachte die onde1• aanhoudings bevel
staat, doo1' de 1'aadkame~· ge~nte1·nee~·d wegens in het bevel ve1·melde jeiten en voordat
de geldigheidste~·mijn van dit bevel is
verst1·eken. - Hoge~· be~·oep van de ve1'dachte.- Kame~· van inbeschuldigingstelling die, v661' de uitspmak ove1· het hoge1•
beToep, beveelt de appellant in obse1·vatie
te stellen en later beslist deze ino bse1'Va,tiestelling te verlengen. - VooTziening tegen
dit a?'1'est v661• de eindbeslissing. - Nietontvankelijkheid. - De voorziening van
de verdachte, die onder aanhoudingsbevel staat er bij beslissing van de
raadkamer gei:nterneerd is wegens in dit
bevel vermelde feiten, tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling die, v66r de uitspraak over zijn hoger
beroep, beveelt hem in observatie te
stellen en later beslist deze inobservatiestelling te verlengen, is niet ontvankelijk,
aangezien dit arrest een voorbereidende
beslissing is en een beslissing van onderzoek waartegen v66r de eindbeslissing

geen cassatieberoep
kel 416 Sv.)
23 december 1974.
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openstaat.

(Arti482

Te1·mijn.
Stmjzaken. 46. Schade
Btw·gerlijke 1'echtsvo1•de1·ing. die onde1•scheiden bestanddelen omvat. V onnis dat deflnitiej beslist ove1• zeke1·e
bestanddelen van de schade en de zaalc
te1• ve~·de1·e behandeling naa1' de ee1·ste
1·echte1' verwijst die de beslissing ove1' de
v01·de1'ing bet1'ejfende een ande1• bestanddeel had tdtgesteld. Geen betwisting
inzake bevoegdheid. - Voo1·ziening v661·
de eindbeslissing. - Niet ontvanlwlijke
voo1·ziening. - Niet ontvankelijk is de
voorziening welke v66r de eindbeslissing
is ingesteld tegen een vonnis dat, zonder
een geschil inzake bevoegdheid te beslechten, defiDitief uitspraak doet over
zekere bestanddelen van de schade en de
zaak ter verdere behandeling verwijst
naar de eerste rechter die zijn beslissing
over een ander bestanddeel had uitgesteld. (Art. 416 Sv.)
20 januari 1975.
551

47. Te1·mijn.
St1·ajzaken. Bm·ge1'lijke 1'echtsv01·de1·ing. - Schade die
onde1•scheiden bestanddelen omvat. - A1·1·est dat deflnitiej uitspmak doet ove1' een
van deze bestanddelen en voo1· het ove1·ige
een provisionele V1i1·goeding toekent, een
onde1·zoeksmaatregel beveelt en de ve1'de1·e
ajdoening te1·ugwijst naa1· de ee~·ste 1'echte~·. Geen bevoegdheidsgeschil. - Voo1'ziening v66r de eindbeslissing. - Nietontvankelijkheid. Niet ontvankelijk
is de voorziening v66r de eindbeslissing
ingesteld tegen een arrest dat, zonder
over een bevoegdheidsgeschil te beslissen,
definitief uitspraak doet over een bestanddeel van de schade en voor de
andere bestanddelen een provisionele
vergoeding toekent, een onderzoeksmaatregel beveelt en de zaak tot verdere afdoening terugwijst naar de eerste-rechter. (Art. 416 Sv.)
21 januari 1975.
565
48. - Te1·mijn. - Di1•ecte belastingen.
Voo1·ziening ge1·icht tegen de eindbeslissingen van een a1'1'est. - V oo1·ziening
ingesteld mee1• dan d1·ie maanden na de
betekening van het a1·1·est.- Niet- ontvankelijlcheid. - In de regel is te laat ingesteld en, bijgevolg, niet ontvankelijk de
voorziening gericht tegen de eindbeslissingen van een arrest inzake directe belastingen, wanneer deze voorziening werd
ingesteld meer dan drie maanden na de
betekening van het arrest. (Art. 289
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W.I.B., gewijzigd bij art. 16 wet van
30 rnei 1972; artt. 2 en 19 G.W.)
5 februari 1975.
637

49. Te1·mijn. Stmfzaken. An·est van cle kame?' van inbeschttlcligingstelling wam·bij niet ontvankelijk worclt
ve1·klaanl het ve1·zet van cle vm·clachte tegen
een beschikking van cle ?'aaclkame?' clie hem
nam· cle co?Tectionele rechtbank venvijst. Geen betwisting inzake cle bevoegclheicl van
cle oncle?'Zoeksge?·echten. - Cassatiebe?'oep
v661· de einclbeslissing. - Niet-ontvankelijkheicl.- vVanneer de bevoegcli1eid van
de onderzoeksgerechten noch voor de
raaclkmner noch voor de kamer van
inbeschuldigingstelling werd betwist, is
niet ontvankelijk het cassatieberoep
v66r de eindbeslissing ingesteld tegen
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te
doen over die bevoegdheid, niet ontvankelijk verklaart het verzet van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele
rechtbank verwijst. (Art. 416 Sv.)
18 februari 1975.
685
50.- Termijn. -Dienstplichtzaken.Beslissing van cle herkeu?'ingsraacl. Voo1·ziening van cle clienstplichtige. Mee1· clan vijjtien clagen na cle ontvangst
van de betekening. - Niet-ontvankelijkheicl. - Te laat en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening door de dienstplichtige tegen een beslissing van de
herkeuringsraad ingesteld meer dan vijftien dagen na de ontvangst van de betekening van deze beslissing. (Art. 51,
§§ 2 en 4, geci:ird. dienstplichtwetten van
30 april 1962.)
19 februari 1975.
691
51. - Te1·mijn. - Btt1'ge1'lijke zaken.
- A1·rest waarbij een oncle?'Zoeksmaatregel
w01·clt bevolen en waa1·in een andere beschikking voa?·lcomt waarcloo?' cle rechtsmacht ove1· een geschilpunt is ttitgepttt. Voo1·ziening tegen cle beslissing alv01·ens
recht te cloen. Niet-ontvankelijkheicl
voo1· cle einclbeslissing. - Niet ontvankelijk is de voorziening die in burgerlijke zaken v66r het eindarrest wordt
ingesteld tegen een arrest dat alvorens
recht te doen een onderzoeksmaatregel
beveelt, zelfs indien deze beslissing een
andere beschikking bevat waartegen
onmiddellijk cassatieberoep kan worden
ingesteld en waartegen de eiser zich niet
in cassatie heeft voorzien. (Artt. 19 en
1077 G.W.)
4 april 197 5.
849

52. Te1•mijn. Stmfzaken. V OO?'Ziening van cle beklaagcle tegen een
ve?·stekar?'est. - Aanvang van cle termijn.
- De termijn w~arover de beklaagde
besclnkt om zwh m cassat1e te voorzien
tegen een te zijnen opzichte gewezen
verstekarrest dat voor verzet vatbaar is,
begmt te lopen vanaf het verstrijken van
de gewone verzettermijn, zelfs indien de
betekening van deze beslissing niet aan
de beldaagde in persoon gedaan werd.
(Artt. 187, 373 en 413, lid 3, Sv.)
8 april 1975.
856
53. - Te1·mijn. - Stmjzaken. -Beschikking van cle ?'aaclkame?" in laatste
aanleg gewezen, waarbij cle beklaagcle
naa?' cle co?'?'ectionele rechtbank worclt verwezen. - V oo?·ziening v66r cle einclbeslissing. Niet-ontvankelijlcheicl. - Niet
ontvankelijk is de voorziening welke
v66r de eindbeslissing wordt ingesteld
tegen een in laatste aanleg gewezen beschikking van de raadkamer, waarbij
de beklaagde naar de correctionele
rechtbank wordt verwezen. (Art. 416
Sv.)
14 aprill975.
884
54. - Te1·mijn. - Bu?·gerlijke zaken.
- Eise1· in Belgie woonachtig. - Einclbeslissing op tegenspmalc. - V oo1·ziening
ingestelcl mee?' clan cl1·ie maanclen na cle
betekening van cle beslissing. Nietontvankelijkheicl. - In burgerlijke zaken
is, behoudens andersluidende bepaling
of overmacht, te laat ingesteld de voorziening tegen een eindbeslissing op tegenspraak van een in Belgiii wonende eiser,
welke ter griffie van het Hof is ingediend
meer dan clrie maanden te rekenen van
de betekening van de beslissing aan de
persoon of aan de woonplaats. (Artikelen 1073, 1078 en 1079 G.W.)
30 april 1975.
951
55. Te1·mijn. Strafzaken. Voorziening tegen een einclbeslissing op
tegenspraak van een commissie tot bescherming van cle maatschappij, waa1·bij
een verzoek tot invrijheiclstelling w01·clt
ve?'Worpen. - Te laat ingediend en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening
die na het verstrijken van de termijn
van artikel 373 van het Wetboek van
strafvordering wordt ingesteld tegen een
eindbeslissing op tegenspraak van een
commissie tot bescherming van de maatschappij, waarbij een verzoek tot invrijheidstelling wordt verworpen.
13 mei 1975.
988
56. -

Termijn. -

Stmfzaken. -
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Btwge~·lijlce

t·echtsvot·det·ing. - Beslissing
bij vet·stelc gewezen t.a.v. de bt~t·ge1'lijke
pw·tij, vooT wie vm·zet openstaat. - Voo?'ziening van de beklaagde v661· het veTst?·ijken van de vet·zettm·mijn. Nietontvankelijkheid. Wanneer een beslissing bij verstek is gewezen t.a.v. de
burgerlijke partij en voor verzet van
deze partij vatbaar is, omdat zij haar
vordering slechts ten dele toewijst, is
niet ontvankelijk de voorziening welke
de beklaagde tegen de burgerlijke partij
tijdens de verzettermijn heeft ingesteld.
(Art. 413 Sv.)
3 juni 1975.
1046

57. - Tet·mijn. - Strafzaken. - Bij
vet•stek gewezen vemoTdelend atTest. V ooTziening vw-. het openbaa1· ministe1'ie
tijdens de gewone vm·zettet·mijn. - Nietontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is
de voorziening welke het openbaar
ministerie tijdens de gewone verzettermijn heeft ingesteld tegen een bij verstek
gewezen veroordelende beslissing. (Artikel 413, lid 3, Sv.)
2 juni 1975.
1043

58.- Tet•mijn. - Dit·ecte gemeentebelastingen. - Vm·klw·ing van voot·ziening
gedaan meeT dan een maand na de betekening van het beslttit van de bestendige
deputatie. Niet ontvankelijke vooTziening. - De verklaring van voorziening in cassatie tegen een besluit van de
bestendige deputatie inzake directe gemeentebelastingen moet op straffe van
verval worden gedaan binnen een maand
na de betekening van de bestreden beslissing. (Art. 4 wet van 22 januari 1849.)
18 juni 1975.
1113
HOOFDSTUK III.
VOR:M VAN DE VOORZIENING. VEEMELDING VAN DE GESOHONDEN WETTEN.
0PGAVE VAN RET MIDDEL.- WANNEER IS ER VOORZIENING ? DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZIENING. BIJ
TE VOEGEN STUKKEN.- NEERLEGGING
VAN MEMORIES.
GRONDEN VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID.- 0NSPLITSBARE ZAKEN.- ERKENNING DOOR DE
PARTIJEN.

§ 1. -

Algemene regel.

§ 2. -

Belastingzaken.

59. - VoTm. - Dit•ecte gemeentebelastingen. - V ooTziening tegen een beslttit
van de bestendige deputatie. - Betekening
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van de veTklaTing van voot·ziening. Bewijs van deze betekening niet t•egelmatig
ovet·gelegd. Niet ontvankelijke voot·ziening. Niet ontvankelijk is de
cassatievoorziening tegen een besluit
van de bestendige deputatie van een
provincieraad, waarbij belist wordt over
een reclamatie tegen een aanslag in een
directe gerneentebelasting, wanneer uit
de regelmatig aan het Hof overgelegde
stukken niet blijkt dat de verklaring van
voorziening binnen de bij artikel 4 van
de wet van 22 januari 1849 gestelde termijn betekend werd aan de partij tegen
wie de voorziening is gericht. (Artikel 2 wet van 22 juni 1865; art. 16 wet
van 22 jtmi 1877.)
23 oktober 1974, 24 januari, 31 januari en 28 fevrier 1975.
·
254, 583, 626 en 745

60. - VoTm. - DiTecte gemeentelijke
belastingen. - Beslissing van de bestendige deputatie. - Betekening van de vet·klat·ing van voorziening. - Ajsclwijt van
de verklaring van voot·ziening niet bij het
exploot van betekening gevoegd. - Nietontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is
de voorziening in cassatie tegen een
beslissing van de bestendige deputatie
van een provincieraad inzake directe
gemeentelijke belastingen, wanneer het
afschrift van de verldaring van voorziening, welke werd betekend, niet bij het
exploot van betekening is gevoegd.
(Art. 4 wet van 22 januari 1849; art. 2
wet van 22 juni 1865 ; art. 2 wet van
18 maart 1874; art. 16 wet van 22 juni
1877.)
20, 22 november 1974 en 7 maart 1975.
346, 353 en 763

61. - Votm. - DiTecte gemeentelijke
belastingen. - Beslissing van de bestenBetekening van de
dige dept~tatie. vet·klat·ing van voot·ziening. Vm·eiste
De voorziening in
vot·mvoot·sclwijt. cassatie tegen de beslissing van de
bestenclige deputatie van een provincieraad over de reclamatie van een belastingplichtige inzake directe gemeentelijke
belastingen moet, op straffe van verval,
binnen tien dagen betekend worden aan
de partij tegen wie zij is gericht. (Artikel 4 wet van 22 januari 1849 ; art. 2
wet van 22 jtmi 1865; art. 2 wet van
18 maart 1874; art. 16 wet van 22 juni
1877.)
20 november 1974 en 16 mei 1975.
347 en 999
62. ~ Vot·m. -

Dit·ecte gemeentelijke
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belastingen. - Voo1·ziening ingesteld dom·
rniddel van een bij aangetekende b1·iej aan
de voo?'zitter van het Hof gezonden ve~·zoek
schrijt. - Ve?'Zoekschrijt ge1·icht tegen een
beslttit van de bestendige deputatie van de
pTovinciemad. - Niet ontvankelijke vom·ziening. - Niet ontvankelijk is de voorziening, die is ingesteld door middel van
een verzoekschrift dat een bij ter post
aangetekende brief aan de voorzitter van
het Hof van cassatie is gericht, tegen een
besluit van de bestendige deputatie van
de provincieraad, rechtdoende over een
reclamatie inzake directe gerneentelijke
belastingen. (Art. 4 wet van 22 januari
1849; art. 2 wet van 22 juni 1865; art, 2
wet van 18 maart 1874; art. 16 wet van
22 juni 1877.)
3 januari 1975.
501

63. - Vo1'rn. - Di1·ecte gerneentelijke
V oorziening tegen een
belastingen. beslissing van de bestendige deptttatie. Verkla1·ing op de gritfie van de provinciemad. -De voorziening tegen een beslissing van de bestendige deputatie over
een reclamatie tegen een aanslag in een
directe gemeentelijke belasting wordt
ingesteld bij wege van een akte welke
door de provinciegriffier wordt opgesteld
en waarin wordt vastgesteld dat deze de
verldaring van voorziening heeft ontvangen; geen ontvankelijke voorziening
is dus een brief aan de procureurgeneraal bij het Hof van cassatie waarin
om vernietiging van een dergelijke
beslissing wordt verzocht. (Art. 4 wet
van 22 januari 1849; art. 2 wet van
22 juni 1865; art. 16 wet van 22 juni
1877.)
24 januari 1975.
586
64. - Vm·rn, - Di1·ecte gerneentelijke
belastingen. V om·ziening tegen een
beslissing van de bestendige deputatie. B1·iej ge1·icht aan de pToctt?'ett?'-generaal
bij het Hof van cassatie. - Leve1·t geen
ontvankelijke vom·ziening op.
De
voorziening tegen een beslissing van
de bestendige deputatie over een reclamatie tegen een aanslag in een
directe gemeentelijke belasting wordt
ingesteld bij wege van een akte welke
door de provinciegriffier wordt opgesteld
en waarin wordt vastgesteld dat deze de
verldaring van voorziening heeft ontvangen ; geen ontvankelijke voorziening
is dus een brief aan de procureurgeneraal bij het Hof van cassatie waarin
om vernietiging van een dergelijke
beslissing wordt verzocht. (Art. 4 wet
van 22 januari 1849 ; art. 2 wet van

22 juni 1865; art. 16 wet van 22 j1.mi
1877.)
24 januari 1975.
586

65 . - Di1·ecte gerneentelijke belastingen.
V om·ziening tegen een beslttit van de
bestendige deputatie van een provincie?'aad. - Eism· die geen rniddel aanvoe1·t
tot staving van zijn vooTziening. - Geen
rniddel dat de openba1·e orde ?'aakt en
dat arnbtshalve rnoet wo1·den opgeworpen.
Ve1·werping van de voo1·ziening. W anneer de eiser geen middel aanvoert
tot staving van zijn voorziening tegen
het besluit van de bestendige deputatie
van een provincieraad, rechtdoende over
een aanslag in een directe gemeentelijke
belasting, en geen middel dat de openbare orde raakt ambtshalve moet worden
opgeworpen, verwerpt het Hof van cassatie de voorziening.
12 februari 1975.
656
66. - Di1·ecte p1·ovinciale belastingen.
- V om·ziening tegen een beslissing van
de bestendige deptttatie van een provinciemad. - Eiser die geen rniddel tot staving
van zijn voo?'Ziening heeft aangevoe~·d. Geen rniddel van openbare orde arnbtshalve
op te we1pen. - Venvmping van de voo1'ziening. - W anneer de eiser geen middel
heeft 'aangevoerd tot staving van zijn
voorziening tegen de beslissing van de
bestendige deputatie van een provincieraad over een aanslag in een directe
provinciale belasting en geen middel van
openbare orde ambtshalve moet worden
opgeworpen, verwerpt het Hof van
cassatie de voorziening.
16 mei 1975.
1000
67. - Vorrn. - Di1·ecte gerneentelijke
belastingen. - Beslissing van de bestendige deptttatie. Betekening van de
ver kla1·ing van voo1·ziening. V e~·eiste
vm·rnvooTschTijt. De voorziening in
cassatie tegerr de beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad over de reclamatie van een belastingplichtige inzake directe gemeentelijke belastingen moet, op straffe van
verval, binnen tien dagen betekend
worden aan de partij tegen wie zij is
gericht. (Art. 4 wet van 22 januari
1849 ; art. 2 wet van 22 juni 1865;
art. 2 wet van 18 maart 1874; art. 16
wet van 22 j1.mi 1877.)
16 mei 1975.
1002

68. - Directe gerneentelijke belastingen.
- V oorziening tegen een beslissing van
de bestendige deputatie van de provincie·
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1·aad. - Ove1'legging door de eism· van een
aanvullende memorie en van stukken. Voonvaarde. - Bij cassatievoorziening
tegen een beslissing inzake directe gemeentelijke belastingen van de bestendige deputatie van de provinciale raad,
kan eiser geen andere stukken meer overleggen· dan de akte van afstand, van hervatting van het geding of alden waaruit
blijkt dat de voorziening doelloos is
geworden, nadat meer dan twee maanden
verstreken zijn sedert de dag waarop de
zaak door de griffier op de algemene rol
is ingeschreven. (Art. 420bis Sv.)
13 jm'li 1975.
1090
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van niet-ontvankelijld1eid opwerpt tegen
een voorziening in burgerlijke zaken,
moet het vooraf daarvan bij gerechtsbrief kennis geven aan de advocaten van
de partijen. (Art. 1097 G.W.)
24 oktober 1974.
256

72.- Vo1·m.- Bw·ge1'lijke zaken. Opgave van het middel. - Leemten. Ontwikkeling van de middelen die deze
leemten niet kttnnen aanvullen. In
burgerlijke zaken kan de ontwikkeling
van het middel in het verzoekschrift de
leemten in de uiteenzetting van het middel niet aanvullen. (Art. 1080 G.W.)
28 november 1974.
378

§ 3 . - Burgerlijke zaken

(zaken van koophandel
en social() zaken inbegrepen.)

69.- Bu1·gm·lijke zaken.- Middel van
niet-ontvankelijkheid him·ttit afgeleid dat
de advocaat van de eism· aan de advocaat
van de ve1'Weet·ster had laten weten dat
zijn cliiint in de best1·eden beslissing be1'Ustte. - Geen bewijs van een bijzondere
machtiging van de advocaat. - Middel
van niet-ontvankelij kheid dat niet kan
wm·den aangenomen. - Het middel van
niet-ontvankelijkheid dat door de verweerster tegen de voorziening is opgeworpen en hieruit is afgeleid dat de
advocaat van de eiser aan de advocaat
van de verweerster schriftelijk had laten
weten dat zijn client hem volmacht
had verleend om te zeggen dat hij in
de bestreden belissing berustte, kan niet
worden aangenomen als niet is bewezen
dat, in strijd met de ontkenningen van
de eiser, deze zijn raadsman daartoe
werkelijk bijzonder gemachtigd had.
(Artt. 1044 en 1045 G.W.)
5 september 1974.
19
70. - Vm·m. - Bwrgm·lijke zaken.
Oassatievet·zoekscMift. V e1·zoeksch1-ift
dat zowel op het afschrift als op het o1·igineel doo1· een advocaat b~j het H of van
cassatie moet ondertekend zijn. In
burgerlijke zaken moet het cassatieverzoekschrift zowel op het afschrift als
op het origineel door een advocaat bij
het Hof van cassatie ondertekend zijn.
(Art. 1080 G.W.)
3 oktober 1974.
163
71.- JJ!liddel van niet-ontvankelijkheid ..
Bu1·ge1'lijke zaken. JJ!Iiddel van
niet-ontvankelijkheid opgewo1•pen do01· het
openbaar ministe1·ie. - Kennisgeving. · Indien het openbaar ministerie bij het
Hof van cassatie arribtshalve een middel

73. - Nee1·legging van nwnw1·ies. Btwge1'lijke zaken. - JJ1emO?·ie do01' de
ve1·weerde1• aan de g1•ijJie gezonden zonde1·
de tussenkomst van een advocaat bij het
Hof van cassatie. - Mem01·ie waarop
het Hof geen acht slaat. - I n burgerlijke
zaken kan het Hof geen acht slaan op
een memorie die door de verweerder of
in zijn naam aan de griffie is gezonden
zonder de tussenkomst van een advocaat
bij het Hof van cassatie. (Art. 1092
G.W.)
15 januari 1975.
542

74.- JJ!liddel van niet-ontvankelijkheid.
- Bu1·ge1·lijke zaken. - Decrete1·ing van
de afstand van de voo1·ziening. - Middel
van niet-ontvankelijkheid zondet· bestaansnden. - Door decretering van de afstand
van een voorziening in burgerlijke zaken
verliest het tegen die voorziening opgeworpen middel van niet-ontvankelijld1eid
zijn bestaansreden.
20 februari 1975.
691
75. - Vo1·m. - Bu1·gerlijke zaken. Tuchtzaken. ..--: Ove1·legging doo1· de eiser
van stukken ten bewijze dat de voorziening
ontvankelijk is. - Tm·mijn. - In burgerlijke zaken en in tuchtzaken kan de
eiser tot op de dag van de terechtzitting
stukken overleggen ten bewijze dat zijn
voorziening ontvankelijk is. (Art. 1100
G.W.)
21 februari 1975.
700

76. - Btw·ge1·lijlce zaken. - Tuchtzaken. - Openbaa1· ministe1·ie of vm·wee1·de1·
die een middel van niet-ontvankelijkheid
Eism·
tegen de voorziening opwet·pt. die stukken ove1'legt ten bewijze dat de
voorziening ontvankelijk is. Ve1·werping van het middel van niet-ontvanlcelijkheid. - W anneer het openbaar ministerie
of de verweerder tegen een voorziening in
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burgerlijke zaken of in tuchtzaken een
middel van niet-ontvankelijkheid opwerpt, en de eiser stukken overlegt
ten bewijze clat de voorziening ontvankelijk is, verwerpt het Hof het midclel
van niet-ontvankelijkheid.
21 februari 1975.
700

77.- Middel van niet-ontvankelijkheid.
B~t?'ge?'lijke zaken. Middel van
niet-ontvankelijkheid doo1· het openbaar
ministe1·ie of do01• de ve1·weerde1' opgewm·pen. - Gegrond op ande1·e stuklcen dan
die waa1·van spmke in artikel 1100 van het
Ge?·echtelijlc Wetboek. - Ve1·werping. Niet aan te nemen is het midclel van
niet-ontvankelijkheid dat tegen de voorziening door het openbaar ministerie of
door de verweerder is opgeworpen en clat
gegrond is op een ander stuk clan die
welke overeenkomstig artikel IIOO van
het Gerechtelijk Wetboek in de loop van
de procedure kunnen gebruikt worden.
21 februari 1975.
705
78.- Vo1·m.- Voo1·ziening tegen een
a?Test van de Raad van State. - JJ!Iemm·ie
van antwoonl.- Te1·mijn van de1tig dagen.
- De termijn waarover de verweerder
beschikt om zijn antwoord op een voorziening tegen een arrest van de Raacl
van State ter griffie van het Hof in te
clienen, bedraagt, op straffe van uitsluiting, dertig dagen, te rekenen van
de dag waarop het inleidencle verzoekschrift of de memorie van toelichting is
betekend. (Art. 1093 G.W. en art. I,
d, besl. Regent 23 augustus 1948 tot
vaststelling van de formaliteiten en
de termijnen inzake cassatieberoep tegen
de arresten van de Raad van State.)
2 mei 1975.
961
§ 4. -

Dienstplichtzaken.

79. - VoTm. - Dienstplichtzalcen.
VeTzoelcscMijt waaTin de dienstplichtige
betwist dat hij geschikt is vooT de dienst en
vTaagt een nieuw medisch ondm·zoek te
onde1·gaan. Ve?'zoelcschTijt dat geen
voo1·ziening in cassatie is.
Geen
voorziening in cassatie is het verzoekschrift waarin de dienstplichtige
betwist dat hij geschikt is voor de dienst
en vraagt een nieuw medisch onderzoek
te ondergaan. (Art. 51 gecoordineerde
dienstplichtzaken van 30 april 1962.)
27 november 1974.
375
§ 5. - Strafzaken (Geestrijke dranken,
Douane en accijnzen inbegrepen.)

80.- VoTm.- Stmfzalcen,- Bu1·geT-

l~fke Techtsvo?·de?·ing. VM·oo1·deling van
de e1jgenamen van de belclaagde, na he?'vatting dam· hen van het tegen hun ?'echtsvoo?'gangeT ingeleide geding. - VooTziening van de e1jgenamen. - VooTziening
die niet moet woTden betelcend. De
erfgenamen van de beklaagde die zich
in cassatie voorzien tegen de beslissing waarbij zij op de burgerlijke rechtsvorclering veroorcleelcl werden na hervatting door hen van het tegen hun
rechtsvoorganger ingeleicle geding, moeten hun voorziening niet betekenen.
(In1pliciete oplossing.)
10 september 1974.
28

81.- Vo1·m. - Strafzaken. - Vom·zieningen van de voo1· de belclaagde buTge1'1'echtelijke aanspralcelijke pa1·tij en van
de b~tTgeTlijlce pa1·tijen. - Exploten van
betekening te1· gTiffie van het Hoj neeTgelegd na het VM'stTijken van de teTmijn
gesteld bij artilcel 420bis, tweede lid, van
het Wetboelc van strafvm·de?•ing. - Nietontvanlcelijkheid. Niet ontvankelijk
zijn de voorzieningen van de voor de
beklaagde burgerrechtelijk aansprakelijke partij en van de burgerlijke partijen,
wier exploten van betekening aan de
verweerders ter griffie van het Hof van
cassatie zijn neergelegd na het verstrijken
van de termijn gesteld bij artikel 420bis,
tweede lid, van het W etboek van strafvorclering.
10 september 1974.
33

82. - Strajzaken. - Vo1·m. - Ve?'zoelcsch?·ijt tot staving van de voorziening.
- V M'Zoelcschrijt ingediend te1• griffie van
het ge1·echt dat de best1·eden beslissing heeft
gewezen. - Dat~tm van indiening niet
vastgesteld. - Het Hof slaat e1· geen acht
op. - Het Hof slaat geen acht op een
verzoekschrift dat tot staving van een
voorziening in strafzaken is ingediend
ter griffie van het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen, wanneer
niet is vastgesteld dat het verzoekschrift
is ingediend binnen de termijn gesteld
bij artikel 422 van het W etboek van
strafvordering.
I oktober 1974.
149
83.- Vorm.- Stmjzalcen.- Burger?'echtelijlc aanspralcelijke partij eiseres. Voo1·ziening tegen de beslissing op de
strafvordM·ing. - Niet betelcend aan het
openbam· ministerie. Niet ontvanlcelijke voorziening. - Niet ontvankelijk
wegens het niet betekenen aan het openbaar ministerie is de voorziening van
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een burgerrechtelijk aansprakelijke partij
tegen de beslissing op de strafvordering.
(Art. 416 Sv.)
I oktober 1974.
150

84. - Vorm. - Strafzaken. - Indiening van memo1·ies. - Memo1·ie van eiser
ingediend ter griffie van het Hof van cassatie na het vm·st1·ijken van de in artikel 420bis, lid 2, van het Wetboek van
strajvo1·de1·ing bepaalde te1·mijn. - Nietontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is
de memorie die tot staving van een cassatieberoep in strafzaken ter griffie van
het Hof is ingediend na de termijn bepaald in artikel 420bis, lid 2, van het
Wetboek van strafvordering.
15 oktober 1974 en 23 juni 1975.
224 en ll34
85.- Vorm.- Strafzaken.- Voorziening van de burge1·lijke partij.- Memo1·ie
ter g1·ijfie van het Hof van cassatie neergelegd. - Ambtelijke tussenkomst van een
advocaat bij het H of van cassatie noodNiet ontvankelijk is de
zakelijk. memorie van de burgerlijke partij,
eiseres i;ot cassatie, die ter griffie van
het Hof van cassatie is neergelegd zonder
de arnbtelijke tussenkomst van een
advocaat bij dit Hof. (Art. 425 Sv.)
4, 25 november 1974 en 8 april 1975.
290, 355 en 857

86.- Vorm.- Strafzaken.- Memorie
voo1· de eise1·. JJ!Iem01·ie neergelegcl
minder dan acht dagen v66r de te?·echtzitting. - JJ!Iemorie niet ontvankelijk, zelfs
indien de negende en tiende dag v661· de
terechtzitting een zaterdag, een zondag of
een ande1·e wettelijke feestdag zijn. Niet ontvankelijk is de rnemorie die de
eiser tot staving van een voorziening in
strafzaken minder dan acht v66r de
terechtzitting heeft neergelegd, zelfs zo
de negende en tiende dag v66r de terechtzitting een zaterdag, een zondag of andere
wettelijke feestdag zijn. (Art. 420bis
en 644 Sv.)
19 november 1974.
344
87. - V 01'1n. - Strafzaken.
Gesclwift tot staving van de vo01·ziening van
de beklaagde. Niet ondertekend geschrift.- Het Hof slaat 81' geen acht op.Het Hof slaat geen acht op een geschrift
dat tot staving van een voorziening van
de beklaagde is neergelegd, wanneer dit
geschrift niet is ondertekend. (Art. 422
en 425 Sv.)
19 november 197 4.
344
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88.- Vorm.- Strafzaken.- Wraking
van een 1·echte1' van een cor1·ectionele 1'echtbank doo1• deze 1'echtbank afgewezen. Hoge1· be1·oep door een btwgerlijke kame1·
van het hof van bm·oep niet ontvankelijk
ve1·klaa1·d. Voo1·ziening in te stellen
ovm·eenkomstig a1·tikel 417 van het W etboek
van stmjvordering. De voorziening
tegen een arrest van een burgerlijke kamer van het hof van beroep, waarbij het
hoger beroep tegen een vonnis van de
correctionele rechtbank dat een verzoek
tot wraking van een rechter van die rechtbank afwijst niet ontvankelijk wordt
verklaard, wordt ingesteld door een
verldaring ter griffie overeenkomstig
artikel 417 van het W etboek van strafvordering. (Impliciete oplossing.)
26 november 1974.
358
89.- Vorm.- Strafzaken.- Bu1·ge1·1'echtelijk aanspmkelijke partij, eiseres. Voo1oziening niet betelcend. Niet-ontvankelijlcheid. - Niet ontvankelijk is de
voorziening van een burgerrechtelijk
aansprakelijke partij, die niet is betekend
aan de partij tegen wie zij is gericht.
(Art. 418 Sv.)
10 december 1974 en 7 april 1975.
430 en 849

90. - Stmfzaken. - V orm. - M emo1·ie
tot staving van de voo1·ziening te laat
ingediend. - Eise1· van de dagbepaling
op de hoogte gebracht doo1• een medecleling
welke aan een ve1·lcee1·d adres is gezonden.
- Ad1·es in de verkla1·ing van voo1·ziening
venneld. Geen ove1·macht. Het
Hof slaat geen acht op een memorie
die door de eiser is neergelegd buiten
de termijn van artikel 420bis, eerste lid,
van het Wetboek van strafvordering,
zelfs indien de eiser in hechtenis van de
dagbepaling op de hoogte is gebracht
door een mededeling welke aan een
verkeerd adres is gezonden, als dit adres
in de verklaring van voorziening was
vermeld.
16 december 1974.
454
91. - Vo1·m. - Strafzaken. - Voorziening van de tot tussenkomst opgeroepen
ve1·zelceraar van de burge1'1'echtelijlce aanspmlcelijkheid van de belclaagde. - Voo?'ziening niet betekend. - Niet-ontvanlcelijlcheid. Niet ontvankelijk is het
cassatieberoep van de verzekeraar van
de burgerrechtelijke aansprakelijkl1eid
van de beklaagde, die voor het strafgerecht tot tussenkomst is geroepen, wanneer het beroep niet is betekend aan de
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partijen tegen wie ze is gericht. (Artikel 418 Sv.)
17 december 1974.
457

92.- V01'm.- Stmjzaken.- Vom·ziening van het openbaa1· ministe1·ie. Vom·ziening niet betekend. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is de
voorziening in strafzaken door het openbaar n1.inisterie ingesteld, die niet werd
betekend aan de partij tegen wie zij is
gericht.
23 december 1974.
482
93.- Vo1·m.- Stmjzaken.- Jeugdbescherming.- Zedelijke beschm·ming.Wet van 15 juli 1960, m·tikel1bis (wet van
9 juli 1973, art. 2). - P1'0cedu1·e om de
toegang tot een danszaal of cb·ankgelegenheid te ve1·bieden voo1· mindetjarigen beneden de achttien jaa1'. - Toe te passen
pTocedtweTegels. De strafrechtelijke
procedureregels zijn van toepassing op de
cassatievoorziening tegen de beslissingen
van de jeugdrechtbanken dat de toegang
tot een danszaal of drankgelegenl1.eid
verboden is voor minderjarigen beneden
de achttien jaar, op grand van artikel Ibis van de wet van 15 juli 1960
tot zedelijke bescherming van de jeugd.
(Art. 2 wet van 9 juli 1960.) (Impliciete
oplossing.)
24 december 1974.
492
94. Middel van niet-ontvankelijkheid. - Str-ajzaken. - Middel van nietontvankelijkheid dom· de beklaagde tegen
de voorziening van de bu1·ge1·lijke pa1·tij
opgewm·pen en hientit afgeleid dat het
origineel van het exploot van betekening
van de voo1·ziening niet bij het dossier is
gevoegd. - Dossier dat een akte van een
ge?·echtsdeu?·waa?·de1' bevat waardoo1· de
1·egelmatigheid van de betekening aangetoond wo1·dt. - Middel van niet-ontvankelijkheid dat niet kan wo1·den aangenoc
men. - Een middel van niet-ontvankelijkheid dat door de beklaagde tegen de
voorziening van de burgerlijke partij is
opgeworpen en afgeleid hieruit dat het
origineel van het exploot van betekening
van de voorziening niet bij het dossier
is gevoegd, kan niet worden aangenomen
als hierin een akte van een gerechtsdeurwaarder aanwezig is waarvan de vermeldingen door de beklaagde niet van
valsheid werden beticht en waardoor de
regelmatigheid wordt vastgesteld van de
betekening van de voorziening van de
burgerlijke partij aan de partijen tegen
wie de voorziening is gericht. (Artikel 418 Sv.)
6 januari 1975.
502

95.- Vo1·m.- Stmjzaken.- Voo1·ziening van de bu1·ge1'lijke partij.- Exploot
van betekening tm· g1·ijfie van het Hoj
nee1·gelegd na het verst1·ijken van de tm·mijn gesteld bij m·tikel 420bis, tweede lid,
van het vVetboek van strajvo?·de1·ing. Niet ontvanNiet-ontvankelijkheid. kelijk is de voorziening van de burgerlijke partij wier exploot van betekening
aan de verweerder ter griffie van het Hof
is neergelegd na het verstrijken van de
termijn gesteld bij artikel 420bis, tweede
lid, van het Wetboek van strafvordering.
20 januari 197 5.
561
96.- Vorm.- Stmjzaken.- VooTziening bij b1·iej ingesteld. - Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk is de
voorziening die in strafzaken bij een
aan het Hof gerichte brief is ingesteld.
(Art. 417 Sv.)
21 januari 1975.
565
97. - V m·m. - Stmjzaken. - Btwge?'lij ke partij, eise1·es. - V oorziening niet
betelcend. Niet-ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is de voorziening van
een burgerlijke partij, die niet is betekend aan de partij tegen wie ze is gericht. (Art. 418 Sv.)
21 januari 1975.
565
98. - Stmjzaken. - Middel van nietontvankelijkheid. Opgewo1•pen tegen
een voorziening welke is betekend aan een
pm·tij tegen wie zij niet is gericht. JJ!liddel van niet-ontvankelijkheid doelloos.
Doelloos is het middel van nietontvankelijkheid dat door de verweerders is opgeworpen tegen een voorziening
welke is betekend aan een partij tegen
wie ze niet is gericht.
17 februari 1975.
666

99.- Vm·m.- Stmjzaken.- Voo?·ziening van de verzekeram· van de bu?·ge?'?'echtelijlce aanspmlcelijkheid van de beklaagde, m·ijwillig tussengelcomen pa1·tij.
- Voo1·ziening niet betekend aan de pm·tij tegen wie zij is gm·icht. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is de
voorziening van de verzekeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de beklaagde, vrijwillig tussengekomen
partij, welke niet is betekend aan de
partij tegen wie zij is gericht. (Art. 418
Sv.)
17 februari 1975.
666
100. Dmagwijdte.
Oriminele
zaken. Voorziening tegen het ve?'001'·
delend a1·rest van een hoj van assisen. -
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Gevolg op een incidenteel m·1·est. ~
De beschuldigde die zich in cassatie heeft
voorzien tegen het arrest aileen waarbij hij door een hof van assisen wordt
veroordeeld, kan zich op de onwettelijkheid van een incidenteel arrest beroepen,
in zoverre het eindarrest door deze
onwettelijkheid kan worden aangetast.
(Impliciete oplossing.)
24 en 25 februari 197 5.
720 en 725

101. ~ Oo1'1'ectionele en politiezaken. ~
Rechte1· die ajzonde?'lijk beslist heejt over
de schuld en de straj. ~ V oorziening tegen
de tweede beslissing.
Voo1·ziening
waa1·doo1• de ee1•ste beslissing noodzakelijk
aan het onde1·zoek van het Hof wo1·dt voo1··
gelegd. ~ Wanneer de rechter in correctionele en politiezaken afzonderlijk heeft
beslist over de schuld, enerzijds, en de
straf, anderzijds, brengt de voorziening
tegen de tweede beslissing noodzakelijk
mee dat het Hof de werkelijkheid van de
eerste beslissing moet onderzoeken.
24 februari 1975.
722
102. ~ Vom~. ~ Stmjzaken.
Jeugdbeschm·ming. ~ Voo1·ziening van
een van de ottders van het kind jegens wie
een bewm·ingsmaat1·egel is genomen. ~
Voorziening niet betekend aan de. partijen
tegen wie zij is ge1•icht. ~ Niet-ontvankelijkheid. ~ Niet-ontvankelijkheid wegens niet-betekening aan de partijen
tegen wie zij is gericht is de voorziening
van een van de ouders van een minderjarig kind tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling van het hof
van beroep, dat jegens dit kind een bewaringsmaatregel heeft bevolen.
3 maart 1975.
750
103. ~ Vo1·m. ~ Stmjzaken. ~ Vonnis
van de politie1·echtbank in laatste aanleg
1'echtdoende. ~ Voo1·ziening van de 1J1'0cU1'eU1' des Konings. ~ JJ!Iemm·ie ondm·tekend dam· de << officim· van het openbam·
ministe1·ie bij de politim·echtbank )), ~
Het Hof slaat op deze memm·ie geen acht.
~ Het Hof slaat geen acht op een memorie tot staving van een voorziening van de
procureur des Konings tegen een vonnis
van de politierechtbank welke is ondertekend door iemand anders dan de
procureur des Konings of een van zijn
substituten, die zich de officier van
het openbaar ministerie bij deze rechtbank noemt. (Artt. 150 en 156 G.W.)
l l maart 1975.
778
104.
eiseres.

~

~

Vo1•m. ~ Burgerlijke pa1·tij,
Geen eensluidend ve1·klaard
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ajscMijt van de verldaring van voorziening bij het oorsp1·onkelij k exploot van
betokening gevoegd. ~ Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is de voorziening van de burgerlijke partij, wanneer
geen eensluidend verhlaard afschrift van
de verklaring van voorziening bij het
oorspronkelijk exploot van betekening
van dit rechtsmiddel is gevoegd. (Artikel 418 Sv.)
18 maart 1975.
810

105.- Vo1·m.- Stmjzaken.- Voorziening van de bu1·ge1'1'echtelijk aansprakelijke JJartij. ~ Geen eensluidend vm·klam·d
ajscMijt van de ve1·klaring van voorziening bij het 001'S1J1'onkelijk exploot van
betokening gevoegd. ~ Niet-ontvankelijkheid. - N oet ontvankelijk is de voorziening van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij wanneer geen eensluidend
verhlaard afschrift van de verklaring van
voorziening bij het oorspronkelijk exploot van betekening van dit rechtsmiddel is gevoegd. (Art. 418 Sv.)
18 maart 1975.
810
106.- Vorm.- Stmjzaken. ~ Ve1·klaring van bm·oep in cassatie door een
advocaat, houde1· van de stukken. ~ Alcte
van het bm·oep in cassatie wam·in niet
wm·dt vastgesteld dat de advocaat verklaa1·d heejt dat hij hottdm· van de stukken
was. - Niet-ontvankelijkheid. ~ Aangezien de verldaring van beroep in
cassatie krachtens artikel 417 van het
Wetboek van strafvordering, v66r de
wijziging ervan bij de wet van 20 december 1974, kan worden gedaan door
een advocaat, houder van de stukken, is
niet ontvankelijk de akte van beroep in
cassatie waarin niet wordt vastgesteld
dat de advocaat verklaard heeft dat hij
houder van de stukken was.
24 maart 1975.
826
107.- Vo1·m. ~ Stmjzaken. ~Bur
gM·lijke pa1·tij, eism·es. ~ Voo1·ziening in
cassatie tegen een pm·tij wier ve1·blijj op
het grondgebied van de Bondsrepubliek
Duitsland is gevestigd. ~ Stukken tm·
g1·ijfie van het Hoj nee1·gelegd waaruit
niet blijkt dat de bevoegde Duitse magist1·aat de mededeling heeft ontvangen. ~
Burge1'lijke pa1·tij die zich op geen ove1'macht beroept. ~ Niet-ontvankelijkheid.
~ Niet ontvankelijk is de voorziening in
cassatie van een burgerlijke partij tegen
een partij wier verblijf op het groncj.gebied van de Bonds1•epubliek Duitsland
is gevestigd, wanneer de burgerlijke
partij ter griffie van het Hof stukken
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heeft neergelegd waaruit niet blijkt dat
de Duitse masgistraat, die volgens de
overeenkomst van 25 april 1959 tussen
de Belgische Regering en de Regering
van de Bondsrepubliek Duitsland bevoegd is mn ze aan de geadresseerde
te overhandigen, de akte van betekening
van de voorziening heeft ontvangen en
zij door geen overmacht verhinderd werd
het bewijs van een regelmatige verhinderd werd het bewijs van een regelmatige
betekening te leveren. (Art. 418 Sv. ;
art. 40, lid I, G.W.)
24 maart 1975.
828

108. - Strajzaken.
Strafvm·dm·ing.
- Een enkele straj ttitgesp1·oken wegens
Voorziening van de
twee miscl1·ijven. belclaagde bepe1·kt tot de ve1'oo1·deling wegens een van die misdrijven. - Stmj
wettelijk get·echtvaardigd doo1• het ander
miscll·ijj. Niet ontvankelijke vom·ziening. - Wanneer ten laste van de beklaagde een enkele straf is uitgesproken
wegens twee misdrijven en de beklaagde
cassatieberoep instelt, beperkt tot de
veroordeling wegens een van die misclrijven, hoewel de uitgesproken straf
wettelijk gerechtvaardigd blijft door het
ander misclrijf, is de aldus beperkte
voorziening niet ontvankelijk.
22 april 1975.
932
§ 6. -

Tuchtzaken.

109. - Middel van niet-ontvankelijkheid. - Tttchtzaken. - Voo1·ziening tegen
een beslissing van de raad van beroep van
de Onle van arohiteoten. - Middel van
niet-ontvankelijkheid ambtshalve opgeworpen dom• het openbaa1' ministerie. Kennisgeving aan de eise1· niet vm·eist. Het openbaar ministerie dat ambtshalve
een middel van niet-ontvankelijkheid
opwerpt tegen een voorziening in cassatie tegen een beslissing van de raad
van beroep van de Orde van architecten
moet hiervan aan de partijen geen
kennis geven, doch wel aan de advocaten bij het Hof van cassatie, die hen
vertegenwoordigen. (Art. 1097 G.W. ;
art. 33 wet van 26 juni 1963, gew.
bij art. 67, § 3, van de wet van 15 juli
1970.) (Impliciete oplossing.)
12 september 1974.
45

110. - Vorm.- Tttchtzaken.- Voo?'·
ziening tegen een beslissing van de 1'aad
van beToep van de 01·de van arohiteoten. V oo1·ziening ingesteld zondm· de titssenkomst van een advooaat bij het Hof van
oassatie.- Niet-ontvankelijkheid.- Niet
ontvankelijk is de voorziEming in cas-

satie tegen een beslissing van de raad
van beroep van de Orde van architecten
welke is ingesteld zonder de tussenkomst
van een advocaat bij het Hof van cassatie. (Art. 33 vvet van 26 jcmi 1963,
gew. bij art, 67, § 3, van de wet van
15 juli 1970.)
12 september 1974.
45

111.- Vm·m.- Tttchtzalcen.- Voo1'·
ziening tegen een beslissing van de mad
van be1'0ep van de 01·de van geneeshe1·en.
- V oorziening ingesteld zonde1· de tttssenlcomst van een advocaat bij het H of van
cassatie.- Niet-ontvanlcelijkheid.- Niet
ontvankelijk is de voorziening in cassatie die tegen een beslissing van de
raad van beroep van de Orde van
geneesheren is ingesteld zonder de tussenkomst van een advocaat bij het
Hof van cassatie. (Art. 26 k.b. nr. 79
van 10 november 1967, ge1vijzigd bij
artikel 66 van de wet van 15 juli 1970.)
4 oktober 1974.
167

112. Tttohtzalcen.
V oorziening
tegen een beslissing van de 1·aad van be1'0ep
van de Onle van geneeshe1·en. Voo?'·
ziening niet tet• lcennis geb1·aoht aan de
ministe?' tot wiens bevoegdheid de vollcsgezondheid behoo1·t. - Niet-ontvanlcelijlclwid. - Niet ontvankelijk is de voorziening tegen een beslissing van de raad
van beroep van de Orde van geneesheren <;lie niet ter kennis is gebracht van
de minister tot wiens bevoegdheid de
voksgezondheid behoort. (Art. 26 K.B.
nr. 79 van 10 november 1967, gew. bij
art. 66-2° van de wet van 15 juli 1970.)
(Impliciete oplossing.)
21 februari 1975.
700
113. - Vo1·m. - Tttohtzalcen. -Indiening dom· de eise1• van stttlclcen ten bewijze dat de voorziening ontvanlcelijlc is. In tuchtzaken kan de eiser tot op de dag
van de terechtzitting stukken overleggen
ten bewijze dat zijn voorziening ontvankelijk is. (Art. llOO G.W.)
21 februari en 12 jcmi 1975.
700 en 1081
114. Tttchtzalcen. Middel van
niet-ontvanlcelijlcheid tegen de voo1·ziening
opgeworpen. - Indiening dom· de eise1·
van stttlclcen ten bewijze dat de voo1·ziening
ontvanlcelijlc is. Venve1·ping van het
middel van niet-ontvanlcelijlcheid.- Wanneer het openbaar ministerie of de
verweerder tegen een voorziening in
tuchtzaken een middel van niet-ontvankelijkheid opwerpt, en de eiser stukken
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indient ten bewijze dat de voorziening
ontvankelijk is, verwerpt het Hof het
middel van niet-ontvankelijkheid.
21 februari en 12 juni 1975.
700 en 1081
115. - Vo1'm. - Tuchtzaken. Gesch1-ijt dat doo1' de eise1· aan het H of is
ge1·icht. Gesch1-ijt zonde1' Ve1'band met
de p1·ocedu1·e van.de a1'tikelen 1080, 1087
en 1100 van het Gm·echtelijk Wetboek. Gesch1-ift wam·op het Hoj geen acht kan
slaan. - In tuchtzaken kan het Hof geen
acht slaan op een geschrift dat door de
eiser aan het Hof is gericht en dat geen
verband houdt met de procedure van de
artikelen 1080, 1087 en llOO van het
Gerechtelijk W etboek.
12 juni 1975.
1083
§ 7, -

V erkiezingszaken.

HOOFDSTUK IV.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OASSATIEBEROEP KAN OF WAARTEGEN ZULK
BEROEP NIET KAN WORDEN INGESTELD.
BESLISSINGEN IN FEITE.- BESLISSINGEN IN REOHTE.- TOEPASSING VAN
DE REGEL : << NA EEN EERSTE VOORZIENING WORDT GEEN ANDERE VOORZIENING TOEGELATEN ll, VoORZIENINGEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN
GEWORDEN WEGENS GEMIS AAN BESTAANSREDEN OF BELANG.

§ 1. -

§ 2. -

Allerlei.

Belastingzaken.

116. Beslissingen waa1'tegen cassatiebe1'oep kan wm·den ingesteld.
Gemeentelij ke en p1•ovinciale belastingen.
- Na een ee1'ste voo1·ziening wm·dt geen
ande1'e voo1'ziening toegelaten.
Na
de uitspraak op een voorziening in
cassatie tegen een beslissing inzake gemeente- of provinciebelastingen staat
tegen dezelfde beslissing geen voorziening meer open voor de partij die ze
heeft ingesteld, behalve in het geval
bepaald in artikel 40, lid 4, van de wet
van 15 juni 1935. (Art. 4 wet van 22 januari 1849; art. 438 Sv.)
18 juni 1975.
1ll3
§ 3. -

Burgerlijke zaken
(zaken van koophandel
en sociale zaken inbegrepen.)

117. Beslissingen wam·tegen een
cassatiebe1·oep kan wo1·den ingesteld.
A1Testen van de Raad van State. CASSATIE, 1975. 46
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A1·1'est waa1·bij enkel wo1·dt beslist dat
dm·denve1·zet niet ontvankelijk is.
Niet-ontvankelijkheid. Geen beslissing waartegen een cassatieberoep kan
worden ingesteld is het arrest waarbij de
afdeling administratie van de Raad van
State, met toepassing van artikel 48,
lid 2, van het besluit van de Regent van
23 augustus 1948 tot regeling van de
rechtspleging van de genoemde afdeling,
enkel beslist dat derdenverzet tegen een
vroeger arrest van dezelfde afdeling niet
ontvankelijk is. (Art. 609, 1°, G.W., en
art. 33 gecoord. wetten op de Raad van
State.)
2 mei 1975.
961

118. Beslissingen waa1·tegen een
cassatiebe1'oep kan wo1·den ingesteld. A1·1'esten van de Raad van State. A1-resten waa1'tegen een cassatiebe1·oep kan
wm·den ingesteld. - Het Hof van cassatie doet uitspraak over de voorziening
in cassatie tegen arresten waarbij de
afdeling administratis van de Raad
van State beslist van de vordering geen
kennis te kunnen nemen, daar deze tot
de bevoegdheid van de rechterlijke overheid behoort, en tegen de arresten waarbij
de genoemde afdeling afwijzend beschikt
op een exceptie van onbevoegdheid gegrond op de overweging dat de vordering
tot de bevoegdheid van deze overheid
behoort. (Art. 609, 2°, G.W., en art. 33
gecoord. wetten op de Raad van State.)
2 mei 1975.
961
119. Beslissingen waa1'tegen cassatiebm·oep kan wm·den ingesteld.
BuTgedijke zaken. - Beslissing in laatste
aanleg waa1·in nagelaten we1'd uitspmak
te doen ovm· een ptmt van de vo1·dm·ing. CassatieOntvankelijke voo1'ziening. beroep staat open tegen de beslissing
in laatste aanleg waarin nagelaten werd
uitspraak te doen over een punt van de
vordering. (Art. ll38, 3°, G.W.)
25 juni 1975.
ll43
§ 4. -

Dienstplichtzaken.

120. - Beslissingen waa1·tegen een cassatiebm·oep kan wm·den ingesteld.
Dienstplichtzaken. - Beslissing van de
Militiemad. - Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk is de voorziening
tegen een beslissing van de Militieraad.
(Art. 50 gecoordineerde dienstplichtwetten van 30 april 1962.)
27 november 1974.
375
121. -

Dienstplichtzaken.

Voo1'zie-
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ning tegen de beslissing van een hm·zieningsmad. Dienstplichtige aan wie
ontheffing van de dienst is ve1·leend door de
commissie voor de ontheffingen. - Vom·ziening zonder bestaansreden. - De voorziening van de dienstplichtige tegen
de beslissing van een herzieningsraad
waarbij hij geschikt voor de dienst
wordt verklaard heeft geen bestaansreden
meer als de commissie voor de ontheffingen aan die dienstplichtige ontheffing van
de werkelijke dienst in vredestijd verleent.
27 november 1974.
376
§ 5 . - Strafzaken (Geestrijke dranken,
Douane en accijnzen inbegrepen.)

122. - Stmfzaleen. - V eroordelend arrest. - Bevel tot onmiclclellijlee aanhoucling. Vom·ziening tegen cle veroordelencle beschileleing verwo1·pen. - V001'ziening tegen het bevel tot onmidclellijlee
aanhmtcling zoncle1• belang. Wanneer de beklaagde zich in cassatie
heeft voorzien tegen een veroordelend
arrest, waarbij · zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen en, door verwerping van de voorziening tegen de veroordelende beschikking, deze in kracht
van gewijsde is gegaan, heeft de voorziening tegen het bevel tot onmiddellijke
aanhouding geen belang meer.
9 september en 19 november 1974.
26 en 344
123. - Beslissingen waa1·tegen een cassatiebe?'oep lean wo1·clen ingestelcl.
Strajzaleen. Voo1·ziening van cle belelaagcle bepe~·let tot cle maatl·egel van
te1·beschileleingstelling van de 1•ege1·ing. O?~tvanleelijlee voo1·ziening. Ontvankelijk is de voorziening van de beldaagde
welke beperkt is tot ·de maatregel van
terbeschikkingstelling van de regering.
(Impliciete oplossing.)
363
26 november 1974.
124. - Beslissingen waartegen cassatiebm·oep open staat. Strafzaleen. Beslissing van de comrnissie tot beschm·ming van cle maatschappij die de inrichting aanwijst wam·in cle internm·ing zal
plaats vinclen. Oassatiebe1·oep niet
ontvanleelijle.
Geen cassatieberoep
staat open tegen de beslissing van de
commissie tot bescherming van de maatschappij, die ter uitvoering van een
rechterlijke beslissing tot internering de
inrichting aanwijst waarin deze internering zal pl~atsvinden. (Art. 608 G.W. ;

art. 14 wet tot bescherming van de
maatschappij .)
24 december 1974 en 21 januari 1975.
495 en 568

125.- Beslissingen waartegen cassatiebm·oep lean worden ingesteld. - Strafzaleen. - Beslissing van de comrnissie tot
bescherrning van cle rnaatschappij die de
invrijheiclstelling op p1·oej van cle ge¥nternee1·cle gelast oncle1' voo1·wam·clen. Voorziening van cle ge¥nte1'1We?'cle. Ontvanleelijleheid. - Ontvankelijk is de
voorziening van een gei:interneerde tegen
de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij, die zijn
invrijheidstelling op proef gelast onder
voorwaarden. (Artt. 608 G.W. en 18 wet
tot bescherming van de maatschappij.)
(Impliciete oplossing.)
21 januari 1975.
567
126.- f?eslissingen waa1·tegen een cassatiebe?·oep lean wm·den ingestelcl.
St1·ajzaleen. - V onnis van de co1·rectionele
1·echtbanle in ee1·ste aanleg. - Niet-ontvanleelijleheicl. - Niet ontvankelijk is de
voorziening tegen een in eerste aanleg
gewezen vom1.is van de correctionele
rechtbank. (Artt. 407 en 413 Sv. ;
art. 609, 1o, G.W.)
17 februari 1975.
675
127. - Beslissing waa1·tegen een cassatiebe1·oep lean worden ingestelcl.
Strafzaleen. - N a een ee?'ste voorziening
wonlt geen andere voo1·ziening toegelaten.
Buiten het. toepassingsGrenzen. geval van artikel 40, lid 4, van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen
in gerechtszaken, het geval van regelmatige afstand of dat waarin tegen een
arrest van verwijzing naar het hof van
assisen nog cassatieberoep openstaat na
het veroordelend arrest, kan in strafzaken een partij zich geen tweede maal
in cassatie voorzien tegen een en dezelfde
beslissing. (Art. 438 Sv.)
24 februari 1975.
722
128.- StTajzaleen.- Voorziening van
cle belelaagcle tegen cle beslissingen zowel
op de stmjvm·cle1·ing als op cle 1'echtsvorde1·ing van de bu1·gedijke pa?'tij. - Ovm·lijden van cle belelaagcle. - V oorziening
zonder bestaans1·eden in zove1·re zij gericht
is tegen de beslissing op de stmfvonle?·ing.
- Door het overlijden van de beklaagde
tijdens het cassatiegeding heeft de voorziening tegen de beslissing op de strafvordering geen bestaansreden meer ; de
voorziening van de beklaagde behoudt
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evenwel een reden van bestaan, in zoverre zij gericht is tegen de beslissing op
de rechtsvordering van de burgerlijke
partij. (Art. 20 wet van 17 april1878.)
14 april 1975.
881

129.- Be8lissingen waaTtegen een cassatiebe?·oep kan wo1·den ingesteld.
St1·ajzaken. - Beslissing van bt•itenvetvolgingstelling. V ootziening van de
ve1·dachte. Niet-ontvankeli}kheid. Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken
van belang, is de voorziening van de
verdachte tegen een beslissing van het
onderzoeksgerecht dat er geen reden tot
vervolging bestaat.
14 april1975.
884
130. - St1·ajzaken. - A1-rest van de
kamm· van inbescln•ldigingstelli1~g waa1'bij woTdt beslist dat de voo1·lopige hechtenis
van de ve1·dachte w01·dt gehandhaajd. Latm·e inm·ijheidstelling. V oo1·ziening
doelloos gew01·den. De voorziening
van de verdachte tegen een arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling
waarbij wordt beslist dat zijn voorlopige
hechtenis wordt gehandhaafd, wordt
doelloos wanneer achteraf aan deze hechtenis een einde is gemaakt.
22 april 1975.
932
131. - Beslissingen waa1·tegen een cassatiebe?·oep kan w01·den ingesteld.
Stmfzaken. - Oommissie tot beschm·ming
van de maatschappij. Beslissing tot
wederopneming van een geinte?·nee1·de die
op p1·oej in v1·ijheid wetd gestelrf. CassatieOntvankelijke voo1·ziening. beroep kan worden ingesteld tegen de
beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij dat noodzakelijk is de wederopneming van een op
proef in vrijheid gestelde gei'nterneerde.
(Art. 608 G.W. ; art. 20 wet tot bescherming van de maatschappij. ) (Impliciete
oplossing.)
24 juni 1975.
ll35
132. - Beslissingen waa1·tegen een cassatiebe1·oep kan woTden ingesteld. Stmfzaken. Beslissing wam·bij de
commissie tot besche1·ming van de maatschappij de irwichting aanwiJst waa1'in
de eise1• ve1·de1· zal wo1·den geintm·neerd. V oo1·ziening in cassatie. - N iet-o1ttvankelijkheid. - Geen cassatieberoep kan
worden ingesteld tegen de beslissing waarbij de commissie tot bescherming van de
maatschappij, ter uitvoering van een
rechterlijke beslissing tot internering, de
inrichting aanwijst waarin de intel'liering
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zal voortgezet worden van e(m geYnterneerde die nadat hij op proef in vrijheid
is gesteld wederopgenomen mciest worden. (Art. 608 G.W. ; art. 14 wet tot
bescherming van de maatschappij.)
24 jcmi 1975.
ll35

133. - Beslissingen waa1·tegen cassatiebe1·oep kan woTden ingesteld.- St1·ajzaken:
Ve1·zet tegen de invrijheidstelling op
proef van een geintm·neetde geg1·ond ve1'klaanl. - Beslissing van· de commissie
tot besche1·ming van de maatschappij die ·
de instelling aanwijst waa1·in de inteTne1'ing zal plaatsvinden. - Oassatiebe1·oep
niet ontvankelijk. - Geen cassatieberoep
staat open tegen de beslissing van de
commissie tot bescherming van de maatschappij, die, nadat de hoge commissie
tot bescherming van de maatschappij
het verzet van de procureur des Konings
tegen de invrijheidstelling op proef van
de gefnterneerde gegrond heeft verklaard,
de instelling aanwijst waarin de intei·nering zal plaatsvinden. (Art. 608 G.W. ;
artikelen 14 en 19 wet tot bescherming
van de maatschappij.)
22 juli 1975.
ll81
134. Beslissingen waMtegen een
cassatiebeToep kan wo1·den ingesteld. Stmjzaken. __:___ Jet•gdbescheTming.- Wmking.- Beslissing in hbge?' be1·oep op een
vordm·ing tot wmking. - Oassatiebe1'0ep
mogeli}k. - Het arrest .waarbij het hof
van beroep uitspraak doet op een vordering tot wr:;tking van een rechter van de
rechtbank die op . deze vordering in
eerste· aanleg heeft beslist, is vatbaar
voor cassatieberoep. (Impliciete oplossing.)
20 augustus 1975.
ll86
135.- Beslissingen waa1·tegen een cassatiebe1'oep kan tvo1·den ingesteld.
Stmfzaken. - V onnis van de politie?'echtbank in ee1·ste aanleg gewezen. - Nietontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is
de voorziening tegen een vonnis in
eerste aanleg van de politierechtbank.
(Artt. 608 en 609, 1°, G.W.)
20 augustus 19.75.
ll88
§ 6. -

Tuchtzaken.

136. Tt•chtzaken. Beslissingen
waa1'tegen cassatiebe1·oep kan wo1'den ingesteld. - In ee1·ste aanleg genomen beslissing van -de p1'onvinciale 1·aad van de
01·de de1· geneeshe1·en. - Niet D1~tvanke
lijke voo1'ziening. - Niet mi'tvankelijk is
de voorziening tegEm ee'n in eerste aanleg
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genomen beslissing van de provinciale
raad van de Orde der geneesheren.
(Art. 618 G.W. ; K.B. nr. 79 van 10 november 1967.)
4 februari 1975.
633

137. - Tuchtzaken.
Gerechtsdew·waarde1' tegen wie een tuchtmaat1·egel
Oassatiebe1·oep heeft
wordt genomen. Overlijden
geen opschortende kmcht. van de betmkkene tijdens het cassatiegeding.- Gevolg.- Oassatieberoep tegen
een beslissing waarbij aan een gerechtsdeurwaarder een tuchtstraf wordt opgelegd heeft geen opschortende kracht,
zodat dit beroep geen bestaansreden
meer heeft als de betrokken gerechtsdeurwaarder tijdens het cassatiegeding overlijdt. (Impliciete oplossing.)
12 juni 1975.
1084
138. - Beslissingen waartegen een cassatieberoep kan worden ingesteld of waa1'tegen zulk een bm·oep niet kan worden ingesteld. Gerechtsdeurwaarders. Beslissingen van de arrondissementskamer.
Beslissingen wam·tegen de pa1·tijen
geen cassatieberoep kunnen instellen. Tegen de beslissingen in tuchtzaken
van de arrondissementskamer van de
gerechtsdeurwaarder kunnen de partijen geen cassatieberoep instellen.
12 juni 1975.
1084
§ 7. -

Verkiezingszaken.

HOOFDSTUK V.
AFsTAND.

139. Ajstand. Strajzaken.
Burgedijke 1•echtsvorde1·ing. Voo1•ziening van de burgM·lijke partij tegen een
beslissing die haa1· eis ajwijst. - Ajstand
door een advocaat, houder van de stukken,
doch geen houder van een bijzondere volmacht. Ajstand zonder gevolg. Het Hof slaat geen acht op de afstand
door een advocaat, houder der stukken,
doch geen houder van een bijzondere
volmacht, van een voorziening van de
burgerlijke partij tegen een beslissing die
haar eis afwijst, daar de afstand van de
voorziening in een dergelijk geval met
een afstand van de rechtsvordering gelijkstaat. (Art. 6 wet van 16 februari
1961.)
29 oktober 1974. ,
279
140. - Ajstand. - Burgerlijke zaken.
- Afstand niet betekend, doch aanvaard
door de verweerder. Decretm·ing. -

In burgerlijke zaken decreteert het Hof
de afstand van de voorziening die niet is
betekend aan de verweerder, doch door
deze is aanvaard. (Artt. 824, 1042 en
1112 G.W.)
31 oktober en 13 december 1974.
285 en 445

141. - Ajstand door een advocaat v661·
de inwerkingt1·eding van de wet van
20 december 1974. - Ve1·klm·ing van de
advocaat dat hij geen houdm· is van de
stukken. - Ajstand waa1•op het Hof geen
acht kan slaan. - Het Hof kan geen acht
slaan op de verklaring welke een advocaat, die als raadsman van de eiser optreedt, v66r de inwerkingtreding van de
wet van 20 december 1974 heeft afgelegd
en waarbij hij van een voorziening afstand heeft gedaan zonder te vermelden
dat hij houder is van de stukken. (Artikel 6 wet van 16 februari 1961.)
18 november 1974.
336
142. Ajstand.
Strajzaken. Voorziening van de beklaagde tegen de
beslissingen op de stmjvordm·ing en de
burgerlijke 1·echtsvo1·dering. Ajstand
van de voorziening tegen de beslissingen
op de burgerlijke rechtsvorderingen. Ajstand gegrond op de enkele reden dat
deze beslissingen geen eindbeslissingen
zijn in de zin van artikel 416 van het
Wetboek van strajvMdering. - Afstand
die niet als een berusting kan wo1·den
Gevolg. Wanneer de
tdtgelegd. beklaagde zich in cassatie heeft voorzien
tegen de beslissingen op de tegen hem
ingestelde strafvordering en burgerlijke
rechtsvorderingen en vervolgens afstand
heeft gedaan van zijn voorziening in
zoverre zij gericht was tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen, op grond aileen dat deze beslissingen
geen eindbeslissingen zijn in de zin
van artikel 416 van het Wetboek van
strafvordering, kai:l deze afstand niet
als een berusting worden uitgelegd en
wordt hij door het Hof niet gedecreteerd als het vaststelt dat sommige beslissingen eindbeslissingen zijn.
9 en 16 december 197 4.
421 en 450
143. Ajstand. Strajzaken. Voorzieningen van de beklaagde en van
de voo1· deze burgerrechtelijk aansprakelijke partij tegen de beslissingen op de
bu1·gerlijke rechtsvorderingen. -Ajstand
van de voorzieningen. - Ajstand alleen
gegrond hierop dat deze beslissingen geen
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eindbeslissingen zijn in de zin van m·tikel 416 van het W etboek van strajvO?·dering. - Afstand die niet als een bm·usting kan worden uitgelegd. - Gevolg. W anneer de beklaagde en de voor deze
burgerrechtelijk aansprakelijke partij
zich in cassatie hebben voorzien tegen
de beslissingen op de tegen hen ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen en
vervolgens van hun voorzieningen afstand hebben gedaan op grond aileen
dat deze beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin van artikel 416
van het Wetboek van strafvordering,
kan deze afstand niet als een berusting
worden uitgelegd en wordt hij door het
Hof niet gedecreteerd in zoverre wordt
vastgesteld dat sommige beslissingen
definitief zijn.
7 januari 1975.
511

144. - Afstand.
Strafzaken. V oorziening van het bestuur van douane
en accijnzen tegen een vrijsprekend arrest.
- Ajstand door een lasthebbe1·, houdm·
van een bijzondere volmacht. - Ajstand
gelijk aan de afstand van de rechtsvordering. - Dem·etering. W anneer het
bestuur van douane en accijnzen, vervolgende partij, door tussenkomst van
een lasthebber, houder van een bijzondere volmacht, afstand doet van de
voorziening die het tegen een vrijsprekend arrest heeft ingesteld, decreteert
het Hof de afstand van de voorziening,
welke afstand gelijkstaat met een afstand van de rechtsvordering.
11 februari 1975.
654
145. - Afstand.
Stmjzaken. Voo1·ziening van de partij die v1·ijwillig
is tussengekomen tegen beslissingen op de
burgedijke 1'echtsvO?·de1'ingen. - Afstand
gegrond op de enkele reden dat deze beslissingen geen eindbeslissingen zijn in
de zin van artikel 416 van het W etboek
van stmjvo1·de1'ing. - Ajstand welke niet
-als een berusting kan wo1·den ititgelegd.Gevolg. - Wanneer de verzekeraar van
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van de beklaagde, vrijwiilig tussengekomen partij, zich in cassatie heeft voorzien tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen welke tegen hem
zijn ingesteld en vervolgens van zijn
voorziening afstand heeft gedaan op
gTond aileen dat deze beslissingen geen
eindbeslissingen zijn in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van strafvordering, kan deze afstand niet als
een berusting worden uitgelegd en wordt
hij door het Hof niet gedecreteerd in

VRIJHEID VERENIGING.
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zoverre wordt vastgesteld dat sommige
beslissingen definitief zijn.
17 februari 1975.
666

146. - Stmfzaken. - Afstand. - Begrip.- Wanneer de eiser, nadat hij zich
in cassatie heeft voorzien tegen een beslissing in strafzaken, verklaart dat « hij
in cassatie niet meer wenst te verschijnen " en « erom verzoekt dat zijn vordering als nietig en van onwaarde wordt
beschouwd " aanziet het Hof deze verklaringen als een afstand van de voorziening en decreteert deze afstand.
17 februari 1975.
675
147. - Afstand. - Burgedijke zaken.
- Afstand betekend. - Decretering. In burgerlijke zaken decreteert het Hof
de afstand van de voorziening, welke
aan de verweerder is betekend. (Artikel 824 en 1042 G.W.)
20 februari 1975.
691
148. - Afstand.
Strajzaken. Begrip. - Wanneer in strafzaken de
eiser tot cassatie verklaart dat hij heeft
vernomen dat zijn voorziening niet ontvankelijk was, daar de beslissing waartegen hij zich in cassatie heeft voorzien
in eerste aanleg is gewezen, en dat hij
hoger beroep heeft ingesteld, moet deze
verklaring als een afstand van voorziening worden beschouwd.
27 mei 1975.
1018
HOOFDSTUK VI.
REGISTRATIE
VAN DE VOORZIENINGEN. -

ZEGEL.

VRIJHEID VAN KOOPHANDEL EN
NIJVERHEID.
Dem·eet van 2-17 maart 1791, artilcel 7.
- Draagwijdte van deze wettelijke bepaling. - Artikel 7 van het decreet van
2-17 maart 1791 waarin de vrijheid van
koophandel en nijverheid wordt gewaarborgd sluit niet uit dat de uitoefening
van de beroepen door de wet mag worden
geregeld.
21 februari 1975.
700
VRIJHEID VAN VERENIGING.
Om de geneeskunde in Belgie uit te
oefenen moet ieder geneesheer op de lijst
van de Orde ingeschreven zijn - Geen
schending van de vrijheid van vereniging.
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.WEGEN. -

WEGVERKEER.

- De verplichte inschrijving op de lijst
van de orde die, zoals de Orde der
geneesheren, een publiekrechtelijke instelling is welke als opdracht heeft te
waken over de naleving van de plichtenleer, de discretie, de eerlijkheid en de
waardigheid van haar leden, kan niet
beschouwd worden als strijdig met de
vrijheid van vereniging (Verdrag tot

bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden,
te Rome op 4 november 1950 ondertekend en goedgekeurd bij de handeling
van de wetgevende macht van 13 mei
1955, art. 11.)
6 sept-ember 1974 en 25 april 1975.
21 en 940

w
WEGEN.
Openbare weg. - Bewijs. - VMgunning van het college van bm·gemeeste?' en
schepenen voo?' het bottwen van een te?'?'as op een pe1·ceel g?•oncl. Hienlom·
wO?'clt niet bewezen clat clit pe?·ceel cleel
uitmaakt van cle openba?·e weg. - Het
feit dat een particulier van het college van burgemeester en schepenen,
overeenkomstig een politieverordening
op de in-gebruik-nemen van de openbare weg, voorlopig en onder bepaalde
voorwaarden een vergmming heeft gekregen om op een perceel grand een
terras te bouwen, bewijst op zichzelf niet
dat dit perceel deel uitmaakt van de
openbare weg.
4 oktober 1974.
165
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1. - Stu?·en in staat van cl?·onkenschap.
Dronkenschap die cle oorzaak van
schacle kan zijn. - Het misdrijf << sturen
in staat van dronkenschap '' kan de
oorzaak van de schade aan een derde
zijn ; de burgerlijke rechtsvordering tot
vergoeding van deze schade is een op
dat misdrijf gegronde rechtsvordering.
(Art. 35 wet betreffende de politie over
het wegverkeer; artt. 3 en 4 wet. van
17 april 1878.)
10 september 1974.
31
2 . - Bestu?·en van een voertuig in staat
van cl?·onkenschap of van alcoholintoxicatie. - Herhaling. - Voo?·waarclen. -:-De herhaling waarvan sprake in artikel 36 van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer bestaat wanneer hij
die een voertuig ·in staat van dronkenschap of van alcoholintoxicatie bet<tuurt,
deze misdrijven pleegt binnen drie jaar
vanaf het tijdstip waarop een ·vroeger
vonnis dat hem veroordeeld heeft wegens

een van de misdrijven omschreven in
de artikelen 34 of 35 van deze wet,
kracht van gewijsde heeft verkregen,
zelfs wanneer dit misdrijf niet hetzelfde
was als het nieuwe misdrijf.
19 november 1974.
342
3. - Bestta•en van een voe?·tuig in staat
van clronkenschap of van alcoholintoxiEe1·ste miscl?·ijf, herhaling of•
catie. nieuwe he1·haling. - VM·vallenve?·kla?·ing
van het ?'echt tot sturen. - Duu?'. Buiten het artikel 38, § 1, laatste lid,
van de wet betreffende de politie over het
wegverkeer bedoelde geval, kan de rechter aan degene die een voertuig bestuurt
in staat van dronkenschap of van alcoholintoxicatie, zelfs indien het misdrijf
gepleegd werd in staat van herhaling of·
van nieuwe herhaling, als bedoeld in
artikel 36 van deze wet, geen verval van
het recht tot het besturen van een voertuig voorgoed opleggen. (Art. 38, § 1, wet
betreffende de politie over het wegverkeer [coiirdinatie van 16 maart 1968].)
19 november 1974.
342

4. - Vervallenve?·kla?·ing van het 1·echt
tot sttwen als st?·af uitgesJJmken. - Bestanclcleel van cle stnif en geen afzoncle?'lij ke
st?'af. - De vervallenverldaring van het
recht een voertuig of een luchtschip te
besturen of een rijdier te geleiden, die
met toepassing van artikel 38 van de
wet betreffende de politie over het wegverkeer als straf wordt uitgesproken, is
een bestanddeel van de straf opgelegd
wegens een van de in genoemd artikel
opgesomde overtredingen en geen afzonderlijke straf.
19 november, 24 december 1974 en
2 juni 1975.
342, 490 en 1043
5. -

Vhwhtmiscl?·ijf. Beg1·ip. gerechtvaardigd is de beslissing
van de rechter die, om het vluchtmisdrijf
bewezen te achten, uit de gegevens die
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hij aanhaalt afleidt dat er wel degelijk een
ongeval was en dat de bestuurder van
het voertuig die de vlucht nam, het opzet
had om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken. (Wet betreffende de
politic over het wegverkeer, art. 33.)
26 november 1974.
362

6. _____c: BloedpTOej. - Beklaagde; vetmoedelijke dadet van een ve1·kee1·songeval.
- Ademtest die niet heeft uitgewezen dat
het alcoholgehalte van het bloed hoget lag
dan 0,8 gmm pe1' litm·. - Akkoord van
beklaagde om een bloedmonstet te laten
ajnemen. - Analyse die een alcoholgehalte van het bloed heeft ttitgewezen van
ten minste 1,5 g1·am pe1' lite1' op het ogenblik dat beklaagde besttttwde. - Verootdeling we gens alcoholintoxicatie. - WetVoonvaa1·de. - Wettelijk
telijkheid. is de veroordeling van een beklaagde
wegens het besturen van een voertuig
in staat van alcoholintoxicatie wanneer de beklaagde, hoewel de ademtest niet kan uitgewezen dat het alcoholgehalte van zijn bloed hoger lag
dan 0,8 gTam per liter, erin heeft toegestemd een bloedmonster te laten afnemen en wam1Ber de ontleding van het
bloedmonster heeft uitgewezen dat het
alcoholgehalte van zijn bloed ten minste
1,5 gram per liter bedroeg op het ogenblik dat hij bestuurde, indien althans de
toestemming niet werd gevraagd alsof
een weigering strafbaar zou zijn. (Artikelen 34, 1°, 59, § 1, en 63 wet betreffende de politic over het wegverkeer.)
{Impliciete oplossing.)
21 januari 1975.
562
7. - Rijbewijs en lem·ve?'gtmning. Pe1·soon die in een Belgische gemeente i1t
het vTeemdelingenTegiste~· is ingesclweven
en hottde1· is van een insch?-ijvingsbewijs.
- Besttwen van een motm'1'ijtuig op de
openba1·e weg. - Vm·plichting om houde1'
te zijn van een doo1' de Belgische ove?'lwid
af te geven tijbewijs of lee1·ve1'gtmning. Een persoon die in het vreemdelingenregister in een Belgische gemeente
is ingeschreven en houder is van een
bew-ijs van deze inschrijving moet houder
zijn van en bij zich hebben een in Belgie
afgegeven rijbewijs of leervergunning
om alclaar op een openbare plaats een
motorvoertuig te mogen besturen, zodat
de beslissing tot veroorcleling wegens
overtreding van deze wettelijke voorschriften niet regelmatig is gemotiveerd
als zij niet vaststelt dat deze persoon het
motorvoertuig op de openbare weg heeft
bestuurd, dat hij in het vreemdelingen-
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register in een Belgische gemeente
was ingeschreven, en dat het bewijs
van inschrijving in, het vreemdelingenregister waarvan hij houder was, hem
in Belgie was afgegeven. (Artt. 21, 28,
30 en 38 wet betreffende de politic over
het wegverkeer, art. 1, § 1, 1°, c; K.B.
van 25 september 1968 betreffende de
leervergunning en het rijbewijs; art. 97
Gronclwet.)
27 januari 1975.
590

8. - Vltwhtmisdrijj. - Ogenblikkelijk
misdtijj. Begrip. - Vluchtmisdrijf
bestaat vanaf het ogenblik dat de
bestuurcler de vlucht neemt om zich
aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, inclien hij op clit ogenblik
weet dat hij bij een wegverkeersongeval
is betrokk:en ; niet vereist is clat hij zich
ervan rekenschap heeft gegeven dat hij
bij het ongeval was betrokken op het
ogenblik zelf dat het plaatsheeft. (Impliciete oplossing.)
27 mei 1975.
1023
9. - M isd1·ijj.
P1·oces-ve1'baal tot
vaststelling van het misd1·ijj dat, ingevolge een wettelijke bepaling, bewijskrachtig is, behoudens tegenbewijs. - P1·ocesvm·baal opgesteld aan de hand van onwettelijke vaststellingen.- Geen bewijskmcht.
Een proces-verbaal clat ingevolge
een wettelijke bepaling bevvijskrachtig is,
behouclens tegenbewijs, mist cleze wettelijke bewijskracht als het is opgestelcl
aan de hand van vaststellingen welke op
onwettelijke of met de algemene rechtsbeginselen onverenigbare wijze zijn geclaan.
9 december 1974.
411

10. - TVegve1'kee1'S1'eglement, a1·tikel 1.
Openbm·e weg. , - Begtip. - Een
openbare weg in de zin van artikel 1
van het wegverkeersreglement is elke weg
die voor het openbaar verkeer openstaat,
zelfs inclien hij prive eigendom is en
maar slechts enkele woningen leidt.
1 oktober 1974.
153

11. - Aatdeweg die voo1· het openbaar
ve1·keer openstaat. - Openbare weg. Een aarcleweg is een openbare weg,
inclien hij voor het openbaar verkeer
openstaat. (Artt. 1 en 2, 1°qttate1·, wegverkeersreglement.)
1 oktober 1974.
153
12. - Wegve~·kee1's1·eglement, m·tike~ 1.
Openba1·e weg. Beg1•ip. - Een
openbare weg in de zin van artikel 1
van het wegverkeersreglement is elke
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weg die openstaat voor het verkeer te
land van het publiek in het algemeen,
zelfs indien deze weg doodloopt, slechts
voor een enkel gebouw bestemd is en de
bedding ervan prive-eigendom is.
22 oktober 1974.
249

13. - W egve1·kee1·sreglement, a1·tikel 1.
Openbare weg. Beg1•ip. - Een
openbare weg in de zin van artikel 1
van het wegverkeersreglement is elke weg
die openstaat voor het openbaar verkeer,
zelfs indien de bedding ervan priveeigendom is.
3 december 1974.
392
14. - vVegverkeers1·eglement, artikel 2,
14°. - Aanhangwagen. - Begrip. Zowel in artikel 1 van de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen als in artikel 2, 14, van
het wegverkeersreglement wordt onder
het woord « aanhangwagen " verstaan
het voertuig dat bestemd is om door een
ander te worden voortbewogen, clit wil
zeggen het inzonderheid voor dat doel
ontworpen en gefabriceerde voertuig,
met uitsluiting van het al dan niet bij
een ongeval betrokken motorrijtuig, dat
bij gelegenheid door een ander voertuig
gesleept wordt.
3 april 1975.
836
15. - Voon·ang.
Wegve1·keersreglement, artikelen 7-3, 16-1 en 104bis. Beslissing waw·in abso[ggt wordt gezegcl
dat de afwijking van de 1·egel inzake voor1'ang van rechts op de k1·gispgnten waa1·
het verkeer wm·dt ge1·egelcl door verkee?'slichten of door een bevoegcl agent niet van
toepassing is op de besttm1·de1·s die zich
vom· een 1'oocl licht bevinclen. - Onwettelijkheicl. - Hoewel in beginsel op de
plaatsen van de openbare weg waar het
verkeer wordt geregeld door verkeerslichten of door een bevoegd agent de
gewone regels inzake voorrang, en met
name die inzake voorrang van de bestuurder die op een kruispunt van rechts komt
gereden, niet van toepassing zijn, kan
niet absoluut worden gezegd dat de
afwijking van de regel inzake voorrang
van rechts slechts geldt voor de bestuurders die zich voor een rood licht bevinden
dat hen verplicht stil te staan en niet
voor degenen die regelmatig een groen
licht voorbijrijden. (Axtt. 7-3, 15, 16-1,
25 en 104bis wegverkeersreglement.)
10 september 1974.
34
16. -

Vom-rang. -

Wegve1·kee1·sregle-

ment, w·tikelen 7-3, 16-1 en 140bis. Plaatsen waw· het ve1·kee1· worclt geregelcl
clam· vM·keerslichten of cloo1• een bevoegcl
agent. - Gewone regels inzake vom·1·ang
niet van toepassing. - Hoewel in beginsel
op de plaatsen van de openbare weg
waar het verkeer wordt geregeld door
verkeerslichten of door een bevoegd
agent de gewone regels inzake voorrang,
en met name die inzake voorrang van
de bestuurder die op een kruispunt
van rechts komt gereden, niet van
toepassing zijn, kan niet absoluut worden gezegd dat de afwijking van de
regel inzake voorrang van rechts slechts
geldt voor de bestuurders die zich voor
een rood licht bevinden dat hen verplicht
stil te staan en niet voor degenen die
regelmatig een groen licht voorbijrijden.
(Artt. 7-3, 15, 16-1, 25 en 104bis wegverkeersreglement.)
10 september 1974.
34

17. - Inhalen. - Rechts inhalen.
V oorwaa1·cle.
Ongeacht het geval
waarin het verkeer in evenwijdige files
geschiedt, moet en mag het inhalen van
een voertuig op de openbare weg slechts
rechts geschieden wanneer de bestuurder
hiervan zijn voornemen links af te slaan
kenbaar heeft gemaakt en naar links is
uitgeweken om deze beweging uit te
voeren. (Artt. 12, 19 en 21 wegverkeersreglement.)
27 januari 1975.
588

18. - Ove1·t1·ecling van a1·tikel 12-1 van
het wegverkeM·sreglement. Bestuu1·cle1·
die niet zo dicht mogelijk bij de 1'echte1Tancl
van de 1·ijbaan is gebleven, omclat hij
aldtts zijn gezichtshoek heeft ve1•hoogcl en.
tijclig heeft Jcgnnen stoppen. - Omstandigheicl waardoo1• de ove1·t1·ecling niet
wonlt gitgesloten. - De omstandigheid
dat een bestuurder niet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan
is gebleven omdat hij aldus zijn gezichtshoek heeft verhoogd en daardoor tijdig heeft kunnen stoppen, hoewel
hij meer naar rechts kon rijden, sluit de
overtreding van artikel 12-1 van het
wegverkeersreglement niet uit.
17 februari 1975.
666
19.- vVegverkeersreglement, a1·tikel15,
16, 17 en 18. - Voorrang.- Voormngschttldiqe bestug1·cle1·. Bestttm·cle1' die
niettemin mag cloo1'1'ijden. - Voo1·waw·den. Wettelijk verantwoord is de
beslissing, die een voorrangschuldige bestuurder vrijspreekt op grond clat l.1ij in
zijn normale verwachtingen bedrogen
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werd door de foutieve gedraging van de
voorranghebbende bestuurder. (Artikelen 15, 16, 17 en 18 wegverkeersreglement.)
7 april 1975.
849

20. - V oo1Tang van spooTvoM·tuigen. Dmagwijdte. - De aan spoorvoertuigen
krachtens artikel 15-2, tweede lid, van
het wegverkeersreglement toegekende
voorrang op spoorwegen houdt voor de
andere weggebruikers de verplichting in
deze voertuigen te laten voorgaan, behoudens feitelijke omstandigheden welke
een rechtvaardigingsgrond opleveren.
30 september 1974.
139
21. - V oo1"1"ang van spoo1'VOM'tuigen.
- V e1·plichting vooT de bestuuTder van een
dm·gelijk voe1·tttig niettemin aTtikel 6 van
het koninklijk beslt~it van 27 jam~a1·i 1931
in acht te nemen. - De voorrang op de
sporen, die aan de spoorvoertuigen erkend
wordt bij artikel 15-2 en 18 van het
wegverkeersreglement, stelt de bestuurder van een dergelijk voertuig niet vrij
van de verplichting, opgelegd door
artikel 6 van het koninklijk besluit van
27 januari 1931, te vertragen en zelfs
te stoppen in geval van gevaar.
7 januari 1975.
512
22. - Voo1Tang van de spoo1·voertt~igen.
- V m·plichting voo1• de bestut~1·de1' van een
de1·gelijk voe1·tuig niettemin aTtikel 6 van
het koninklijk beslt~it van 27 jam~a1·i 1931
in acht te nemen. - De voorrang op
de sporen, die aan de spoorvoertuigen
erkend wordt bij artikel 15-2 en 18 van
het wegverkeersreglement, stelt de bestuurder van een dergelijk voertuig niet
vrij van de verplichting, opgelegd door
artikel 6 van het koninklijk besluit van
27 januari 1931, te vertragen en zelfs te
stoppen in geval van gevaar.
14 april 1975.
886
23. - Voo1'1'ang. - Wegve1·kee1's1·eglement, m·tikel 16. - Van Techts komende
bestut~TdM· die komt geTeden uit een 1'egelmatig van het teken m·. 1a voo1·ziene weg.
Ande1·e bestt~tw·de1· die Tijdt op de
opge1·eden weg. VooTTang van deze
bestuu1·de1', zeljs zo de dooT hem gevolgde
weg niet van het teken n1·. 2 is voo1·zien. In afwijking van artikel 16-1 van het
wegverkeersreglement is een bestuurder
niet verplicht de van rech~s komende
bestuurder te laten voorgaan, wanneer
de weg waarop deze rijdt regelmatig
voorzien is van een teken nr. la, zelfs
indien de door de eerste bestuurder
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gevolgde weg niet van het teken nr. 2
is voorzien. (Art. 16-2-a wegverkeersreglement.)
23 september 1974.
95

24. - Besttm1·de1· ve1·volgd omdat hij
aan de V001Tanghebbende bestuu1·de1" geen
doo1·gang heejt ve1·leend. - Oonclusie ten
betoge dat, aangezien de ee1·ste bestuuTdM·
ove1· geen zicht naar links beschikte, hij de
hoojdweg wel heeft moeten opTijden. Beslissing die e1·op wijst dat, gezien deze
toestand die hij niet lean ve1·helpen, deze
bestut~1·dm· de hoofdweg niet mocht opTijden
zonde1· do01·gang te veTlenen aan de daa1'0p
1'ijdende bestt~uTdm·s. ·- Passend antwoo1·d.
- De conclusie waarin een bestuurder
die wordt vervolgd omdat hij op een
kruispunt een andere bestuurder, die op
een hoofdweg reed, niet heeft laten voorgaan, betoogt dat, aangezien hij over
geen zicht naar links beschikte, hij de
rijbaan wel heeft moeten oprijden wordt
passend beantwoord door de beslissing
die erop wijst dat, gezien deze toestand
die hij niet heeft kunnen verhelpen, de
voorrangsschuldige bestuurder de hoofdweg niet mocht oprijden zonder doorgang
te verlenen aan de daarop rijdende
bestuurders. (Art. 97 Grondwet.)
4 november 1974.
291

25. - Voo1·1·ang. - WegveTkeeTS1'eglement, aTtikel 16. - Plotseling opdagen
van de voa1'1'anghebbende bestt~uTde1·. Kan een niet te voo1·ziene gebeu1·tenis zijn
voo1· de voo1'1'anghebbende bestuu1·der. Ret plotseling opdagen van een voorranghebbende bestuurder kan een niet te
voorziene gebeurtenis zijn voor de voorrangsschuldige bestuurder ; zulks is onder
andere het geval wanneer de voorranghebbende, op het ogenblik dat de
voorrangschuldige zich opnieuw in beweging zet, na te hebben gestopt, voor
hem niet zichtbaar was en hij alle voorzorgen genomen heeft om een gevaarlijk
kruisp1.mt over te steken. (Art. 16 wegverkeersreglement.)
17 februari 1975.
672
26.- Wegve1·kem·s1·eglement, a1·tikel15,
16, 17 en 18.- Voo1'1·ang.- VooTmngschuldige bestutw·deT. - Bestuu1·dm· die
niettemin mag doo1'1'ijden. - V oo1·waa1·den. Wettelijk verantwoord is de
beslissing, die een voorrangschuldige bestuurder vrijspreekt op grand dat hij in
zijn normale verwachtingen bedrogen
werd door de foutieve gedraging van de
voorranghebbende bestuurder. (Artike-
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len 15, 16, 17 en 18 wegverkeersreglement.)
7 april 1975.
849

27. - Botsing tussen een voertttig dat
op een krttisptmt links afgeslagen is en
een voertttig dat, in tegengestelde 1'ichting,
de weg volgde dat het ee1•ste voertuig is
opge1·eden na het ove1·steken van het
kruispttnt. - Botsing bttiten het k1·uispunt. Regels inzake voormng van
1·echts niet van toepassing. - Bij een
botsing tussen een voertuig dat op
een kruispunt links afgeslagen is en
een voertuig dat, in tegengestelde richting, de weg volgt die het eerste voertuig is opgereden na het kruispunt
te hebben overgestoken, zijn de regels
inzake voorrang van rechts niet van
toepassing als de botsing buiten het
kruispunt heeft plaatsgehad. (Art. 16
wegverkeersreglement.) (Impliciete oplossing.)
8 april 1975.
857
28. - Voorrang.
Wegve?·keers?·eglement, a1·tikelen 7-3, 16-1 en 104bis. Plaatsen waar het ve1·keer wordt geregelcl
door ve1·keerslichten of doo1· een bevoegcl
agent. - Gewone 1·egels inzake voo?'?'ang
niet van toepassing. - Hoewel in beginsel op de plaatsen van de openbare weg
waar het verkeer wordt geregeld door
verkeerslichten of door een bevoegd agent
de gewone regels inzake voorrang, en met
name die inzake voorrang van de bestuurder die op een kruispunt van rechts
komt gereden, niet van toepassing zijn,
kan niet absoluut worden. gezegd dat de
afwijking van de regel inzake voorrang
van rechts slechts geldt voor de bestuurders die zich voor een rood licht bevinden
dat hen verplicht stil te staan en niet
voor degenen die regelmatig een groen
licht voorbijrijden. (Artt. 7-3, 15, 16-1,
25 en 104bis wegverkeersreglement.)
10 september 1974.
34
29. - Voormng. - WegverkeM'sreglement, artikelen 7-3, 16-1 en 104bis. Beslissing waarin absoluttt wo1•dt gezegcl
dat de afwijking van cle regel inzake voor1'ang van rechts op de k1·ttispunten wam·
het verkee1· wo1·clt geregeld cloo1· VM'keM·slichten of dam· een bevoegd agent niet van
toepassing is op cle besttttt1·de1·s die zich
vom• een ?'ood licht bevinden. - Onwettelijkheid. - Hoewel in beginsel op cle
plaatsen van de openbare weg waar het
verkeer wordt geregeld door verkeerslichten of door een bevoegd agent de
gewone regels inzake voorrang, en met

name die inzake voorrang van de bestuur"
der die op een kruispunt van rechts komt
gereden, niet van toepassing zijn, kan
niet absoluut worden gezegd dat de
afwijking van de regel inzake voorrang
van rechts slechts geldt voor de bestuurders die zich voor een rood licht bevinden
dat hen verplicht stil te staan en niet
voor degenen die regelmatig een groen
licht voorbijrijden. (Artt. 7-3, 15, 16-1,
25 en 104bis wegverkeersreglement.)
10 september 1974.

34

30. - Voor1·ang. - Schending van de
ve1·plichting opgelegcl bij m·tikel 16-1 van
het wegve1·kee1'sreglement. Schencling
van de verplichting opgelegd bij m·tikel 17
van hetzelfde reglement. Bewijs aan
dezelfde 1'egels onde1'W01'pen.
Het
bewijs van de schending van de verplichting om de doorgang vrij te laten
voor de van rechts komende bestuurder, welke aan de bestuurder is opgelegd
bij artikel 16-1 van het wegverkeersreglement, en het bewijs van de schending van de verplichting om de andere
bestuurders te laten voorgaan, welke ·bij
artikel 17 van hetzelfde reglement is
opgelegd aan de bestuurder die opnieuw
zijn voertuig in beweging brengt, zijn
aan dezelfde regels onderworpen.
17 september 197 4.

7l

31. - Voorrang. - fVegverkee1'S1'eglement, artikel16-1 en 2. - D1·aagwijdte van
deze bepalingen. - Artikel 16-1 van het
wegverkeersreglement stelt een algemene
regel van voorrang vast, nl. de voorrang
van rechts, waarop artikel 16-2 van dit
reglement, in de vorm van een bijzondere
regel, uitzonderingen invoert.
23 september 1974.

95

32. - Voon·ang van 1·echts. fVegve1·keers1·eglement, m·tikel16-1. - Vonnis
waaTin wm·dt vastgesteld dat een ve?·keersongeval heeft plaatsgehad buiten een
kntispunt. - Beslissing dat M' van voo1'1'ang van ?'echts nag geen sprake was rekening hottclende met de 1·espectieve standen
van cle wagens. - W ettelij ke beslissing. Wettelijk is de beslissing die een bestuurder vrijspreekt van overtreding van
artikel 16-1 van het wegverkeersreglen1.ent, waarin wordt vastgesteld dat het
ongeval buiten een kruisp1.mt heeft plaatsgehad, op een ogenblik dat er van voorrang van . rechts op dit kruispunt nog
geen sprake was, rekening houdende
1net de respectieve standen van de
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: bestuurders. (Art. 16-l wegverkeersreglelnent.)
8 april 1975.
857
33. - Voo1Tang.
l-VegvM·kee1'S1'eglement, m·tikel 17. - BesttHwde1' die op een
kTnispttnt clooTgang moet ve1·Zenen en
'stopt in de 1·ijst1·ook bestemd voo1' cle van
1·ichting vm·ancleTende voeJ•tuigen. - RechteJ' die beslist dat clie besttmnlm· de bepalingen van a1'tikel17 van het wegveTlcee1'S1'eglement niet oveJ'tTeclen heeft. TYettelijklwicl. - De rechter die vaststelt dat de
bestuurder, die op een kruispcmt doorgang moet verlenen, gestopt is in de rijstrook voor de van richting veranderende
voertuigen, kan er wettelijk nit afteiden
dat die bestuurder doorgang verleend
heeft aan de andere bestuurders die
rijden op het gedeelte van de openbare
weg dat voor het normale verkeer der
voertuigen bestemd is en derhalve de
bepalingen van artikel 17 van het wegverkeersreglement niet overtreden heeft.
(Art. 17 wegverkeersreglement.)
3 september 197 4.
5

34. - Voo1·mng. - l-VegveTlcee1'S1'eglement, a1·tilcelen 7-3, 16-1 en 104bis. Plaatsen waaT het ve1•kee1' wonlt geTegeld
doo1· Ve1'kee1'slichten of do01· een bevoegd
agent. - Gewone 1·egels inzake voo1'1'ang
niet van toepassing. - Hoewel in beginsel
op de plaatsen van de openbare weg waar
het verkeer ·wordt geregeld door verkeerslichten of door een bevoegd agent
·de gewone regels inzake voorrang, en met
name die inzake voorrang van de bestuurder die op een kruispunt van rechts komt
gereden, niet van toepassing zijn, kan
niet absoluut worden gezegd dat de
afwijking van de regel inzake voorrang
van rechts slechts geldt voor de bestuurders die zich voor een rood licht bevinden
dat hen verplicht stil te staan en niet
voor degenen die rege1matig een groen
licht voorbijrijden. (Artt. 7-3, 15, 16-l,
25 en l04bis wegverkeersreglement.)
10 september 1974.
34

35. - Voo1'1'ang. - TYegve1·kee1'STeglement, aTtikelen 7-3, 16-1 en 104bis. Beslissing waa1·in absoltmt wo1·dt gezegcl
dat de afwijking van de 1'egel inzake
V001'1'ang van Techts op de k1·uispnnten
waaT het ve1·kee1' woTdt geregelcl doo1· veTkeeJ·slichten of clo01· een bevoegd agent niet
van toeJJassing is op de besttttwde1'S die
zich voo1· een Toad licht bevinden. Onwettelij!cheicl. - Hoewel in beginsel op
de plaatsen van de openbare weg waar
het verkeer wordt geregeld door ver-
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keerslichten of door een bevoegd agent
de gewone regels inzake voorrang, en
met nai:ne die inzake voorrang van de
bestuurder die op een kruispunt van
rechts komt gereden, niet van toepassing
zijn, kan niet absoluut worden gezegd
dat de afwijking van de regel inzake
voorrang van rechts slechts gelclt voor cle
bestuurders die· zich voor een rood licht
-bevinclen dat hen verplicht stil te staan
en niet voor degenen die regelmatig een
groen licht voorbijrijden. ·(Artt. 7-3, 15,
16-l, 25 en 10ibis wegverkeersreglen1.ent.)
10 september 1974.
34
36. - VooTmng. - Schencling van de
ve1'plichting opgelegd bij a1·tikel16-1 van
het wegve1·kem·s1·eglement. Schencling
van de ve1·plichting opgelegd bij a1·tikel 17
van hetzelfde 1·eglement. - Bewijs aan
dezelfcle 1·egels onclenvoTpen.
Ret
bevvijs van de schending van de verplichting om de dom·gang vrij te laten
voor de van rechts komende bestuurder, welke aan de bestuurder is opgelegd
bij artikel 16-l van het wegverkeersreglement, en het bewijs van de schendi:ng van de verplichting om de andere
bestuurders te laten voorgaan, welke bij
artikel 17 van hetzelfde reglement is
opgelegd aan de bestuurder die opnieuw
zijn voertuig in beweging brengt, zijn
aan dezelfde regels onderworpen.
17 september 1974.
71

37. Richtingsverancle1'ing.
Bestutt1'de1' die naa1· i•echts of links wil afslam~. Beweging valt onde1· m·tikel 25
en niet onde1· a1·tikel 17 van het veJ·keeJ·s1'eglement. - De beweging die er in bestaat naar rechts of naar links af te slaan
om de rijbaan te verlaten of om zijn voertuig aan de linkerzijde van de rijbaan tot
staan te brengen valt onder artikel 25
en niet onder artikel I 7 van het verkeersreglement.
26 september 1974.
121
38.- Wegve1·kee1'SJ'eglement, aTtilcel15,
16, 17 en 18. - Voo1'1'ang.- Voormngschuldige besttttw·de1'. - BesttHw·deJ' die
niettemin mag doo1Tijclen. - V ooJ·wam·den. W,.ettelijk verantwoord is de
beslissing, die een voorrangschuldige
bestuurder vrijspreekt op grond dat hij
in zijn normale verwachtingen bedrogen
werd door de foutieve gedraging van de
voorranghebbende bestuurder. (Artikelen 15, 16, 17 en 18 wegverkeersreglement.)
7 april 1975.
849
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39. - Inhalen. - Rechts inhalen. Voorwaarde.
Ongeacht het geval
waarin het verkeer in evenwijdige files
geschiedt, moet en mag het inhalen van
een voertuig op de openbare weg slechts
rechts geschieden wanneer de bestuurder
hiervan zijn voornemen links af te slaan
kenbaar heeft gemaakt en naar links is
uitgeweken om deze beweging uit te
voeren. (Artt. 12, 19 en 21 wegverkeersreglement.)
27 januari 1975.
588
40. - Wet bet1·effende de politie over het
wegverkeer. - Besturen van een voe1·tuig
op de openbare weg. - A1·tikel 21 van
deze wet. Rijbewijs. Begrip. Om op een openbare weg een motorvoertuig te mogen besturen moet men in de
regel houder zijn van en bij zich hebben :
een in Belgie afgegeven rijbewijs of leervergunning of een buitenlands nationaal
of internationaal rijbewijs onder de
voorwaarden vastgesteld door de bepalingen die inzake internationaal wegverkeer van toepassing zijn ; het volstaat dus
niet o.m. de vereiste kennis en stuurvaardigheid te bezitten. (Art. 21 wet
betreffende de politic over het wegverkeer.)
24 januari 1975.
585
41. - I nhalen. - Rechts inhalen. Voorwaarde.
Ongeacht het geval
waarin het verkeer in evenwijdige files
geschiedt, moet en mag het inhalen van
een voertuig op de openbare weg slechts
rechts geschieden wanneer de bestuurder
hiervan zijn voornemen links af te slaan
kenbaar heeft gemaakt en naar links
is uitgeweken om deze beweging uit te
voeren. (Artt. 12, 19 en 21 wegverkeersreglement.)
27 januari 1975.
588

wegverkee1·sreglement. De beweging
die erin bestaat naar rechts of naar
links af te slaan om de rijbaan te verlaten of om zijn voertuig aan de linkerzijde van de rijbaan tot staan te brengen
wordt geregeld door artikel 25 en niet
door artikel 17 van het wegverkeersreglement, zelfs indien de bestuurder
de voorschriften van het eerste artikel
niet in acht neemt.
27 januari 1975.
588
44. - Kruispunt.
Bestuu1·de1· die
het k1·uispunt wil afrijden. W egvm·keM'81'eglement, a1·tikel 25, lid 1 en 3. Bestuurde1• die aldus het 1wrmaal vM·kem·
van de tegemoetkomende bestuu1·de1'8 niet
mag hinde1·en. De bestuurder die,
behalve indien op de weg die hij gaat
berijden een aan zijn rechterzijde geplaatst rood licht het hem verbiedt, het
kruispunt mag afrijden zonder te wachten
totdat het verkeer is opengesteld in de
richting die hij gaat nemen, mag dit
evenwel slechts doen als hij het normaal
verkeer van de andere weggebruikers die
hem tegemoet komen op de rijbaan die
hij gaat verlaten niet hindert. (Artikel 25-1 en 3 wegverkeersreglement.)
17 september 1974.
69

45. - Richtingsverande1·ing.
Wegverkeersreglement, artikel 25-3. - Ve1·bod
het ve1·kee1· van de andere tegemoetkomende
bestuu1•ders te hinderen. - V oorwam·de. Overtreding van artikel 25-3 van het
wegverkeersreglement, volgens hetwelk
de bestuurder die van richting wil veranderen het verkeer van de bestuurders
die hem tegemoet komen op de rijbaan
die hij gaat verlaten niet mag hinderen,
bestaat aileen indien het verkeer van
deze bestuurders normaal is.
30 september 1974.
137

42. - Inhalen. - Rechts inhalen. Vom·waarden. - Onverminderd het geval
waarin het verkeer in evenwijdige files
geschiedt, moet en mag het inhalen van
een ,voertuig op de openbare weg slechts
rechts geschieden, wanneer de in te halen
bestuurder te kennen heeft gegeven dat
hij voornemens is links af te slaan en
zich naar links gewend heeft om deze
beweging uit te voeren. (Art. 21-1,
tweede lid, wegverkeersreglement.)
17 september 1974.
76

46. Vemnde1·ing van richting. Bestuurde1· die op een k1·uispunt verde1•
1•ijdt om een weg op te rijden in het VM'lengde van de dom· hem ingeslagen weg. Geen ve1·andering van 1·ichting. De
bestuurder die op een kruispunt verder
rijdt om een weg op te rijden in het verlengde van de door hem ingeslagen weg
verandert zodoende niet van richting,
zelfs indien op de weg die hij oprijdt
een kromming voorkomt. (Art. 25-2-d
wegverkeersreglement.)
27 mei 1975.
1019

43. Richtingsverandering.
Bestuurder die naa1· rechts of naar link8 wil
afslaan. - Beweging ge1·egeld doo1· artikel 25 en niet door artikel 17 van het

47.- Artikel 27-1 van het wegverkee?'Sreglement. Vonnis dat beslist dat de
bestuurdm· van een voertuig die een ander
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voe1·tuig sleept artikel 27-1 van het wegverkem·sreglement bet1·ejJende de snelheid
niet heeft ove~·treden en dat de bestttu1·de1·
van het gesleepte voertuig wel zodanige
oveTtreding heejt begaan. - Tegenst1·ijdigheid. - Tegenstrijdig is en schendt
dus artikel 97 van de Grondwet het
vonnis dat beslist eensdeels dat de bestuurder van een voertuig die een ander
voertuig sleept artikel 27-1 van het
wegverkeersreglement betreffende de
snelheid niet heeft overtreden en anderdeels dat de bestuurder van het gesleepte
voertuig wel zodanige overtreding heeft
begaan.
10 september 1974.
33
48. - Ve1·oordeling wegens oveTtreding
van a1·tikel 27-1, eeTste lid, van het wegve~·kee?·sreglement. Rechter die vaststelt
dat de beklaagde de ve1•plichting niet is
nagekomen zijn snelheid te beperken t.o.v.
een van de omstandigheden waarvan in
deze bepaling spmke is. - V ero01·deling
wettelijk geTechtvaa1·digd. - De rechter
die vaststelt dat de beklaagde de verplichting niet is nagekomen zijn sp.el.heid
te regelen .t.o.v. een van de omstandigheden waarvan sprake in artikel 27-1,
eerste lid, van het wegverkeersreglement,
rechtvaardigt wettelijk de veroordeling
die hij uitspreekt wegens overtreding van
deze bepaling. (Art. 27-1, eerste lid,
wegverkeersreglement.)
30 september 1974.
131
49. - Wegverkeers1·eglement, artikel 8,
eeTste lid en aTtikel 36. - Draagwijdte. Artikel 36 van het wegverkeersreglement
straft het feit het portier van een voertuig
te openen aan de zijde waar het verkeer
van andere weggebruikers geschiedt,
zonder zich ervan te hebben vergewist
dat zulks geen gevaar voor deze laatsten
kan opleveren of hen niet kan hinderen ;
door dit portier open te laten overtreedt
de bestuurder bovendien artikel 8-1,
eerste lid, van genoemd reglement, waarbij het verboden is het verkeer te hinderen of onveilig te maken door op de
rijbaan .enige hindernis aan te brengen.
(Impliciete oplossing.)
16 december 1974.
450

50. -

Ove~·t1·eding

van a1·tikel 39,
besluit van
15 maart 1968, hmtdende algemeen 1'eglement op de technische eisen waaTaan de
moto1·voe1·tuigen en hun aanhangwagens
moeten voldoen. - Aan te duiden wetsbepalingen. - De beslissing die een beklaagde veroordee1t bij toepassing van
§ 2-4, van het koninklijk
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het koninklijk besluit van 15 maart
1968, houdende algemeen reglement op
de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen, uit hoofde van op de
openbare weg een met een dieselmotor
uitgerust voertuig te hebben gebezigd
waarvan de rookuitlating die met een
opacimeter gemeten waarde van opaciteit een coefficient van absorptie per
meter gelijk aan 0,975 overschreed, is
in rechte niet gemotiveerd wanneer ze,
tot vaststelling van de bestanddelen van
dit misdrijf, slechts artikel 39, § 2, van
het voormelde koninklijk besluit aanduidt, zonder artike1 26, § 1, van dit
koninklijk besluit te vermelden. (Artikel 97 Grondwet.)
19 november 1974.
340

51.- Voormng.- Aankomst van een
voo1Tanghebbend voertuig wam·dooT de
1·edelijke ve1·wachtingen we1·den ve1·ijdelcl
van de bestuurdeT die de doorgang moest
m·ijlaten.- Ovm·macht.- Vaststelling.Door erop te wijzen dat de voorranghebbende bestuurder grotendeels op het
fietspad uiterst links van de rijbaan reed
en dat hij zonder inachtneming van elke
voorzichtigheidsregel de voorrangsschuldige tegen de rechter trottoirrand klem
reed, zodat hij de normale verwachtingen
van deze bestuurder heeft verijdeld, stelt
de rechter vast dat dit voor laatstgenoemde een geval van overmacht heeft opgeleverd. (Art. 48 wegverkeersreglement ;
art. 7l S.W.)
21 oktober 1974.
243
52. - Bewijs van de misd1·ijven. Misdrijj vastgesteld met een elektmnisch
appamat. - Beslissing waa1·bij het pmces-vM·baal tot vaststelling van het aldtts
ge~•elevee1·de misdTijj wordt nietig ve~·
klaard om de hypothetische 1·eden dat het
geb1·uik van dit appaTaat een ongeval kon
teweegb1·engen.
Onwettelijkheid.
Onwettelijk is de beslissing waarbij een
proces-verbaal tot vaststelling van een
overtreding van de wet betreffende de
politie over het wegverkeer, die. is vastgesteld met een elektronisch apparaat,
wordt nietig verklaard om de hypothetische reden dat dit apparaat een ongeval
kon teweegbrengen waarvoor de gebruiker van dat apparaat aansprakelijk is
9 december 1974.
4ll
53. - Misd1·ijj. - P?·oces-ve~·baal tot
vaststelling van het misdTijj dat, ingevolge
een wettelijke bepaling, bewijskmchtig is,
behoudens tegenbewijs. - P1·oces-ve~·baal
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opgestelcl aan de hand van onwettelijke
vaststellingen. Geen bewijskmcht. Een proces-verbaal dat ingevolge een
wettelijke bepaling bewijskrachtig is,
behoudens tegenbewijs, mist deze wettelijke bewijskracht als het is opgesteld
aan de hand van vaststellingen welke op
onwettelijke of met de algemene rechtsbeginselen onverenigbare wijze zijn gedaan.
411
9 december 1974.

54.- VoeTt~tig dat zoncler· toelating van
de ministe1· van ve?'!ceeJ'swezen voo1·zien is
van een on1·anjegeel kni]JpeJ'licht. - Ovm·tJ·eding. - Best~tren van dit voe1·t~tig op
een openbaJ'e plaats. - Bestanclcleel van
de oveJ'tJ'ecling. Artikel 76-10-c van
het wegverkeersreglen>ent wordt slechts
overtreden wanneer een voertuig dat
zonder toelating van de minister van
verkeerswezen van een oranjegeel knipperlicht is voorzien, op de openbare weg
wordt bestuurd.
2.7 mei 1975.
1019
55. - Wegverlcem'sJ'eglement.
A1·tikel 92. - Ve1·kem·stekens. - VerkeeJ'Stekens langs de weg. -De betekenis van een
veJ"keeJ•steken kan woTden aangevttld, nade1·
bepaald of bepm·kt. - De betekenis van
een verkeersteken langs de weg kan
worden aangevuld, nader bepaald of beperkt door een aanduiding in 't wit,
hetzij op het teken, hetzij op een onder
het teken te bevestigen rechthoekig
bord met blauwe achtergrond. (Art. 92
wegverkeersreglement.)
3 december 1974.
392
56. - VooJTang.
T•Vegve1'keeJ's1'eglement, a1·tikelen 7-3, 16-1 en 104bis. Plaatsen waa1· het ve1•kee1' wonlt gm·egeld
doo1· ve1·keeJ·slichten of clam· een bevoegd
agent. - Gewone Tegels inzake voo1'J'ang
niet van toepassing. - Hoevvel in beginsel
op de plaatsen van de openbare weg waar
het verkeer wordt geregeld door verkeerslichten of door een bevoegd agent de
gewone regels inzake voorrang, en met
name die inzake voorrang van de bestuurder die op een kruisp1.mt van rechts komt
gereden, niet van toepassing zijn, kan
niet absoluut worden gezegd dat de
afwijking van de regel inzake voorrang
van rechts slechts geldt voor de bestuurders die zich voor een rood licht bevinden
dat hen verplicht stil te staan en niet
voor degenen die regelmatig een groen
licht voorbijrijden. (Artt. 7-3, 15, 16-1,
25 en 104bis wegverkeersreglement.)
10 september 1974.
34

57. - Voo1'1'ang. - TYegveTkeeJ'STeglement, m·tikelen 7-3, 16c1 en 104bis.- Beslissing waa1·in absoltmt wonlt gezegd dat
de afwijking van de Tegel inzake vooJ"rang
van 1·echts op de k1·1tisp~mten wam· het vm·kee1' wm·clt ge1·egelcl clom· vm1ceeJ·slichten of
dom· een bevoegcl agent niet van toepassing
is op de besttmnleJ·s die zich voo1· een J"Ood
licht bevinclen. - Onwettelijlcheicl.- Hoewei in beginsel op de plaatsen van de
openbare weg waar het verkeer wordt geregeld door verkeerslichten of door een
bevoegd agent de gewone regels inzake
voorrang, en 1net name die inzake voorrang van de bestuurder die op een kruispunt van rechts komt gereden, niet van
toepassing zijn, kan niet absoluut worden
gezegd dat de afwijking van de regel inzake voorrang van rechts slechts geldt
voor de bestuurders die zich voor een
roodlicht bevinden dat hen verplicht stil
te staan en niet voor degenen die reg:elmatig een groen licht voorbijrijden.
(Artt. 7-3, 15, 16-1, 25 en 104bis wegverkeersreglement.)
10 september 1974.
34
58. - Lichtsignalen.
WegveTkeeTsJ'eglement, a1·tikel 104bis, e en f. G1·oe1w pijl die zonde1· ande1·e lichten
b1·anclt op een huispunt. - Betekenis. Een groene pijl die zonder andere
lichten brandt op een kruispunt waar
het verkeer geregeld wordt door verkeerslichten betekent dat de door de pijl aan~
gewezen richting beschermd is door
rode lichten, terwijl aan de voetgangers
evenwel doorgang moet verleend worden.
(Art. 104bis,. e en j, wegverkeersreglement.)
17 oktober 1974.
232
59. - Ve1·kee1'slichten.
WegveJ·keeJ'SJ'eglement, m·tikel 106-2, a. - Aanwijzingen van de lichtcloo1'latende gedeelten niet
noodzakelijk dezelfde voo1' de twee J'ichtingen. Geen synch1•onisatie zodat de
bestttm·deJ's in clwaling konden woTden
Gevolgen. - SoeveTeine begebTacht. om·deling clam· de feitem·echteJ·. - Wanneer de aanwijzingen van de verkeerslichten niet dezelfde zijn voor de twee
richtingen, beoordeelt de feitenrechter
soeverein of het gebrek aan synchronisatie van deze aanwijzingen de bestuurders in dwaling heeft kunnen brengen. (Art. 106-2, a, wegverkeersreglement. (Impliciete oplossing.)
10 december 197 4.
432
60. - VeJ·keCJ'stekens. - WegveTkeeJ'sJ'eglement, m·tilcel 112bis, 2, lid 1. Op de 1·ijbaan aangebrachte witte pijlen
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die de 1·iJst1·ook aanwiJzen welke de bestuu1·de1·s moeten volgen om de dam· die
piJlen aangeduide richting in te slaan. Dmagwijdte van die ve1·kee1·stekens. De op de rijbaan aangebrachte witte
pijlen, voorzien bij artikel ll2bis, 2,
§ 1, van het wegverkeersreglement, zijn
gebodstekens die de rijstrook aanwijzen
welke de bestuurders moeten volgen om
de door die pijlen aangeduide richting
in te slaan, doch zijn geenszins verbodstekens, zodat, bij ontstentenis van witte
pijlen wijzende naar de richting die
men wil inslaan, het niet verboden is een
rijstrook te volgen waarop witte pijlen
zijn aangebracht die een andere richting
aanwijzen.
15 oktober 1974.
221

61. - Signale1·en van we1·ken en VM'kee1·sbelemme1·ingen. - vVegve1•kee1·sreglement, a1·tikel113 en 114.- Vonnis waarbij beslist wm·dt dat de beklaagde, die de
leiding had ove1• werken en werken uitvoerde, de verplichting had deze te signale1'en. - Wettelijk gM·echtvaardigde beslissing. Wettelijk gerechtvaardigd is
het vonnis waarbij beslist wordt dat de
beldaagde die de leiding van werken had,
werken uitvoerde in de zin van artikelll3
van het wegverkeer en dat hij derhalve de
verplichting had om deze werken te
.signaleren.
24 februari 1975.
715
62. - WegvM·keM·sreglement.
A1·tikel 118. - Ve1·kee1·stekens. - Ve1·keerstekens op de openba1·e weg aangebracht
dom· een pm·ticttlie1'. - Ove1·w·eding. Hij die zonder daartoe wettelijk bevoegd
te zijn op de openbare weg een teken
nr. 33 aanbrengt- een stationeerverbod
- met een vermelding dat er tegen betaling mag gestationeerd worden, overtreedt artikel 118 van het wegverkeersreglement.
3 december 1974.
392

63.- Wegverkee1·sreglement, m·tikel119,
ee1·ste lid.- Verbod op de openba1·e weg in1'ichtingen aan te brengen die de bestuu1'dM·s ve1·blinden. - Beg1·ip. - Door de
feitenrechter wordt wettelijk beslist dat
geen inrichting is op de openbare weg
die de bestuurders verblindt, in de zin
van artikel 119, eerste lid, van het
wegverkeersreglement, het apparaat bestemd om de snelheid van de voertuigen
te controleren en 's nachts een foto te
maken van de voertuigen die een bepaalde snelheid overschrijden en dat een
elektronische flits geeft, als deze flits de
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bestuurders niet verblindt, zelfs indien
hij op zichzelf verblindend is.
9 december 3974.
411
WERKLOOSHEID.

1. - ProejtiJd. - Arbeid ve1·1·icht doo1·
een minde1ja1·ige van minder dan vee1·tien
Jaa1·. - Kan niet in aanme1·king komen.
- Bij ontstentenis van een afwijkende
wettelijke bepaling die ten deze van
toepassing is, kan de arbeid van een minderjarige die nog geen veertien jaar oud is,
niet in aanmerking komen voor de
berekening van de vijfenzeventig arbeidsdagen die nodig zijn om recht te
geven op de werkloosheidsuitkeringen.
(Art. 118 k.b. van 20 december 1963
en art. 3 wetten betreffende de kinderarbeid, gecoi:irdineerd op 28 februari
1919.)
10 oktober 1974.
192
2. - Recht op we1·kloosheidsttitke1·ing.
- Gedeeltelijke werkloosheid. - Toepassing op huisa1·beide1·s. Gedeeltelijk
werkloos in de zin van artikel 131, § 1,
lid .3, van het koninldijk besluit van
20 december 1963 is de huisarbeider die
tijdelijk de bedongen arbeid niet verricht
bij gebrek aan werk wegens economische
oorzaken en tijdens de arbeidsovereenkomst met zijn werkgever verbonden
blijft.
6 november 197 4.
308

3. - Ove1·t1·edingen van de wettelijke en
ve1·ordenende bepalingen inzake we1·kloosVerjaring na een
heidsvM·zeke1·ing. Jam·. - Overeenkomstig artikel 31 van
de wet van 14 februari 1961 voor econoInische expansie, sociale vooruitgang
en financieel herstel verjaart de strafvordering voortvloeiend uit overtreding
van de bepalingen van titel II van
genoemde wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan, met name de overtredingen van de bepalingen inzake werldoosheidsverzekering na een jaar.
9 december 1974.
416
4. - Recht op we1·kloosheidsttitke1·ing.
Onbeschikbaarheid van de we1·kloze voo1•
de algemene a1·beidsmarkt wegens arbeidsongeschiktheid.
Geen geneesktmdig
onclerzoek ve1·eist om het recht op ttitkeTing
te ontzeggen. - De werkloze die wegens
arbeidsongeschiktheid
onbeschikbaar
voor de a;lgemene arbeidsmarkt is, kan
van het recht op werkloosheidsuitkering
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worden uitgesloten zonder te worden
onderzocht door een geneesheer aangewezen door het gewestelijk bureau van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. (Artikel 133 K.B. van 20 december 1963;
art. 38 M.B. van 4 juni 1964.)
18 december 1974.
459

5. - Reahthebbenden. - Pmejtijd. A1'?'est wam·in wordt vastgesteld dat cle inhmtdingen voor de soaiale zekedwid ver1·icht
zijn op de aan een werkgeve1· betaalde lonen.
- A1'1'est volgens hetwelk deze we1'kneme1·
1·echt heejt op we1·kloosheidsuitke1·ingen
zondm· vast te stellen dat hij ziah kan
beToepen op artikel 15 of a1·tikel 16 van
het ministe1'ieel besluit van 4 juni 1964.
Onwettelijke beslissing.
Wanneer de inhoudingen voor de sociale
zekerheid verricht zijn op lonen welke
aan een werkgever betaald zijn tijdens
de proeftijd waarvan sprake in artikel 18
van het koninklijk besluit van 20 december 1963, kart de rechter niet wettelijk beslissen dat deze werlmemer recht
heeft op werkloosheidsuitkeringen zonder
vast te stellen dat deze werknemer zich
kan beroepen hetzij op artikel 15 van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964
tot vaststelling van de voorwaarden
waaronder mag geacht worden dat de
bijdragen voor de sociale zekerheid ingehouden werden, hetzij op artikel 16 van
hetzelfde besluit tot vaststelling van de
voorwaarden waarop een werlmeiner zich
kan beroepen om de betaling van de
bijdragen te regulariseren.
19 februari 1975.
690
6.- Bedrag van de werkloosheidsttitlce1'ing. - Vakantiegeld van de m·beiders.
- Als loon te beschouwen voo1· de bm·ekening van het bed1·ag van de wm·kloosVoor de berekening
heidsttitlce?·ing. van het bedrag van de werkloosheidsuitkering wordt het vakantiegeld van de
arbeiders als loon beschouwd ten belope
van een bedrag dat gelijk is aan 6 t.h.
van de andere sommen en voordelen die
als loon in aanmerking komen. (Artikel 160, § 2, lid 2, K.B. van 20 december
1963; art. 19, § 1, 1°, K.B. van28 november 1969.)
833
26 maart 1975.

7.- Recht op we?·lcloosheidsuitkering.Onbesahikbaadwid van de weTkloze voor
de algemene arbeidsmaTkt. - Beg?'ip. Een werkloze is onbeschikbaar voor de
algemene arbeidsmarkt, wanneer hij zijn
bereidheid om een dienstbetrekking te
aanvaarden beperkt door dit aanvaarden

afhankelijk te stellen van door hem zelf
bepaalde voorwaarden. (Art. 133, lid 4,
K.B. van 20 december 1963.)
23 april 1975.
935

8. - Recht op we1·kloosheidsuitke1·ing.
Onbesahikbam·heid van de werlcloze
vom· de algemene m·beidsma1·lct. - Voo?·behottd voor de heTvatting van de arbeid
gesteund op ove1·wegingen van jamiliale
aanl.- Niet beschilcbaar voo1· de algemene
a1·beidsma1·lct. - Niet beschikbaar voor
de algemene arbeidsmarkt is de werkloze
die zijn voorbehoud voor de hervatting
van de arbeid steunt op overwegingen van
familiale aard. (Art. 133 K.B. van
20 december 1963; art. 46, 1o, M.B.
van 4 juni 1964.)
935
23 april 197 5.
9. - Bed1·ag van de uitlceringen. Gemiddeld dagloon. - WeTkneme?' die in
het bttitenland een dienstbetrelclcing heejt
die in Belgie aanleiding zou geven tot
betaling van sociale zelce1·heidsbijdmgen.
Loon dat deze we1·lcneme1' in het buitenland
heeft ontvangen en waa?'mee 1'ekening
wordt gehouden voo1' de berekening van de
uitlceringen. Wettelijkheid. - Wanneer een werlmemer recht heeft op
werkloosheidsuitkeringen voor de in het
buitenland verrichte arbeid in een dienstbetrekking die in Belgie aanleiding zou
geven tot betaling van sociale zekerheidsbijdragen, kan de rechter, voor de vaststelling van het bedrag van de aan deze
werknemer verschuldigde werkloosheidsuitkeringen, wettelijk rekening houden
met het gemiddeld dagloon dat hij in het
buitenland heeft verdiend. (Artt. 121,
§ 1, en 160, § 2, K.B. van 20 december
1963; art. 83quate?', § 4, M.B. van
4 juni 1964.)
1079
l l jtmi 1975.

10. - Bedmg van de uitlceringen. Gemiddeld dagloon.- Ministe1·ieel besluit
van 4 jttni 1964 inzalce werlcloosheid,
a1·tilcel 83quater, § 4. - Bepaling van
toepassing op de weTknemers die in de
loop van de zes maanden v66r hun aanvmag om werlcloosheidsuitlceringen geen
loon hebben verdiend.- Artikel 83quatM',
§ 4, van het ministerieel besluit van
4 jtmi 1964 inzake werkloosheid is
slechts van toepassing op de werknemer
die in de loop van de zes maanden v66r
zijn aanvraag om werkloosheidsuitkeringen geen loon heeft verdiend.
l l jtmi 1975.
1079
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WETTEN EN BESLUITEN.
1. W etten inzake bijzonde1·e en
buitengewone bevoegdheden. JIVet van
31 maart 1967.- Wet waa1·bij de Koning
wo1·dt gemachtigd om de wetgeving in
ve1·band met de uitoejening van de ve1'schillende takken van de geneeskunde te
herzien en aan te passen. - Krachtens
artikel I, S0 , a, van de wet van 31 maart
1967 was de Koning gemachtigd om de
wetgeving in verband met de uitoefenin.g
van de verschillende takken van de
geneskunde te herzien en aan te passen.
6 september 1974.
21
2. Wetten inzalce bijzondere en bttitengewone bevoegdheden. - Wet van 31 maart
1967. - Wet waarbij de Koning wordt
gemachtigd om de wet van 25 jt.Zi 1938
op te heffen. Overeenkomstig artikel 7S van de Grondwet, bij de wet van
31 maart 1967 daartoe gemachtigd heeft
de Koning ingevolge het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 de wet
van 25 juli 193S op geldige wijze kunnen
opheffen.
6 september 1974 en 12 juni 1975.
21 en IOS1
3. - Toepassing in de tijd. - Pacht.
- Opzegging door de ve1·pachter aan de
pachte1• gegeven v661· de inwe1·kingt1·eding
van de wet van 4 november 1969. Geldigheid en gevolgen van de opzegging
moeten w01·den beoordeeld op g1·ond van
de wettelijke bepalingen die van kracht
zijn op het ogenblik van de opzegging. De geldigheid en de gevolgen van de
opzegging door de verpachter aan de
pachter gegeven v66r de inwerkingtreding van de wet van 4 november 1969
moeten worden beoordeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van
kracht zijn op het ogenblik van de kennisgeving ervan. (Art. IV, 1o wet van
4 november 1969.)
19 september 1974.
S2

t!. - Toepassing van de wet in de tijd.
- V oo1·tdtu·end misd1·ijj. Ove1·treden
wettelijke bepaling gewijzigd tijdens de
uitvoering van het misdrijj. - Toepasbaa1'7wid van de aldus gewijzigde bepaling,
zeljs indien deze strenger is. - Wanneer
een voortdurend misdrijf is gepleegd niet
alleen v66r, doch ook na de inwerkingtreding van de wet waardoor de overtreden
wettelijke bepaling is gewijzigd, is de
aldus gewijzigde bepaling van toepassing
op dit misdrijf, zelfs indien zij strenger is.
24 september 1974.
100
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5. - Toepassing in de tijd. - A1·beidsongeval. Wet tot wijziging van de
wetsbepalingen inzake de vaststelling van
de wijze wam·op de aan de get1·ojjene Ve1'schttldigde ve1·goedingen wo1·den be1·ekend.
- Wet onmiddellijk van toepassing op
de be1·ekening van de ve1•goedingen uit
hoojde van de gevolgen van een ongeval
van v661· haa1· inwe1·kingt1·eding, die zich
voordoen of die vo01·tdtwen na deze datum,
tenwm·e de ve1·goedingen op dat ogenblik
1·eeds dejinitiej waren vastgesteld. De wet die een wijziging brengt in
de wetsbepalingen tot vaststelling van
de wijze waarop de wegens een arbeidsongeval verschuldigde vergoedingen worden berekend, is in principe van toepassing op de berekening van de vergoedingen uit hoofde van de gevolgen
van een ongeval van v66r haar inwerkingtreding, die zich voordoen of die
voortduren na deze datum, tenware de
vergoedingen op dat ogenblik reeds
definitief waren vastgesteld. (Art. 2
B.W.)
25 september 1974 (twwe arresten) en
29 januari 1975.
116 en 614
6. - Toepassing van de wet in de tijd.
- Vernietiging van een vonnis van de
1·echtbank van eerste aanleg inzake a1·beidsongevallen. Rechtbank te1' zake niet
mee1· bevoegd op het ogenblik van de vernietiging.- Verwijzing nam· het a1·beidshoj. - W anneer een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg inzake arbeidsongevallen wordt vernietigd na de inwerkingtreding van artikel 579 van het
Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk
de arbeidsgerechten ter zake bevoegd
zijn, wordt de zaak verwezen naar het
arbeidshof. (Art. 3 en 11IO G.W.)
25 september 1974 en 1S j1.mi 1975.
liS en ll07

7. - Besluit genomen krachtens de wet
van 31 maa1·t 1967 tot toekenning van
bijzonde1·e machten aan de Koning. Ontwerp van besluit onde1·worpen aan het
advies van de ajdeling wetgeving van de
Raad van State. - Besluit waa1·in de
d1-ingende noodzakelijkheid niet moet W01'den vastgesteld. -De koninklijke besluiten waarvan het ontwerp aan het advies
van de afdeling wetgeving van de Raad
van State is overgelegd en die genomen
zijn krachtens de wet van 31 maart 1967
tot toekenning van bijzondere machten
aan de Koning moeten de dringende
noodzakelijkl1eid niet vaststellen.
2S oktober 1974.
267
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8. - Koninklijk besluit van 5 oktobe1·
1955 tot t•egeling van de overeenkomsten

bett·effende aannemingen van wet•ken, levet•ingen en transporten voor rekening van
de Staat. - Bepalingen van de bijlage bij
dat koninklijk beshtit. - Die bepalingen
zijn wetten in de zin van m·tikel 608
van het Ge1·echtelijk Wetboek. De
bepalingen van de bijlage bij het koninklijk besluit van 5 oktober I955
tot regeling van de overeenkomsten betreffende aannemingen van werken, leveringen en transporten voor rekening
van de Staat zijn wetten in de zin van
artikel 608 van het Gerechtelijk Wet,boek, ofschoon zij in de bijlage « contractuele administratieve bepalingen " worden genoemd.
8 november I974.
3I7
9. - Toepassing in de tijd. - Beroepsziekte. - Wet tot wijziging van de wettelij ke bepalingen inzake de vaststelling van
de wijze waarop de aan de getroffene
verschuldigde vergoedingen wot·den be?·ekend. - Wet van toepassing op de berekening van de vet•goedingen vet•schuldigd
uit hoofde van de gevolgen van een v661·
haa1· inwerkingtt·eding gebleken beroepsziekte die zich na deze datum voot·doen of
voortzetten. Tenzij de vergoedingen
t•eeds dejinitief waren vastgesteld.
De wet tot wijziging van de wettelijke
bepalingen inzake de vaststelling van de
wijze waarop de wegens een beroepsziekte verschuldigde vergoedingen worden berekend is, in beginsel, van toepassing op de berekening van de vergoeding
verschuldigd uit hoofde van de gevolgen
van een v66r haar inwerkingtreding gebleken ziekte die zich na deze datum
voordoen of voortzetten, tenzij de vergoedingen op dat ogenblik reeds definitief waren vastgesteld. (Art. 2 B.W.)
8 januari I975.
5I7

10.- Wetten inzake bijzondet·e en b~ti
tengewone bevoegdheden.
Wet van
31 mam·t 1967. - Wet waat·bij de Koning
wot·dt gemachtigd om de wetgeving in
vet·band met de uitoefening van de vet·schillende takken van de geneeskttnde te
he1·zien en aan te passen. - Krachtens
artikel I, 8°, b, van de wet van 3I maart
1967, was de Koning gemachtigd om,
door in ministerraad overlegde besluiten, elke nuttige maatregel te treffen
teneinde de kwaliteit van de geneeskundige zorgen te bevorderen en de normale
verstrekking ervan te verzekeren door
een herziening en een aanpassing van
de wetgeving in verband met de uit-

oefening van de verschillende takken van
de geneeskunde.
2I februari 1975.
700

11. - Wet tot wijziging of invoet·ing van
een t•egel inzake aanspi·akelijkheid. 'f'Vet die, oak al t·aakt ze de openbat·e 01·de,
de vergoeding niet kan regelen van de
schade waat·van de oot·zaak dagtekent van
v66t• haar inwet·kingt?·eding. Uitzonde?·ing op deze regel. - De wet die, ook
al raakt zij de openbare orde, een regel
inzake aansprakelijld1eid wijzigt of een
nieuwe aansprakelijkheid invoert, kan de
vergoeding niet regelen van de schade
waarvan de oorzaak dagtekent van v66r
haar inwerkingtreding, tenzij de wetgever heeft willen afwijken van het in
artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek
gestelde principe.
18 maart 1975.
8I2
12. - Authentieke uitlegging. - Pt·ovinciale belastingen. - Ver01'dening van
de pt·ovincieraad. Interpt·etatieve beslissing van de bestendige deputatie. Onwettigheid. - De bestendige deputatie
is niet bevoegd om een bindende interpretatie van een door de provincieraad
uitgevaardigde belastingverordening te
geven. (Art. llO Grondwet; artt. 66 en
107 Provinciewet.)
4 juni I975.
1054
13. - Toepassing in de tijd. - Strafwetboek, at·tikel 2. Wet tot wijziging
van de manier waarop bepaalde misdt·ijven
worden vastgesteld. - 'f'Vet niet van toepassing op misdrijven welke v66t• de inwe?'kingtreding van genoemde wet zijn vastgesteld. - Daar de manier waarop misdrijven worden vastgesteld noodzakelijk
wordt geregeld door de ten tijde van de
vaststelling vigerende wetgeving, kan
een wet tot wijziging van die manier van
vaststelling, overeenkomstig inzonderheid artikel 2, lid _2, van het Strafwetboek, geen toepassing vinden op een
vaststelling welke v66r haar inwerkingtreding is gedaan. (Art. 2, lid 2, S.W.)
I6 juni 1975.
1096
14. - Wetten van politie en veiligheid.
Arbeidsovet·eenkomst.
Wettelijke
bepalingen tot regeling van de beschet·ming
det· werkneme?'S die gebiedend zijn. _.:_
Wetten van politie en veiligheid. _:_
Inzake arbeidsovereenkomsten zijn de
wettelijke bepalingen die de bescherming
van de werknemers regelen en die ge~
biedend zijn, zoals artikel 15, lid I, van
de wetten betreffende het bedienden-
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van de 01·de dm· geneeshe1·en. - Raad van
beToep die bij eenzelfde sententie beslist
dat de geneeshee1' hem geen w1·akingsg7·oncl,
1:n cle zin van de wet, voo1·legt en dat een
ve1·zet tegen een andeTe sententie niet ontvankelijk is. - Wettelijkheid. - Artikel 23 van het koninklijk besluit nr. 79
van 10 november 1967 betreffende de
Orde der geneesheren belet de raad van
beroep van de Orde der geneesheren niet
bij eenzelfde sententie te beslissen, enerzijds, dat een vordering tot wraking van
alle leden van die raad zonder onderscheid
geen wraking is en, anderzijds, dat een
verzet tegen een andere, bij verstek
gewezen sententie niet ontvankelijk is.
6 september 1974.
21

Dontract, gecoiirdiHeerd op 20 juli 1955,
.wetten van politic en van veiligheid, in
.de zin van artikel 3, lid 1, van het Burgerlijk vVetboek.
25 juni 1975.
1146

15. - Toepassing in de tijd. - A1·. beiclsongeval. Wet tot wijziging van
de wettelijke bepalingen houdende de wijze
van be1·elcening van de aan de get1'offene
Ve1'8Gh~tldigcle ve1·goedingen. vVet onmicldellijk van toepassing op de be1·ekening
van cle ve1·goeclingen voo1· de gevolgen van
een ongeval van v661· haa1' inwe1·kingtTe·cling welke hie1·na opt1·eden of vooTtcl~wen,
,tenzij de ve1'goedingen toen 1'eeds definitief wa1·en vastgesteld. Definitieve
ve1·goedingen.
Beg1'ip.
Roewel
de wet die een wijziging · brengt in
de wettelijke bepali:ngen tot vaststelling
van de wijze waarop de wegens een
arbeidsongeval verschuldigde vergoedin.gen worden berekend, in beginsel van
.toepassing is op de berekening van
,de vergoedingen wegens de gevolgen van
een ongeval van v66r haar inwerkingtreding die na deze datum optreden of
voortduren, tenzij de vergoedingen op
dat ogenblik reeds defi:nitief waren vastgesteld, mag de getroffene naar aanleiding van een eis tot herziening van
de overeenkomst tussen de partijen die
v661· de datum van de inwerkingtreding
van de nieuwe wet werd gehomologeerd,
niet vragen dat de basisbezo1diging op
grond van deze wet wordt vastgesteld,
aangezien deze bezoldiging definitief
was vastgesteld op de dag van de homologatie.
25 juni 1975.
1149

2 . - StTajzaken.- Je~tgdbesche1·ming.
Beslissing in hoge1· be1·oep op een
vo1'de1'ing tot tvTaking.
OassatiebeToep toegelaten. - Ret arrest waarbij
het hof van beroep uitspraak doet op
een vordering tot wraking van een rechter
van de rechtbank die op deze vordering
in eerste aanleg heeft beslist, is vatbaar
voor cassatieberoep. (Impliciete oplossing.)
20 augustus 1975.
1186
3. - Stmfzaken. - JeugdbescheTming.
- Redenen tot wmking. - Beg1·ip. .In artikel 828 van het Gerechtelijk
Wetboek wordt een beperkt aantal redenen tot wraking opgesomd; het verwijt
dat een rechter tot jeugdrechter is benoemd, hoewel hij de wettelijke voorwaarden niet vervulde, komt in dit artikel niet voor en is dus geen reden tot
wraking.
20 augustus 197 5.
1186
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Agemene beg1'ippen.
-

A1·beidsongeschikt-

heid.
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III. -

Ziektekosten.

ROOFDSTUK I.
ALGEMENE BEGRIPPEN.

1. - vVeTlcneme1'8,- Do01' een Ve1'Zeke1'inginstelling ten o1wechte betaalcle ~tit
keTingen. - Recht van de instelling om
de ~titke1·ingen te1·ug te vm·cle1'en. - G1·enzen. - Ret recht van de verzekeringsinstelling om een rechtsvordering in te
stellen tot terugvordering van de door
haar betaalde uitkeringen welke niet
zijn verschuldigd wegens de samenvoeging die verboden is krachtens artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor verplichte ziekte- en
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invaliditeitsverzekering, ontstaat eerst
op het ogenblik dat de rechthebbende,
buiten de verzekeringsuitkeringen, betalingen ontvangt ingevolge het gemeen
recht of een andere wetgeving en slechts
in de mate van die betalingen.
19 februari 1975.
687

2. - Persoon die schade heejt geleden
dom· het gebruik van een moto?·rijtuig dat
niet ge'indentijicee?·d is of niet doo?· een
verzekering is gedekt. - Benadeelde die
?'echt heeft op de ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Eigen rechtsvO?"dering van
de vm·zekeringsinstelling, die aan deze
persoon p1·estaties heeft verleend, tegen het
Gemeenschappelij k M otorwaa?·bm·gjonds.
- Aangifte van het ongeval die bij genoemd Fonds gedaan moet wm·den op
straffe van verval van die ?'echtsvordering.
- Koninklijk besluit van 5 janua1·i 1957,
mtikel 5. - Aangijte hetzij door de benadeelde, hetzij door de verzekeringsinstelling zelf. - De aangifte van het ongeval
die, naar luid van artikel 5 van het koninldijk besluit van 5 januari 1957, bij
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds binnen de termijn van een jaar na
dat ongeval moet worden gedaan op
straffe van verval van de rechtsvordering
die, met toepassing van artikel 70, § 2,
lid 3, van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, aan de verzekeringsinstelling toebehoort teneinde terugbetaling te
verkrijgen van de prestaties die zij verleend heeft aan een persoon die is benadeeld door het gebruik van een motorrijtuig dat niet gei'ndentificeerd is ·of dat
niet door een verzekering tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid is gedekt,
is de aangifte welke is gedaan hetzij door
die benadeelde, hetzij door de verzekeringsinstelling zelf. (Artt. 4 en 16 wet
van I juli 1956, art. 70, § 2, lid 3, wet
van 9 augustus 1963, en art. 5 K.B.
van 5 januari l 957.)
20 maart 1975.
819

HOOFDSTUK II.
ARBEIDSONGESOHIKTHEID.

3. - A1·beidsongeval. Gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid. - Verzeke?·ingsinstelling die aan de getroffene vergoedingen
wegens arbeidsongeschiktheid heeft betaald. - Deze instelling treedt in de rechten
van de get?·offene tegen de verzekeraararbeidsongevallen.
In hoever?

Wanneer een arbeidsongeval een tijdelijke arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt, heeft de verzekeringsinstelling
inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering,
die aan de getroffene vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid heeft betaald
en in diens rechten is getreden, het recht
om van de verzekeraar-arbeidsongevallen
terugbetaling te vorderen van de door
haar betaalde uitkeringen, zonder dat het
gevorderde bedrag evenwel hager mag
zijn dan het bedrag dat krachtens de
arbeidsongevallenwet aan de getroffene
is verschuldigd; niet regelmatig gemotiveerd is dan ook de beslissing die de
terugbetaling van de uitkeringen, waarop
de verzekeringsinstelling inzake ziekteen invaliditeitsverzekering kan aanspraak maken, beperkt naar rato va:n de
graad van arbeidsongeschiktheid, zonder
te preciseren wat het aan deze verzekeringsinstelling toegekende bedrag vertegenwoordigt vergeleken met de verplichtingen van de verzekeraar-arbeidsongevallen. (Art. 97 Grondwet; art. 70,
§ 2, wet van 9 augustus 1963.)
22 januari 1975.
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4. - Werknemers.
Vergoeding wegens m·beidsongeschiktheid.
Ongeschiktheid van ten minste zesenzestig percent. - Beslissing die uit het feit dat een
werknemer in Italie we?·kloosheidsuitkeringen heeft gekregen ajieidt dat hij niet
ongeschikt was om te arbeiden in de zin
van artikel 46 van de wet van 9 a~tgus
tus 1963. - Beslissing die niet vaststelt
dat de Italiaanse wet, zoals de Belgische
wet, weigert werkloosheidsuitke?·ingen toe
te kennen aan de werkneme?'S die minstens
zesenzestig pe1·cent a?·beidsongeschikt zijn.
Onwettelijkheid. De rechter die
weigert aan een werknemer vergoedingen
wegens arbeidsongeschiktheid toe te kennen op grond aileen dat hij in Italie werkloosheidsuitkeringen heeft gekregen, verantwoordt niet wettelijk zijn beslissing
als hij niet vaststelt dat de Italiaanse
wet in beginsel, zoals de Belgische wet,
geen werkloosheidsuitkeringen toekent
aan een werknemer met een arbeidsongeschiktheid van 66 percent, waardoor
hij recht heeft op vergoedingen wegens
arbeidsongeschiktheid. (Art. 56 wet van
9 augustus 1963; art. 142 K.B. van
20 december 1963.)
19 maart 1975.
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ZIEKTEKOSTEN.

NAAMLIJST VAN DE PARTIJEN
BLADZIJDEN

A
Aalst (Stad).
497
Aalter (ontvanger der directe belastingen).
1123
Accountantskantoor Caerts en
Opdebeeck (P.Y.B.A.).
937
155
Acometal (P.Y.B.A.).
326
Adriaensen.
92
Aerts.
A.G. van 1830 (N.Y.) (verzekeringsmaatschappij).
104, 118, 665
Ahmed Ben Moktar.
454
Airborne Residence (N.Y.).
996
Algemeen Belgisch vakverbond.
223
194
- bouwbedrijf Kunnen (N.Y.).
- Christelijk vakverbond.
1143
Algemene dichtingswerken Decolith & Rubeton fabricatie en
verkoop (P.Y.B.A.)
648
- farmaceutische bond. 205, 859, 1073
- verzekeringsmaatschappij voor
de middenstand (N.V.).
830
494
Alleman.
Alonso Prada.
576
47
Alpina (N.Y.).
Alsteens.
961
776
Ananou.
Anoia.
717
Anciens etablissements Raoul Toussaint (N.Y.).
991
- Ryder (P.Y.B.A.).
495
Andries.
224
Anselin.
263
Antoone.
374
Antwerpia (N.Y.).
315
Antwerpse expeditiebedrijven (N.Y.) 908
Appelmans.
506
Appeltans.
305
Arbeidsauditeur te Brussel.
7 44
Arbeidsvoorziening (Rijksdienst
voor). 192, 308, 459, 690, 734, 833,
'
935, 1079
Arend.
522
Arnauts.
344, 792
Arras.
810
Arrondissementskamer voor gerechtsdeurwaarders te Brussel. 1085

BLADZIJDEN

Arthur Gailly (Institut medicochirurgical).
- Pierre (N.Y.)
Association des chefs de Groupe
F.N. (V.Z.W.).
Assubel. - De Belgische nationale
Assurantiekas tegen arbeidsongevallen.
Assurances generales de France
(N.V.).
Assurantie van de Belgische boerenbond (N.V.).
49, 76, 621,
Auto's taxis van Brussel (N.V.) 340,
Autret (salaison) (N.Y.).
Avelgem (Gemeente).

696
69
1143
116
64
1019
1096
551
445

B
Bacziewocz.
1187
Badts.
259
369
Baerts.
Baeyens.
373
Bakker.
221
Bakkioui.
886
Balaes. q.q.
818
Ballegeer.
996
Banca commerciale Italiana.
908
Barbe.
97
Barboni.
80
Baron de Roest d' Alkemade.
82
Barry (Gemeente).
470
Bastin.
575, 927
988
Battaglia.
Bauchau-Bourguignon (echtgenoten).
1155
Baudelet.
773
25
Baudewijns.
Baudoux en vennootschap bij wijze
van eenvoudige geldschieting
Christian Baudoux (Fran<;ois, curator faillissementen van).
372
691
Bavre.
1009
Bayer Belgium (N.Y.).
1088
- -Rickmann (N.V.).
1053
Beauval.
519
Bechir.
1099
Becker (Charles en Pierre).
1121
Beckers.
355
Beeckman.
Beerlandt. ,
565
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346
Beersel (Gemeente).
31, 512
Bekaert.
666
Belgie (N.V.).
Belgisch bureau voor autoverze561
keraars.
Belgische apothekersberoepsvereni ·
gingen (nationale federatie van). 859
- boerenbond (assurantie van de.)
(N.V.).
49, 76, 621
- maatschappij van algemene ver' zekeringen (N.V.) 251, 565, 756, 782
- - - - op het leven en tegen
, de ongevallen (N.V.).
756
- - waarborg en verzekeringen. 495
- spoorwegen (N ationale maatschappij der).
62, 284, 828, 1069
- Staat.
405, 469
- - (Minister van Binnenlandse
Zaken).
961
·_ - - (financien). 55, 232, 280, 286,
317, 328, 346, 348, 353, 437, 441, 499,
515, 529, 549, 575, 618, 637, 642, 654,
699, 818, 842, 853, 875, 890, 908, 914,
922, 951, 989, 997, 1003, 1057, 1059,
lll7
- - - (Landsverdediging).
963
- - - (Nationale Opvoeding en
960
:Franse Cultuur).
- - - (openbare werken). 213, 470
15
- - - (sociale voorzorg).
- verzekeringsmaatschappij Pa621
troonkas (N.V.).
974
Bergen.
122
Bero.
ll61
Bert.
291
Bertholet.
Bertouille (curator faillissement De526
kaize).
340, 972, 1096
Bertrand.
656
Betekom (Gemeente).
337
Beuchle.
369
Bex.
1013
Bienfait.
338
Bil.
417
Binon.
1075
Bloemen.
ll27
Blokken.
. 1046
Blonde.
28
Boelens-Van Cappelen.
333
Boelpaep.
78
Boerens.
857
Boeten.
369, 1018
Bogaert.
539
Bogaerts.
705
Bohme.
Boland.
95
492
Bollen.
Bom1iver.
927
261
Bonte.
Boogmans.
428
Bordenga.
218

137
Borguet.
421
Borowczyk.
16
Borre1nans.
280
Bosquet.
ll60
Bosschaert.
881
Bosseret (C. en M.).
216
Bossut.
Boudewijns (Wegtransport) (N.V.). 317
977
Bouillon.
139
Boulares.
245
Bouquette.
448
Bourdain.
Bourguignon-Bauchau (echtgenoII 55
ten).
Bourlee, curator faillissement
708
P.V.B.A. Stradel.
660
Boury.
ll87
Boussard.
392
Brachfeld.
33, 270
Bracke.
5
Braet.
494
Braeye.
961
Brankaer.
719
Briamont.
502
Brindle.
IIO
Brisse.
501
Brisson-Balcaen.
501
--Bauwens.
186
Broeckaert.
431
Broekaert.
Brondeel (Etablisseli).enten) (N.V.) 350
195
Broos.
355
Brose.
456
Brouwerij De Gomme (N.V.).
917
- -Malterij C: .Jacobs (N.V.)
- Vandenheuvel-Ixelberg (N.V.) 351
230
Broze.
745
Brugge (Stad).
- (Ontvanger der directe belastingen).
251
Brugnaro.
163
Brumo (N.V.).
74
Bruneel.
982, ll60
- (curator faillissement N.V. Lood744
fabrieken van Merksem).
Brussel (maatschappij voor het intercommunaal vervoer te). 139, 336,
512, 886, 923, 977
763
Buekenhout.
574
Buissonville (Gemeente).
414
Bulbo.
745
Bulcke.
ll38
Burgelman. ·
355
Burgraeve.
135
Burrion.
65
Busi.
466
Butch (N.V.)
623
Buteyn.
369
Byrne.
Byttebier.
308
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c
Cabus.
178
Caerts en Opdebeeck (accountants937
kantoor) (P.V.B.A.).
Caisse de compensation pour allocations familiales des regions de
519
Charleroi et de Namur.
- nationale d'allocations familiales
du batiment et des travaux publics.
78
- de perequation des ferrailles importees (cooperatieve vennootschap) (C.P.F.I.).
87
Callebout (De buck, curator faillisse477
ment van).
Campens.
355
676, 931, 1102, 1176
Caporale.
748
Carcan (C. en M.).
427
Cardinal.
800
Carion.
Caris.
656
275
Carnoy.
Cartobel (cooperatieve vennootschap).
782
561
Cassiman.
Castelain.
205, 1073
502
Caudron.
Centrale verzekeringsmaatschappij
1909 Groep Josi (N.V.).
585, 1038
Centrumbank (N.V.).
1161
Cesaro.
690
Ceusters.
921
Ch. Brachfeld and Sons (N.V.).
392
Chaibi.
26
Chantrenne Edmond (etablissements) (P.V.B.A.).
907
Charles Rogier (immobiliere) (N.V.). 1154
Charlet.
381
Charlier.
238, 961
Chartier (J. en M.).
228
Chouad.
68
Chovau.
753
Christelijke mutualiteiten (Landsbond der). 421, 480, 488, 561, 587,

752, 810, 815, 946, 1043
Christian Baudoux, vennootschap
bij wijze van geldschieting en
Baudoux (Frangois, curator faillissementen van).
372
Christophe.
43, 739
Cinda, comptoir industriel et agricole (N.V.).
87
C. Jacobs (Brouwerij-Malterij).(N.V.) 917
Claes.
76, 195
Claessens.
763, 989, 1154
- Joanna en Julia.
515
Claeys.
389
Cleutjens.
241
Cloarec.
853
Cloof.
351
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Closset.
386, 592
125
Cobrimo (vennootschap).
Coeman.
49
347
Colemont-Reynders.
Colen (echtgenote Gyselbrecht).
834
Colin Freres (N.V.).
1006
Colinet.
1149
Colombi.
815
Columeau.
1130
Compagnie anonyme d'assurances
La Federale (N.V.).
178
- belge d'assurances commerciales
(N.V.).
1057
- geologique et miniere des ingenieurs et industriels belges (Geo435
mines) (N.V.).
- Luxembourgeoise d'assurances
Le Foyer (N.V.).
232, 543
Comptoir industriel et agricole
(CINDA) (N;V.).
87
Comsip automation Benelux (N.V.) 201
Comte.
295
Condor-Unitas (N.V.).
324
Continental cellulose (N.V.).
634
Cools.
113, 926
Cooperatieve vennootschap « Caisse
de perequation des ferrailles importees )), (C.P.F.I.).
87
782
- - Cartobel.
- - De Federale verzekeringen. 317
621
- - De Melkweg.
432
- - Interlin.
490
- - Inza zuivelprodukten.
948
- - Le Coq.
- - « Office commun des cons01nmateurs de ferrailles )) (O.C.C.F.).
87
430
Coorevits.
220
Copienne.
333
Coppe.
147
Coppieters.
594
Cops.
833
Corijn.
374
Corman.
110
Cornelis.
1008
Cors.
434
Cosemans.
388
Couppez.
887
Cousyns.
Coutenay (E.). (Van de Werf, curator opengevallen nalatenschap
326
van).
789
Crab.
948
Cracco.
1043
Cre1ner.
76
Cretskens.
879
Crockaert.
470
Crombez.
1090
- (Andree en Anne).
1090
- (gravin).
176
Croquette.
980
Croquey.

NAAMLIJST VAN DE PARTIJEN.

1444

Crul.
Custermans.
Cuvelier.
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654, 856
1051
405

186
Defoort.
674
Defosse.
881
Defraene.
145
De Ganck.
28
De Gelas.
459
De Geyter.
338
Degezelle.
456
De Gomme (Brouwerij) (N.V.).
954
Degremont-Sobelco (N.V.).
251
De Grim.
951
De Groene Zone (P.V.B.A.).
168
Dejaer.
621
De Jonghe.
Dekaize (Bertouille, curator faillis526
sement).
1023
De Keyser.
634
Dekok.
932
De Koker.
763
Dekrem.
810
Delaere.
267
De Laet.
70
Delafonteyne.
Delain.
209, 708
186
Delalou.
961
Delange.
806
Delanghe.
373
Delaunoy.
562
Delcour.
1054
Deleersnijder.
923
Delhaye.
1114
del Marmol.
1134
Delmay.
503
Delmotte.
319
De Looz Corswarem.
Delta Lloyd (Naamloze vennootschap naar Nederlands recht)
836
(verzekeringsmaatschappij).
De Luikse verzekering (N.V.).
74, 104
929
Delvaille.
Delvaux.
873, 1033
326
De Maegd.
838
De Maeyer.
118
Deman.
432
Demarbe (J. en R.).
9
De Marnix de Sainte-Aldegonde.
De Melkweg (cooperatieve ven621
nootschap).
1014
Demeunynck.
961
Demol.
339
Demolder.
638
De Moor.
1029
Demunter.
335
De Muyer.
777
De Naer.
1062
De Naeyer.
1127
De Nationale Waarborg (N.V.).
Deneef, Houwaert en Hollander
636
(N.V.).
823
De Neef.
738
De Nef.
194
De Neire.

D
588
Danaux.
78
Dangleur (J. en M.).
255
Danneels.
665
Darchmnbeau.
561
Daubard.
1185
Dauw.
60, 189, 1182
Dauwe.
De Backer. 10, 271, 274, 457, 508, 565
152
Debaene.
882
Debeck.
373
De Becker.
104
De Beer.
De Belgische bijstand (N.V.). 291, 768
- - nationale assurantiekas tegen arbeidsongevallen- Assubel. 116
--Phenix (N.V.).
520, 541
33
Debersaques.
890
De Beukelaere.
1171
Debieve.
De Bij-De Vrede verzekeringen
380
(N.V.).
34
De Blick.
1104
De Bondt.
675
Deboutez.
97
Debremaeker.
314
De Brock.
1046
De Brouwer.
763
De Brue.
946
DeBruyn.
Debuck, curator faillissement van
477
Callebout.
36, 642
De Busschere.
636
Debuyck.
1132
Decharneux.
994
Declairfayt.
5, 562
DeClercq.
539
- Ed. (oude firma).
810
Declopper.
789
De Cock.
890
Decolvenaere.
614
De Coninck.
787
Decoster.
425
De Coster.
254
Decoussemaeker.
490
De Craemer.
41
Decraene.
De Cubber.
510, 1065
623
- - (A. en R.). (P.V.B.A.).
561
De Dobbeleir.
De Elzasische (verzekeringsmaatschappij) (vennootschap naar
583
Frans recht.).
.
De Federale verzekeringen (Coope317
ratieve vennootschap).
265
Defenin.
487
Deffet.
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480
Deneubourg.
98
Den Hondt.
7l
De Nijs.
666
Denis.
145
De Noyette.
648
Densico (P.V.B.A.).
254,586,1113
De Panne (Gemeente).
116, 261, 838
DePauw.
678
De Pelsmaeker.
921
De Peuter.
370, 768
Depiesse.
256
Depijpere.
758
Deplus.
534
Depoortere.
243
Deprez (A. en E.).
831
Derek.
547
DeRen.
256
Derez.
780
Derhore.
921
De Ridder.
16
Dermauw.
28
De Roy.
642
De Rudder.
1065
Derycke (A., C. en R.).
432
Deryckere. ·
1033
Desaive.
191
Deschamps.
De Schelde (Verzekeringsmaatschappij) (N.V.).
293, 381
Deschepper.
243
De Schrijver.
783
Deschutere.
511
De Smedt.
977
Desplentere.
926
Dessart.
884
Destrain.
62
Dethinne (G. en R.).
629
De Toekomst der familie (N.V.).
490
De Valek (L. en P.).
849
De Verenigde Meesters (N.V.).
926
- provincies (N.V.).
443, 729
De Vito.
616
Devoght.
495
De Volder.
324
Devoldere.
125
De Vrede (N.V.).
520
De Vrienden van de arbeidersjeugd
346
(V.Z.W.).
Devrieze.
700
Devue.
128
821
Devulder.
Dewaele.
1054
Dewaet.
961
846
Dewanckele (A., D. en M.)
De Weyer.
259
Dewilde.
857
de Wilmars (Mertens), q.q.
1038
De Winter.
389
DeWulf.
510
De Zelfstandige arbeiders van Belgie (sociale verzekeringskas).
1109

D'Haese (echtgenoten).
783
D'Haeyere (Gebroeders.).
312
(J. en R.).
312
D'Have.
328
D'Hoedt.
261
D'Hoest.
7
D'Hooghe.
353
525
Dienst der scheepvaart.
Dierickx.
1021
Dingemans.
736
Distatte.
298
Dobbelaere.
172
Doclot.
73
Dorens.
838
Dort import L. Luyten (P.V.B.A.). 348
Doutrewe.
290
Dramaix.
61
Drezdner.
273
Drieghe.
147
Duchau.
810
Dubasin.
673
Dou:flou (J. en L.).
353
Dufrane.
450
Dumon, q.q.
908
Dupong (E. en L.).
268
Dupont.
351, 431
Duprez.
384
Durang (A. en M.).
561
Du Roy de Blicquy.
699
Dutrieu.
385

E
Eagle Star (verzekeringsmaatschappij).
596, 923
Ectors.
76
Eeckhout.
413
Eenaerts.
961
Eirls.
906
Elf Belgique (N.V.).
43
El Fehri Khemais.
1133
Eloy (weduwe Stampaert).
890
Emile Regniers en co (P.V.B.A.). 1117
Emonts-Gast.
95
Engelbeen.
358
Engelborghs.
1019
Engelen.
87, 1004
Entreprises Lallemand (P.V.B.A.). 951
Erai (N.V.).
696
Eral (N.V.).
460
Erdman, curator faillissement
P.V.B.A. Erector.
977
Erector (Erdman, curator faillissement) (P.V.B.A.).
977
Ernoux.
991
Esquenet.
·225
Etablissementen Brondeel (N.V.). 350
- Moorkens (N.V.).
175; 310
Etablissements Edmond Chantrenne (P.V.B.A.).
907
- Freson Fourrures (N.V.).
437
- R. Van Marcke (N.V.).
1062
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Engen von Steffelin (Firma).
Eurobel (N.V.).
Evenepoel.
Everard.
Eyndels.

92
122, 741
478
881
638

F
314
Fabribeton (N.V.).
Fabrique nationale Herstal (F.N.).
1143
(N.V.).
515
Faccenda.
856
Faes.
296
Fagnoulle.
Farat Karkmmi Kallabi CMdli. 1040,
Farmaceutische bond (Algemene).

1045
205,
1073
768
720
122
746
1107
752
92

Farnir.
Fernandez Garcia.
Feron.
Fettweis.
Fidelitas (N.V.).
Fiey.
Firma Engen von Steffelin.
715
- Galere (P.V.B.A.).
539
- H. J. Goes en zoon.
430
-Suire.
370
Firre.
787
Fleurman.
1087
Floren.
838
- (Anna en Jan).
F.N. (Fabrique nationale Herstal)
(N.V.).
1143
Focant.
1169
Follon.
968
Fonciere-Camer (N.V.). 113, 1035, 1163
Fonderies Magotteaux (N.V.).
1151
Fonds voor arbeidsongevallen.
861
- - de beroepsziekten.
305, 517
- - bestaanszekerheid van de
metaalverwerkende nijverheid. 1026
977
Fossa.
Fouwe (R. enS.).
1064
Franckaert.
55
219
Fran<;ois.
- , curator faillissementen Baudoux en vennootschap bij wijze
van eenvoudige geldschieting
372
Christian Baudoux.
139
Francq.
Franquet (E. en L.).
1169
364
Frans Jean en Joseph.
Fransolet.
1031
Fregata.
957
43
Frenay.
Freson Fourrures (Etablissements)
437
(N.V.).
687
Freund.
Frisee.
715
836
Frisia (N.V.).

BLADZIJDEN

Fromagerie Franco-Suisse-Le Ski
(N.V.).
Fuks.
Fusco.

637
122
816

G
Galere firma (P.V.B.A.).
Galmart.
Galopin (F. en N.).
Galoux.
Garage Americain (N.V.).
- Bronckaers (P.V.B.A.).
- Eugene Duparque (N.V.).
- Fran<;ais (N.V.).
- Tielens (P.V.B.A.).
5,
Gaspar.
- (Etablissementen) (N.V.).
Gatisseur.
Gaye.
Gazon.
G. B. bedrijven (N.V.).
Gebroeders D'Haeyere.
Geenrits.
Gem. (P.V.B.A.).
Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds,
201, 227, 298, 742,
Gemeenschappelijke verzekeringskas tegen arbeidsongevallen (La
Belgique industrielle). 614,. 656,

715

98
19
1031
992
150
640
172
399
1019
1019
355
757
1043
529
312
221
816
819

969,
1077, 1149

-

van bouwwerl<;:, handel en nijverheid.
179
- - voor de vergoeding van de
arbeidsongevallen « La Belgique
156
industrielle "·
Gemeente Avelgem.
445
-Barry.
470
346
- Beersel.
- Betekom.
656
- Buissonville.
574
-De Panne.
254, 586, 1113
- Grimbergen.
1011
- Klemskerke.
346
- Knokke-Heist.
165, 825
- Korbeek-Lo.
626
- Liedekerke.
999
- Melsbroek.
1000
- N eeroeteren.
347
Oostduinkerke.
1002
- Ottignies.
1114
- Overijse.
961
- Rekkem.
780
- Schaarbeek.
1177
- Septon.
1120
- Sterrebeek.
583, 763
- Wilrijk.
376
General accident fire and life assurance corporation Ltd. (verzekeringsmaatschappij).
596
Generale Bankmaatschappij.
1006
Geniets.
1184
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Gent (maatschappij voor intercommunaal vervoer te):
512
- (Stad).
831, 982, 1105
Geomines (Compagnie geologique et
mi:niere des ingenieurs et industriels belges).
435
Gerai:n.
927
Gerard.
288
Gerechtsdeurwaarders te Brussel
(arrondissementskamer voor).
1085
Germain.
454
Geudens.
245, 1135
Geudevert.
738
Geyer.
794
Geypen-Lenaerts.
937
Gheenens.
501
Gijssens.
823
Gilbert.
382
Gillis.
561, 717
Giudice.
270
Glibert.
838
Godart.
987
Godefroid.
457
Godelai:ne.
155
Godrie.
351
. Godts.
633
Goebeert.
216
Goens.
638
Goethals.
'333
Gold Star (V.Z.W.).
1187
Golas.
1166
Gonissen.
293
Goovaerts.
564
Gorg-emans.
813
Gotemans.
1035
Gram.
lOll
Grama (P.V.B.A.)
842
Grammens.
ll77
Grandjean.
331
Gravi:n Crombez.
1090
Greer.
1173
Gregg Associates (N.V.).
285
Grignard.
522
Grijseels.
478
Grimbergen (Gemeente).,
lOll
Groep Assubel (N.V.).
1187
- Josi (Centrale verzekeringsmaatschappij 1909) (N. V.).
432, 520,
585, 1038, 1136
Groffils.
982
Grolet.
673
Groulez.
176
Gruttadauria.
555
Gueulette.
792
Guldemont.
999
Gyselbrecht (echtgenote Colen).
834
Gysel en.
241

H
Haak.
Habran.

933
794
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Hadot.
973
Haeseleer.
1173
Haesevoets.
488
Halbardier.
654
Halfiants.
763
Hallet et fils (N.V.).
43
Halleux (weduwe).
522
Hamels.
27
Hans.
1079
Harion.
576
Harte.
805
Hastir.
717
Haver1nans.
397
Hayen.
988
Hdadour Abdallah Ben Mohamed. 537
Heck.
557, 1129
Hellemans.
395
Helsen.
947
Hendrickx.
961
Hendriks.
974
Henkel Belgium (N.V.).
511
Henneau.
1013
Rennin.
980
Henrard.
574
Hens.
1181
Hensche.
131
Herbillon.
805
Hermans.
672, 1016
Her'mia.
631
Herrebout.
1050
Hessenatie Neptunus (N.V.).
979
Het Belgisch Verhaal (N.V.).
1016
Reus.
860
Heuvelmans.
376
Heyrman.
621·
Heyvaert.
763, 946
High Tension (V.Z.W.).
256·
H. J. Goes en Zoon (firma).
539
Hoboken-Overpelt (Metaalfabrieken) (N.V.).
463·
Hoebreghts.
708·
Hoes-Brussel (N.V.).
560
Hoewaer.
391
Hofkens.
650
Hoge (q.q.).
938
Hollander, Houwaert en Deneef
. 637
(N.V.).
Holvoet.
961, 1125
Hoogmartens.
150·
Hoornaert.
890·
Hoorne.
1136
Rosten.
705
Hotel Cosmopolite (N.V.).
1029
B:outhandel Deconi:nck (P.V.B.A.). 705
Houwaert, Hollander en Deneef
(N.V.).
636
Hoyoux;
246
Huberty.
1114
Hubinont.
836
Huisvesti:ngsbeleid (Westvlamnse
·intercommunale voor).
984.
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399
922
549
780

696
357
434
1141
355
747
885
1055
346
1151
225
165, 825
739
739
-(R.).
Koekelaere (ontvanger der directe
846
belastingen van).
1104
Kolenberg.
626
Korbeek-Lo (Gemeente).
969
Kowalczyk.
1187
Krehota.
1141
Krikilion.
290
Krywicki.
319
Kunert.
Kunnen (Algemeen bouwbedrijf)
194
(N.V.).

Huughe.
Huybrechts.
Huyghebaert.
Huyse.

I
I.A.R.D. Union europeenne (N.V.).
Ide.
!lunge.
Immobiliere Charles Rogier (N.V.).
Imodec (N.V.).
Imschoot (L.).
Incotex (N.V.).
Inducom (P.V.B.A.).
Infina (Orrico, q.q. vennootschap).
Institut Medico-chirurgical Arthur
Gailly.
Integrity (V.Z.W.).
Inter-Beton (N.V.).
Intercandy (N.V.).
Intercom (N.V.).
Intercommunale vereniging voor de
autoweg E3.
Interlin (Cooperatieve vennootschap).
Interouest (N.V.).
Inza zuivelprodukten (coi.iperatieve
vennootschap).

232
339
1015
1154
1120
389
705
47
908
696
320
512
678
445
539
432
1002
490

J
397, 478, 826, 985
488
574
Jacoby (echtgenoten).
395
Jacops.
298
Jadot.
450
Jans.
454
Jansen.
1107
Jansoone.
179
Janssens.
251
Jaspers.
279
Jespers en zoon (P.V.B.A.).
177
Jeurissen.
J. Floren en co (Vennootschap
onder een gemeenschappelijke
838
naam.).
715
Joachim.
626
Joliet.
Joosten-Van Helvert (echtgenoten). 916
739
Jorissen (weduwe Synhove).
405
Joska.
1008
Juglaret.
593
Julien.
234
- Praet en Co (N.V.).
Juva (P.V.B.A.) (Lust, curator faillissement).
181, 252
Jacobs.

-(G. en L.).

K
Kairet.
Kaux.

507
666

Kerger.
Kerzmann.
Ketelslegers.
Keulemans.
Keuleneer.
Keymolen.
Kin on.
Kints.
Klemskerke (Gemeente).
Knauf.
Knockaert.
Knokke-Heist (Gemeente).
Knuts (echtgenote Moijse).

L
201.
L'Abeille (N.V.).
31
La Belgique (N.V.).
- industrielle (Gemeenschappelijke
verzekeringskas voor de vergoeding van de arbeidsongevallen). 156,
614, 656, 969, 1077, 1149
Laboremus (N.V.).
525
Laboureur.
230.
La Braban9onne (N.V.).
178
Labye..
446.
La Concorde (N.V.).
565
Lacroix.
355
Laenens.
428
La F6derale (Compagnie anonyme
178
d'assurances). (N.V.).
1024, 1138
Lafertin.
997
La Lokeroise (N.V.).
491
Lambeau.
228, 67 5, 719
Lambert.
756
Lambordo.
654
Lambrecht.
1184
Lambregs.
672
Lamco transport (P.V.B.A.).
La Mutuelle generals fran9aise
accidents.
421:
Lamy.
988
Lamyns.
338
Landsbond der christelijke mutualiteiten. 421, 480, 488, 561, 570, 587,
752, 81~ 815, 946, 1043
- van neutrals mutualiteitsverbonden.
80, 748
La Neufchateloise (N.V.).
178
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Langhor-Wetzels.
1043
Laps.
1087
Lariviere.
110
Laroch.
776
La Royale belge (N.V.).
887
Laurent.
201
Lauwereins.
870
Lauwers.
831
Lebailly.
97
Lebette.
344
Leblanc.
219
Leclercq.
168, 591, 676
Le Compte.
21, 1020
Lecompte.
1188
- (echtgenoten).
241
Le Coq (Cooperatieve vennootschap). 948
- Credit lyonnais.
372
Lecroart.
1029
Ledeganck.
490
Le Foyer (Compagnie Luxembourgeoise d'assurances) (N.V.). 232, 543,

Lintermans.
691
Lippens.
33
L. Luyten (Dortimport) (P.V.B.A.). 348
Loenders.
227
Loicq.
685
Loodfabrieken van Merksem (N.V.)
(Bruneel, curator faillissement
van).
744
Louwet.
425
Lowy.
1188
Lucas.
1038
Lucq (weduwe).
265
Luik (Stad).
559
Luikse verzekering (N.V.).
992
Luppens.
961
L'Urbaine (N.V.).
870
Lust.
339
- (curator faillissement P.V.B.A.
Juva).
181, 252
Luts.
647

819
522
Legendre.
1114
Legreve.
576
Legros.
227
Leijssen.
220, 448, 560
Lejeune.
948
Lelong.
Lemahieu (A. en M.).
890
Lemaire.
944
284
Lemay.
Lemmens.
490, 834
682
Lemoine.
Lenaerts-Geypen.
937
Lenain.
638
Lenglet.
1046
Leonard.
1193
Le Patrimoine (N.V.).
520
Lepersonne.
789
Le Piane.
596
1155
Lepour.
Lerat.
411
Les Houilleres unies du bassin de
Charleroi (N.V.).
977
- Transports Septrion (P.V.B.A.). 1127
- Usines metallurgiques de Frizet
(N.V.).
445
Leterme.
660
Leunen.
970
Leva (A. en F.).
1087
Levis.
651
Lhoest.
1167
Liberale mutualiteitsfederatien van
Belgie (nai;ionale bond der). 687, 988
Libertaux.
853
Liedekerke (Gemeente).
999
Liegeois.
31
- (echtgenoten).
84
Lienard.
587
Lietaer.
781
Lindekens.
499

M
Maatschappij uitvoering werken
(N.V.).
623
- voor het intercommunaal vervoer te Brussel. 139, 336, 512, 886, 923,

977
Malray.
502
805
Mac Cabe.
Machiels.
128
Maertens.
100
Maes.
277, 366, 806, 1003
806
- 0. (wegeniswerken). (N.V.).
Magasins modernes (P.V.B.A.).
110
1033
Maghuin.
Magnee (weduwe).
522
15
Maistriaux.
232
Malaise.
Malfait.
565
Malmedy.
1039
Manne.
242
Mannoni.
736
Manpower incorporated (Naamloze
vennootschap naar Amerikaans
recht).
285
Marchal.
691
Marcisz.
1111
Mariaule.
587
Marie-Claire album (vennootschap
naar Frans recht met beperkte
aansprakelijkheid).
1009
Maris.
74
Marits.
97
Markey.
302
Marlier.
376
Maroil.
722
Marteau.
298
Martin.
342, 430
Masselis.
654
Masure.
55
Matthijnssens.
376
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Matthys.
Mauretus (verzekeringsmaatschappij) (N.V.).
Meens (J. en M.).
Mees.
Meesen (H. en M.).
Melchior.
Melotte.
666,
Melsbroek (Gemeente).
Menin.
Mennens.
Menu.
Merlevede.
Mersch.
Mertens.
25, 541, 545,
- (J. enM.)
- de Wilmars, (q.q.)
Meseure.
Mestdagh.
Metaalfabrieken Hoboken-Overpelt
(N.V.).
Meulemans.

1005
821
449
763
1121
969
1075
1000
382
812
132
255
414
1026
763
1038
477
1105

463
583
1161
(q.q.).
150
Meuwis.
102
Meyer.
JY[eys.
139
651
Michielsens.
Mieras.
304, 567
Mievis.
917
Milquet.
717
Mingrino.
446
Minister van Landsverdediging.
951
Mirgaux.
137
455
Mistiaen.
Moers.
82
1019
Moeys.
Mohr.
Moijse (echtgenote Knuts).
Moiny.
Moll.
Molnar.
Mondelaers.
Monserez.
Montegnies.
Moorkens.
- (Etablissementen) (N.V.).
Moortgat.
Morleghem.
Mosselmans.
Maury.
Moyersoen.
Mpoyi.
Mullie Serge-Louis.
-:------- (Serge-Urbain).
Muls.
Muys.

298

739
929
1072
1077
515
308
660
175
310
359
913
346
802
497
989
1101
1101
302
399

N
Naamloze vennootschap A.G. van 1830.
.,----- Airborne Residence.

104, 118, 665
996

BLADZIJDEN

N aamloze vmmootschap Algemeen
bouwbedrijf Kunnen.
194
- Algmnene verzekeringsmaatschappij voor de middenstand.
830
- Alpina.
47
- Alpina.
47
- Anciens etablissements Raoul
Toussaint.
991
- Antwerpia.
315
- Antwerpse expeditiebedrijven. 908
- Arthur Pierre.
69
- Assurances generales de France.
64
- Assurantie van de Belgische
boerenbond.
49, 76, 621, 1019
- Auto's taxis van Brussel. 340, 1096
- Bayer Belgium.
1009
- - -Rickmann.
1088
- Brouwerij De Gomme.
456
- - -Malterij C. Jacobs.
917
- - Vandenheuvel-Ixelberg.
351
- Brmno.
74
- Belgie.
666
- Belgische maatschappij van. Algemene verzekeringen op het
leven en tegen de ongevallen. 251; 565,

756, 782
-

- verzekeringsmaatschappij
Patroonkas.
62l
-Butch.
466
- Centrale verzekeringsmaatschappij 1909 Groep Josi. 585,.1038
Centrumbank.
116.1
- Ch. Brachfeld and Sons.
392
- Colin Freres.
1006
- Compagnie beige d'assurances
commerciales.
1057
- -,--- geologique et miniere des
ingenieurs et industriels belges
(Geomines).
435
- - luxembourgeoise d'assuran.ces « Le Foyer ».
232, 543
- Comptoir industriel et agricole
87
(CINDA).
- Comsip automation Benelux.
201
- Condor-Unitas.
324
- Conserven Talpe.
947
- Continental cellulose.
6,34
- De Belgische bijstand.
291
---phenix.
520, 541
954
- Degremont-Sobelco.
- De Luikse verzekering.
74, 104
1127
- De Nationale Waarborg.
- De Toekomst der familie.
490
221
- De Vaderlandse.
782
- De V erenigde eigenaars.
926
- De Verenigde Meesters.
443, 729
- - - provincies.
-De Vrede.
·520
- Eagle Star.
923
43
----, Elf Belgique.
- Erai .
69.6
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N aamloze Vennootschap Eral.
460
- Etablissement R. Van Marcke. 1062
- Etablissements Freson Fourrures. 437
- Etablissementen Brondeel.
350
- - Gaspar.
1019
- - Moorkens.
175, 310
~ Eurobel.
122, 741
- Fabribeton.
314
- Fabrique nationale Herstal
(F.N.).
1143
- Fidelitas.
1107
- Fonciere-Gamer.
113, 1035, 1163
- Fonderies Magotteaux.
1151
- Frisia.
836
- Fromagerie Franco-Suisse-Le
637
Ski.
992
- Garage Americain.
640
- - Eugene Duparque.
172
- - Frangais.
529
- G.B. bedrijven.
285
.---- Gregg associates.
1187
- Groep Assubel.
432, 520, 1136
- - Josi.
43
- Hallet et fils.
511
- Henkel Belgium.
979
- Hessenatie Neptunus.
1016
- Het Belgisch V erhaal.
565
- Hoes-Brussel.
1029
- Hotel Cosmopolite.
- Houwaert, Hollander en Deneef. 636
1154
- Immobiliere Charles Rogier.
1120
- Imodec.
705
_:__ Incotex.
512
- Inter-Beton.
678
- Intercandy.
445
-Intercom.
1002
- Interouest.
234
~ Julien Praet en C0 •
201
- L' Abeille.
31
- La Belgique.
525
- Laboremus.
178
.- La Brabangonne.
565
- - Concorde.
- - Federale, compagnie ano178
nyme d'assurances.
997
- - Lokeroise.
:.,__ - Neufchateloise.
178
298, 768, 887
- - Royale belge.
819
- Le Foyer.
----' - Patri1noine.
520
,_.c Les Houilleres Unies du bassin
de Charleroi.
977
:- - Usines metallurgiques de
Frizet.
445
- Loodfabrieken van Merksem
(Bruneel, curator faillissement
van).
744
~ Luikse verzekering.
992
~ L'Urbaine.
870
.~ Maatschappij uitvoering werken. 623

N aamloze vennootschap Metaalfa463
brieken Hoboken-Overpelt.
- naar Amerikaans recht « Man285
power incorporated ».
- - Nederlands recht verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd. 836
- - Zwitsers recht ,Winterthur. 570
- Norwich Union fire insurance. 1163
- Nouvelles briqueteries Silica-cal1059
caires de Coxyde.
- Novobric.
594
Olivetti.
1154
Omnium commercial.
938
Ondernemingen Denys.
404
Oude firma De Clercq Ed.
539
- Patroonkas.
33
- Rederij Victor Huygebaert.
144
- Roelens.
380
- Royale Belge.
298, 768
551
- Salaison Autret.
- Samtex.
11
Savimetal.
1151
- Securitas.
861
- Sefi (Vertessen, curator faillissement).
164
- Smet.
404
- Stevedoring Company Gylsen. 250
- Stramit.
685
- The Buffalo shoe.
471
- Tissage de Deinze.
1055
- . Transatlantica~
951
- Unie der assuradeuren.
457
- Union Carbide Belgium.
616
- - europeem1e I.A.R.D.
232
- - et Prevoyance.
95
- Vacuum Cleaner.
813
- Vandenheuvel-Ixelberg.
938
- Venda international.
1146
- V erkoopskantoor Pro Manta.
314
- Verzekeringen De Bij-De Vrede. 380
- Verzekeringsmaatschappij De
Belgische bijstand.
291, 768
- - De Schelde.
293, 381
- - Mauretus.
821
- - R.V.S.
227
- W abco manufacturing.
906
- Wegeniswerken Maes 0.
806
- Wegtransport Boudewijns.
317
- Winterthur.
344, 450, 570, 588, 887
- Zurich.
121, 1111
Nailis.
192
Nandrain.
355
Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers.
158, 1051
- verbond van socialistische mutualiteiten
722, 819, 881
Nationale bond der liberale mutualiteitsfederatien van Belgie. 687, 988
- federatie van Belgische apothekers beroepsverenigingen.
859
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N ationale maatschappij der Belgische
spoorwegen.
62, 284, 828, 1069
- Orde van advocaten.
405
- vereniging der neutrale mutuali789
teiten in Belgie.
875
Nauwelaerts (weduwe Reniers).
347
Neeroeteren (Gemeente).
979
Neptunus Hessenatie (N.V.).
879
Nerings.
Neutrale mutualiteitsverbonden
(Landsbond van).
80, 748
Nieuwpoort (Stad).
353, 1090
Noach.
948
Nolmans.
7l
Nols.
1029
Northoir (E. en P.).
772
Norwich union fire insurance (N.V.). 1163
Nossent.
11
Nouvelles briqueteries Silico-cal1059
caires de Coxyde. (N.V.).
594
Novobric (N.V.).
1072
Nyckees.
545, 819
Nys.

0
Office commun des consommateurs
de ferrailles (cooperatieve ven87
nootschap) (O.C.C.F.).
1154
Olivetti (N.V.).
Omnium commercial (N.V.).
938
Onderlinge maatschappij der open666
bare besturen.
404
Ondernemingen Denys (N.V.).
860
Ongena.
Ontvanger der directe belastingen
1123
te Aalter.
251
- - - - te Brugge.
- - - - van Koekelare en
846
Torhout.
1002
Oostduinkerke (Gsmeente).
254
Oostende (Stad).
Oostmalle Cars (P.V.B.A.).
1016
Openbare besturen (Onderlinge
666
maatschappij der).
Ophalfens.
147
1114
Orban de Xivry.
Orde van apothekers.
89
- - architecten. 45, 162, 196, 620,
646, 661, 791
- der geneesheren. 21, 167, 633, 658,
700, 940, 1081, 1083
Orlandi.
64
0. Robyn en Zoon (P.V.B.A.).
980
Orrico, q.q. vennootschap Infina.
908
Otten.
82
Ottignies (Gemeente).
1114
Oude firma De Clercq Ed. (N.V.). 539
Overijse (Gemeente).
961
Overloop-Vandervondelen.
763

p
Paesen.
327
Paludgnach.
954
Pannier.
480
Pape.
994
725
Paques.
Parasies.
734
Parent.
501
Paridaens.
672
Parijs.
469
Paternotte.
26
Patroonkas (N.V.).
33
Pauwels.
748
--Liessens.
748
Peeters (H. en J.).
618
Peltier.
62
Pensar.
290
Pepermans.
344
301
Perat.
Perilleux.
337
Perquy-Braet (P.V.B.A.).
346
P.V.B.A. Accountantskantoor
Caerts en Opdebeeck.
937
- Acometal.
155
- Algemene dichtingswerken Decalith & Rubeton fabricatie en
verkoop.
648
- Anciens etablissements Ryder. 495
623
- De Cubber A. en R.
--Groene Zone.
951
- Densico.
648
- Dort import L. Luyten.
348
- Emile Regniers en C 0 •
1117
- Entreprises Lallemand.
951
- Erector (Erdman, curator faillissement).
977
- Etablissements Edmond Chantrenne.
907
- Firma Galere.
715
- Garage Bronckaers.
150
- - Tielens.
399
-Gem.
816
- Grama.
842
- Houthandel Deconinck.
705
- Inducom.
47
- J espers en zoon.
279
0
- J. Floren en C •
838
- J uva (Lust, curator faillissement).
181, 252
- Lamco transport.
672
- Les Transports Septrion.
1127
- Magasins inodernes.
110
- Oostmalle Cars.
1016
- 0. Robyn en Zoon.
980
- Perquy-Braet.
346
- Riva.
547
- Sena.
952
- S. Gosseye et Qie.
263
- Stradel (Bourlee, curator faillissement).
708
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672
.P.V.B.A. Transports Sonegiens.
542
- Vytex.
:Peters.
131
441
Petit.
249
Petitjean..
884
Petre.
492
Pfaff.
914
Picano.
488
Pieck.
711
Piette.
711
Pierard.
Pierrard.
559
629
Pierson.
254
Pille.
Piron.
236, 1155
696
Piton.
Planchar.
651
165
Plasschaert.
886
Pluym.
355
Poignie.
Poncelet (curator faillissement Sarina).
826
Pondeville.
64
Porphyre.
773
Pottiez.
587
Poulaert.
7 50
:Poupier.
945
Procureur des Konings te Brugge. 778
- - - te Brussel.
805
- - - te Charleroi.
411, 507
- - - te Dendermonde. 149, 223, 777
· - - - te Dinant. 218, 506, 593, 629
. - - - te Dc>Ornik.
60, 674, 772
- - - te Gent.
7, 1076
- - - te Hoei.
355, 884
- - - te Kortrijk.
256
- - - te Luik.
65, 576, 827
- - - te Nawen.
576, 673, 929
- - - te Tongeren.
364
- - - te Turnhout.
326
- - - te Verviers. 449, 481, 576, 715,
719, 746, 1043
- -generaal bij het Hof van beroep
te Brussel. 61, 164, 288, 526, 744, 750
- - - - - - - - Gent.
256,
477, 975
- - - - - - - - Luik.
399,
482, 656, 927, 1111
- - - - - - cassatie, 220, 273,
413, 414, 416, 417, 775, 776, 852, 885,
1099, ll01, 1171, 1172, 1173
Prokopski.
198
Pro Monta (Verkoopskantoor) (N.V.) 314
Provincie Antwerpen.
238
- Oost-Vlaanderen.
531, 1000, 1053
- West-Vlaanderen.
1054

Q
Quanon.
Querson.
CASSATIE,

587
851
1975. -

47

BLADZIJDEN

Quevrin.
Quinet.
Quivy.

375
551
926

R
Racoux.
268
Raeves.
397
Raji.
923
Raoul Toussaint (anciens etablissements) (N.V.).
991
Rau.
778
Rederij Victor Huygebaert (N.V.). 144
Regie der posterijen.
243
- van telegrafie en telefonie.
404
Reichenbach.
594
Renders.
251
Reners.
545
Reniers (Nauwelaerts, weduwe).
875
Renuart (A., F. en G.).
722
Rettori.
886
Reul.
435
Reynaert.
805
Reynders-Colemont.
347
Richelle.
1169
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening. 192,
308, 459, 690, 734, 833, 935, 1079
- - maatschappelijke zekerheid,. 164,
460
- - werknemerspensioenen. 38, 572,
758
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.
933
- - ziekte- en invaliditeitsverzekering.
80, 815
Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen.
957
Riva (P.V.B.A.).
547
Robert.
665
Roelens (N.V.).
380
Roger.
757
Roggeman.
678
Rogowski.
908
Rome.
591
Ronse (Stad).
501
Ronsijn.
685
Ropers.
326
Rosseau.
69
Royale Belge (N.V.).
298, 768, 887
Ruelle.
944
Ruggieri.
873
Rust- en overlevingspensioenen
(Rijkskas voor)
957
Rutkowski.
350
Ruytinx.
391
R. Van Marcke (etablissement)
(N.Y.).
1062
R.V.S. (Verzekeringsmaatschappij)
(N.V.).
227
Ryckeboer (G. en R.).
724
Ryder (anciens etablissements)
(P.V.B.A.).
495
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s
Saban1 (samenwerkende vermootschap).
Sabbia.
Salaison Autret (N.V.).
Salvo.
Samenwerkencle vermootschap Sabam.
Samtex (N.V.).
153,
Sanders.
Sanclron.
Sanguinetti.
Santens-Tack (echtgenoten).
Sarina (Poncelet, curator faillissement van).
Savimetal (N.V.).
Scalcon.
Schaarbeek (Gemeente).
Scheemaker.
Scheepvaart (dienst der).
Schenk.
Schepers.
Schiavone.
Schneider.
Schoefs.
Schoolmeesters.
Schoriels.
Schreder.
Schreurs.
Schuller.
Schultz.
Sconza-Fucile.
Sebrechts.
Securitas (N.V.).
Sefi (Vertessen, curator faillissement N.V.)
Segers (q.q.).
Selen.
Seminck (G. en J.).
Sena (P.V.B.A.).
Senechal.
Senhaji.
Septon (C c.m"le~.i;e).
Sergey§l.
Servranckx.
Sevy.
S. Gosseye et Cie (P.V.B.A.).
Sibille.
Sierra Jurado.
Silvestre.
Simons.
Sinnaeve.
Sioutis.
Sironval.
Slagmolen.
Slavid.
Smeets.
Smet (N.V.).
Smets.
Smits.

736
715
551
293
736
11
1160
666
887
1062
826
ll51
286
1177
975
525
331
227
418
741
492
364
810
213
561
729
131
177
917
861
164
1075
389
988
952
849
336
ll20
265
279
44
263
218
487
559
753
252
665
560
69
979
316
404
989
64

BLADZIJDEN

Sneessens.
279
Snoy.
1000
Sobreux.
95
Sociale dienst van het Vlaarns
economisch verboncl (V.Z.W.). 402
- verzekeringen der zelfstancligen
(Rijksinstituut voor).
933
- verzekeringskas De Zelfstandige
. arbeiders van Belgie.
1109
Socialistische mutualiteiten (nationaal verbond van).
722, 819, 881
Soetaert.
191
Somers.
985
Souffriau.
104
Sovilla.
482
Sprynger.
612
Stacl Aalst.
497
- Brugge.
745
- Ge~t.
831, 982, 1105
- L-mk.
559
- Nieuwpoort.
353, 1090
- Oostende.
254
- Ronse.
501
Stampaert (Eloy, wecluwe).
890
Stas.
315
Steelandt.
256
St.eins.
691
Sterckx.
234
Stercq.
375
Sterkendries.
1041
Sterrebeek (Gemeente).
583, 763
Stevaux.
852
Stevedoring Company Gylsen (N.V.) 250
Stevens.
227, 453, 596
Stoffel.
174
Straclel (P.V.B.A.). (Buurlee, cura708
tor faillissement).
685
Stramit (N.V.).
416
Strappazzon.
555, 972
Streel.
121
Strobbe.
361
Stroobants.
551
Struelens.
861
Struyf.
1039
Strzabala.
968
Suelze.
430
Suire (firma).
564
Suttels.
539
Suy.
156
Swaans.
34
Swiggers (Marcelle en Marcel).
564
Symens.
739
Synhove (wecluwe Jorissen).

T
Tack.
--Santens (echtgenoten).
Taeymans.
Talpe.
- (conserven) (N.V.).

859
1062
320
947
947
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Tandartsen en stomatologen van
560
Belgie (Verbond van).
1069
Taquet.
465
Tartaglia.
189
Taverniers.
1146
Taylor.
776
Teboul.
Telegrafie en telefonie (Regie van). 404
Tembuyser.
747
163
Tergolina.
654
Terwagne.
596
Teti.
760
Theate.
471
The Buffalo Shoe (N.V.).
- ·London and Lancashire insurance
company Ltd. (Verzekeringsmaatschappij).
216, 317
-'- Ocean (Verzekeringsmaatschap279
pij naar Engels recht).
857
Thery.
647
Theys.
259
Thieleman.s.
327
Thiels.
Thirion.
245, 531
421
Thiry.
Thissen.
1070, 1191
- Thiteux.
335
682
Thoelen.
Thomas.
125
Thys.
232, 330
963
Tijskens.
Timmermans.
450
Timmers.
316
Tissage de Deinze (N.V.).
1055
Tonnoir.
750
Toremans.
564
Torenhajm.
612
Torhout (ontvanger der directe
846
belastingen van).
Toussaint.
372
951
Transatlantica (N.V.).
672
Transports Sonegiens (P.V.B.A.).
Trappers.
830
511
T'Seyen.
T'Siobbel.
932

Van Acker.
586, 1113
Van Asch.
543
Van Assche,
916
Van Belle.
471
Van Berendoncks.
184
Van Bockhaven.
621
Van Brussel.
511
Van Can (A. en S.).
623
Van Caneghern.
363, 531, 1179
Van Canneyt.
808
Van Cappelen-Boelens.
28
Van Caster (A. en F.).
871
Van Coppenolle.
•960
Van Dael.
195
VanDamme.
92; .984
- - (E. en F.).
261
Varidebroeck.
248
Vandenberg.
65.6
Van den Bosch,
1163
Van den Bossche.
27, 535, 1181
Van den Brande.
849
Van den Broeck.
744
Van den Broeke.
304
V andenbulcke.
43, 256, 313
Van den Bussche.
194
Vandenbussche.302, 890
Vandendaelen.
320
Van den Driessche.
469
Van-den Eynde.
44
Vandenheuvel-Ixelberg (Brouwerij)
(N.V.).
351, 938
Van den Plas.
92
Van de Percle
186
Van de Perre.
970
Vander Biest (L. en Y.).
378
Van der Danek.
594
Vander Donckt.
825
Vandereyt.
391
Vander Heyden.
265
Vanderheyden.
338
VanderMeer.
1111
Van der Meeren.
268
Vandermeeren.
565
V andermonde.
,, "'~849
Van der Schoot.
1125
Vanderschrick.
913
Vander Stappen (J. en P.).
856
Vanderstraeten.
708
Vandertaelen.
1003
Van der Veken.
8
V andervondelen-Overloop.
763
Vanderwegen.
681
Vanderweyden (A., en F.).
195
Vande Steene.
. ·
926
Van Deursen (A. en M.).
389
Van de Velde.
583
Vandevelde.
181, 474
Van de Vijver.
539
Van de Weghe.
890
Van de W erf (curator opengevallen
nalatenschap 'van Coutenay .(E.).
326

u

Unie der assuradeuren (N.V:).
Union Carbide Belgium (N.V.).
- - Corporation (V ennootschap
riaar Amerikaans recht).
1]riion europeenne I.A.R.D. (N.V.).
-----'-- et Prevoyance (N.V.).
U.P.B. Verzekeringsmaatschappij.
Urban.

457
616
616
232
95
5
590

v
Vacuum ·Cleanei· (N.V.).
Vaes.
Valle-Guerra.

813
812
805

1\_.:

47.
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1064
1004
209
324
1179
474
660
520
491
626
830
807
741
434
291
745
1158
562
916
184
968
1005
501
908
856
760
572
144
811
831
1076
948
339
1123
881
938
907
169
33
1103
273
849
512
310
132
501
810
456
326
1172
547
763
952
879
221
810
490
38
539
533
1146

Vendt.
828
Vennootschap Cobrimo.
125
- Infina (Orrico, q.q.)
908
- naar Amerikaans recht (Union
Carbide Corporation).
616
- - Engels recht General accident fire and life insurance corporation limited.
265
- - Frans recht Verzekeringsmaatschappij « De Elzasische ». 583
- - - -- met beperkte aansprakelijkheid Marie-Claire album.
1009
- onder een gemeenschappelijke
naam J. Floren en C0 •
838
Verbakel.
463
Verbeeck.
742, 1109
Verbeke.
252, 542
Verbelen.
763
Verbond van tandartsen en stomatologen van Belgie.
560
- der verenigde syndikaten.
948
Verbruggen.
221
;verbrugghe.
982
Verenigde syndikaten (verbond der). 948
Vereniging van mond- en tandartsen van Belgie.
245
- -- de Zusters van de H. Vincentius a Paulo (V.Z.W.).
810
V.Z.W. Association des chefs de
groupe F.N.
1143
- De Vrienden van de Arbeidersjeugd.
346
-Gold Star.
1187
- High Tension.
256
- Integrity.
320
- Sociale dienst van het Vlaams
economische verbond.
402
- Vereniging van de Zusters van
de H. Vincentius a Paulo.
810
- Zusters Augustinessen van Maria
Middelares.
186
43
Verga.
466
Verhaegen (q.q.).
Verheyde.
I 53
Verheylezoon.
145
250
Verhulst.
1109
Verkoelen.
Verkoopskantoor Pro Monta (N.V.). 314
137
Vermeersch.
454
Vermeir.
651
Vermeire.
Vermeiren.
727
149
V ermeirssen.
752
Vermeulen.
526
Verreydt.
312
Verschatse.
1000
Versluys.
Vertessen (curator faillissement
164
naamloze vennootschap Sefi).
333
Vervoort.

Vandewinkel.
Vandijck.
Van Dorpe.
Va,n Driessche.
V andriessche.
VanDurme.
Van Durmen.
VanEghem.
,Von Eschen.
Van Essche.
VanEynde.
Van Gasse.
Van Geertsom.
Van Gerwen.
Vangeysel.
Van Gheluwe.
Van Goidsenhoven (G.).
Van Heeke.
Van Helvert-J oosten (echtgenoten).
Van Hemelrijck.
Vanhentenryck.
Van Holder.
Vanhoolandt.
Van Hoolst.
Vanhooren.
Van Rout.
Van Houtem.
·Van Huffel.
VanLeuven.
Van Loo.
VanLoore.
Van Looy.
Vanmaele.
Van Malleghem (q.q.).
Van Mol.
Van Mullen.
Van Muylder.
Vannieuwenhove.
Van Nieuwenhove.
Vai:mieuwenhuyse.
VanNimmen.
Van Overbroek.
Van Overpelt.
Van Peteghem.
V anrampelberg.
Van Reckem.
Van Reeth.
Van Rostenberghe.
Vanrusselt.
Van Steenberge.
Van Steenkiste.
Van Tuykom.
Van Uden.
Van Vaerenbergh.
Van Veldhoven.
Van Viane.
Van Wezenbeeck.
Van Wienaarden.
Van Woudenberg.
Veillefon.
Vendo international (N.V.).
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Verzekeringen De Bij-De Vrede
(N.V.).
Verzekeringsmaatschappij A.G. van

1830.

380
665

-

" De Elzasische » (vennootschap
naar Frans recht).
583
-De Schelde (N.V.).
381
596
- " Eagle Star "·
« General accident fire and life
assurance corporation Ltd.
596
- naar Engels recht << The Ocean >>. 279
- R.V.S. (N.V.).
227
- (The London and Laiwashire
insurance company Ltd).
216
-U.P.B.
5
Vignisse.
453
Vinck.
402
Vincke.
443
Vindevogel.
186
Vindevoghel.
570
Vissenberg.
935
Vittorino (M.).
158
464
Vogelaers.
Volckaert.
317
von Kurnatowki.
768
Vranckx.
650
Vroonen.
1064
Vucetic.
585
76
V11egen.
Vynck.
251
Vytex (P.V.B.A.).
542

w
Waarborg en verzekeringen (Belgische maatschappij van).
495
W aegenaert.
881
Wajntal.
932
W alraevens.
988
Walstock.
576
1046
Waltniel, q.q.
Watrin.
760
Wattiez.
629
Wauters.
249
522
W eduwe Halleux.
522
- Magnee.
Wegeniswerken Maes 0. (N.V.).
806
Wegtransport Boudewijns (N.V.).
317

BLADZIJDEN

Weigert (.J. en M.).
1072
Weinreb.
750, 1174
Weisgerber.
640
Werbrouck.
1050
W erknemerspensioenen (Rijksdienst
voor).
38, 572, 758
W estvlaamse intercommunale voor
Huisvestingsbeleid.
984
Wetzel.
399
Wetzels.
1043
--Langhor.
1043
Wey.
192
Wiertz (R.).
1043
Wijckhuys.
256
Willems.
245
Willemsen.
565
Wilms.
236
Wilrijk (Gemeente).
376
Winterthur (N.V.). 344, 450, 570, 588,

887

Witsenburg.
Wittig.
Wittman.
Wittock.
Wolfs.
Wolters.
Wong Seng Hock.
Wouters.
Wullaert.
Wuyts.
Wyseur.

775

768
923
539
568
227, 248
532
517
565
259
16

X
Xhaflaire (echtgenoten).

84

y
Yde.
Yerna.

z

147
666

Zandecki.
989
Zoroddu.
80
Zicherman.
273
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
(Rijksinstituut voor).
815
Zurich (N.V.).
121, 1111
Zusters Augustinessen van Maria
.Middelares (V.Z.W.).
.186

BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE
VAN DE

NOTEN EN CONCLUSIES
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
VERSCHENEN VAN 1971 TOT 1975

in de Arresten van het Hof van cassatie
en in cc Bulletin des arrets de la Cour de cassation )) (*).
AANHANGIG GEDING.
Burgerlijke zakert. - Begrip in artikel 565 van het Gerechtelijk W etboek.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
4 mei 1972, Bull. en PASIC., 1972,
biz. 806.

vaardigen. - Schade ten gevolge van
dit verzuim. Burgerlijk Wetboek,
artikel 1382 en 1383. - Verzuim dat
kan leiden tot de verplichting de schade
te vergoeden.
Conclusie van Advocaat-generaal Dumon, v66r cass., 23 april 1971, Arr.
cass., 1971, biz. 786.

Begrip in internationaal verdragsrecht.
Burgerlijk Wetboek, artikel 1382 en
- Begrip in de Belgisch-Duitse overeen- 1383. - Fout. - Begrip.
·
komst van 30 juni 1958, goedgekeurd bij
Conclusie van Advocaat-generaal Dude handeling van de wetgevende macht
mon, v66r cass., 23 april 1971, Arr.
va\]. 1() augustus 1960. - Draagwijdte
cass., 1971, blz. 786.
vp,n artike1 15.
Conclusie van Procureur-generaal
Schadeloosstelling. - SchadeloosstelGanshofvan der Meersch, v66r cass., ling in natura onmogelijk. - Schadeloos4 mei 1972, Bull. en PAsw., 1972, stelling door toekenning van een verbiz. 806.
, goeding.- Wett~lijkheid.- Voorwaarden.
Conclusie van Procureur-gener~tal
AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
Ganshof van der Meersch v66r cass.,
OVEREENKOMST).
10 september 19'71, Arr. Oass., 1972,
blz. 31.
Uitvoerende macht. - Verzuim om
e~n verordening uit te vaardigen. Aansprakelijkheid waarvan sprake in
Schade ten gevolge van dit verzuim. artikel 1384, lid 2, van het Burgerlijk
B,urgerlijk Wetb 0 ek, artikel1382 en 1383. W etboek. - Onrechtmatige daad van de
..:...:., Verplichting dit te herstellen.
minderjarige. - Begrip.
: Conclusie van Advocaat-generaal DuConclusie van Procureur-generaal
mon, v66r cass., 23 april 1971, Arr.
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
cass., 1971, biz. 786.
28 oktober 1971, Bull. en PAsw.,
1972, blz. 200.
tJitvoerende macht. - Verzuim om
eell. verordening uit te vaardigen. Aansprakelijkheid waarvan sprake in
Geen termijn door een wetsbepaling voor- artikel 1384, lid 2, van het Burgerlijk
geschreven om een verordening uit te Wetboek.- Daad van een minderjarige
(*) De noten en conclusies van het openbaar ministerie verschenen. van 1961 af tot en met
1970 zijn opgenomen in de tienjarige inhoudsopgave van de Anesten van het Hof van cassatie,
alsmede in " Bulletin des arrets de la Oour de cassation » en in « Pasicrisie belge » ( eerste deel)
van 1970,
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zonder onderscheidingsvermogen.- Objectieve schuld. - Begrip.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van de Meersch, v66r cass.,
28 oktober 1971, Bull. en PAsiC.,
1972, blz. 200.
Geen afwijking van de regels inzake
aansprakelijkheid, krachtens de artikelen 1382, 1383 en 1384, lid 1, voor het
bestuur.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
9 november 1972, Bull. en PAsiC.,
1973, blz. 237.
Landsverdediging.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
9 november 1972, Bull. en PAsiC.,
1973, blz. 237.
Samenloop van de contractuele aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid
buiten overeenkomst.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass., 7 december 1973, Arr. cass,., 1974,
blz. 395.
Contractant die zich door een ai:)Jlgestelde of door een beambte laat vervangen voor de uitvoering van een contractuele verbintenis. - Aansprakelijkheid
buiten overeenkomst van deze beambte
t.a.v. de contractant. - Voorwaarden.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Patil Mahaux, v66r cass., 7 december 1973, Arr. cass., 1974,
blz. 395.
Buurschapsstoornissen. - Stoornissen
aan een eigendom veroorzaakt door werken op een naburig erf.- Aansprakelijkheid van de eigenaar van dit goed t.a.v.
de gebruiker van deze naburige eigendom.
·
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass., 10 januari 1974, Bull. en PASIC., 1974,
blz. 488.
Schade veroorzaakt door respectieve
fouten van verscheidene personen. Allen verplicht de schade jegens de be:n.adeelde volledig te vergoeuen. - Begrip.
-'- Grondslag.
Conclusie van Advocaat-generaal F.
Dumon, v66r cass., 15 februari 1974,
Arr. cass., 1974, biz. 661.
Schade. -

Gemeenschappelijke fout

van verscheidene personen. - Hoofdelijke aansprakelijkheid. - Gemeenschappelijke fout. - Begrip.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
F. Dumon, v66r cass., 15 februari
1974, Arr. cass., 1974, blz. 661.
ADVOCAAT.
Tucht. ---'-- Ere-advocaat. - Intrekking
door de raad van de Orde, van de machtiging tot het voeren van deze titel. Beslissing houdende veroordeling in
tuchtzaken. - Beslissing waartegen hoger beroep kan worden ingesteld.
Conclusie van Eerste advocaat;generaal Paul Mahaux, v66r cass., 25 oktober 1973, Bull. en PAsiO., 1974,
blz. 213.
·
Voorwaarden waaronder de advocaat
lasthebber van zijn client is.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
24 januari 1974, Arr. cass., 1974,
blz. 576.
AFSTAMMING.
Levensonderhoud. - W ettig kind. _:__
Vordering tot betaling van een bijdrage
in het onderhoud en ·de opvoeding van
het kind, van de moeder tegen een andere
man dan de wettige vader.
Noot, getekend A.T., onder cass.,
6 juni 1975, Arr. cass., 1975,
blz. 1066.
ARBEIDSONGEVAL.
Slachtoffer door zijn ondernemingshoofd ter beschikking. gesteld van een
ander ondernemingshoofd. Ohgeyal
veroorzaakt door een aangestelde · van
het tweede ondernemingshoofd. - Aansprakelijkheid van dit laatste on:dernemingshoofd geregeld door het gemeen
recht.
Noot 3, getekend L.-F. D., onder
cass., 3 maart 1971, Arr. cass., 1971,
biz. 636.
· ·
Ongeval op de weg naar of van het
werk. - V oor het ongeval aansprakelijke
lasthebbers of aangestelden van de :werkgever, die de fout in de uitoefening van
, hun dienst hebben gepleegd. - Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid.
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Conclusie ·van Advocaat-generaal
Krings, v66r cass., 28 januari 1975,
Arr. cass., 1975, blz. 596.

Noot, get. F. D., onder cass., 7 december 1972, Arr. cass., 1973, blz. 342.

Blijvende arbeidsongeschiktheid.
Tijdelijke verergering. - Recht van de
getroffene. - Respectieve verplichtingen
van de verzekeraar en het Fonds voor
Arbeidsongevallen.
Conclusie van Advocaat-generaal
Lenaerts, v66r Cass., 9 april 1975,
A1·r. cass., 1975, b]z. 861.

BETEKENING VAN EXPLOTEN.

Overheidssector.- Wet van 3 juli 1967
betreffende de schadevergoeding voor
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, artikel14.- Overeenkomst tussen de bij het
Noord-Atlantisch Verdrag aangesloten
Staten, betreffende de rechtspositie van
hun krijgsmachten, op 19 juni 1951 te
Louden ondertekend en goedgekeurd bij
de wet van 9 januari 1953, artikel VIII-5.
- Schade in Belgie veroorzaakt door een
lid van een vreemde krijgsmacht van een
van de contracterende partijen en opgelopen door een van de personen waarvan
sprake in artikel 1 van de wet van 3 juli
1967. - Belgische Staat gehouden tot
« regeling " van de vordering tot schadevergoeding.- Overeenkomstig artikel14,
§ 1, lid 3, van dezelfde wet van 3 juli 1967
wordt geen afbreuk gedaan aan de vordering van de getroffene.
Conclusie van de Eerste advocaatgeneraal F. Dumon, v66r cass.,
2 mei 1975, A1"1'. cass., 1975, blz. 963.

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN.
Bedrieglijk onvermogen. - Bestanddelen van het misdrijf. - Schuldenaar
beroept zich op een rechterlijke beslissing
va:h delegatie op het loon en op de wettelijke gevolgen ervan om inbeslagneming
van zijn loon door een schuldeiser te
vermijden. - Deze omstandigheid alleen
is niet voldoende om een veroordeling
wegens bedrieglijk onvermogen te ver.antwoorden.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
A. Colard, v66r cass., 12 maart 1974,
Arr. cass., 1974, blz. 761.

BERUSTING.
Burgerlijke zaken. -

Begrip.

Geadresseerde in het buitenland gevestigd. - Geadresseerde die in Belgie een
woonplaats heeft gekozen. - Betokening
aan de in Belgie gekozen woonplaats. Voorwaarden.
Noot, getekend E. K., onder cass.,
10 december 1971, Arr. cass., 1972,
blz. 361.

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
Sociale zaken. - V olstrekte. bevoegdheid. - Arbeidsgerechten. - Artikel 583
van het Gerechtelijk W etboek. - Draagwijdte.
Noot, getekend H. L., onder cass.,
19 december 1973, Arr. cass., 1974,
blz. 453.

BEWIJS.
Burgerlijke zaken. - Bewijsvoering.
- Verplichting voor elke gedingvoerende
partij_ de bewijsgronden waarover zij
besch1kt voor te leggen. - Gerechtelijk
Wetboek, art. 871.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
20 november 1970, Arr. cass., 1971,
biz. 263.
Burgerlijke zaken. - Bewijsvoering.
- Voorlegging van stukken waarin het
bewijs van een ter zake dienend feit
schuilt. - Verplichting voor elke partij
en voor derden.- Gerechtelijk Wetboek,
artikel 877 tot 882.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
20 november 1970, Arr. cass., 1971,
blz. 263.
Burgerlijke zaken. - Bewijslast. Artikel1315 van het Burgerlijk Wetboek
en 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
20 novembre 1970, Arr. cass., 1971,
blz. 263.
Burgerlijke zaken. - Bewijsvoering.
Bevoegdheid van de rechter. Gerechtelijk Wetboek, artikel 871, 877
tot 882.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
20 november 1970, Arr. cass., 1971,
blz. 263.
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Eed. - Burgerlijke zaken. - Deskundigeneed. - Draagwijdte van de woorden
« ik zweer )), Aanroeping van de
godheid.
Noot 2, getekend W. G., onder cass.,
25 juni 1971, .A1'1'. cass., 1971,
biz. 1081.
Eed. - Burgerlijke zaken. - Deskundigeneed. Kenmerken en vorm van
deze eed onder de gelding van het
Gerechtelijk W etboek.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
25 jtmi 1971, A1'1'. cass., 1971,
biz. 1081.
Eed. - Burgerlijke zaken. - Getuigeneed. - Kenn1erken 'eh vorm van deze
eed onder de gelding van het Gerechtelijk
Wetboek.
Noot 1, getekend W._G., onder cass.,
25 juni 1971, An·. cass., 1971,
biz. 1081.
Eed. - Strafzaken. - Deskundigeneed. - Kenmerken en vorm van deze
eed.
,
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
25 juni 1971, A?'?'. cass., 1971,
biz, 1081.
Overmacht. - Begrip.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
29 maart 1973, Bull. en PAsro.,
1973, biz. 725.

BURGERLIJKE, RECHTEN, POLITIEKE RECHTEN.
Politieke rechten. - Begrip. - '' Publieke )) rechten, geen passende benaining.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 22 oktober 1970, Bttll. en Pas.,
1971, 144.
Tuchtrechtelijke
vervolgingen
en
tuchtsancties. - Vervolgingen en saneties zijn in de regel geen betwistingen
over een burgerlijk recht.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass,
3 mei 1974, A1·r.cass., 1974, biz. 967:
Beg~ip.

Conclus1e van Eerste advocaat-gene-

raal F. Dumon, v66r cass., 25 juni
1974, Ar?'. cass., 1974, biz. ll96.

BURGERLIJKE
RING.

RECHTSVORDE-

Vordering van de burgerlijke partij
aanhangig bij de rechter die van de
strafvordering kennis heeft genomen. Vrijspraak.- Rechter die zich onbevoegd
verldaart om kennis te nemen van de
burgerlijke rechtsvordering. Draagwijdte van deze beslissing.
Noot, get. E.K., onder cass., 25 mei
1973, A1·r. cass., 1973, blz. 936.

CASSATIE.
Bevoegdheid. Beslissing van de
afdeling voor administratieve zaken bij
de Raad van State geen kennis te nemen
van een eis waarvan de kennisneming
tot de bevoegdheid van de rechterlijke
overheden behoort. - Bevoegdheid van
het Hof van cassatie, waarbij een voorziening tegen een dergelijke beslissing
aanhangig is, om niet aileen te onderzoeken of het arrest van de Raad van
State wettelijk gerechtvaardigd is, maar
ook of het regelmatig met redenen is
omkleed.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
29 januari 1971, A1·r; cass., 1971,
biz. 518.
Bevoegdheid. - Verenigde kamers. Burgerlijke zaken.- Voorwaarden.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
8 maart 1973, Bull. en PASIO.,
1973, biz. 629.
Omvang. - Strafzaken. - Beslissing
tot onbevoegdverldaring op de strafvor·
dering en op de burgerlijke rechtsvordering. - Voorziening in cassatie van het
openbaar ministerie. --'--- Omvang van de
cassatie.
Noot, get. P. M., onder cass., 29 mei
1973, Arr. cass., 1973, blz. 945.
Rechtspleging in strafzaken. - Termijn waar:binnen de cassatievoorziening
inoet worden ingestelcl. Gevolg van
overmacht.
Noot, getekencl W. G., onder cass.,
24 januari 1974, A1''· 'Cass., 197:it
biz. 576.
Rechtspleging in burgerlijke zaken.,'-
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Termijn waarbinnen de cassatievoorziening moet worden ingesteld, - Gevolg van overmacht.
Noot, getekend W, G.,. onder cass.,
24 januari 1974, A1·1·. cass., 1974,
blz. 576.

DERDENVERZET,
Voorwaarden voor de ontvankelijkheid.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
24 januari 1974, B·ull. en PAsro.,
1974, blz. 544.
Personen die derdenveTzet moge:n doen.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
24 januari 1974, Bull. eu PAsro.,
1974, blz. 544.

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED.

Ganshofvan der.Meersch; v66r cass.,
29 maart 1973, Bull. en PASIC.,
1973, blz. 725.
Grove beledigmg. - Beledigende bonding van .een echtgenoot. Houding
die een verzachting van de fouten van de
andere echtgenoot kan uitmaken, · welke
het karakter van grove belediging eraan
ontneemt.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass. 1
29 maart 1973, Bttll. en PASIO.,
1973, blz. 725.

EED.
Burgerlijke zaken. - ·Deslumdigeneed. Draagwijdte van de woorden
" ik zweer >>. Aanroeping van de
godheid.
·
Noot 2, getekend W. G., onder cass.,
25 j1.mi 1971, An·. cass., 1971,
blz. 1081.
Strafzaken. Deslumdigeneed. Kenmerken en vorm van deze eed.

W ederkerige rechtsvorderingen.
Aard van deze rechtsvorderingen.
Co'nclusie van P~ocureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
4 mei 1972, Bull. en PAsiO., 1972,
blz. 806.
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Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
25 juni 1971, A1T. cass., 1971
blz. 1081.
Burgerlijke zaken. - Getuigeneed. Kenmerken en vorn1 van deze eed onder
de gelding van het Gerechtelijk ''Vetboek.

Rechtspleging. - Verzoek. - Begrip
en . draagwijdte. Dagvaarding.
Begrip en gevolgen ten aanzien van de
eis..

Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
25 juni 1971, A1·1·. cass., 1971,
blz. 1081.

Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r. cass.;
4 mei 1972, Bull. en PAsro., 1972,
blz. 806.

Burgerlijke zaken. Deskundigeneed. - Kenmerken en vorm van deze
eed onder de gelding van het.Gerechtelijk
Wetboek.

Grove belediging. - Arrest dat beslist
dat, buiten het geval van koppelarij, van
heimelijke verstandhouding of van een
bedrieglijke daad, elke tekortkomi:ng in
de getrouwheid een grove belediging
oplevert. - . Onwettelijkheid.

Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
25 juni 1971, A1·1·. cass., 1971,
blz. 1081.

Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
29 maart 1973, Bttll. en PAsiC.,
1973, blz. 725.
Grove belediging. - Beledigend karakter dat niet uitsluitend voortvloeit uit
de intrinsieke tekortkoming in de uit
het huwelijk voortspruitende verplichtingen.
Conclusie van Procureur-generaal

EIGENDOM.
Misbruik van het recht van eigendom.
Begrip.

~

Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan derMeersch, v66r cass.,
10 september 1971, A1·r. cass., 1972,
blz. 31.

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
Europese Economische Gemeenschap.1
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- Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap. - Geschil omtrent de uitlegging van dit
verdrag. - Geschil opgeworpen in een
voor het Hof van cassatie hangende
zaak. - Hof van cassatie ertoe gehouden
dit geschil aanhangig te maken bij het
Hof van justitie van de Europese
Gemeenschappen om uitlegging ervan
te bekomen. - Uitleggend arrest van
het Hof van justitie. - Gezag van dit
arrest.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 24 december 1970, Bull. en
PA.SIC., 1971, blz. 392.
Europese Economische Gemeenschap.
- Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, artikel177.- Geschil omtrent de uitlegging
van dit verdrag. - Geschil opgeworpen
in een voor,het Hofvan cassatie hangende
zaak. - Voorwaarde waaronder het Hof
van cassatie niet ertoe gehouden is het
geschil aanhangig te maken bij het Hof
van justitia van de Europese Gemeenschappen, om bij wijze van prejudiciele
vraag een uitlegging te bekomen.
Conclusie 'van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
24 december 1970, Bull. en PA.siC.,
1971, blz. 392.
Europese Economische Gemeenschap.
- Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, artikel 85, paragraaf 2. - Datum vanaf
welke deze bepaling uitwerking heeft.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
24 december 1970, Bull. en PA.sro.,
1971, blz. 392.
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap. - Artikel 85. - Reglement nr. 17 van de
Raad van de Europese Economische
Gemeenschap. Beperking van de
mededinging waardoor de handel tussen
Lid-Staten ongunstig kan worden be'invloed. - Concessie inzake alleenverkoop.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
11 maart 1971, Bull. en P ASIC., 1971,
biz. 631.
Hof van justitie. arresten van het Hof van
beslist wordt over het
Commissie om te doen

Gezag van de
justitia, waarbij
beroep van de
vaststellen dat

een Lid-Staat zijn verplichtingen niet
is nagekomen.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
27 mei 1971, Bull. en PA.sro., 1971,
blz. 886.
Norm van het gemeenschapsrecht in
strijd met een norm van het interne
recht. - Voorrang van de eerste.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
27 mei 1971, Bull. en PA.sro., 1971,
blz. 886.
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap. -Bepaling rechtstreeks van toepassing. - Begrip.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
27 mei 1971, Bull. en PA.sro., 1971,
biz. 886.
Aard en kenmerken van de nieuwe
rechtsorde ingesteld bij de verdragen tot
oprichting van de Europese Gemeenschappen.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
27 mei 1971, Bull. en PA.sro., 1971,
biz. 886.
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap. -Beroep van de Commissie voor het Hof
van justitie om te doen vaststellen dat
de Lid-Staten hun verplichtingen niet
zijn nagekomen. - Aard van de rechtsvordering. Draagwijdte van het
arrest.
Conclusie van Procureur-generaal,
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
27 mei 1971, Bull. en PA.sro., 1971,
biz. 886.
Vennootschappen. Vennootschap
opgericht overeenkomstig de wetgeving
van een Lid-Staat. - Begrip.
Noot, get. W. G., onder cass., 19 januari 1973, Arr. cass., 1973, biz. 515.

FAILLISSEMENT,
GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD.
Faillissement. - Koopwaren aan de
koper geleverd nadat deze door een vonnis failliet werd verklaard. - Terugvordering.- Ontbinding van de verkoop.Begrippen.
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Conclusie van Advocaat-generaal
F. Dumon, v66r cass., 18 november
1971, Bull. en PAsiO., 1972, blz. 262.
Wetboek van koophandel. - Gefailleerde. - Begrip.
Conclusie van Advocaat-generaal
F. Dumon, v66r cass., 18 november
1971, Bull. en PASIO., 1972, blz. 262.
Gerechtelijk akkoord. - Koopwaren
verzonden. - Terugvordering mogelijk
zolang « de overgave ervan niet is geschied in de magazijnen van de bestemmeling "· - Faillissement. - Wetboek
van koophandel (wet van 18 april 1851},
artikel 568. - Koopwaren verzonden aan
een koopman die een verzoekschrift tot
het bekomen van een gerechtelijk akkoord heeft ingediend. W ettelijke
bepaling buiten toepassing.
Conclusie van Advocaat-generaal
F. Dumon, v66r cass., 18 november
1971, Bull. en PAsiO., 1972, blz. 262.
Gerechtelijk akkoord. Verzoekschrift tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord. - Samenloop tussen alle
niet-bevoorrechte schuldeisers van de
schuldenaar die het akkoord aanvraagt.
-Begrip.
Conclusie van Advocaat-generaal
F. Dumon, v66r cass., 18 november
1971, Bull. en PASIO., 1972, blz. 262.
Zekerheidstellingen gedurende de termijn van staking van betaling. - Zekerheidstellingen voor vroeger aangegane
schulden. - Nietige zekerheden.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
18mei 1973,Arr. cass., 1973, blz. 911.
Voorwaarden waaronder de zekerheidstellingen tot dekking van een debetsaldo
van een rekening-courant van een gefailleerde schuldenaar niet nietig zijn t.a.v.
de termijn van staking van betaling.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
18 mei 1973, Arr. cass., 1973, blz. 911.
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Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
16 mei 1974, Bull. en PAsiO., 1974,
blz. 954.

GENEESKUNST.
Artsenijbereidlmnde. - Officina's die
voor het publiek mogen worden opengesteld. - Koninldijk besluit nr. 78 van
10 november 1967 betreffende onder
meer de geneeskunst en koninklijk besluit van 9 februari 1970 betreffende de
spreiding van de voor het publiek opengestelde apotheken. - W ettelijkheid van
deze bepalingen.
Con,clusie van Eerste advocaat-generaal Mahaux, v66r cass., 11 mei
1973, A1·r. cass., 1973, blz. 832.
Orde van geneesheren. - Raad van
beroep. - Samenstelling. - Emeritus
raadsheer in het hof van beroep, lid van
de raad. - Wettelijkheid.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meerscb, v66r cass.,
8 juni 1973, Ar1·. cass., 1973, blz. 972.
Orde van geneesheren. - Raad van
beroep. - Samenstelling. - Ereraadsheer in het hof van beroep. Geen
wettelijke hoedanigheid om benoemd te
worden tot magistraat-lid van de raad
van beroep of zulks te blijven.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
8 juni 1973, Ar1·. cass., 1973, blz. 972.

GERECHTSDEURWAARDERS.
Beslissingen van de tuchtraad van de
arrondissementskamer. Beslissingen
waartegen de partijen noch hoger beroep,
noch cassatieberoep kunnen instellen.
Noot, getekend R. D., onder cass.,
12 juni 1975, A1·r. cass., 1975,
blz. 1084).

GERECHTSKOSTEN.
GEMEENTE.
Gemeentelijke roden. - Begrip.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
16 mei 1974, Bull. en PAsiO., 1974,
blz. 954.
Gemeentegoederen. -

Begrip.

Strafzaken. - Landloperij. -Wet van
27 november 1891, gewijzigd op 16 augustus 1971, artikel l6bis. - Voorzieningen
in hoger beroep of in cassatie. - Verwerping van deze voorzieningen. - Kosten van de gedingen in hoger beroep en in
cassatie.
Noot 3, getekend P. M., onder cass.,
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16 november 1971, Ar1·. cass., 1972,
blz. 268.
Burgerlijke zaken. ~ Voorwaarden bij
de wet gesteld voor verplichte veroordeling in de kosten.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
16 mei 1974, A1T. cass., 1974,
blz. 1032.

GRONDWET.
Artikel 25bis. Toekenning van
grondwettelijke machten aan instellingen
van internationaal publiek recht. Draagwijdte van deze bepaling.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
27 mei 1971, Bull. en PASIO., 1971,
blz. 886.
Artikel 7.- Draagwijdte.
Noot, getekend E. K., onder cass.,
7 maart 1975, A1T. cass., 1975,
blz. 764.

HERHALING.
Veroordeling wegens een misdrijf omschreven in het Strafwetboek. - Later
misdrijf gepleegd met overtreding van
een bijzondere wet. - Deze wet regelt
de herhaling slechts voor de daarin omschreven misdrijven.- Gevallen waarin
de bepalir~·en van hoofdstuk V van
Boek I van het Strafwetboek toepasselijk blijven.
Noot 2, getekend E. K., onder cass.,
4 juni 1974, A1·1·. cass., 1974,
blz;. 1096.
Veroordeling wegens overtrading van
een bijzondere wet houdende vaststelling
van bijzondere regels inzake herhaling.Latere overtrading van dezelfde bijzondere wet gepleegd na verloop van de
bijzondere termijn van herhaling, doch
binnen de termijn van de gewone herhaling. - Bepalingen van hoofdstuk V,
boek 1 van het Strafwetboek.
Noot, getekend A. B., onder cass.,
23 jtmi 1975, Arr. cass., 1975,
blz. 1132.

HERROEPING
WIJSDE.

VAN

HET

On tvankelijkheidsvoorwaarden.

GE-

Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
16 mei 1974, Bull. en PAsiO., 1974,
blz. 961.

HOGER BEROEP.
Gewijsde. - Gezag van gewijsde. Strafzaken. - Devolutieve kracht van
het hoger beroep. - Interferentie van de
regels inzake de devolutieve kracht van
het hoger beroep en van de regels betreffende het gezag van gewijsde.
Noot 1, getekend E. K., onder cass.,
6 maart 1972, An·. cass., 1972,
blz. 625.
Burgerlijke zaken. - Middel in de alde
van hoger beroep uiteengezet. - Appellant niet verschenen. - Beslissing bij
verstek gewezen. - Rechter niet verplicht op dit middel te antwoorden.
Noot, get. F.D., onder cass., 7 december 1972, Arr. cass., 1972, blz. 339.
Strafzaken. Termijn
hoger beroep moet worden
Gevolg van overmacht.
Noot, getekend W. G.,
24 januari 1974, A1T.
blz. 576.

waarbinnen
ingesteld. onder cass.,
cass., 1974,

Burgerlijke zaken. - Akte van hoger
beroep. - Termijn voor de verschijning.
- Termijn van acht dagen. - Berekening.
Noot, getekend P. M., onder cass.,
8 febrnari 1974, A1·1·. cass., 1974,
blz. 619.
Strafzaken. - Beslissing waarbij de
zaak sine die wordt nitgesteld. - Beslissing over een feitelijke kwestie of een
rechtskwestie. Beslissing waartegen
hoger beroep kan worden ingesteld.
Noot, getekend A. B., onder cass.,
27 mei 1975, A1·r. cass., 1975,
blz. 1021.

HOOFDELIJKHEID.
Aansprakelijkheid nit overeenkomst.
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. ~ Gemeenschappelijke font van
verscheidene partijen. Hoofdelijke
aansprakelijkheid.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
F. Dumon, v66r cass., 15 februari
1974, A1·r. cass., 1974, blz. 661.
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Kan uit een algemeen rechtsbeginsel
voortvloeien.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
F. Duman, v66r cass., 15 februari
1974, Ar1·. cass., 1974, blz. 661.
Zaken van koophandel. - Meer dan
een schuldenaar. - Begrip.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
F. Duman, v66r cass., 15 februari
1974, A1·1·. cass., 1974, blz. 661.

HUUR VAN GOEDEREN.
Pacht. - Artikel 7 van de wet tot
beperking van de pachtprijzen, vervat
in artikel III van de wet van 4 november
1969. - Concessie. - Begrip.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
16 mei 1974, Bttll. en PASIC., 1974,
blz. 954.

HUUR VAN WERK.
Huur van diensten. - Aannemings·
contract.- Oprichting van een gebouw.
- Tienjarige aansprakelijkheid van de
architect en de aannerrier. «Grote
werken ». - Begrip.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
18 oktober 1973, Arr. cass., 1974,
blz. 202.
Huur van diensten. - Aannemingscontract.- Oprichting van een gebouw.
- Gebrek in de bouw. - Gebrek dat
een ander deel van de bouw dan de
« grote werken » aantast. - Aansprakelijkheid van de architect en de aannemer.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
18 oktober 1973, A1·r. cass., 1974,
blz. 202.
Huur van diensten. - Aannemingscontract.- Oprichting van een gebouw.
- Gebrek in de bouw. - Gebrek in de
grate werken. Gevolg van de aanvaarding op de aansprakelijkheid van de
architect en de aannemer jegens de opdrachtgever.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
18 oktober 1973, A1'r. cass., 1974,
blz. 202.
Huur van diensten. - Aannemingscontract.- Oprichting van een gebouw.
- Gebrek in de bouw. - Gebrek in de
grate werken. - Aanvaarding. - Aanvaarding dekt de aansprakelijkheid van
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de architect en de aannemer niet, ongeacht of de gebreken zichtbaar dan wel
verborgen zijn.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
18 oktober 1973, A1·r. cass., 1974,
blz. 202.
Huur van diensten. ------' Aannemingscontract.- Oprichting van een gebouw.
- Gebrek in de bouw. - Gebrek waardoor andere delen van het gebouw dan
de « grate werlwn » worden aangetast.
- Aanvaarding.- Aanvaarding dekt de
aansprakelijkheid van de architect en de
aannemer niet.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
18 oktober 1973, A1·1·. cass., 1974,
blz. 202.
Huur van diensten. - Aannemingscontract.- Oprichting van een gebouw.
- Tienjarige aansprakelijkheid van de
architect en de aannemer. « Grote
werken ». - Burgerlijk · Wetboek, artikelen 1792 en 2270.- Bepalingen die de
openbare orde raken.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
18 oktober 1973, Arr. cass., 1974,
blz. 202.
·
Huur van diensten. - Aannemingen
van werken, leveringen en transporten
voor rekening van de Staat. -,-- Koninklijk besluit van 5 oktober 1955 tot regeling van de overeenkomsten betreffende
deze. aannemingen. - Bepalingen van
de bijlage bij dit koninklijk besluit. Bepalingen die wet zijn in de zin van
artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek.
Noot, getekend F. D., onder cass.,
11 januari 1974, A1·1·. cass., 1974,
blz. 524.

INDEPLAA TSSTELLING.
Persoonlijke indeplaatsstelling. grip en gevolgen.

Be-

Conolusie van Eerste advocaat-generaal Mahaux, v66r cass., 21 juni
1971, Bull. en PASIC., 1971, blz. 1001.

INKOMSTENBELASTINGEN.
Belastingschuld wegens onverdeeldheid. - Belasting die voor een aandeel
per hoofd in de schuld ten name van elke
medeeigenaar ten kohiere moet worden
gebracht. (Burgerlijk Wetboek, artt. 873
en 1863.)
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Noot 1 en 2, getekend E. K., onder
cass., 8 september 1970, Arr. ca88.,
1971, blz. 24.
W etboek van ·de inkomstenbelastingen. - V oorheffingen. - Toerekening en
teruggave van de voorheffingen. - Roerende voorheffingen ingehouden op de
inkomsten uit aandelen of delen van een
naamloze vennootschap of op haar inkomsten uit belegde kapitalen. - Boekjaar met verlies afgesloten. - Onmogelijkheid om genoemde inkomsten van
belastbare winsten af te trekken. (Wetb.
inkomstenbel., artt. 111, 153, 164, 191,
192, 198 en 205.)
Conclusie van Advocaat-generaal
Delange, v66r cass., 16 december
1971, Bull. en PAsiO., 1972, biz. 373.
Personen- en vennootschapsbeiasting.
- Beiastbare winsten. - Aankoop van
gronden. - Bedragen gebruikt tot uitbreiding van het bedrijf. - Beleggingswaarde.- Afschrijving.- Basis voor de
berekening.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
Krings, v66r cass., 26 juni 1!}74,
Arr. ca88., 1974, blz. 1208.

27 mei 1971, Bull. en PAsra., 1971,
biz. 886.

Belgisch- Duitse overeenkomst van
30 juni 1958, goedgekeurd bij de handeling van de wetgevende macht van
10 augustus 1960. - Draagwijdte van
artikel 15.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
4 mei 1972, Bull. en PAsra., 1972,
blz. 806.
Gegevens die door de nationaie rechter
mogen in aanmerking genomen worden
voor de uitlegging van het verdrag.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
4 mei 1972, Bull. en PASIO., 1972,
blz. 806.
Internationaal verdrag nopens het
wegverkeer, ondertekend te Geneve op
19 september 1949 en goedgekeurd bij
handeiing van de wetgevende macht van
1 april 1954. - Artikelen 1, paragraaf 2,
4 en 24. - Bepaiingen hebben betrekking
op bestuurders in internationaal verkeer
en niet op vreemdelingen.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Delange, v66r cass., 10 juni
1974, Bull. en PAsro., 1974, blz. 1033.

INTERNATIONALE VERDRAGEN.
Instemming met een internationaal
verdrag door middei van een handeling
van de wetgevende macht. - Han,deiing
die n,iet de uitoefening is van een, wetgeven,de taak.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
27 mei 1971, Bull. en PASIO., 1!}71,
blz. 886.
Corrflict tussen, een internrechteiijke
norm en een bij verdrag bepaaide
in.ternationaalrechtelijke norm die rechtstreekse gevoigen heeft in, de in,terne
rechtsorde. ____:__ Voorrang van de bij het
verdrag vastgestelde regel.
Conclusie van Procureur-generaal
Gan.shofvan, der Meersch, v66r cass.,
27 mei 1971, Bull. en, PASIO., 1971,
blz. 886.
Bepaling rechtstreeks toepasselijk in
de interne rechtsorde. - Begrip.
Conclusie van Procureur-generaai
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,

V erdrag tussen Beigie en het V erenigd
Koninkrijk Groot-Brittannie ·en Ierland
betreffende de wederzijdse erkenning van
rijbewijzen, op 11 december 1968 gesloten door wisseling van brieven. Geen toepassing op een Brits onderdaan
die in Belgie verblijft, er in het vreemdelingenregister is ingeschreven en houder
is van een bewijs van deze inschrijving.
Conclusie van Eerste advocaat-gene"
raal Delange, v66r cass., 10 juni
1974, Bull. en PAsra., 1974, blz. 1033.

KOOP.
Concessie inzake alleenverkoop. Begrip « concessie inzake alleenverkoop »
in de wet van, 27 juli 1961.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
11 maart 1971, Bull. en PAsra., 1971,
blz. 631.

KOOPHANDEL.
Daad van koophandel. merk. - Begrip.

Winstoog-
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Noot, get. W. G., onder cass., 19 januari
1973, Arr. cass., 1973, blz. 515.
Daad van koophandel. - Is het winstoogrnerk een wezenskenmerk van de
daad van koophandru?
Noot, get. W. G., onder cass., 19 januari 1973, Arr. cass., 1973, blz. 515.
Daad van koophandel. - Economische
installing van gemengde aard. - Verrichtingen van openbaar nut. - Aard van
de handeling.
Noot, get. W. G., onder cass., 19 januari 1973.

LASTGEVING.
Fout door de lasthebber begaan binnen
de grenzen van de lastgeving. - Fout
waardoor de lastgever verbonden is. Fout die voor de lastgever geen vreemde
oorzaak, toeval of overmacht kan zijn.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
24 januari 1974, Arr. cass., 1974,
blz. 576.
Omstandigheden waarin de lastgever
aansprakelijk is voor de handelingen van
de lasthebber.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
24 januari 1974, Arr. cass., 1974,
blz. 576.

LEGER.
Geallieerde krijgsmachten. Overeenkomst tussen de bij het Noord-Atlantisch Verdrag aangesloten Staten, betreffende de rechtspositie van hun krijgsmachten, op 19 juni 1951 te Louden
ondertekend .en goedgekeurd bij de wet
van 9 januari 1953, artikel VIII-3. Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen,
voor ongevallen op de weg naar en van
het werk en voor beroepsziekten in de
overheidssector, artikel 14. Schade
in Belgie veroorzaakt door een lid van
een vreemde krijgsmacht van een van
de contracterende partijen en opgelopen
door een van de personen waarvan sprake
in artikel1 van de wet van 3 juli 1967.Belgische Staat gehouden tot « regaling ll
van ·de vordering tot schadevergoeding.
- Overeenkomstig artikel 14, § 1, lid 3,
van dezelfde wet van 3 juli 1967 wordt
geen afbreuk gedaan aan de vordering
van de getroffene.
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Conclusie van de Eerste advocaatgeneraal F. Dumon, v66r cass.,
2 mei 1975, Ar1·. cass., 1975, blz. 963.

LEVENSONDERHOUD.
Machtiging tot het ontvangen van
lonen. - Aard van deze maatregel. Gevolgen.
Noot, getekend E. K., onder cass.,
14 september 1973, A1·r. cass., 1974,
blz. 40.
Vaderschap en afstamming. - W ettig
kind. - V ordering tot betaling van een
bijdrage in het onderhoud en de opvoeding van het kind van de moeder tegen
een andere man dan de wettige vader.
Noot, getekend A. T., onder cass.,
6 juni 1975, Arr. cass., 1975,
blz. 1066.

MEINE ED.
Meineed bij de boedelbeschrijving voor
de vereffening en de verdeling van een
nalatenschap. - Begrip.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass., 29 okt.ober 1973, Bull. en PAsiC., 1974,
blz. 221.

MIJNEN, GROEVEN EN GRAVERIJEN.
W ettelijke voorwaarden voor de tegemoetkoming van het Nationaal Waarborgfonds inzake kolenmijnschade, wegens schade aan bovengrondse eigendommen veroorzaakt door de werken in een
kolenmijn.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvander Meersch, v66r cass.,
24 januari 1974, Bull. en PAsiC.,
1974, blz. 544.
Veroordeling van een concessiehouder
van een kolenmijn wegens schade aan
een bovengrondse eigendom. - Omstandigheden waarin deze veroordeling op de
rechten van het Nationaal Waarborgfonds inzake kolenmijnschade kan terugwerken en deze benadelen.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
24 januari 1974, Bull. en PASIO.,
1974, blz. 544.

1470

BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE VAN DE NOTEN.

Nationaal Waarborgfonds inzake kolenmijnschade. - Statuut. - Beheersbevoegdheid. - Onderscheid tussen het
Fonds A en het Fonds B.- Aanwencling
van het bedrag van de bijdragen voor
heide fondsen.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Gaoshof van der Meersch, v66r cass.,
24 januari 1974, B~tll. en PAsm.,
1974, hlz. 544.

ONTEIGENING
NEN NUTTE.

TEN

ALGEME-

Minnelijke afstand door de eigenaar
aan de onteigenende overheid van een
onroerend goed waarvan de onteigening
ten algemenen nutte is gedecreteerd. Gevolgen van deze afstand en rechten
van de onteigenende overheid ten aanzien van de huurders.

ONVERDEELDHEID.
Boedelbeschrijving. - Doel, voorwerp,
karakter en aarcl van deze akte.
Conclusie van Eerste aclvocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass., 29 oktoher 1973, B~tll. en PAsro., 1974,
blz. 221.
.
Boeclelheschrijving voor de vereffening van de verdeling van een nalatenschap. - Goederen die door de partijen
bij de boedelbeschrijving Tnoeten worden
aangegeven. - Aan inbreng of inkorting
onderworpen schenkingen.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass., 29 oktober 1973, B~tll. en PASIC., 1974,
blz. 221.

OORLOG.

Noot 4 en 5, getekend V. D., onder
cass., 3 juni 1971, A1·1·. cass., 1971,
blz. 985.
Vervulling van de bij de wet voorgeschreven formaliteiten. - Nagaan niet
beperkt tot de controle op de externe
wettelijkheid. - Controle slaat ook op de
interne wettelijkheid en strekt zich derhalve uit tot het nagaan van het al dan
niet bestaan van een overschrijding of
afwending van macht.
Conchisie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
3 maart 1972,. A1·r. cass., 1972,
blz. 606.

Oorlogstijd. -

Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
9 november 1972, B~tll. en PAsro.,
1973, blz. 237.
Vijandelijkheden in Belgii:i. - Draagwijdte en grenzen van de overmacht.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvao. der Meersch, v66r cass.,
9 november 1972, Bull. en PAsro.,
1973, blz. 237.

OPENBAAR DOMEIN.

Wet van 17 april 1835. -Wet van
26 juli 1962. - Nagaan of de bij de wet
voorgeschreven formaliteiten vervuld
zijn. - Uitsluitende bevoegdheid van de
hoven en rechtbanken.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
3 maart 1972, A1·1·. cass., 1972,
blz. 606.
Verzoek tot onteigening volgens de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden. -Wet van 26 juli 1962, artikel 5. - Controle die door de vrederechter moet worden uitgeoefend.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
3 maart 1972, A1·1·. cass., 1972,
blz. 606.

Begrip.

Begrip.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
16 mei 1974, B~tll. en PAsro., 1974,
blz. 954.
-

Prive domein van openhare personen.
Begrip.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
16 mei 1974, B~tll. en PASIO., 1974,
blz. 954.

OPENBAAR

MINISTERIE.

Voorziening in cassatie tegen een
beslissing van het arbeidshof dat een
raadsheer in sociale zaken een partij
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voor dat hof mag vertegenwoordigen
en verdedigen. - Ontvankelijkheid.
donclusie van Advocaat-generaal Lenaerts, v66r cass., 29 november
1972, A1·1·. cass., 1973, blz. 310.
Openbare zaken. - Burgerlijke rechtsvordering. ~ Advies van het openbaar
ministerie.
Noot, getekend F. D., onder cass.,
3 december 1974, A1·1·. cass., 1975,
blz. 397.

OPENBARE DIENST.
Begrip.
Conclusie- van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
22 oktober 1970, Bull. en P ASIC.,
1971, blz. 144.

OPENBARE INSTELLING.
Administratieve overheid. -
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Schade door respectieve fouten ·van
verscheidene partijen veroorzaakt. Alle partijen verplicht de schade jegens
de benadeelde volledig te vergoeden. Begrip. - Grondslag.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
F. Dmnon, v66r cass., 15 februari
1974, A1·1·. cass., 1974, blz. 661.
Aansprakelijkheid uit overeenkomst.
Schade door verscheidene partij en
veroorzaakt in de uitvoering van hun
verbintenissen uit overeenkomst. ~ Gemeenschappelijke font. ~ Hoofdelijke
aansprakelijkheid. ~ Gemeenschappelijke font. ~ Begrip.
Conclusie
van
Aclvocaat-generaal
F. Dumou, v66r cass., 15 februari
1974, A1'1'. cass., 1974, blz. 661.
Artikel 1134 Burgerlijk vVetboek. ~
Binclende kracht van de overeenkomsten.
~ Begrip.
Noot 3, getekencl E. K., onder cass.,
13 jcmi 1975, A1'1'. cass., 1975,
blz. 1090.

Begrip.

Oonclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
22 oktober 1970, Bull. en P ASIC.,
1971, blz. 144.

OPENBARE ORDE.
Arbeidsongevallenwet. ~ Bepalingen
van openbare orde. ·
Advocaat-generaal
Conclusie
van
Lenaerts, onder cas:;;., 26 februari
·
1975, AT1'. cass., 1975, blz. 729.

OVEREENKOMST.
Uitvoering van de verbintenis.
Bewijslast. ~ Artik.el 1315 van het.
Burgerlijk Wetboek.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
20 november 1970, A1'1'. cass., 1971,
blz. 263.
Zaken van koophandel. - Meer dan
een- schuldenaar. ~ Hoofdelijkheid. ~
Begrip.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
F. Dumon, v66r cass., 15 februari
1974, A1'T. cass., 1974, blz. 661.
Aansprakelijkheid nit overeenkomst.

R:AAD VAN STATE.
Gezag van cle vernietigencle arresten
vap. de Raacl van State.
Conclusie van Procureur~generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
22 oktober 1970, Bull. en P ASIC.,
1971, blz. 144.
Gezag van cle arresten waarbij cle
Raad van State een verzoek tot nietigverklaring van een verordening wegens
machtsoverschrijcling verwerpt.
donclusie. van
Procureur"generaal
Ganshofvan cler Meersch, v66r cass.,
22 oktober 1970, Bull. en PASIO.,
1971, 'blz. 144.
·
Beroep tot nietigverklaring van een
handeling van een aclministratieve overheid. ~ Rechtspleging v66r cle afdeling
voor administratieve zaken.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
29 januari 1971, A1·T. cass., 1971,
blz. 518.
Beslissing van cle afdeling voor aclministratieve zaken bij de Raad van State.
geen kennis te nemen van een eis waarvan de kennisneming tot de bevoegdheicl
van cle techterlijke overheden behqort.
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- Aard en omvang van de bevoegdheden van het Hof van cassatie, rechter
over conflicten.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
29 januari 1971, Arr. cass., 1971,
blz. 518.
Beslissing van de afdeling voor administratieve zaken bij de Raad van State
geen kennis te nemen van een eis waarvan de kennisneming tot de bevoegdheid
van de rechteriijke overheden behoort.
- Bevoegdheid van het Hof van cassatie.
- Bevoegdheid van het Hof van cassatie, waarbij een voorziening tegen een
dergelijke beslissing aanhangig is, om
niet aileen te onderzoeken of het arrest
van de Raad van State wettelijk gerechtvaardigd is, maar ook of het regeimatig
met redenen is omkleed.
Conciusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
29 januari 1971, Arr. cass., 1971,
biz. 518.
Onteigening ten algemenen nutte. Wet van 17 april 1835. - Wet van
26 juli 1962. - N agaan of de bij de wet
voorgeschreven forrnaliteiten vervuld
zijn. - Onbevoegdheid.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
3 maart 1972, Arr. cass., 1972,
biz. 606.
RECHTBANKEN.
Burgerlijke zaken. - Verbod uitspraak
te doen over niet gevorderde zaken. Draagwijdte van dit aigemeen beginsel.
- Verbod voor de rechter zowel het voorwerp als de oorzaak van de eis te wijzigen. - Verplichting voor de rechter in
hoger beroep slechts uitspraak te doen
over de beslissing die voor hem is gebracht.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
4 mei 1972, Bull. en PAsiC., 1972,
blz. 806.
Buitengewone rechtbanken. - Begrip.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
3 mei 1974, Arr. cass., 1974, biz. 967.
RECHTEN
GING.
Tolk. -

VAN

DE

VERDEDI-

Beklaagde die de taal van de

rechtspleging niet rnachtig is. - Artikel 332 van het Wetboek van strafvordering. Op straffe van nietigheid
voorgeschreven verplichting ambtshaive
een tolk te benoemen. - Toepasselijk op
alle vonnisgerechten. - Geen afwijking
in de bepalingen van de wet van 15 juni
1935 betreffende het gebruik der taien in
gerechtszaken.
Noot, getekend V. D., onder cass.,
7 maart 1972, Arr. cass., 1972,
biz. 638.
RECHTERLIJK GEWIJSDE.
Strafzaken. - Strafrechter die twee
straffen heeft uitgesproken, respectievelijk wegens een misdrijf uit onvoorzichtigheid en wegens een feit dat een gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg oplevert,
hetgeen zeif ais misdrijf strafbaar wordt
gesteld. - Gevolg van deze besiissing
op de burgerlijke rechtsvordering.
Conclusie van Procm·eur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
18 september 1970, Arr. cass., 1971,
blz. 51.
Strafzaken. - Beslissing van de strafrechter door nietigheid aangetast. Geen gezag van gewijsde op de burgerlijke rechtsvordering.
Conciusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
18 september 1970, Arr. cass., 1971,
biz. 51.
Strafzaken. - Strafrechter die twee
straffen heeft uitgesproken, respectievelijk wegens een misdrijf uit onvoorzichtigheid en wegens een feit dat een
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
opievert, hetgeen zelf als misdrijf strafbaar wordt gesteld, maar beslist dat dit
misdrijf een bestanddeei van het misdrijf
uit onvoorzichtigheid vormt. - Gevolg
van deze door tegenstrijdigheid aangetaste beslissing op de burgeriijke rechtsvordering.
Conciusie van Procureur-generaai
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
18 september 1970, Arr. cass., 1971,
biz. 51.
Gezag van gewijsde.- Gezag van het
gewijsde door het Hof van justitie van
de Europese Gemeenschappen.
Conciusie
van
Procureur-generaai
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
27 mei 1971, Bull. en PAsiC., 1971,
blz. 886.
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: Strafzaken. - ·Feit dat tegelijk een
gerrieenrechtelijk misdrijf en een overtredirig van de douane- en accijnswetten
oplevert. Veroordeling wegens het
tweede misdrijf na vrijspraak van de
eerste. - w ettelijkheid.
N:oot 3, getekend P. M., onder cass.,
18 januari 1972, Arr. cass., 1972,
blz. 483.
Strafzaken. ---'- Beslissing ten aanzien
van beklaagden. - Beslissing die geen
gezag van gewijsde heeft ten aanzien van
mededaders of medeplichtigen, die later
vervolgd zijn.
Noot 3, getekend P. M., onder cass.,
18 januari 1972, Arr. cass., 1972,
blz. 483.
'

. Gezag van gewijsde. Burgerlijke
z~:lfen. Hoger beroep. - Devolutieve
kracht van het hoger beroep. - Interferentie van de regels inzake de devolutieve kracht van het hoger beroep en de
regels betreffende het gezag van·gewijsde.
Noot 1, getekend E. K., onder cass.,
6 maart 1972, Arr. cass., 1972,
blz. 625.
Strafzaken. - Strafrechter, die twee
straffen heeft uitgesproken, respectievelijk wegeris een misdrijf uit onvoorzichtigheid en wegens een feit dat eeu gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg. oplevert
en zelf als misdrijf strafbaar is gesteld. Gevolg van deze beslissing op de burgerlijke rechtsvordering.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
. 8 maart 1973, Bull. en PAsiC.,
1973, blz. 692.
, Strafzaken.- Gezag van het gewijsde
op de strafvordering. Gezag geldt
riiet voor wat niet zeker is gewezen.
·Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
8 maart 1973, Bull.enPASIO., blz. 692.
Strafzaken. - Beslissing van de rechter, bij wie de strafvordering aanhangig
is, door tegenstrijdigheid aangetast. Geen gezag van gewijsde t.a.v. de burgerlijke rechtsvordering.
Conciusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r ca.ss.,
8 maart 1973, Bull. en PAsiC.,
blz. 692.
Gezag van gewijsde. - Begrip.
Conclusie van Procureur-generaal
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Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
29 maart 1973, Bull. en PAsiC.,
1973, blz. 725.
Gezag van gewijsde. - Door een buitenlandse rechtbank regelmatig gewezen
vonnis betreffende de staat van de personen.- Vonnis dat in Belgie gezag van
gewijsde heeft. Voorwaarden.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
29 maart l\)73, Bttll. en PASIO.,
1973, blz. 725.

RECHTERLIJKE MACHT.
Onteigening ten algemenen nutte.
Wet van 17 april 1835. - Wet van
26 juli 1962. - Nagaan of de bij de wet
voorgeschreven formaliteiten vervuld
zijn. - Uitsluitende bevoegdheid van de
hoven en rechtbanken.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
3 maart 1972, Arr. cass., 1972,
blz. 606.
De rechters worden voor het leven
benoemd. - Rechtvaardiging en draagwijdte van het grondwettelijk beginsel.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
8 juni 1973, Ar1·. cass., blz. 972.
Verplichte inruststelling van 'de magistraat vau de rechterlijke orde. - Voorwaarden voor een grondwettelijke verplichte inruststelling van de rechter .
- Leeftijd waarop de verplichte inruststelling van de rechter niet grondwettelijk is.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass ..
8 juni 1973, Arr. cass., 1973, blz. 972,
Verplichte inruststelling van de rechter
en van de mag'istraat van het openbaar
ministerie. - Emeritaat. - Begrip. Voorwaarden waaronder de rechter en de
magistraat van het openbaar ministerie
aanspraak hebben op het emeritaat.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
8 juni 1973, Arr. cass., 1973, blz. 972.
Verplichte inruststelling van de rechter. - Emeritaat. - Gevolgen van het
emeritaat : emeritaatspensioen ; hoedanigheid en titel van emeritus magistraat ;
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alles wat aan zijn ambt verbonden is,
buiten het recht om te oordelen.
Oonclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
8 juni 1973, Arr. cass., 1973, blz. 972.
Verplichte inruststelling van de magistraat van het openbaar ministerie. Emeritaat. - Gevolgen van het emeritaat : emeritaatspensioen; hoedanigheid
en titel van emeritus magistraat, bij de
wet aan de magistraat van het openbaar
ministerie toegekend.
Oonclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
8 juni 1973, An·. cass., 1973, blz. 972.
Toezicht van de hoven en rechtbanken
ingevolge artikel 107 van de Grondwet
op de besluiten genomen krachtens de
wetten inzake bijzondere en buitengewone bevoegdheden. - Doel, aard en
omvang van dit toezicht.
Oonclusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
3 mei 1974, Ar1-. cass., 1974, blz. 967.
Toezicht op de overeensternrning van
de wet met de Grondwet.
Oonclusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
3 mei 1974, Arr. cass., 1974, blz. 967.
Koninklijke besluiten genomen krachtens de in artikel 78 van de Grondwet
bedoelde bijzondere wetten. - Koninklijke besluiten die nodig zijn voor de
uitvoering van de wetten genomen met
.toepassing van artikel 67 van de Grandwet.
Overeenstemrning van deze
koninklijke besluiten met de GrondF"et,
de rechtstreeks toe te passen regels van
internationale verdragen, de wetten en
de decreten van de cultuurraden. Toezicht van de hoven en rechtbanken.
- Doel, aard en omvang.
Oonclusie van Eerste advocaat-generaal F. Duman, v66r cass., 25 juni
1974, AT1'. cass., 1974, blz. 1196.

RECHTERLIJKE

ORGANISATIE.

Gerechtelijke ambten. Onverep.igbaarheden.- Verbod de verdediging van
de partijen te voeren en hun consult
te geven toepasselijk op de raadsheren en
rechters in sociale zaken.
Oonclusie van Advocaat-generaal Lenaerts, v66r cass., 29 november
1972, A1·r. cass., 1973, blz. 310.

RECHTSBEGINSELEN
MENE).

(ALGE-

Oontinu'iteit van de openbare dienst.
- Algemeen rechtsbeginsel.
Oonclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
22 oktober 1970, Bull. en PAsiC.,
1971, blz. 144.
Geen terugwerking van de wet. Algerneen rechtsbeginsel.
Oonclusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
22 oktober 1970, Bull. en PASIC.,
1971, biz. 144.
Rechtsmisbruik. - Algemeen rechtsbeginsel.
Oonciusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
10 septerp.ber 1971, Arr. cass., 1972,
blz. 31.
Rechtsmisbruik.- Begrip.
Oonclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
10 september 1971, A1·r. cass., 1972,
biz. 31.
Verbod uitspraak te doen over niet
gevorderde zaken. - Burgeriijke zaken.
- Draagwijdte en toepassing van dit
beginsel.
Oonclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.',
4 mei 1972, Bull. en PASIO., 1972,
biz. 806.
Schade, Gemeenschappelijke font
van verscheidene personen. - HoofdeIijke aansprakeiijkheid. Aigemeen
rechtsbeginsel.
Oonciusie
van
Advocaat-generaal
F. Duman, v66r cass., 15 februari
1974, Arr. cass., 1974, blz. 661.
Verbod op iemand dwang uit te oefenen.- Draagwijdte.
Noot, getekend E. K., onder cass.,
7 maart 1975, A1'1'. cass., 1975,
blz. 764.

RECHTSVORDERING.
Burgerlijke zaken. Voorwerp.
Begrip.
Oonclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
4 rnei 1972, Bull. en PASIO., 1972,
blz. 806.
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Eis in-rechte.- Burgerlijke zaken.Oorzaak. - Begrip.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
4 ;mei 1972, Bull. en PASIC., 1972,
blz. 806.
Voorwerp van de vordering over niet
gevorderde zaken.- Begrip.
Noot 3, getekend E. K., onder cass.,
13 juni 1975, A1T. cass., 1975,
blz. 1090.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.
Burgerlijke zaken. - Middel in de akte
van boger beroep uiteengezet. - Appellant niet verschenen. - Beslissing bij
verstek gewezen. - Rechter niet verplicht op dit middel te antwoorden,
Noot, get. F. D., onder cass., 7 december 1972, Ar1·. cass., 1973, blz. 339.

REKENING-COURANT.
Begrip.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
18 mei 1973, Arr. cass., 1973, blz. 911.
Zekerheidstellingen tot dekking van
een debetsaldo van een rekening-courant.
- Faillietverklaring van de schuldeiser.
- Termijn van staking van betaling. Voorwaarden waaronder de zekerheid
geldig is en tegen de massa kan worden
opgeworpen.
Conclusie van Procureur-generaal·
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
18 mei 1973, Ar1·. cass., 1973, blz. 911.

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN.
Beschikbaar gedeelte tussen echtgenoten.- Gebruikmaking van een tussenpersoon.- Vermoeden van artikel llOO
van het Burgerlijk Wetboek. - Uitlegging. - Toepassingsgebied.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Pa)ll Mahaux, v66r cass., 4 april
1974, Bull. en PASIC., 1974, blz. 802.

Wet van 9 augustus 1963, artikel 70,
§ 2. - De verzekeringsinstelling die ten
gunste van de getroffene van een ongeval
prestaties heeft verstrekt, treedt in de
rechten van de getroffene tegenover
degene die de schade heeft veroorzaakt.
- Begrip.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Mahaux, v66r cass., 21 juni
197l,Bull. en PASIC., 1971, blz. 1001.
Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Wet van 9 augustus 1963, artikel 70, § 2.
- V erzekeringsinstelling die geheel of
gedeeltelijk de hospitalisatiekosten van
de getroffene van een ongeval heeft betaald. - Vordering tot indeplaatsstelling
tegen de derde die voor het ongeval aansprakelijk is. - Voorwaarden en modaliteiten.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Mahaux, v66r cass., 21 juni
197l,Bull. en PASIC., 1971, blz. 1001.
Sancties wegens niet-naleving van de
sociale zekerheidswetgeving. Onderscheid naar gelang van de wijze waarop
zij worden opgelegd.
Noot, getekend H. L., onder cass.,
19 december 1973, A1·r. cass., 1974,
blz. 453.
. Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Uitkeringen. Arbeidsongeschiktheid.
Zwangere werkgeefster. Werkneemster die haar beroepsarbeid werkelijk heeft onderbroken. - Begrip (wet
van 9 augustus 1963, art. 56, § 1).
Noot, getekend L. F. D., onder cass.,
4 januari 1974, A1·1·. cass., 1974,
blz. 493.
Ziekte- . en invaliditeitsverzekering. Indeplaatsstelling van de verzekeringsinstelling in de rechten van de verzekerde.
Gedeeltelijke aansprakelijkheid van
een derde. - Grenzen van de indeplaatsstelling.
Conclusie van Advocaat-generaal Lenaerts, v66r cass., l l j1.mi 1974,
A1·1·. cass., 1974, blz. 1119.

STRAF.
Eendaadse samenloop. Conclusie

SOCIALE ZEKERHEID.
Ziekte- en invaliditeitsverzekering.
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Begrip.

van Procureur-generaal
Ga~shofvan der Meersch, v66r cass.,
18 september 1970, Ar1·. cass., 1971,
blz. IH.
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Materiiiie samenioop. - Begrip.
Oonciusie van Procureur-generaa'I
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
18 september 1970, Arr. cass., 1971,
biz. 51.
Artikei 65 van het Strafwetboek. Bepaiing die de strafrechter verpiicht
siechts een enkeie straf uit te spreken
wanneer een gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg, dat ais misdrijf strafbaar
wordt gesteld, een bestanddeei van een
misdrijf uit onvoorzichtigheid vormt.
Oonciusie van Procureur-generaai
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
18 september 1970, Arr. cass., 1971,
biz. 51.
Artikei 65 van het Strafwetboek. Bepaling die de rechter bij wie de strafvordering aanhangig is, verplicht slechts een
enkele straf uit te spreken, wanneer een
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg,
dat als onderscheiden misdrijf strafbaar
is gesteld, een bestanddeel vormt van een
misdrijf uit onvoorzichtigheid.

Oonclusie van Advocaat-generaai
F. Dumon, v66r cass., 18 november
1971, Bull. en PASIO., 1972, blz. 262.
Roerende goederen verkocht zonder
vaststelling van een termijn voor de
betaling.- Rechtsvorderingen tot teruggave en tot ontbinding. Wet van
16 december 1851, artikel 20, 5o, Begrippen.
Oonclusie van Advocaat-generaal
F. Duman, v66r cass., 18 november
1971, Bull. en PASIO., 1972, blz. 262.
Terugvordering van koopwaren die
aan de gefailleerde zijn verzonden en
waarvan de« overgave » niet is geschied in
diens magazijnen of in deze van de commissionnair die gelast is ze voor rekening
van de gefailleerde te verkopen. -Wethoek van koophandel (wet van 18 april
1851), artikel 568. __:_ Gefailleerde. Begrip.
Conclusie van Advocaat-generaal
F. Dumon, v66r cass., 18 november
1971, Bull. en PASIO., 1972, blz. 262.

Conclusie van Procureur-generaai
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
8 maart 1973, Bull. en PASIC.,
1973, blz .. 692.

TERUGVORDERING VAN HET
ONVERSCHULDIGD BETAALDE.

TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE).

Vrijwillige betaling van een verjaarde
schuld. - Geen eis tot terugvordering
van het betaalde.

Tolk. - Bekiaagde die de taai van de
rechtspleging niet machtig is. ---;-- Artikel 332 van het Wetboek van strafvordering. Op straffe van nietigheid
voorgeschreven verplichting ambtshaive
een toik te benoemen. - Geen afwijking
in de bepalingen van de wet van 15 juni
1935 betreffende het gebruik der talen in
gerechtszaken.
Noot, getekend V. D., onder cass.,
7 maart 1972, Arr.. cass., 1972,
biz. 638.

TERUGVORDERING.
Terugvordering waarvan sprake in
artikel 20, 5°, van de wet van 16 december 1851 houdende herziening van de wet
over dehypotheken. - Laatste lid van
dit artikelluidt als volgt : « In de wetten
en gebruiken van de koophandel betreffende de terugvordering wordt niets
gewijzigd "· ~ Draagwijdte van deze
wettelijke bepaling.

Oonciusie van Eerste advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass.,
25 september 1970, Arr. cass., 1971,
biz. 78.

UITVOERBAARVERKLARING.
Door een buitenlandse rechtbank regelmatig gewezen vonnis betreffende de
staat van de personen. - Vonnis dat
gevolg heeft in Belgii:i ongeacht elke
uitvoerbaarverklaring, met uitsluiting
van elke daad van tenuitvoerlegging op
de goederen of van dwang op de personen.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
29 maart 1973, Bull. en PAsiO.,
1973, biz. 725.

UITVOERENDE MACHT.
Bevoegdheden van de Koning.
Toekenningsbevoegdheid.
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Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
9 november 1972, Bull. en PASIC.,
1973, blz. 237.
Bestuur. - Geen afwijking voor het
bestuur inzake aansprakelijkheid buiten
overeenkomst.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
9 november 1972, Bull. en PASIC.,
1973, blz. 237.
Geen soevereiniteit.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
9 november 1972, Bull. en PAsrc.,
1973, blz. 237.
Koning. Bevoegdheden van de
Koning. Grondwet, artikel 78. Bevoegdheden aan de Koning toegekend
door bijzondere wetten krachtens de
Grondwet zelf uitgevaardigd. - Bijzondere wetten waardoor de uitoefening van
de verordenende mach:t van de Koning
buiten de door artikel 67 van de Grandwet gestelde grenzen worden uitgebreid.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Gaushof van der Meersch, v66r cass.,
3 mei 1974,_ Arr. cass., 1974, blz. 967.
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de levenden aan te geven, die zij vanwege
de erflater ontvangen heeft. - Boedelbeschrijving die een valsheid in openbare
geschriften is.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass., 29 oktober 1973, Bull. en PASIC., 1974,
blz. 221.

VENNOOTSCHAPPEN.
Handelsvennootschap. In rechte
verschijnen in persoon.- Mogelijkheden.
Conclusie van· Eerste advocaat-generaal Mahaux, v66r cass., 19 mei 1972,
Arr. cass., 1972, blz. 876.
Europese gemeenschappen. Vennootschap opgericht overeenkomstig de
wetgeving van een Lid-Staat. - Begrip.
Noot, get. W. G. onder cass., 19 januari 1973, Arr. cass., 1973, blz. 515.

VERBINTENIS.
Forclusie. - Voorwaarden voor overmacht.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
24 januari 1974, Arr. cass., 1974,
biz. 576.
Overmacht. - Soevereine beoordeling
door de feitenrechter en toezicht van het
:S:of.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
24 januari 1974, Arr. cass., 1974,
blz. 576.

Koning. Bevoegdheden van de
Koning. Grondwet, artikel 67. Verordenende bevoegdheid van de Koning voor de uitvoering van de wetten.
- Aard en grenzen van deze bevoegdheid.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
3 mei 1974, Arr. cass., 1974, blz. 967.

VERJARING.

Koning. Bevoegdheden van de
Koning. Grondwet, artikel 78. Bevoegdheden aan de Koning toegekend
door bijzondere wetten, krachtens de
Grondwet zelf uitgevaardigd. - Onderscheid.

Burgerlijke zaken.- Bevrijdende verjaring. - Begrip.
Conclusie van Eerste advocaat-gene·
raal Paul Mahaux, v66r cass.,
25 september 1970, Arr. cass., 1971,
blz. 78.

Conclusie van Eerste advocaat-generaal F. Dumon, v66r cass., 25 juui
1974, Arr. cass., 1974, blz. 1196.

VALSHEID EN GEBRUIK
VALSE STUKKEN.

VAN

Boedelbeschrijving voor de vereffening
en de verdeling van een nalatenschap.
- Partij in de boedelbeschrijving die
wetens nalaat een schenking onder

Burgerlijke zaken. - Vrijwillige betaling van een verjaaide schuld. - Geen
aanleiding tot terugbetaling.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass.,
25 september 1970, Arr. cass., 1971,
biz. 78.
Burgerlijke rechtsvordering. - Burgerlijke rechtsvordering volgend uit een
misdrijf. -Wet van 17 april 1878, artike1 24, 26 en 27. - Rechtsvordering
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verjaard na verioop van vijf jaren te
rekenen van de dag waarop het bij de wet
ais rnisdrijf omschreven feit is gepieegd.
Rechtsvordering die niet v66r de
strafvordering kan verjaard zijn.
Oonciusie van Prbcureur-generaai
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
28 oktober 1971, Bttll. en .PASIO.,
1972, biz. 200.

VEROORDELING MET UITSTEL
EN OPSCHORTING .VAN DE
VEROORDELING.
Uitstei van de tenuitvoerlegging van
de straffen. - Wet van 29 juni 1964,
artikel 8. - Rechtscolleges Inmnen dit
uitstel geiasten bij de veroorcleiing tot
een of meer straffen van niet meer clan·
drie jaar. Veroordeling tot een of
meer straffen. - Begi·ip.
Noot, getekencl F. D., onder cass.,
19 rnaart 1974, A1'T. cass., 1974,
blz. 794.

Oonclusie van Advocaat-generaai
Krings, v66r cass., 28 ja11uari 1975,
A1T. cass., 1975, blz. 596.

VERZET.
Strafzaken. - Termijn waarbinnen het
verzet moet worden gedaan. - Gevolg
van ovennacht.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
24 januari 1974, AT?'. cass., 1974,
blz. 576.
Strafzaken. - Strafvordering. - Beslissing die de beldaagde bij verstek veroordeelt. - Verzet. - Eiser in verzet
verschijnt niet tijdens de voor de beha:ndeling van het verzet gestelde terechtzitti:ng. V erzet ong·edaa11 verldaard
zonder dat het openbaar mi:nisterie dit
heeft gevorderd. - Wettelijld1eid.
Noot 2, getekend A. T., onder cass.,
15 oktober 1975, ATT. cass., 1975,
blz. 224.

VERZEKERINGEN.

VONNISSEN EN ARRESTEN.

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Gestolen
voertuig. -Heling. -Heier uitgesioten
uit de verzekering.
Noot, getekencl E. K., onder cass.,
· 6 december 1971, A1·T. cass., 1972,
blz. 342.

Burgerlijke zake:n. - Verschijning van
een handelsvennootschap in persoo:n. Mogelijkhede:n.
Oonciusie va:n Eerste aclvocaat-generaal Mahaux, v66r cass., 19 mei 1972,
AT1'. cass., 1972, biz. 876:

Verplichte aansprakelijldleiclsverzekering inzake motorrijtuigen. - Font gepleegd door de lasthebbers of aangestelden van de werkgever. - Verzekeraar
tegen de burgerrechtelijke aansprakelijk;
heid van de werkgever is voor het geheei
jegens de getroffenen aansprakelijk, zelfs
indien deze in dienst zijn van de werkgever.
Oonclusie van Aclvocaat-generaal
Krings, v66r cass., 28.januari 1975,
An·. cass., 1975, blz. 596.
Arbeiclsongeval. - Ongeval op de weg
naar of van het werk. Ongeval te
wijten aan de font van de aangestelde
van de vverkgever van de getroffene. Aangestelcle gedekt door de verzekering
tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van· de werkgever. - Subrogatoire
vordering van de verzekeraar-arbeidsongevallen tegen de verzElkeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de werkgever. Grondslag van deze
vordering.

Burgeriijke zaken. - Verschijning in
rechte. - Pieiten. - Onderscheid.
Oonciusie van Eerste advocaat-generaai Mahaux, v66r cass., 19 mei 1972,
A1·r. cass., 1972, biz. 876.
Door een buitenlandse rechtbank regelmatig gewezen vonnis betreffende de
staat van de perso:ne:n. - Vonnis clat in
Beigie gezag van gewijsde heeft. - Voorwaarden.
Oo:iwiusie van Procureur-generaai
Ganshof van cler Meersch, v66r cass.,
29 maart 1973, Bull. en PAsiO.,
1973, biz. 725.
Door eeh buite:nlandse rechtbank regelmatig gewezen von:nis betreffende de
staat van de persone:n. - Vonnis dat
gevolg heeft in Belgie. - V oorwaarden.
Oonclusie van Procureur-ge:neraal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
29 maart 1973, Bull. en PASIC.,
1973, blz. 725.
Vorclering van de burgerlijke partij
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aanhangig bij de·rechter die van de strafvordering kenilis heeft genomen.
Vrijspraak. Rechter die zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van
de burgerlijke rechtsvorderiilg.- Draagwijdte van deze beslissing. ·
Noot, get. E. K., onder cass., 25 mei
1973, A1·1·. cass., 1973, blz. 936.
Vordering tot verbetering. - Bestreden beslissing. - V oorwaarden voor de
ontvankelijkheid van de vordering.
Noot; getekend P. M., onder cass.,
25 februari 1974, A1·i·: cass., 1974,
blz. 697.
Strafzaken. - Burgerlijke rechtsvordering. ~ Advies 'van het openbaar
ministerie.
Noot, getekend F. D., onder cass.,
3 december 1974, A1·1·. cass., 1975,
blz. 397.

VOORLOPIGE HECHTENIS.
Bevel tot aanhouding.- Beslissing tot
internering door de raadkamer uitgesproken wegens feiten waarvan het bevel tot
aanhoucling melding maakt. O,aderzoeksgerecht heeft Iiiet meer te beslissen
over de handhaving van de hechtenis.
. Noot, getekend R.· 0., onder cass.,
23 december 1974, A1·1·. cass,, 1975,
blz. 482.
Verdachte voorlopig vah zijri vrijheid
beroofd en binnen vierentwintig uren
voor de onderzoeksrechter . geleid. Verhoor van de verdachte door de onderzoeksrechter, aangevangen ·v66r het verstrijken van de vierentwintig uren en
zonder onderbreking ·voortgezet, doch
beeindigd kort na het verstrijken ervan.
- Bevel tot aanhouding uitgevaardigd
en betekend onmiddellijk na afloop van
het verhoor. - Wettelijkheid of onwettelijkheid van die hechtenis.
Noot 2, getekend A. T., onder cass.,
27 mei 1975, A1'1', cass., 1976,
blz. 1021. ·

VOORRECI!TEN
KEN.

EN

HYPOTHE-

.Voorrecht van de verkoper -van. be.
drijfsuitrustingsmaterieel. '-- Samenloop
van dit voorrecht en van het voorrecht
v.®· Q.e schuldeiser, die een panel heeft
()P de hand,elszaak.
Oonclusie van · Advocaat-generaa1
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Krings, v66r cass., 28 september
1972, Bull. en PASIC., 1973, blz. 103;

VOORZIENING IN CASSATIE.
Burgerlijke zaken. - Voorziening van
een halidelsvennootschap. ~ Regelma•
tigheid van de lastgeving van de advocaat
bij het Hof van cassatie, die de eisende
vennootschap vertegenwoordigt. - Bewijs. --.,. Onderscheid.
Oonclusie van Eerste advocaat-generaal
Mahaux, v66r cass., 22 oktober 1971,
An·. cass., 1972, blz. 196.
Termijn. ~ Strafzaken. - Bescher•
ming van de maatschappij. - V erdachte
onder aanhoudingsbevel door de raad~
kamer ge!nterneerd wegens feiten waarvan het bevel tot aanhouding melcling
maakt. ~ Hoger beroep van de ver·
dachte. - Kamer van inbeschuldigingstelling die, voordat zij zich over het
hoger beroep uitspreekt, de eiser in ho~er
beroep in' observatie stelt of die later
beslist deze inobservatiestelling te verlengen. - Voorziening tegen dit arrest
v66r de eindbeslissing. - Niet-ontvankelijld1eid.
Noot,. getekend R. 0., onder cass.,
23 december 1974, A1'1'. cass., 1975,
blz. 482 .
Tuchtzaken. W anneer heeft het
cassatieberoep opschortende kracht ?
Noot, getekend R. D., onder cass.,
12 juni 1975; A1'1'. cass., 1975,
blz. 1084.

VRIJHEID VAN VERENIGING.
Grondwet, artikel 20. - Grenzen van
de vrijheid van vereniging.
Oonclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
3 mei 1974, A1·r. cass., 1974, blz. 967.

WEGVERKEER.
Rijbewijs en leervergunning. -Internationaal verdrag nopens het wegverkeer, ondertekend te Geneve op 19 september 1949 en goedgekeurd bij hstndeling van de wetgevende macht van I april
1954. - Draagwijdte. ,
Oonclusie van Eerste advocaat-gene. raal Delange, v66f cass.; 10 juni
1974; Bull. en PA.s:W;, 1974; blz. 1033.
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Rijbewijs en leervergunning.- Overeenkomst tussen Belgie en het Verenigd
Koninkrijk Groot-Brittannie en Ierland
betreffende de wederzijdse erkenning
van rijbewijzen, op 11 december 1968
gesloten door wisseling van brieven. Geen toepassing op een Brits onderdaan
die in Belgie verblijft, er in het vreemdelingenregister is ingeschreven en houder
is van een bewijs van deze inschrijving.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Delange, v66r cass., 10 juni
1974, Bull. en PAsrc., 1974, biz. 1033.
Rijbewijs en leervergunning. - Persoon die in het vreemdelingenregister
in een Belgische gemeente is ingeschreven
en houder is van een bewijs van deze
inschrijving. - Besturen van een motorvoertuig op een openbare plaats. - Verplichting om houder te zijn van een door
de Belgische overheid afgegeven rijbewijs of leervergunning.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Delange, v66r cass., 10 juni
1974, Bull. en PASIC., 1974, blz. 1033.

WETTEN EN BESLUITEN;
Intmpretatieve wet. Geen terugwerking, maar een wet die een geheel
vormt met de gemterpreteerde wet.
Co'nclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
22 oktober 1970, Bull. en PAsrc.,
1971, blz. 144.
Procedurewet, Onmiddellijk van
toepassing.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass ..
22 oktober 1970, Bull. en PAsrc.,
1971, biz. 144,
Terugwerking. - Geen terugwerking
van de wetten en besluiten. - Begrip.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
22 oktober 1970, Bull. en PAsrc,,
1971, biz. 144.
Bevoegdheidswet.- Wet onmiddellijk
van toepassing.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
22 oktober 1970, Bull. en PAsrc.,
1971, blz. 144.
Reglementerende of verordenende
macht van de Koning.- Begrip.

Conclusie van Advocaat-generaal Dumon, v66r cass., 23 april 1971,
·Arr. cass., 1971, biz. 786.
Dwingende wet. Schending. Sanctie op deze schending.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
25 juni 1971, Arr. cass., 1971,
biz. 1081
Dwingende wet.- Begrip.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
25 juni 1971, Arr. cass., 1971,
biz. 1081.
Wet die de openbare orde raakt. Begrip.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
25 juni 1971, Arr. cass., 1971,
blz. 1081.
Procedurewet. Nieuwe wet. Onmiddellijk van toepassing. - Draagwijdte van de regel onder de gelding
van het Gerechtelijk Wetboek.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
25 juni 1971, Arr. cass., 1971,
biz. 1081.
Wet die de openbare orde raakt. Schending.- Sanctie op deze schending.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
25 juni 1971, Arr. cass., 1971,
blz. 1081.
Wet tot vaststelling van een exceptie
van nietigheid van een processtuk. Voorwaarden waaronder deze nietigheid
gedekt is onder de gelding van het
Gerechtelijk W etboek.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
25 juni 1971, Arr. cass., 1971,
blz. 1081.
Wet tot vaststelling van een exceptie
van nietigheid van een processtuk. Voorwaarden waaronder deze nietigheid
wordt aangenomen onder de gelding
van het Gerechtelijk Wetboek.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
25 juni 1971, Arr. cass., 1971,
blz. 1081.
Toepassing in de tijd. - W etten op
de bevoegdheid en de rechtspleging. Opeenvolgende wetten over de aanleg.
- Wet tot regeling van de ontvankelijkheid van het hoger beroep. - Gerechtelijk W etboek, artikel 3 en de wet van
10 oktober 1967 houdende dit wetboek,
overgangsbepalingen, artikel 4, derde lid,
en artikel 6. - Draagwijdte,
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Conclusie van Eerste advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass., 10 februari 1972, Bull. en PAsiC., 1972,
blz. 532.
Koninklijk hesluit van 5 oktober 1955
tot regeling van de overeenkomsten betreffende aannemingen van werken, leveringen en transporten voor rekening van
de Staat. - Bepalingen van de bijlage
bij dit koninklijk besluit. - Die bepalingen zijn wet in de zin van artikel 608
van het Gerechtelijk W etboek.
Noot, getekend F. D., onder cass.,
11 januari 1974, Arr. cass., 1974,
blz. 525.
W etten inzake bijzondere bevoegdheden. - Besluiten door de Koning genomen krachtens een wet inzake bijzondere bevoegdheden.- Begrip.
Conclusie

van

Procureur-generaal
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Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
3 mei 1974, A1·r. cass., 1974, blz. 967.
W etten inzake buitengewone bevoegdheden. - Besluiten door de Koning genomen krachtens een wet inzake buitengewone bevoegdheden. - Begrip.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
3 mei 1974, Arr. cass., 1974, blz. 967.
Wet van openbare orde. - BegTip.
Conclusie van Advocaat-generaal Lenaerts, v66r cass., 26 februari 1975,
An·. cass., 1975, blz. 729.

WOONPLAATS.
Gekozen woonplaats. - Begrip.
Noot, getekend E. K., onder cass.,
10 december 1971, Arr. cass., 1972,
blz. 361.

PLECHTIGE OPENINGSREDEN
VAN HET HOF VAN CASSATIE

15 augustus 1869. - Examen des arr~ts rendus en chambres reunies en matiere
civile, depuis !'installation de la Cour.
De H. Procureur-gj'lneraal M. Leclercq.
15 oktober 1870. - Examen des arrets rendus chambres reunies en matiere de
droit public et de droit administratif.
De H. Procureur-generaal M. Leclercq.
16 oktober 1871. - L'egalite devant la loi.
De H. Procureur-generaal Ch. Faider.
15 oktober 1872. - La fraternite dans les lois.
De H. Procureur-generaal Ch. Faider.
15 oktober 1873. - La publicite.
De H. P:wcureur-generaal Ch. Faider.
15 oktober 1874. - L'unite.
De H;. Procureur-generaal Ch. Faider.
15 oktober 1875. - La separation des pouvoirs.
De H. Procureur-generaal Ch. Faider.
16 oktober 1876. - Les quatre grandes libertes constitutionnelles.
De H. Procureur-generaal Ch. Faider.
15 oktober 1877. - L'auton,omie communale.
De H. Procureur-generaal Ch. Faider.
15 oktober 1878. - Les finances publiques.
De H. Procureur-generaal Ch. Faider.
15 oktober 1879. - La repression.
De H. Procureur-generaal Ch. Faider.
15 oktober 1880. - La force publique.
De H. Procureur-generaal Ch. Faider.
15 oktober 1881. ~ La force publique et la paix inMrieure.
De H. Procureur-generaal Ch. Faider.
16 .oktober 1882. - Le droit de petition.
De H. Procureur-generaal Ch. Faider.
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15 oktober 1883. - La justice et son palais.
De H. Procureur-generaal Ch. Faider.
15 oktober 1884. - La topique constitutionnelle
De H. Procureur-generaal Ch. Faider.
15 oktober 1885. - Le genie de la Constitution.
De H. Procureur-generaal Ch. Faider.
15 oktober 1886. - Les retours de jurisprudence.
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele.
1e oktober 1887. - Revue des arrets solennels rendus en matiere civile au cours
des quinze dernieres annees.
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele.
1 e oktober 1888. - Les anciens biens ecciesiastiques mis
nation.
De H. ProcureUI·-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele.

a

la disposition de la

Je oktober 1889. - M. le Procureur general Leclercq.
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele.
1e oktober 1890. - Du droit d'amortisation.
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele.
1 e oktober 1891. - Separation des pouvoirs spirituel et tempore!.
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele.
1 e oktober 1892. - Les lenteurs de !'administration de la justice civile.
De H. Eerste advocaat-generaal Melot.
·
2 oktober 1893. - Le Procureur general Faider.
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele.
1 e oktober 1894. - Propriete individuelle et collectivisme.
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele.
1e oktober 1895. - De !'occupation comme mode d'acquisition de la propriete
De H. Procureur-generaal Ch. Mesditch de ter Kiele.
1e oktober 1896. - Les lois ouvrieres, leur raison d'etre, leurs resultats.
De H. advocaat-generaal Bosch.
1 e oktober 1897. - Le juge unique et le recrutement de la magistrature en Belgique
De H. Eerste advocaat-generaal Melot.
1e oktober 1898. - De !'intervention du ministere public dans le jugement des
affaires civiles.
·
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele.
2 oktober 1899. - La ·ptesse sous le consulat et sous.l'empire.
De H. Advocaat-generaal Van Schoor.
1e oktober 1901. - De la recidive et de !'administration de la justice repressive.
De H. Procureur-generaal Melot.
·
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1 e oktober 1902. - De !'institution d'un Conseil d'Etat en Belgique.
De H. Advocaat-generaal R. Janssens.
1e oktober 1903. - Des origines de !'article 340 du Code civil.
De H. Procureur-generaal R. Janssens.
1e oktober 1904. - Le Comte de Neny et le Conseil prive.
De H. Procureur-generaal R. Janssens.
2 oktober 1905. - Le Premier President de Gerlache et le Premier President
Defacqz.
De H. Procureur-generaal R. Janssens.
1e oktober 1906. - Nicolas Bourgoingne. Le droit international prive.
De H. Procureur-generaal R. Janssens.
1e oktober 1907. - Philippe Wielant et !'instruction criminelle.
De H. Procureur-generaal R. Janssens.
1e oktober 1908. - Des pourvois dans !'interet de la loi.
De H. Procureur-generaal R. Janssens.
1e oktober 1909. - Du fait ala Cour de cassation.
De H. Procureur-generaal R. Janssens.
1e oktober 1910. - Syndicats et unions Professionnelles (Loi du 31 mars 1898)
De H. Procureur-generaal R. Janssens.
2 oktober 1911. - Le projet de loi sur la reorganisation de la police rurale.
De H. Procureur-generaal Terlinden.
1e oktober 1912. - Une actualite juridique De H. Procureur-generaal Terlinden.
1 e oktober 1913. - Les charilbres reunies administrative (periode de 1869 a 1913).
De H. Procureur-generaal Terlinden.

Le nouveau Code civil suisse.
Arrets en matiere civile, electorale

25 november 1918.- Seance solennelle de rentree.
De H. Procureur-generaal Terlinden.
1e oktober 1919. - La magistrature beige sous !'occupation allemande- Souvenirs
de guerre.
De H. Procureur-generaal Terlinden.
1e oktober 1920 - La magistrature beige depuis !'armistice.
De H. Procureur-generaal Terlinden.
1e oktober 1921. - Les chambres reunies- Arrets en matiere fiscale et criminelle
(periode de 1869 a 1921).
De H. Procureur-generaal Terlinden.
2 oktober 1922. - Oinquante annees de discours de rentree ala Cour de cassation
de Belgique (1869 a 1922).
De H. Procureur-generaal Terlinden.
1e oktober 1923. - Un jubile.
De H. Procureur-generaal Terlinden.
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1e oktober 1924. - La lutte contre l'avortement- Le secret medical.
De H. Procureur-generaal Terlinden.
I e oktober 1925. - De la Cour de cassation.
De H. Eerste advocaat-generaal P. Leclercq.
15 september 1926.- Adieux ..
De H. Procureur-generaal Terlinden.
15 september 1927.- Le conducteur d'une automobile, qui tue ou blesse un pieton:,
commet-il un acte illicite?
De H. Procureur-generaal P. Leclercq.
15 september 1928. '----Propos constitutionnels.
De H. Procureur-generaal P. Leclercq.
16 september 1929.- Sur le chemin de la liberte.
De Eerste advocaat-generaal B. J ottrand.
15 september 1930. - L'etablissement de la liberte.
De H. Eerste advocaat-generaal B. J ottrand.
15 \leptember 1931.- De certaines dispositions garantissanida liberte.
De H. Eerste advocaat-generaal B. J ottrand.
15 september 1932.- Les juges d'un peuple libre.
De H. Eerste advocaat-generaal B. J ottrand.
15 septembre 1933.- Des motifs des jugements et arrets.
De H. Eerste advocaat-generaal A. Gesche:
15 september 1934. - Des motifs des jugements et arrets.
De H. Eerste advocaat-generaal A. Gesch'e.
16 september 1935.- Une juridiction internationale de droit prive.
De H. Advocaat-generaal G. Sartini van den Kerckhove
15 september 1936. - De taak van magistraat en advocaat ·op het gebied van .het
strafrecht.
·
De H. Advocaat-generaal L. Oornil.
'_'

'

15 september 1937. - Reflexions sur !'instance et la procedure de cassation en
matiere repressive.
'
De H. Advocaat-generaal G. Sartini van den Kerckhove.
15 september 1938.- Over de overtredihgen 1n zake van douanen en accijnzen.
De H. Eerste advocaat-generaal A. Gesche.
I'

.

,-

15 september 1939. - Le Oonseil d'Etat et le Pouvoir Judic!aire,
De H. Advocaat-generaal R. Hayoit de Termicourt.
;15 septembre 1944.- Discours prononce a !'audience solennelle de rentree.
De H. Eerste advocaat-generaal L. Oornil.
15 september 1945.- De juridische gevolgen van de brand in de gri:ffie van het Hof
van verbreking.
·
·I
De H. Advocaat-generaal R. Janssens de ·Bisthoven.
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16 september 1946.- Propos sur le droit criminel.
De H. Procureur-generaal L. Cornil.
15 september 1947.- De wederopbouw van het Justitiepaleis te Brussel.
OL De H. Procureur-generaal L. Comil.
15 september 1948. -La Cour de cassation De H. Procure11r-generaal L. Cornil.

Ses origines et sa nature.

15 september 1949.- De vrouw in de rechtsbedeling.
De H. Advocaat-generaal Ch. Colard.
15 september 1950. - La Cour de cassation De H. Procureur-generaal L. Cornil.

Considerations sur sa mission.

15 september 1951.- Een voorontwerp van wet betreffende de misdadige jeugd.
De H. Procureur-generaal L. Cornil.
15 september 1952.- La Cour de cassation De H. ProcureuT-generaal L. Cornil.

R8formes mineures de la procedure.

15 september 1953.- Ret Hof van verbreking in 1853.
De H. Eerste Advocaat-generaal R. Hayoit de Termicourt.
15 september 1954.- Propos sur l'iuticle 95 de la Constitution.
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt.
15 september 1955. - De parlementaire immuniteit.
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt.
15 september 1956.- Un aspect du droit de defense.
De H. Procureur-generaal 'R. Hayoit de Termicourt.
16 september 1957.- Bedrog en grove schuld op het stuk van niet-nakoming van
contracten.
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de. Termicourt.
1 e september 1958. - Les reclamations en matiere d'imp6ts sur les revenuil. •
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt.
1 e september 1959. - Overwegingen omtrent de bestraffing van de sluikerij ter zake
van douane.
De H. Eerste advocaat-generaal R. Janssens de Bisthoven.
1e september 1960.- Le Conseil superieur du Congo- 1889-1930.
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt.
1 e september 1961. - Rechtsbewustzijn en volkenrechtelijk strafrecht.
De H. Advocaat-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch.
1 e september 1962. - La Cour de cassation et la loi etrangere:
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt.
2 september 1963. - Conflict tussen het verdrag en de interne wet.
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt.
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1 6 september 1964.- Les pourvois dans !'interet de la loi et les denonciations sur
ordre du Ministre de la Justice.
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt.
1 e september 1965. - Overwegingen bij artikel 2 van het Strafwetboek.
De H. Advocaat-generaal L. Depelchin.
1 6 september 1966.- Considerations sur le projet de Code judiciaire.
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt.
1 6 september 1967.- De voltallige zittingen in het Hof van cassatie.
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt.
2 september 1968. - Reflexions sur le droit international et la revision de la Constitution.
De H. Procureur-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch.
1 6 september 1969.- De Belgische rechter tegenover het internationaal Recht en
het gemeenschapsrecht.
De H. Procureur-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch.
1 e september 1970. - Propos sur le texte de la loi et les principes generaux du droit
De H. Procureur-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch.
1e september 1971.- Het rechterlijk gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek.
De H. Eerste advocaat-generaal P. Mahaux.
16 september 1972.- Reflexions sur la revision de Ia Constitution.
De H. Procureur-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch.

3 september 1973. - Overwegingen omtrent de kunst recht te spreken en de uitoefening
van het rechterlijk ambt.
De H. Procureur-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch.
,2 september 1974. -De !'intervention de la Cour de cassation dans le dessaisisse-

ment du juge et dans le renvoi d'un tribunal
De H. Procureur-generaal Delange.

a un autre.

1e september 1975. - De opdracht van de hoven en rechtbanken. Enkele overwegingen.
De H. Eerste advocaat-generaal F. Dumon.
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