ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
VAN DE ARRESTEN
OPGENOMEN IN DE VERZAMELING

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CAS SA TIE

JAARGANG 1976

Alfabetische lijst van de titelwoorden waaronder de korte
inhoudsopgaven gerangschikt zijn (1).
A
Aansprakelijkheid (buiten
overeenkomst).
Adoptie.
Advocaat.
Advocaat bij het hof van
cassatie.
Afpaling.
Afstamming.
Afstand.
Ambtenaar.
Arbeid.
Arbeidsongeval.
Arbeidsovereenkomst.
Arbeidsreglement.
Arbeidsvoorziening,
Architect (tucht en bescherming van de titel) .
Auteursrecht.
Automobielen,
autobussen, autocars en taxi's.

B
Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen.
Bedreigingen.
Bela sting.
Belasting op slijterijen
van gegiste dranken.
Belasting over de toegevoegde waarde.

Beroepsgeheim.
Beroepsziekte.
Berusting.
Bescherming van de maatschappij (Wet tot).
Beslag.
Betaling.
Betekening van exploten.
Betichting van valsheid.
Bevoegdheid en aanleg.
Bewaargeving.
Bewijs.
Bezit.
Bloedproef.
Brieven.
Burgerlijke rechtsvordering.

c
Cassatie.
Cassatiemiddelen.
Cheque.
Collectieve arbeidsovereenkomst.

D
Dagvaarding.
Deelneming aan misdrijven.
Desertie.

Deskundigenonderzoek.
Diefstal en afpersing.
Dienstplicht.
Dieren.
Dronkenschap.

E
Echtscheiding en scheiding van tafel en bed.
Eigendom.
Elektrische energie.
Eredienst.
Erfdienstbaarheid.
Europese gemeenschappen.

F
Faillissement, gerechtelijk akkoord en faillissementsakkoord.
Flessentrekkerij.

G
Gemeente- en provinciebelastingen.
Gemeenteverordening.
Geneeskunst.
Gerechtsdeurwaarder.
Gerechtskosten.
Grondwet.

(1) N. B. Onder elke korte inhoudsopgave worden de datum van het arrest en de
bladzijde, waar het in de verzameling gedrukt staat, vermeld.
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H
Handelszaak.
Heling.
Herstel in eer en rechten.
Herziening.
Hof van assisen.
Hoger beroep.
Hoofdelijkheid.
Huur van goederen.
Huwelijk.
Huwelijkscontract.

I
Indeplaa tststelling.
In het buitenland bedreven misdrijf.
Inkomstenbelastingen.
Inmenging in openbare
ambten.
Internationale verdragen.

J
Jacht.
J eugdbescherming.

K
Koop.
Kart geding.

Ondernemingsraad en veiligheidscomite.
Onderzoek (in strafzaken).
Onderzoeksgerechten.
Onopzettelijk toebrengen
van verwondingen en
onopzettelijk doden.
Onrechtmatige mededinging.
Onsplitsbaarheid.
Onteigening ten algemenen nutte.
Ontucht en prostitutie.
Openbaar ministerie.
Openbare dienst.
Openbare orde.
Oplichting.
Opzettelijk
toebrengen
van verwondingen en
opzettelijk doden.
Overeenkomst.
Overspel.

p
Pan d.
Prejudicieel geschil.

R

Militair.
Minder-validen.
Misbruik van vertrouwen.
Misdrijf.

Raad van State.
Rechtbanken.
Rechten van de verdediging.
Rechterlijk gewijsde.
Rechterlijke macht.
Rechterlijke organisatie.
Rechtsbeginselen (Algemene).
Rechtsvordering.
Redenen van de vonnissen
en arresten.
Regeling van rechtsgebied.
Rekenhof.
Rust- en overlevingspensioen.

N

s

Nachtgerucht of nachtrumoer.
Natuurlijk kind.
Nieuwe eis.
Nijverheidstekeningen en
-modellen.

Samenhang.
Samenloop van misdrijven.
Schenkingen en testamenten.
Schip. - Scheepvaart.
Sociale zekerheid.
Soevereine
beoordeling
door de feitenrechter.
Spelen en weddenschappen.
Spoorwegvervoer.

L
Laster en eerroof.
Levensonderhoud.
Lijfsdwang.
Loon.

M

0
Omkoping van ambtenaren.
Onbekwaamverklaring en
gerechtelijk raadsman.

Springstoffen.
Stedebouw.
Straf.
Strafvordering.

T
Taalgebruik.
Telegraaf en telefoon.
Tussenkomst.

u
Uitkering tot onderhoud.
Uitlevering.

v
Valsheid en gebruik van
valse stukken.
Vennootschappen.
Verbintenis.
Vergoedingspensioen en
herstelpensioen.
Verhaal op de rechter.
Verjaring.
Vernieling van andermans roerende eigendommen.
Vernieling van titels.
Veroordeling met uitstel
en opschorting van de
veroordeling.
Verwijzing na cassatie.
Verwijzing van een rechtbank naar een andere.
Verzekeringen.
Verzet.
Vonnissen en arrest en.
Voorlopige hechtenis.
Voorrechten en hypotheken.
Voorziening in cassatie.
Vrijheid van eredienst.
Vrijheid van koophandel
en nijverheid.

w
Waren en goederen (Misbruik in de handel in).
Waterlopen.
Waters.
Wegverkeer.
Werkloosheid.
Wetten en besluiten.
Wisselagent.
Woonplaats.
Wraking.

z
Ziekte- en invaliditeitsverzekering.
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A
AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST).

(BUITEN

1. W egverkeersongeval. - Fouten
do01• twee best~tu1·ders van voe1·tuigen begaan. - Geen oorzakelijk ve1·band tussen
de fout van een bestuu1·de1· en de schade. Kan hieruit worden afgeleid dat de andere
best~turder een onvoorzienba1•e hinde1·nis
heeft doen ontstaan en in stand gehouden.
- Wanneer, bij een wegverkeersongeval,
door twee bestuurders van voertuigen
fouten begaan zijn, rechtvaardigt de
rechter, die beslist dat er tussen de fout
van ee~ van de bestuurders en de Schade
ten gevolge van het ongeval geen oorzakelijk verband bestaat, wettelijk deze
beslissing door erop te wijzen dat de
andere bestuurder een onvoorzienbare
hindernis heeft doen ontstaan en in
stand gehouden, aldus aannemend dat
de schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, zich in elke onderstelling zou
hebben voorgedaan en dus zelfs zonder
de fout van de eerste bestuurder.
8 september 1975.
31.
2. - Schade Ve1'001'Zaalct do01· de samenlopende fouten van ve1·schillende personen. - Eeniede1' van hen is t.a.v. het
slachtojfe1• gehottden tot volleclige schadevergoecling. - Wanneer door de samenlopende fouten van verschillende personen schade is veroorzaakt, is eenieder
van hen t.a.v. het slachtoffer gehouden
tot volledige vergoeding van de schade.
(Art. 1382 B.W.)
9 september 1975.
49

3. - 001·zakelijk vm·bancl t~tssen fout
en schade. - Onaantastbare beoordeling.
- De feitenrechter beoordeelt onaantastbaar in feite of er al dan niet een oorzakelijk verband tussen fout en schade
bestaat. (Art. 1382 B.W.).
9 september 1975.
50 en 198.

4. - W egve1•keersongeval. Ve1·goecling van de materiele schade van de getroffene doo1· zijn verzekemar die in zijn

rechten is getreden. Rechtsvordering
van de get1·ojjene tegen de clader van het
ongeval en cliens verzekemM. - Beslissing waarbij de materiele en m01·ele
schacle samen worclt vastgestelcl of een
kleine1' beclrag clan hetgeen aan de get1'offene voo1' de mate1·iele schacle alleen wercl
betaalcl en waa1·bij de rechtsvorde1·ing van
de getroffene worclt afgewezen. - Onwettelijke beslissing. Onwettelijk is de
beslissing die, rechtdoende op de rechtsvordering van de getroffene van een
wegverkeersongeval tegen de dader van
dit ongeval en tegen diens verzekeraar,
na vergoeding van zijn materiele schade
alleen door een verzekeraar die in zijn
rechten is getreden, de materiele en
morele schade van de getroffene vaststelt
op een lager bedrag dan hetgeen hem
werd betaald voor zijn materiele schade
alleen en zijn rechtsvordering tegen de
dader van het ongeval en tegen diens
verzekeraar afwijst. (Artt. 1382 en
1383 B.W., art. 3 en 4 voorafgaande
titel van het W etboek van Strafvordering, en art. 22 wet van l l juni 1874.)
29 september 1975.
127

5. Beurscommissie. Fout gepleegcl in de uitoefening van de opdracht welke op haar rust krachtens
m·tikel 93, 4°, van titel V, boek I, van het
W etboek van koophanclel en in het toezicht wegens de algemene verplichting tot
voo1·zichtigheid die haar oorsprong vinclt
in de a1·tikelen 1382 en 1383 van het
Burge1"lijlc W etboek. Fout wam·doo1·
aan een ancler schade is beroklcend. Aquilische aansprakelijkheid van de Beu?'scommissie. De aquilische aansprakelijkheid van de beurscommissie staat
op het spel wanneer zij een fout heeft
begaan in de uitoefening van de opdracht
welke op haar rust krachtens artikel 93,
4°, van titel V, boek I, van het Wetboek
van koophandel en in het toezicht
wegens de algemene verplichting tot
voorzichtigheid welke haar oorsprong
vindt in de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk W etboek, en wanneer
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deze fout aan derden schade heeft
berokkend.
9 oktober 1975.
173

6.- Oorzakelijk vm·band tttssen fout
en schade. - Begrip. - De feitenrechter
die erop wijst dat, zonder de fout begaan door de verweerder, de schade niet
zou zijn ontstaan zoals ze zich heeft voorgedaan, stelt wettelijk het oorzakelijk
verband vast, waardoor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de dader van
deze fout wordt gerechtvaardigd. (Artikelen 1382 en 1383 B.W.)
14 oktober 1975.
198
7. - W egvm·keer. - Aan1·ijding tussen twee vom·tuigen. - Bestuu1·ders die
iede1· een overt?·eding van het wegverkem·sreglement hebben begaan. - Overtreding van een VOm'1'angs1•egel dam· een
van de best1tu1·de?'B. Slttit het oorzakelijk verband tussen de ove1't1·eding
van de andere bestuu1·der en de aanrijding niet uit. - W anneer twee bestuurders bij een aanrijding een overtreding
van het wegverkeersreglement begaan,
sluit de overtreding van een voorrangsregel door de ene bestuurder het oorzakelijk verband tussen de overtreding
van de andere bestuurder en de aanri j ding niet nit.
14 oktober 1975.
198
8 . - Ovm·spel.
Nadeel van de
echtgenoot die een klacht indient.
Begrip.- Het arrest waarin wordt vastgesteld dat niet kan worden beschouwd dat
een echtgenoot is beledigd door het overspel van zijn vrouw, waarmee hij heeft ingestemd en dat hij zelfs uitgelokt heeft,
beslist wettelijk dat de burgerlijke rechtsvordering van die echtgenoot niet gegrond is. (Art. 1382 B.W.)
20 oktober 1975.
227

9. Burenhinde~·. H inde1· aan
een eigendom ve1·oorzaakt dam· werken
op een naburig e1j. - Aansprakelijkheid
van degene die verb1•eking van het evenwicht tttssen de erven heeft ve1·om·zaalct,
ongeacht of hij de eigenaar is van het
e1j dat de hinder heejt ve?'om·zaalct op
degene die, t.a.v. dit e1j over een van
de elementen van het eigendoms1·echt
beschilckend, de we1·lcen heeft doen ttitvoeren. - Verbreking van het evenwicht
tussen naburige erven ten gevolge van
werken waardoor stoornis wordt bewerkt
die de gewone burenhinder overschrijdt,
verplicht de dader zulks goed te maken,
ongeacht of hij eigenaar is van het erf
dat de hinder heeft veroorzaakt of

degene die, t.a.v. dit erf over een van de
elementen van het eigendomsrecht beschildmnd, de werken heeft doen uitvoeren.
31 oktober 1975.
285

10. - Fout die slechts de middellijlce
oorzaalc van de schade is. - Aansprakelijkheid van de gene die de fout heeft begaan. - V oo?'Waa?'de. - Opdat een font,
die slechts de micldellijke oorzaak van de
schade is, leidt tot de aansprakelijkheid
van degene die ze heeft begaan, is het
nodig, doch volstaat het, dat het verband
tussen de font en de schade een oorzakelijk verband is, dit wil zeggen dat
zonder de font de schade, zoaJs zij zich
in conm·eto heeft voorgeclaan, niet zou
ontstaan zijn. (Art. 1382 en 1383 B.W.)
(Impliciete oplossing.)
298
4 november 1975.
11. - W egve?·lcee?'songeval.
Fouten
van twee besttttwders. - Geen om·zalcelijk
ve1·band tussen de fout van de ene bestuu?·de1' en de schade. - V alt niet af te
leiden uit het feit alleen dat dit ongeval
zich zonde1· de jottt van de andere bestttunlM· niet zou hebben voorgedaan. W anneer bij een verkeersongeval door de
twee bestunrders fonten begaan zijn
kan de rechter het ontbreken van oorzakelijk verband tnssen de font van
de ene bestnnrder en de schade ten gevolge van dit ongeval niet afieiden nit de
feit aileen dat de schade zich niet zou
hebben voorgedaan zonder de fout van
de andere bestunrder. (Art. 1382 B.W.)
27 november 1975 en 27 januari 1976.
399 en 620

12.- Ve~·lcee?'songeval. Kntisen
enlcel mogelijlc indien de bestuu1·de1· van
een de?' VOe?'tUigen op de gelijlcg?'ondse be1·m
aan zijn ?'echterzijde rijdt. - Be?"ln die
geen rijwielpad is. - Bestuu1·de1· die niet
op die berm 1·ijdt. - Bestuttrder van het
ande1•e voe1·tuig die niet stopt. - Rechter
die beslist dat deze laatste bestutt1'de1•
geenfottt heeft begaan.- Wettelijlcheid.De rechter die vaststelt dat, daar
wegens de breedte van de rijbaan twee
voertnigen elkaar niet konclen krnisen, de
bestnnrder van een ervan niet reed op de
gelijkgrondse berm aan zijn rechterzijde, die niet het rijwielpad is, waardoor
het krnisen gemakkelijk werd maar naar
links nitweek en op een ander voertuig
botste, beslist wettelijk dat de bestuurder
van dit laaste voertnig, wiens redelijke
voornitzichten verijdeld werden, geen
font had begaan door niet te stoppen en
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met name de artikelen 20 en 27-l van
het wegverkeersreglement niet had overtreden.
1 december 1975.
407

13. HctndelsveTtegenwooTdige~· ontslagen, wegens 1·edenen die niet zijn bewezen of die het ontslctg VOOTdat hij een
jaa1· heeft gewe1·kt niet Techtvam·digen
opdat hij 1·echt zon hebben op de t~it
winningsveTgoeding. Rechtsvm·de1'ing
welke niet lean geg1•ond wonlen ve1·klam·d
in zoveTTe zij sp1•eekt van de qnasi-delictnele aanspmkelijkhei(l van de we1·Jcgeve1'. - Wanneer een handelsvertegenwoordiger die wegens redenen die niet
zijn bewezen of die het ontslag voordat
hij een jaar heeft gewerkt niet rechtvaardigen opdat hij recht zou hebben op de
uitwinningsvergoeding, vraagt dat de
werkgever op grond van artikel 17 van
de wet van 30 juli 1963 tot instelling
van het statnut der handelsvertegenwoordigers wordt veroordeeld tot betaling van
schadevergoeding, is onwettelijk het arrest dat de rechtsvordering gegrond verklaart zonder vast te stellen dat de aan de
werkgever te wijten font en de door deze
fout veroorzaakte schade geen betrekking
hebben op de nitvoering van de overeenkomst.
3 december 1975.
417
14. - Oorzakelijk veTband tt~ssen fot~t
en schade. - BegTip. - Niet wettelijk
verantwoord is de beslissing dat er
tnssen een fout en de schade geen oorzakelijk verband bestaat, op grond clat
de font slechts de aanleiding van de
schade en niet de oorzaak ervan was,
als uit de vaststellingen van die beslissing niet blijkt dat de schade, zoals
zij zich heeft voorgedaan, zich niettemin
zonder deze font zou voorgedaan hebben. (Art. 97 Grondwet en artt. 1382
en 1383 B.W.)
15 december 1975.
467

15. - W egve1·keeTS1'eglement.
Vonnis waaTin wordt beslist dat een font de
aanleiding van het ongeval doch niet
de om·zaalc e1·van was. - Vaststellingen
van het vonnis waa1•nit niet lean wo1·den
afgeleid dat het ongeval zich niet zon
vooTgedaan hebben zonde1• deze font. Onwettelijlce beslissing. - Niet wettelijk
verantwoord is de beslissing dat er tussen
een fout en de schade geen oorzakelijk
verband bestaat, op grond dat de fout
slechts de aanleiding van de schade en
niet de oorzaak ervan was, als nit de
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vaststellingen van die beslissing niet
blijkt dat de schade, zoals zij zich heeft
voorgedaan, zich niettemin zonder deze
font zon voorgedaan hebben. (Art. 97
Grondwet en artt. 1382 en 1383 B.W.)
15 december 1975.
467

16. - Wegve1•lcee1'Songeval.
Beslissing wam·bij een bestn1~TdeT alleen aanspmkelijk woTdt ve1•klaa1'd voor de schade.
- Geen vaststelling wam·nit kan woTden
afgeleid dat de schade zich oolc zon hebben
voo1·gedaan zonde1• de font welke ten laste
van de andere bestu1wder weTd vastgesteld.
- Niet wettelijk vemntwom·de beslissing.
- Niet wettelijk verantwoord is de beslissing waarbij een bestunrder aileen
aansprakelijk wordt verklaard voor de
gevolgen van een wegverkeersongeval,
als zij niet constateert dat de schade zoals
zij zich heeft voorgedaan, zich ook zou
hebben voorgedaan zonder de font welke
ten laste van de andere bestnnrder werd
vastgesteld. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
22 december 1975 en 22 maart 1976.
494 en 851
17. Schade veroo1·zaakt dooT de
1·espectieve fouten van veTschillende pe1'sonen. - Eeniede~· van hen is t.a.v. het
slachtoffe1' gehot~clen tot volledige schadevergoeding. - Wanneer door de respectieve fonten van verschillende personen
schade is veroorzaakt, is eenieder van
hen t.a.v. het slachtoffer gehonden tot
volledige schadevergoeding. (Artt. 1382
en 1383 B.W.)
22 december 1975.
494
18. - Schade opgelopen dooT iemand
aan wie een kind we1·d toeve1't1•onwd dat
doo1· een ongeval wm·dt get?·offen. - Schade
die Jean wo1·den veTgoed. - De schade
opgelopen door iemand aan wie een kind
werd toevertrouwd doordat dit kind door
een ongeval werd getroffen kan tot vergoeding aanleiding geven ongeacht de
aard van de band tussen de getroffene
en de benadeelde. (Artikelen 1382 en
1383 B.W.)
22 december 1975.
498
19.- Doding. -Schade wellce vom· de
echtgenoot van de get1·of!ene vooTtvloeit t~it
het ve~·lies van de bed1•ijfsinkomsten van
deze laatste. - Schade wellce moet woTden
vastgesteld met inachtneming van de veTrnoedelijke winstgevende levensduu1· van
de get1·offmw en van de veTmoedelijke levensduu1' van de oveTlevende echtgenoot, indien
deze mindeT lang is clan de veTrnoedelijlce
levensduuT van de getTof/ene. - W anneer
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de schade, welke door de echtgenoot van
de getro:ffene van een dodelijk ongeval
voortvloeit uit het verlies van de bedrijfsinkomsten van deze laatste, bestaat in
het verlies van de inkomsten waaruit hij
een persoonlijk voordeel trok, moet deze
schade vastgesteld worden met inachtneming niet aileen van de winstgevende
levensduur van de getro:ffene, doch ook
van de vermoedelijke levensduur van de
overlevende echtgenoot, indien deze minder lang is dan die van de getroffene.
(Artt. 1382 en 1383 B. W.)
5 januari 1976.
515

20. - Oorzalcelijk verband tussen fout
en S':hade. - Beg1;ip. - Er bestaat een
oorzakelijk verband tussen een fout en
schade, wam1eer de schade zich zonder
de font niet zou hebben voorg-edaan zoals
zij in werkelijldleid is ontstaan, zelfs
indien de font niet cle rechtstreekse oorzaak van de schade is. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
6 jannari 1976.
523
21. Beslissing waarbij aan de
benadeelde partij vergoeding wegens onbestaande sahade wonlt toegelcend.
Onwettelijlcheid.- Onwettelijkis de beslissing die aan de benadeelde partij vergoeding wegens onbestaande schade toekent,
zoals de beslissing die schadevergoeding
toekent wegens het verlies van gewone
kinderbijslag, wanneer deze door kinderbijslag voor wezen werd vervangen. (Artikelen 1382 en 1383 B.W. ; art. 56bis
gecoiird. wetten betre:ffende de kinderbijslag voor loontrekkenden.)
19 jannari 1976.
585
22. - Doden. - Vaststelling van het
deel van de inlcomsten van het slaahtof!e1·
dat zijns gezinsleden genoten. - Reahtm·
lean t•elcening hmtden met de gezamenlijke
inkomsten van het gezin. - Voo1·waa1·de.
- V oor de vaststelling van het deel van
de inkomsten van het slachtoffer van het
misdrijf cc onopzettelijk doden » dat zijn
gezinsleden genoten, kan de rechter
rekening honden met de gezamenlijke
gezinsinkomsten, wanneer deze, zoals de
vergoeding voor de kleding van een
militair, het bedrag bemvloeden van het
dee! van de inkomsten dat de gezinsleden genoten. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
19 jannari 1976.
585
23. deel van
waa1·uit
soonlijlc

Doden. - Vaststelling van het
de inlcomsten van het slaahtoffe1'
zijn 1'eahtverk1·ijgenden een pervoo1·deel trolclcen. - Soevereine

beom·deling. - De vaststelling van het
dee! van de inkomsten van het slachtoffer van het misdrijf cc onopzettelijk
doden » waaruit zijn rechtverkrijgenden
een persoonlijk voordeel trokken wordt
soeverein beoordeeld door de feitenrechter.
19 jannari 1976.
585
24. - Vonnis dat een gemeente en de
Staat in solidum ve1·oo1'deelt tot het vergoeden van een schade. Beslissing
gegrond op het feit dat de gemeente lcrachtens de m·tilcelen 1382 en 1383 van het
Bu1'(Je1·lijlc W etboelc aanspralcelijlc is en
dat de Staat lcraahtens a1·tilcel 1384 van het
Bu1·ge1'lijlc Wetboelc aanspmlcelijlc is. Wettelijlcheid. - Is niet door tegenstrijdigheid aangetast het vonnis dat een
gemeente en de Staat in solidum veroordeelt tot het vergoeden van een schade
op grond dat de gemeente lu·achtens de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
\iVetboek aansprakelijk is wegens nietnaleving van haar verplichting om de
veiligheid van de doorgang in de straten
te verzekeren na een ongeval dat het
nemen van maatregelen voor de veiligheid van het verkeer noodzakelijk maakte, en dat de Staat lnachtens artikel1384
van het Burgerlijk W etboek aansprakelijk is in zijn hoedanigheid van bewaarder
van een gebrekkige zaak. (Art. 97 Grondwet.)
5 febrnari 1976.
666

25.- Aanspmlcelijlcheid voor het gebrelc
van een zaalc. - Aanspmlcelijlcheid van
de bewaaTdm· tenzij hij het VM'moeden van
sah~tld wee1·legt. Hij die een zaak onder
zijn bewaring heeft is aansprakelijk voor
de schade die door het gebrek van deze
zaak wordt veroorzaakt, behalve dat hij
het vermoeden van sehuld kan weerleggen door te bewijzen dat de schade aan
een vreemcle oorzaak te wijten is. (Artikel 1384 B.W.)
5 februari 1976.
666
26.- Aanspmlcelijlcheid voo1· het gebrek
van een zaalc. - Artikel 1384, lid 1, van
het Btt1'ge1'lijlc Wetboelc.- Beg?'ip.- Hij
die op grond van artikel 1384, lid 1,
van het Bnrgerlijk W etboek vergoecling
vordert voor de door een zaak veroorzaakte schade moe·b enkel bewijzen dat de
bewaarder een gebrekkige zaak onder zijn
bewaring had, dat de eiser schade heeft
geleden en dat er tnssen deze schade en
het gebrek van de zaak een oorzakelijk
verband bestaat ; het vermoeden van
font dat alsdan ten laste van de bewaar-
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der bestaat kan slechts worden weerlegd
zo hij bewijst dat de schade niet aan het
gebrek van de zaak, 1naar aan een vreemde oorzaak te wijten is : toeval, overlnacht, daad van een derde of van het
slachtoffer.
683
12 februari 1976.

27. - Aansprakelijkheid vom· het geb?·ek
van een zaak. - A1·tikel 1384, lid 1, van
het Burgerlijk Wetboek. -De bewaa?·der
van de zaak leve1·t het bewijs van zijn onove?·kom'elijke onwetendheid omtrent het
geb?·ek van deze zaak.- Geen uitwerking.
- Het door de bewaarder van de zaak
geleverde bewijs van zijn onoverkomelijke onwetendheid omtrent het gebrek
van deze zaak, welke ook de oorsprong
van dit gebrek zij, neemt zijn aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 1384, lid 1,
van het Burgerlijk "\Vetboek niet weg.
12 februari 1976.
683
28. ~ Omvang van de schade. - Beom·deling door de feitenrechtm·. De
rechter beoordeelt soeverein in feite de
omvang van de door een ongeoorloofd
feit veroorzaakte schade.
8 maart 1976.
776
29. - Mate1·iele schade ten gevolge van
de aantasting van de lichamelijke gaafheid
en de arbeidsgeschilctheid van het slachtoffer. - Beg1·ip. - De materiele schade
ten gevolge van de aantasting van de
lichamelijke gaafheid en de arbeidsgeschiktheid van de getroffene komt niet
alleen tot uiting in de vermindering van
diens economische waarde op de arbeidsmarkt maar ook in de noodzakelijkheid
van een grotere krachtsinspanning bij
het volbrengen van zijn normale taak.
(Artt. 1382 en~383 B.W.)
8 maart 1976.
776
30. Ve1·goeding van de materiele
schade ten gevolge van een ongeval. - Betaling aan het slachtojfe?· van het ongeval,
van zijn contmctuele of statutai?·e bezoldiging gedurende de tijd van zijn a?·beidsongeschilctheid. - Omstandigheicl zoncle?'
gevolg op de ve1•goecling die ve?'Schulcligd
is door de clade?' van de schacle. - De
vergoeding welke door de dader van de
schade aan het slachtoffer van een ongeval verschuldigd is voor het materiels
nadeel ten gevolge van de aantasting
van zijn arbeidsgeschiktheid wordt niet
uitgesloten of beperkt door het feit dat
het slachtoffer verder zijn contractuele
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of statutaire bezoldiging heeft ontvangen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
8 maart 1976.
776

31. - Fottt. - N oodzalcelijlc vm·eist.
Niet wettig gerechtvaardigd is de
beslissing van de rechter die de door een
ongeval getroffene gedeeltelijk aansprakelijk stelt zonder vast te stellen dat
deze een fout heeft begaan. (Artt. 1382
en 1383 B.W.)
9 maart 1976.
782
32. - Fout. - Begrip. - Een font
van de bankier kan worden opgeleverd
door een nalatigheid of verzuim die
normaal niet kunnen worden verwacht
van een normaal voorzichtig bankier
die zich in dezelfde omstandigheden
bevindt.
19 maart 1976.
847
33. - Oo?·zakelijlc ve1·band tussen fout
en schade. - Beg1·ip. - De rechter die
erop wijst dat · zonder de fout van de
verweerder de schade niet zou zijn ontstaan zoals zij zich heeft voorgedaan,
stelt wettelijk het oorzakelijk verband
vast waardoor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid wordt gerechtvaardigd van
degene die de fout heeft gepleegd.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.).
19 maart 1976.
847
34. - Raming van de schacle ex aequo
et bono.- Wettelijlcheid.- Oonclttsie.De rechter kan van een rmning ex aeqtto
et bono van de schade van de getroffene
ten gevolge van een onrechtmatige daad
slechts toepassing maken als hij de redenen opgeeft waarom, enerzijds, de door
de partijen voorgestelde ramingselementen moeten verworpen worden en, anderzijds, de raming slechts ex aequo et bono
kan gedaan worden.
12 april 1976.
928

35. - Schade veroo?·zaakt door een misdrijj. - Mo?·ele en materiele schacle. Ajzonde?'lijke schacle. - De morele en
de materiele schade van de getroffene
ten gevolge van een foutieve daad leveren
voor de getroffene afzonderlijke schade
op, als deze niet vordert dat bij afzonderlijke beschikkingen beslist wordt over
de vergoeding van de morele en de materiele schade ten gevolge van hetzelfde
misdrijf, zodat de rechter, die de redenen
niet opgeeft waarom hij afwijzend beschikt op de conclusie tot toekenning van
een afzonderlijke vergoeding voor de
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morele schade, zijn beslissing niet rege1matig motiveert.
12 april 1976.
928

36. -Schade veroorzaakt doo1· een misdrijj. Schadeloosstelling. Morele
schade en mate1·iele schade. - V orde1·ing
tot ajzonde1·lijke schadeloosstelling. A1·1·est waarin de 1·edenen niet wm·den opgegeven tvaarom het afwijzend beschikt op
de conclusie tot toekenning van een afzondeJ·lijke VM'goeding voor de mo1•ele schade.
- Niet gemotivee1·de beslissing. - De
morele en de materiele schade van de
getroffene ten gevolge van een foutieve
daad leveren voor de getroffene afzonderlijke schade op, als deze niet vordert
dat bij afzonderlijke beschikkingen beslist wordt over de vergoeding van de
morele en de materiele schade ten gevolge
van hetzelfde misdrijf, zodat de rechter,
die de redenen niet opgeeft waarom hij
afwijzend beschikt op de conclusie tot
toekenning van een afzonderlijke vi?~·
goeding voor de morele schade, ZlJn
beslissing niet regelmatig motiveert.
12 april 1976.
928
37, - Materiele schade ten gevolge van
een blijvende arbeidsongeschiktheid. Raming van de schade op de dag tvaa1'op
de 1'echte1' beslist, op grand van de wedde
van het slachtoffer op die dag. - Toepassing van de kapitalisatiecoefficient overeenstemmend met de leeftijd van het slachtoffe1' bij de consolidatie, - Tegenstrijdigheid. - Om de schade ten gevolge van
de blijvende arbeidsongeschiktheid van
het slachtoffer te ramen, is het niet lnogelijk dat de rechter, zonder zich tegen te
spreken, enerzijds, zegt dat hij de datum
van de uitspraak meerekent en als basis
voor de berekening van de schade de
wedde van het slachtoffer op deze dag
in aanrnerking neemt, en, anderzijds,
toepassing maakt van de kapitalisatiecoefficient overeenstemrnend met de
leeftijd van het slachtoffer bij de consolidatie.
22 april 1976.
952
38. - Fottt. - Beoo1·deling. De
aquiliaanse fout dient beoordeeld te worden volgens het criterium van de normaal
zorgvuldige en ornzichtige persoon die in
dezelfde ornstandigheden verkeert. (Artikelen 1382 en 1383 B.W.)
30 april 1976.
980

39. - Raming van de schade. - Rechte1·
moet zich op het ogenblik van zijn uitspmak stellen. - Ter beoordeling van

de tengevolge van een onrechtrnatige
daad geleden schade moet de rechter zich
op het ogenblik van zijn uitspraak
stellen.
1 juni 1976.
1086

40.- Omvang van de schade.- Bedmg
van de ve1·goeding. - Beoo1•deling door
de jeiten1·echte1'. - De feitenrechter oordeelt onaantastbaar over de omvang
van de door een onrechtrnatige daad
veroorzaakte schade en het bedrag van
de vergoeding tot volledig herstel ervan.
1 juni 1976.
1086
41. - Raming van de schade. - Late1·e
gebetwtenissen m·eemd aan de fout en aan
de schade. Gegevens waarmee geen
1·elcening wo1·dt gehouden bij de beoordeling
van de te ve1·goeden schade. - Ter beoordeling van de tengevolge van een onrechtmatige daad geleden schade dient
geen rekening te worden gehouden met
latere gebeurtenissen die aan de fout en
aan de schade zelf vreemd zijn en die de
toestand van de getroffene zouden verbeterd of verergerd hebben.
1 juni 1976.
1086

42.- Raming van de schade. - Vermindering van de koopkracht. - N och
artikel 1 van de muntwet van 12 april
1957, noch artikel 1 van de wet van
29 april 1935 tot vaststelling van de
gevolgen van de muntwet betreffende
de schatting van vergoedingen of van
schadeloosstellingen wordt geschonden
door de rechter die, voor de vaststelling
van het bedrag van de werkelijke schade
ten gevolge van een blijvende arbeidsongeschiktheid, rekening houdt, enerzijds, met de door de administratie der
directe belastingen ambtshalve belaste
inkomsten van het slachtoffer en, anderzijds, met de vermindering van de koopkracht van de IIlcmt tussen het refertedienstjaar en het ogenblik van de uitspraak,
21 juni 1976.
1189
43. - WegverlceeJ·songeval.
Vonnis
waarin beslist wordt dat de fottt van een
de1· besttturders niet de oorzaalc van het
ongeval was. - V aststelling van het vonnis
waaruit blijlct dat het ongeval zich zonde1·
deze fout zou voo1·gedaan hebben. - Wettelijlce beslissing. - Wettelijk verantwoord is het vonnis dat, na te hebben
vastgesteld dat twee bij een wegverkeersongeval betrokken bestuurders een verkeerd maneuver hebben uitgevoerd, beslist dat de enige oorzaak van de botsing

ADOPTIE. de fout van de eerste bestuurder is en
dat er tussen het misdrijf ten laste van
de tweede bestuurder en het ongeval
geen oorzakelijk verband bestaat, wanneer uit de vaststellingen van het vonnis
blijkt dat het ongeval zich, zonder de
fout van de tweede bestuurder, toch zou
voorgedaan hebben, zoals het is gebeuTd.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
28 juni 1976.
1216
ADOPTIE.

W ettiging doo1· adoptie. - Grootoude1·s
van de om·spronkel~jke jamilie van het
door adoptie gewettigde Teind ktmnen in
beginsel bezoek1·echt uitoejenen. De
gTootouders van een door adoptie gewettigd kind, met toepassing van de
artikelen 368 tot 370 van het Burgerlijk
Wetboek, hebben, in beginsel, een bezoekrecht t.a.v. dit kind; dat recht vloeit
voort uit een rechtsbeginsel dat steunt
op betreklringen van genegenheid, eerbied en toewijding ten gevolge van de
bloedgemeenschap.
4 maart 1976.
767
ADVOCAAT.

1. - Advocaat die de belclaagde heeft
vertegenwoo1·digd.- Mag in dezeljde zaalc
het ambt van rechter niet waa1·nemen. De advocaat, die de beklaagde heeft
vertegenwoordigd, Inag in dezelfde zaak
het ambt van rechter niet waarnemen.
13 oktober 1975.
191
2. - Advocaat die de belclaagde heeft
ve1·tegenwoordigd. - Advocaat die ve?·volgens het ambt van 1·echte1' in dezelfde zaalc
heeft waargenomen.- Reden van wralcing.
De rechter, die als advocaat de
beklaagde in de zaak heeft vertegenwoordigd, kan gewraakt worden. (Art. 828,
1o en 8°, G.W.).
13 oktober 1975.
191
3. - Tucht. - Uitvoe1·ing van en oordeel over tuchtvordering. - Behoren in
eerste aanleg aan de 01•de van advocaten.
- De uitoefening van en het oordelen
over een tuchtvordering ten laste van een
advocaat behoren in eerste aanleg aan
de Orde van advocaten (Artt. 456 en
vlg. G.W.).
3 jtmi 1976.
1105
4. -

Tur:ht. -

Tuchtmad van beroep
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van de balies van het 1·echtsgebied van een
hoj van beroep. - Pe1•sonen bevoegd om
bij de tttchtmad van be1·oep een zaalc aanhangig te malcen. - Enkel de procureurgeneraal bij het hof van beroep of de
betroklwn advocaat kan de zaak brengen
voor de tuchtraad van beroep van de
balies van het rechtsgebied van dit hof
van beroep. (Artt. 468 en 468 G.W.)
3 juni 1976.
1105

5.- Tucht. - Tuchtmad van beroep
van de balies van het 1·echtsgebied van een
hoj van bm·oep. - T·uchtvorde1·ing uitgeoejend doot de procu1·eut-generaal bij
dit hoj. - Tttssenlcomst van de Orde van
advocaten ttitgesloten vom· de tuchtraad van
bm·oep. - De procureur-generaal bij het
hof van beroep oefent de tuchtvordering
uit voor de tuchtraad van beroep van
de balies van het rechtsgebied van dit hof
en de Orde van advocaten kan voor deze
rechtsmacht niet tussenkomen. (Artt. 468
en 473 G.W.)
1105
3 jtmi 1976.
6. - Tttcht. - Beslissing van de tuchtraad van de balies van het rechtsgebied van
een hof van be1•oep. Voorziening in
cassatie. Pe1·sonen bevoegd om zich
in cassatie te vom·zien. - Tegen de beslissing van de tuchtraad van beroep van
de balies van het rechtsgebied van een
hof van beroep ktmnen enkel de procureur-generaal bij dit hof en de betrokken
advocaat een voorziening in cassatie
instellen (Art. 477 G.W.)
3 juni 1976.
1105

7.- Tttcht.- Beslissing van de tucht?'aad van de balies van het rechtsgebied
van een hoj van be1·oep.- Voo1·ziening in
cassatie van de betrolclcen advocaat. -·
Voo1·ziening geticht tegen de p1'0curett1'genemal bij clit hof van be1·oep. - Orde
van advocaten lean noch verweerste1· noch
tussenlcomende pm·tij voot het H of van
Oassatie zijn. - De door de betrokken
advocaat ingestelde voorziening in cassatie tegen een beslissing van de tuchtraad van beroep van de balies van het
rechtsgebied van een hof van beroep moet
gericht zijn tegen de procureur-generaal
bij dit hof; de Orde van advocaten kan
voor het Hof van Cassatie noch verweerster noch tussenkomende partij zijn.
(Art. 477 G.W.)
3 juni 1976.
1105
8. - Beslissing van een tuchtmad van
be1·oep van de 01·de van Advocaten. Voorziening in cassatie. - Niet-ontvanlce-
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lijkheid van een voorziening ingesteld door
een Orde van Advocaten. - Niet-ontvankelijkheid van een voo1·ziening tegen deze
01·de. - Een Orde van Advocaten is niet
ontvankelijk om zich in cassatie te
voorzien tegen een beslissing van een
tuchtraad van beroep van de Orde, zoals
niet ontvankelijk is de voorziening tegen
een dergelijke beslissing welke gericht is
tegen deze Orde ; de voorziening van de
advocaat, over wie de beslissing uitspraak
doet, tegen de procureur-generaal bij
het hof van beroep moet noch betekend
noch medegedeeld worden aan de Orde.
(Artt. 457, 468, 473 en 477 G.W.) (Eerste
en tweede geval).
18 juni 1976.
1164
9. - U itspmak van een tuchtmad van
Advocaten over een hogm· beroep tegen een
beslissing van een raacl van de Onle. A1·tikell068 van het Gerechtelijk Wetboek.
- Toe te passen wettelijke bepaling. -De
bepalingen van artikel 1068 van het
Gerechtelijk Wetboek luidens welke hoger beroep tegen een eindvom1is of tegen
een vonnis alvorens recht te doen het
geschil zelf aanhangig maakt bij de
rechter in hoger beroep zijn van toepassing op het hoger beroep tegen een tuchtrechtelijke beslissing van een raad van
de Orde van Advocaten welke werd
gebracht voor de tuchtraad van beroep
van deze Orde. (Artt. 2 en 1068 G.W.)
(Eerste arrest.)
18 juni 1976.
1164

10. - Beslissing van een tuchtmacl van
beroep.- Ve1·zwa1'ing van de doo1· de 1·aad
van de 01·cle van Advocaten uitgesp1'0ken
tuchtsanctie. - Geen eenstemmigheicl ve1'eist. Geen enkele wetsbepaling en
geen rechtsbegrip verplicht de Tuchtraad
van beroep van de Orde van Advocaten
die, na kennisneming van een hoger
beroep tegen een beslissing van een raad
van de Orde, de door deze beslissing uitgespreken tuchtsanctie verzwaart, met
eenstemmigheid uitspraak te doen.
(Tweede zaak.)
18 juni 1976.
ll64
ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN
CASSATIE.
1. - Vertegenwoonliging van de pa1•tij.
- Geen verplichting van enige bijzondere
volmacht te cloen blijken. - In alle zaken
die aan het Hof worden onderworpen
vertegenwoordigt de advocaat bij het
Hof van cassatie de partij op geldige wij ze

zonder dat hij van enige volmacht moet
doen blijken. (Art. 479, lid 1, G.W.)
5 februari 1976.
662

2. - Uitclrukkelijke afstand in burge1'lijke zaken door een advocaat bij het Hof
van cassatie. Geen ve1-plichting voo1·
cleze houcler te zijn van een bijzondere volmacht. - W anneer de afstand uitdrukkelijk geschiedt door een advocaat bij het
Hof van cassatie, moet deze geen bijzondere volmacht hebben. (Artt. 479, lid l,
van en 824, lid 2, G.W. ; art. 6 we·b van
16 februari 1961, gew. bij de wet van
20 december 1974.)
5 februari 1976.

662

3. - Afstand in bu1•ge1'lijke zaken doo1·
een advocaat bij het Hof van cassatie. V M'moeden dat cleze volmacht heeft gek1•egen
om afstancl te cloen en binnen de grenzen
hiervan is opget1·eden. - W anneer de
advocaat bij het Hof van cassatie afstand
doet wordt vermoed dat hij daartoe van
de partij die hij beweert te vertegenwoordigen volmacht heeft gekregen en binnen
de grenzen hiervan opgetreden is, zodat
wordt verondersteld dat de afstand vanaf
dat ogenblik door de partij zelf werd
gedaan. (Artt. 479, lid 1, en 824, lid 2,
G.W.).
662
5 februari 1976.

4. - Afstand in bu1·gerlijke zaken cloo1·
een advocaat bij het Hof van cassatie. V e1·moeden dat deze volmacht lweft gekregen
en binnen de grenzen hie1·va-n is opgetreden.
- Het vermoeden dat de advocaat bij
het Hof van cassatie die afstand doet
daartoe van de partij, die hij beweert te
vertegenwoorcligen, volmacht heeft gekregen en binnen de grenzen hiervan is
opgetreden, kan enkel worden betwist in
de gevallen waarin de wet de ontkenning
toestaat en overeenkomstig de rechtsvormen daarvan. (Artt. 479, lid 1, 824,
lid 2, en 848 tot 850 G.W.).
662
5 februari 1976.
5. - Afstand van de voorziening in
cassatie doo1· een advocaat bij het H of van
cassatie zonder dat de eise1• zullcs heeft
gelast of toegelaten. - Mogelijkheid voo1·
de vm·wee1·der de afstancl van onwaanle te
ve1·kla1·en. - V oorwam·den. - W anneer
een advocaat bij het Hof van cassatie
afstand heeft gedaan van een voorziening
in cassatie zonder dat de eiser zulks heeft
gelast of toegelaten, kan de verweerder
het Hof niet verzoeken de afstand van

AFPALING.- AMBTENAAR.
onwaarde te verklaren, als de eiser deze
tijdig heeft bekrachtigd of bevestigd.
(Artt. 479, lid 1, 824, lid 2, en 848 G.W.)
5 februari 1976.

662

AFPALING.
Vorde1·ing tot ajpaling.- Exceptie do01·
de verweerde1• opgew01pen. - Voorwaa1'den voor de afwijzing van de vorde1·ing.De rechter mag een vordering tot afpaling slechts afwijzen wanneer hij, op de
exceptio van de verwerende partij, vaststelt dat de scheidingslijn tussen de twee
eigendommen reeds het voorwerp heeft
uitgemaakt van een afpaling en dat de
palen werden geplaatst ter uitvoering
van een tussen de partijen of hun rechtsvoorgangers gesloten akkoord of van een
gerechtelijke beslissing (Art. 646 B.W.)
28 mei 1976.
1081

AFSTAMMING.
1. V 01·dering tot ontkenning van
vaderschap. - Bu1·gerlijk Wetboek, artilcel 313, lid I. - Voorwam·den voo1· het
16itoejenen en voor de geg1·ondheid van de
rechtsvorde1·ing. - Aangezien de echtgenoot naar luid van artikel 313, lid 1,
van het Burgerlijk W etboek, het kind
van zijn echtgenote slechts kan ontkennen mits het leveren van een driedubbel
bewijs dat de moeder de geboorte van het
kind voor hem verborgen heeft gehouden,
dat zij zich schuldig gemaakt heeft aan
overspel en dat hijzelf niet de vader is,
moet de vordering tot ontkenning van
vaderschap, welke met toepassing van
deze wettelijke bepaling werd ingesteld,
niet gegrond worden verldaard wanneer
een van deze drie bewijzen niet is geleverd.
14 november 1975.
339
2. - Nat1t1wlijke afstamming. - Materie die de openba1·e o1·de makt. - De
natuurlijke erke1ming heeft betrekking
op de staat van de personen en derhalve
op de openbare orde.
20 mei 1976.
1042
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zijn van een bijzonde1·e volmacht.- Wanneer de afstand uitdrukkelijk geschiedt
door een lasthebber, moet deze een bijzondere volmacht hebben, tenzij de wet
anders bepaalt. (Art. 824, lid 2, G.W.)
5 februari 1976.
662
2. - Bu1·ge1·lijlce zaken. - Uitdrttklcelijke ajstand door een advocaat bij het Hof
van cassatie. Geen ve1plichting voor
deze houde1• te zijn van een bijzondere volmacht. - Wanneer de afstand uitdrukkelijk geschiedt door een advocaat bij
het Hof van cassatie, moet deze geen
bijzondere volmacht hebben. (Artt. 479,
lid 1, van en 824, lid 2, G. vV.; art. 6 wet
van 16 februari 1961, gew. bij de wet
van 20 december 1974.)
5 februari 1976.
662

3. Burge1·lijke zaken. - Ajstancl
doo1' een advocactt bij het Hoj van cassatie.
- Ve1·moeden dat deze volmacht heeft gekregen om ajstand te doen en binnen de
g1·enzen hiervan is opget1·eden. - Wanneer de advocaat bij het Hof van cassatie afstand doet wordt vermoed dat
hij daartoe van de partij die hij beweert
te vertegenwoordigen volmacht heeft
gekregen en binnen de grenzen hie1·van
opgetreden is, zodat wordt verondersteld
dat de afstand vanaf dat ogenblik door
de partij zelf werd gedaan. (Artt. 479,
lid l, en 824, lid 2, G.W.)
5 februari 1976.
662

4. - Bu1·ge1'lijke zalcen. - Ajstand
door een advolcaat bij het Hof van cassatie.
- V ermoeden dat deze volmacht heeft gek1·egen om ajstand te doen en binnen de
grenzen hie1·van is opget1·eden. - V oo1'waMden om dit ve1•moeden om te lce1•en. Het vermoeden dat de advocaat bij het
Hof van cassatie die afstand doet daartoe
van de partij, die hij beweert te vertegenwoordigen, volmacht heeft gekregen en
binnen de grenzen hiervan is opgetreden,
kan enkel worden betwist in de gevallen
waarin de wet de ontkenning toestaat en
overeenkomstig de rechtsvormen daarvan. (Artt. 479, lid 1, 824, lid 2, en 848
tot 850 G.W.)
5 februari 1976.
662
AMBTENAAR.

AFSTAND.
1. - Burge1·lijke zalcen. Uitdrulclcelijke afstand doo1· een lasthebber. V erplichting voor de lastheb ber houde1· te

Ambtenaar ter beschilclcing gesteld do01·
afdanking, voo1'lopig wede1· in dienst genomen. - Gevolg hie1·van op de toelcenning
van de wachtwedde tijdens de terbeschik-
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kingstelling we gens afclanking. - Hoewel
de ambtenaar die ter beschikking is gesteld door afdanking in het belang van
de dienst, bij zijn wederindienstneming
een werkelijke wedde ontvangt, wordt de
tegen hem genomen maatregel van terbeschikkingstelling niet opgeschort tijdens de periode of de periodes van wederindiensttreding, zodat de terbeschikkingstelling, ingeval van wederindiensttreding, niet tot gevolg mag hebben dat de
ambtenaar, waarop die maatregel van
terbeschikkingstelling betrekking heeft,
een wachtwedde zou kunnen ontvangen
voor een periode welke de twee jaren, die
bij de terbeschikkingstelling zijn begonnen, overtreft. (Art. 13 wet van 24 december 1953, en art. 5, lid 2 en 3, K.B.
van 18 juli 1933.)
604
22 januari 1976.
ARBEID.
HooFDSTUK I. Algemene beg1·ippen
(Sociale bescheiclen ... ).
HooFDSTUK I I . - A1·beicls- en Tusttijclen.
HooFDSTUK III. HooFDSTUK IV. HooFDSTUK V. heicl.

V1·ouwen.
Jonge1·en.
Gezonclheicl en veilig-

HooFDSTUK VI. - Bijzoncle1·e Tegelingen.
(Bottw, Diamant, Haven, Ambachten
en neTingen).
HOOFDSTUK I.
ALGEMEN:El BEGRIPPEN
(SOOIALE BESCHEIDEN ... ).

1. - A1•beiclsbescherming. - Werken
in de nabijheicl van oncle1'g1·onclse electr·ische kabels. - Vonnis tot vTijspmak van
oveTtr·ecling van a1·tikel 260bis van het
algemeen r·eglement voo1' cle m·beiclsbeschM·ming en tot onbevoegclve1·klm·ing voor de
btwgerlijke 1'echtsvorcle1'ing tegen cle beklaagcle. - W ettelijkheiclsvooTwaanlen. Niet wettelijk verantwoord is de beslissing waarbij hij die een ondergrondse
electrische kabel beschadigd heeft wordt
vrijgesproken en de rechter zich onbevoegd verklaart om uitspraak te doen
over de burgerlijke rechtsvordering van
de eigenaar van de kabel tegen de
beklaagde, wanneer de rechter niet vaststelt dat om onderbreking van de dienst
te vermijden dringende werken moesten
worden uitgevoerd in de nabijheid van

ondergrondse electrische kabels zonder
voorafgaande raadpleging van de eigenaar van de ondergrond, van de overheid
die de gebruikte openbare weg beheert
en van de eigenaar van de kabel. (Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij het besluit van
de Regent van 27 september 1947,
art. 260bis, ingevoegd bij K. B. van
5 augustus 1974.)
5 januari 1976.
513

2. Algemeen Teglement vom· de
a1·beiclsbesche1·ming of beslissingen en
besluiten genomen te1· uitvoeTing van clit
reglement. - Ove1't1·ecling door· een we1'kgeve1'.- StrajvoTdering.- Bevoegd openbaa1' ministerie. - Leclen van het ar·beiclsauclitoraat-genemal. De uitoefening
van de strafvordering wegens de enkele
overtreding, door een werkgever, van de
bepalingen van het algemeen reglement
voor de
arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van
11 februari 1946 en 27 september 1947,
of van de beslissingen en besluiten genomen ter uitvoering van dit reglement,
behoort voor de politierechtbanken en de
correctionele rechtbanken tot de bevoegdheid van de leden van het arbeidsauditoraat en voor de hoven van beroep
tot de bevoegdheid van de leden van het
arbeidsauditoraat-generaal. (Artt. 155,
lid 1, en 583 G.W. ; artt. 1, 23°, 4, 5
en 19 wet van 30 juni 1971 betreffende
de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige
sociale wet ten.)
9 maart en 25 mei 1976. 788 en 1063
HOOFDSTUK II.
ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN.
HOOFDSTUK III.
VROUWEN.
HOOFDSTUK IV.
JONGEREN.
HOOFDSTUK V.
GEZONDHEID EN VEILIGHEID.
HOOFDSTUK VI.
BIJZONDERE REGELINGEN
(Bouw, DIAMANT, HAVEN,
AMBACHTEN EN NERINGEN).

3. Bijzoncle1·e 1·eglementen. -

Sociaal
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fonds voor de diamantarbeide1·s. - Wet
van 12 april1960, gewijzigd bij de wet van
28 juli 1960, a1·tikel 2bis. - Invoe1· van
ruwe diamant ondm·wo1"Pen aan de betaling
van een bijdmge vom· dit fonds. - Invoe1·
uit State:" die geen lid zijn van de E~tropese
Econom~sche Gemeenschap. V m·enigbaarheid met artikel 12 van het Ve1·dmg
tot OJ!richting van deze Gemeenschap. Begr~p. Artikel 2bis bij de wet van
28 juli 1962 ~nge~ast in de wet van 12 april
1960 tot oprwhtmg van een Sociaal Fonds
voor de diamantarbeiders is niet strijdig
me~ de. bepalingen van het verdrag tot
opnchtmg van de Europese Economische
Gemeenschap, in zoverre het, o.a. voor
de periode v66r 1 juli 1968, de rechtstreekse invoer van ruwe diamant uit
derde landen onderwerpt aan de betaling
van een bijdrage voor dit fonds.
14 januari 1976.
547

4. - Bijzonde1•e 1'eglementen. - Diamant. Sociaal fonds voor diarnantarb.eiders .. - Wet van 13 ap1·il 1971 die
art~kel 2biS heeft ge~nte1·p1·eteerd van de wet
v~n 12 ap1·il1960 houdende oprichting van
d~t.Jonds. Vom·werp van de intm'P1'etat~e. -De wet van 13 april 1971 heeft
artikel 2bi~, dat b~j de wet van 28 juli
1962 werd 1~gel~st Hl de wet van 12 april
1960 tot oprwhtmg van een Sociaal fonds
voor de diamantarbeiders, in die zin
gein~~rpreteerd dat er vrijstelling van
de biJ.drage als bedoeld in deze wettelijke
bepalmg ?es~aat :vanneer. die vrijstelling
v:oortvloe1t mt de mternatwnale verplichtmgen van Belgiii.
14 januari 1976.
547
5.- Bijzondere reglementen voor de
diamantar~~i~ers. ;-:- Wet van 12 april
1960, gew~Jz~gd b~J de wet van 28 juli

1962.- Koninklijke besluiten van 26 september 1962 en 26 april 1971. - Bijdrag_e aan dat fonds verschudigd wegens
de ~nvoer van r_uwe diamant. Vrijstell~ng van de ~ngevoe1·de 1'~twe diamant
300 frank per karaat niet te boven gaat. Bewijs en tegenbewijs van deze waa1•de.Z~jn die r~we diamant invoeren zijn,
biJ toepas~~n.g va~. de wet van 12 april
1960, geWlJZigd biJ de wet van 28 juli
1962, verplicht aan het Sociaal fonds
voor de diamantarbeiders een bijgrage
te betalen die gelijk is aan 1/3 percent
van de waarde van de ingevoerde ruwe
diamant ; zij zijn echter daarvan vrijgesteld als deze waarde niet meer dan
300 frank par karaat bedraagt · de
waarde van de ingevoerde ruwe dia::Uant
is vastgesteld, onder voorbehoud van het
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tegenbewijs door de invoerder, door de
experten van de vereniging zonder winstgevend doel « Diamond Office » te Antw~_r_Qen. (~et van 12 april 1960, geWlJZigd biJ de wet van 28 juli 1962;
K. B. van 26 september 1962 en 26 april
1971.)
14 januari 1976.
547
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1.- Wedertewerkstelling van de getroffene door zijn werkgever. Wet van
10 ap1·il 1971, a1·tikelen 23, lid 3. Wede1·tewerlcstelling niet uitgesloten ten
gevolge van een akkoo1·d tussen werknemer
en we1·kgever.- Door in artikel 23, lid 3,
te bepalen dat indien de getroffene de wedertewerkstelling aanvaardt, hij recht
heeft op een vergoeding die gelijk is aan
het verschil tussen hetloon verdiend v66r
het ongeval en het loon dat hij ingevolge
zijn wed~rtewerkstelling ontvangt, beoogt
de arbe1dsongevallenwet van 10 april
1971 inzonderheid de wedertewerkstelling .die plaatsheeft op voorstel van de
arbmdsgeneesheer, overeenkomstig lid 1
en 2 van genoemd artikel, doch sluit de
wedertewerkstelling ten gevolge een akkoord tussen de werknemer en de werkgever niet uit.
24 september 1975.
116

2.- Wedertewm·kstelling van de getroffene doo1· zijn we1·kgever, overeenkomstig
a1·tikel 23, lid 3, van de wet van 10 april
1971. - W edertewerstelling moet geschieden overeenkomstig de procedu1·e van
a1·tikel 23, lid 1, 2 en 7. - B epalingen niet
van toepassing bij ontstentenis van koninklijke besluiten tot vaststelling van
die procedure. - W anneer 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 comite voor veiligheid, hygiene en
verfraaiing der werkplaatsen of van het
paritair comite belast met het toezicht
op de interbedrijfsgeneeskundige dienst.
(Impliciete oplossing.)
24 september 1975.
116
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3 . - Wedertewerkstelling van de get1·offene ten gevolge van een akkoord
met de werkgevet·. - V ergoeding vastgesteld bij artikel 23, lid 3, van de wet van
10 apt·il 1971. - 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 v66r het ongeval en het loon
dat hij ingevolge zijn wedertewerkstelling ontvangt; overeenkomstig artikel23,
lid 3, van de arbeidsongevallenwet van
10 april1971 ; in dit geval moeten noch de
arbeidsgeneesheer, noch het comite voor
veiligheid, hygiene en verfraaiing der
werkplaatsen, noch het paritair comite
belast met het toezicht op de interbedrijfsgeneeskundige dienst tussenkomen
als bepaald in lid 1, 2 en 7 van artikel 23
van de wet van lO april 1971.
24 september 1975.
ll6
4. - Regeling van de gecoot·dinee1·de
wetten van 28 september 1931, artikel 9. Geen vet'Plichting voor de we1'lcgever een
arbeidsongevallenverzekering aan te gaan.
- Onder de regeling van de wetten op de
vergoeding van de schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, gecoi:irdineerd bij koninklijk besluit van 28 september 1931, was de werkgever niet
wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan. (Art. 9
gecoord. wett.)
25 september 1975.
121

5.- Regeling van de wet van 10 apt·il
1971, at·tikel 49. - Vet'Plichting voot· de
werkgever een arbeidsongevallenverzekering
aan te gaan. - Onder de regeling van de
wet van 10 april 1971, is de werkgever
verplicht een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan. (Art. 40 wet van
10 april 1971.)
25 september 1975.
121
6.- Verzekeraar in de plaats getreden van de t•echten van de get1•offene
tegen degene die voot• het arbeidsongeval aansprakelijk is. Indeplaatsstelling voot· de bedragen welke aan de getroffene werden betaald en voor het bedt·ag
gelijlc aan het kapitaal dat de jaat·lijkse
toelage of rente vet•tegenwoot·digt. - De
verzekeraar treedt in de rechten van
de getroffene tegen de voor het arbeidsongeval aansprakelijke derde voor de
bedragen welke hem werden betaald en
voor het bedrag gelijk aan het kapitaal
dat de jaarlijkse toelage of rente vertegenwoordigt die hij verschuldigd is. (Art. 47

wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen.)
17 november 1975.
343

7. - Aanspt•akelijkheid van de wet·kgever. Gt·ondslag. - De aan!!prakelijkheid voor het bedrijfsrisico, door de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
ten laste gelegd van de werkgever, is
in beginsel gegrond op het feit hetzij dat
de betrokkenen als werkgever, werknemer of ermee gelijkgestelde geheel of
gedeeltelijk onder toepassing vallen van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid of voor de toepassing er·van ermee
gelijkgesteld zijn, hetzij dat door de
Koning de toepassing van de ongevallenwet tot andere categorieen van personen werd uitgebreid. (Art. 1, 3 en 5
arbeidsongevallenwet.)
18 november 1975.
351
8. - W et·kman doot· zijn werkgever ter
beschilcking van een ander werlcgever gesteld. - Geen at·beidsovereenlcomst tussen
de werlcman en deze tweede werlcgevm·. W et•lcman getroffen doot· een ongeval veroorzaakt door een aangestelde van de
tweede wet·lcgever. Aansprakelijkheid
van laaststgenoemde werlcgever get·egeld
doot• het gemeen t•echt. - W anneer een
werkman door zijn werkgever ter beschikking van een ander werkgever wordt
gesteld voor de uitvoering van een
bepaald werk, maar de werknemer en
deze tweede werkgever door geen arbeidsovereenkomst zijn verbonden, wordt de
laatstgenoemde niet de werkgever van
de arbeidsongevallenwet en wordt zijn
aansprakelijkheid bij en ongeval overkomen aan de werknemer, terwijl deze
zich te zijner beschikl~ing bevindt,
geregeld volgens het gemene recht, nu
de Koning geen gebruikt heeft gemaakt
van de Hem verleende macht om, in het
bedoelde geval, een ander persoon als
werkgever aan te duiden dan de werkgever met me de werkman een arbeidsovereenkomst had gesloten. (Artt. 1,
3, 5 en 46, § 1, 4°, arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; artt. 1 en 2,
§ l, wet van 27 j1.mi 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders.)
18 november 1975.
351
9. Ongeval overlcomen t#dens de
uitvoet·ing van de at·beidsovereenlcomst. Ongeval worclt, behoudens tegenbewijs,
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verrnoed te zijn ovm·kornen doo1· het feit
van deze uitvoering. Het ongeval
overkomen tijdens de uitvoering van de
overeenkomst wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed te zijn overkomen door
het feit van de uitvoering van die overeenkomst. (Art. 1, lid 6, gee. wetten van
28 september 1931; art. 7, lid 2, wet van
10 april 1971.)
4 december 1975.
428
10.- Beslissing van een arbeidsge1"echt dat een dodelijk ongeval ove1·kornen is
door het feit vim de ttitvom·ing van de
Beslissing die
arbeidsovereenkomst. erop wijst dat het ongeval ovm·komen is
wegens risico's die inhm·ent zijn aan het
beroepsmilieu. - Gebruik volgens hetwelk
de we1·kneme1·s of hiih·archische mee1·dm·e
in bepaalde omstandigheden doen drinken. Geen onve1·enigbaarheid met de
beslissing van de stmf1'echtm· waarbij een
hierarchische meerdere wo1·dt vrijgesproken van de telastlegging een werknemer opzettelijk tot dronkenschap te hebben gebracht met de omstandigheid dat ze de
dood tot gevolg had. - De beslissing van
een arbeidsgerecht dat een ongeval, dat
de dood van een werknemer tot gevolg
heeft gehad, overkomen is door het feit
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en erop wijst met name dat het
ongeval overkomen is wegens risico's die
inherent zijn aan het beroepsmilieu van
de getroffene waarin gebruikelijk is
dat ter gelegenheid van het plaatsen van
de meiboom de werknemers of hierarchische meerdere een van hen dronken
maken is niet onverenigbaar met de
vrijspraak van een van de hierarchische
meerdere van de werknemer die v66r de
strafrechter vervolgd wordt om de werknemer opzettelijk tot dronkenschap te
hebben gebracht met de omstandigheid
dat ze de dood tot gevolg had.
4 december 1975.
428

11. - Ongeval overkomen tijdens de
uitvoe1·ing van de aTbeidsoveTeenkomst. Een ongeval overkomen
BegTip. tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, wanneer de werknemer
op het ogenblik van het ongeval het
gezag, de leiding en het toezicht van de
werkgever staat. (Art. 1, lid 1 en 6,
gecoi:irdineerde wetten van 28 september
1931.)
10 december 1975.
450
12.- Basisloon. Zeelieden.
Toepassing van het koninklijk besluit van
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kracht op het ogenblik van het ongeval. Het basisloon van de zeelieden wordt
bepaald met toepassing van het koninklijk besluit tot vaststelling van dit loon,
dan van kracht is op het ogenblik van
het ongeval. (Art. 79 wet van 10 april
1971.)
24 december 1975.

506

13.- Kosten. Geding tussen de
get1·ojjene of zijn rechthebbenden en het
Fonds V001' 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.
24 december 1975.
506
14. - Basisloon. - Valcantiegeld. Berekening op een eindejaarsprernie. VoorwaaTde. - Voor de berekening van
het vakantiegeld als element van het
basisloon komt een eindejaarspremie,
die zelf tot het basisloon behoort, mede
in aanmerking. (Wet van 10 april
1971, art. 35.)
509
24 december 1975.
15.- Wet tot wijziging van de wetsbepalingen inzake de vaststelling van de
wijze waarop de aan de get1·ojjene ve1'schuldigde vm·goedingen woTden beTekend. - Wet onmiddellijk van toepassing
op de berekening van de vergoedingen
wegens de gevolgen van een ongeval van
v66r haa1' inwerkingtreding, die zich na
deze datum voordoen of voortzetten, tenware de vergoedingen op dat ogenblilc
Teeds dejinitief wa1·en vastgesteld.
De wet die een wijziging aanbrengt
in de wetsbepalingen tot vaststelling van
de wijze waarop de wegens een arbeidsongeval verschuldigde vergoedingen worden berekend, is in beginsel van toepassing op de berekening van de vergoedin ·
gen wegens de gevolgen van een ongeval
van v66r haar inwerkingtreding, die zich
na deze datum voordoen of voortzetten,
tenware de vergoedingen op dat ogenblik
reeds definitief waren vastgesteld. (Art. 2
B.W.)
681
ll februari 1976.

16. -

Geci:iordineenle wetten van 28 sep-
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tember 1931, artilcel 19, vierde lid. - V erbod de gemeem·echtelijlce schadevergoeding te cumuleren met jmjaitai1·e vergoedingen. Dmagwijdte hie1·van. W anneer de echtgenoot van de getroffene
van een dodelijk arbeidsongeval overleden is v66r de uitspraak over de vergoedingen verschuldigd door de voor
het ongeval aansprakelijke derde en
volgens een in kracht van gewijsde gegane beslissing de schade, welke voor
het kind van de echtgenoten voortvloeit
uit het verlies van de beroepsinkomsten
van de getroffene, voor de periode tussen
beide overlijdens begrepen is in de
schade welke de overlevende echtgenoot
uit diezelfden hoofde heeft geleden, is
onwettelijk de beslissing die het gehele
kapitaal, dat de verzekeraar-arbeidsongevallen heeft gevestigd voor de betaling van de wezenrente sinds het overlijden van de getroffene, aftrekt van de
vergoedingen die, sinds het overlijden
van de overlevende echtgenoot, voor .de
wees het verlies van de bedrijfsinkomsten
van de getroffene moeten goedmaken.
(Art. 19, lid 4, gecoord. wetten van
28 september 1931.)
691
16 februari 1976.

17 Lijj1·ente ve?·schttldigd aan de
echtgenoot van de get?·offene van een dodelijlc arbeidsongeval. - Schadevm·goeding
aan deze echtgenoot ve1·schuldigd door de
derde, die ten valle aanspmlcelijlc is voo?'
het ongeval, wegens het derven van het
voordel dat hij uit het loon van de getroffene had lcunnen t?·elclcen, zo die was
blijven leven. - Vergoeding van eenzelfde.
materiiile schade. - De lijfrente aan de
echtgenoot van de getroffene van een
dodelijk arbeidsongeval verschuldigd
krachtens artikel 12 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en berekend op grondslag van 30 p.c. van het
jaarloon van de getroffene, eensdeels, en
de schadevergoeding, welke aan deze
echtgenoot verschuldigd is door de derde
die ten volle aansprakelijk is voor het ongeval en berekend wordt op grondslag van
het loon van de getroffene op het ogenblik
van het ongeval, onder aftrek van het
gedeelte bestemd voor diens persoonlijk
onderhoud en op basis van zijn waarschijnlijke winstgevende levensduur, anderdeels, zijn twee wijzen van vergoeding - forfaitair volgens de eerste en
totaal volgens de tweede van eenzelfde materiele schade, met name die
welke voor de betrokkene voortspruit
nit het derven van het voordeel dat hij
normaal uit het loon van de getroffene

zou getrokken hebben, indien die was
blijven leven.
17 februari 1976.
701

18. - V m·haal van de arbeidsongevallenverzelceraa?' tegen de de1·de aanspTalcelijlce. - A1•beidsongevallenvm·zelcemar die
het lcapitaal heeft gevestigd dat de lijjrente
ve?·tegenwoo?·digt wellce is ve1·schuldigd
aan de echtgenoot van de get?·offene van
een dodelijlc ongeval. - Rechtsvordering
tot terugbetaling van dit lcapitaal ingesteld
tegen de deTde die ten valle aanspralcelijlc
is voo?' het ongeval. (]'renzen. - De
arbeidsongevallenverzekeraar die het kapitaal heeft gevestigd dat de aan de
echtgenoot van de getroffene van een
dodelijk arbeidsongeval verschuldigde
lijfrente vertegenwoordigt, kan binnen
de grenzen van de schadevergoeding die
volgens het gemeen recht tot vergoeding
van dezelfde materiele schade verschuldigd is door de derde, die ten volle aansprakelijk is voor het ongeval, tegen
deze derde een rechtsvordering instellen
tot terugbetaling van heel het kapitaal
en niet enkel van het kapitaal dat
dezelfde lijfrente vertegenwoordigt en
berekend is met inachtneming van de
waarschijnlijke winstgevende levensduur
van de getroffene.
17 februari 1976.
701
19. - Be1·usting van de rechthebbende
van de get?'offene in de beslissing ove1·
zijn veThaal tegen de derde die aanspmlcelijlc is voo?' het ongeval. Berusting zonde?' gevolg op het recht van de
a?'beidsongevallenve?·zelce?·aa?' om de rechtsvo?·de?·ing van de ?'echthebbende van de
get?·offene tegen deze dm·de in te stellen,
met name bij wege van hogeT beroep. Berusting van de rechthebbende van
de getroffene van een arbeidsongeval
in het vonnis dat beslist over zijn verhaal
tegen de derde aansprakelijke kan aan
de verzekeraar, partij in de zaak, zijn
recht niet ontnemen om hoger beroep in
te stellen teneinde te bekomen dat de
derde aansprakelijke wordt veroordeeld
tot betaling van de vergoeding waarop
die rechthebbende met toepassing van de
gemeenrechtelijke regels uit hoofde van
deze schade aanspraak kon maken, daar
het gezag van gewijsde tussen deze rechthebbende en de derde aansprakelijke niet
kan tegengesteld worden aan de verzekeraar die regelmatig in hoger beroep
is gegaan.
17 februari 1976.
701

20. -

Ongeval ove1·lcomen bij de uit-
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voering van de arbeidsovereenlcomst. Begrip. - De feitenrechter die vaststelt
dat het ongeval geen ongeval is dat op
de plaats van het werk of tijdens de
werkuren van de getroffene is overkomen, daar deze tijdens een pauze vrijwillig en buiten weten van zijn werkgever is gaan werken op het bouwwerk
van een derde, kan wettelijk eruit afleiden dat de getroffene op het ogenblik
van het ongeval niet onder het gezag,
de leiding en het toezicht stond van
zijn werkgever en dat het ongeval dientengevolge niet is overkomen tijdens
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. (Art. 1 gecoord. wetten van
28 september 1931.)
18 februari 1976.
711

21. Gecoih·dineerde wetten betrefjende de ve1•goeding dm· schade voortspruitende uit arbeidsongevallen. - Toepassingsvoorwaarden. Bestaan van een
arbeidsove1·eenkomst. - Als er geen arbeidsovereenkomst is, volstaat het bestaan van een verband van ondergeschiktheid niet om de bepalingen van
de gecoordineerde wetten betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen toe te passen.
(Art. 1 gecoordineerde wetten van 28 september 1931.)
711
18 februari 1976.
22. - Ongeval op de weg naar en van
het werlc. - Begrip. - Onder weg naar
en van het werk wordt verstaan het
normale trajekt dat de werknemer moet
afleggen om zich van zijn verblijfplaats
te begeven naar de plaats waar hij werkt,
en omgekeerd. (Art. 8, § 1, lid 2, arbeidsongevallenwet.)
31 maart 1976.
887
23. - Ongeval op de weg naa1• en van
het werk. - Belang1•ijke, niet door overmacht vemntwoorde omweg. Trajelct
niet Zanger normaal. - Een trajekt kan
als normaal worden beschouwd als de
omweg niet belangrijk is en de oorzaak
ervan wettig is ; het is echter niet !anger
normaal, in de zin van artikel 8 van
de arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, wanneer de omweg belangrijk is
en niet door overmacht wordt verantwoord.
31 maart 1976.
887
24.- De werkman of zijn rechtverk1·ijgenden hebben het 1'echt het ondernemingshoofd rechtstreelcs te dagvam·den tot vergoeding van de schade ten gevolge van
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een a1·beidsongeval ove1·lcomen onder het
stelsel van de gecoi:i1·dinee1·de wetten van
28 september 1931. - Gevolgen van de
inwe1·kingtreding van de wet van 10 april
1971. - De werkman of zijn rechtverkrijgenden die, krachtens artikel 25 van
de gecoordineerde wetten van 28 september 1931, het recht hadden het
ondernemingshoofd rechtstreeks te dagvaarden tot vergoeding van de schade
ten gevolge van een arbeidsongeval overkomen onder het stelsel van die wetten, hebben dit recht behouden na de
inwerkingtreding van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
12 mei 1976.
1017

25. - Personeelslid van de Belgische
Radio en Televisie, getroffen door een
m·beidsongeval. - Indeplaatsstelling ten
vom·dele van deze instelling die een deel
van de schade heeft betaald. - Arrest
waarin wm·dt beslist dat deze indeplaatsstelling tegelijlcertijd bij overeenkomst en
lcrachtens de wet geschiedt. - Geen tegenstrijdigheid. - Niet tegenstrijdig is het
arrest waarin wordt beslist dat, gelet
op de gegevens van de zaak welke het
vermeldt, indeplaatsstelling in de rechten van een personeelslid van de Belgische Radio en Televisie, die door een
arbeidsongeval werd getroffen, ten voordele van deze instelling die hem een
deel van de schade heeft vergoed, tegelijkertijd bij overeenkomst en krachtens
de wet geschiedt. (Art. 97 Grondwet.)
21 mei 1976.
1046
26. - Verhaal tegen de aanspmkelijke
derde. Bijslagen verleend door het
Fonds voor Arbeidsongevallen. Geen
verhaal van het Fonds. - Ret Fonds
voor Arbeidsongevallen heeft tegen de
voor het ongeval aansprakelijke derde
geen vordering tot betaling van de
bijslagen die het ter uitvoering van artikel 58, § 1, 7°, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 verleent aan
de getroffene en diens rechthebbenden.
(Art. 47 wet van 10 april 1971.)
1 juni 1976.
1086
27. - Ove1·heidssecto1•.
V e1·haal van
de overheid of de ve1·zelce?'aar-a1'beidsongevallen tegen de aanspmlcelijke derde. Rentevermee1•de1·ing ingevolge de stijging
van het indexcijfer van de consumptiep1·ijzen. - Geen ve1·haal. - De overheid
die de arbeidsongevallenrente verschuldigd is, of haar verzekeraar heeft tegen
de voor het ongeval aansprakelijke derde
geen vordering tot betaling van de
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rentevermeerderingen die met toepassing van artikel 13 van de wet van
3 juli 1967 aan de getroffene of zijn
rechthebbenden verschuldigd zijn ingevolge de stijging van het indexcijfer
van de consumptieprijzen. (Art. 14, § 3,
wet van 3 juli 1967.)
1 juni 1976.
1086

28. We1·knemer of verzekeraar die
geen medisahe dienst heeft die aan de
wettelijlce voorwaarden voldoet. V rije
ke~ts van de geneesheer. Tarief voor
terugbetaling van de lcosten voo?' geneeskundige verzorging.- Wanneer de werkgever van de werknemer of de verzekeraar geen medische dienst heeft ingesteld die aan de wettelijke voorwaarden
voldoet, kan de getroffene van een arbeidsongeval vrij een geneesheer kiezen ;
het tarief voor terugbetaling van geneeskmtdige verzorging is, in dat geval,
gelijk aan het tarief van honoraria en
prijzen, zoals het voortvloeit uit de
toepassing van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen opgemaakt
ter uitvoering van de wetgeving tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. (Artt. 29 en 31 wet
van 10 april 1971 ; art. 1 K.B. van
30 december 1971.)
30 juni 1976.
1226

29. Ve1·goedingen voor de getroffene. - Forfaitai?'e ve?·goedingen. - De
vergoedingen welke aan de getroffene
van een arbeidsongeval worden toegekend zijn forfaitaire vergoedingen; wanneer het tarief voor terugbetaling van
de kosten voor geneeskundige verzorging
vastgesteld wordt door de nomenclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen
opgemaakt ter uitvoering van de wetgeving tot instelling en organisatie van
een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, mag de verzekeraar niet worden veroordeeld om voor
de geneeskundige verzorging vergoedingen te betalen welke dit tarief overschrijden. (Arb. 31 wet van 10 april 1971;
art. 1 K.B. van 30 december 1971.)
30 juni 1976.
1226
30. Basisloon.
Gem·offene aan
wie een invaliditeitspensioen voor mijnwerlcers wo?·dt uitbetaald. - Vaststelling
van het basisloon. - Artikel 37 van de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
naar luid waarvan, wanneer de getroffene een rust- of overlevingspensioen
geniet dat slechts wordt uitbetaald op

voorwaarde dat de wettelijk vastgestelde
perken van toegelaten arbeid niet worden overschreden, het baPisloon wordt
vastgesteld uitsluitend met inachtneming
van het loon dat verschuldigd is ingevolge het verrichten van de toegelaten
arbeid, is niet van toepassiug op degenen die een invaliditeitspensioen voor
mijnwerkers genieten, daar dit geen
rust- en overlevingspensioen is.
30 juni 1976.
1228
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1. - Bediende. - Overeenlcomst voor
Kennisgeving van
onbepaalde tijd. de opzegging. Impliaiete vm·melding
van het begin van de opzeggingste?·mijn.
- Geldigheid. - Voorwaa?·den. -Hoewei artikel14, derde lid, van de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract uitdrukkelijk, op straffe van
nietigheid, in het te betekenen geschrift
de vermelding vereist van het begin en
de duur van de opzeggingstermijn, kan
de aanduiding van het begin van die
termijn impliciet voortvloeien nit de
nauwkeurige vermelding van de duur
ervan samen met die van de datum
waarop hij verstrijkt ; om geldig te zijn,
moeten deze vermeldingen duidelijk en
ondubbelzinnig de juiste datum doen
blijken waarop de partij die de opzegging geeft het begin ervan wil vaststellen.
17 september 1975.
80
2. - Bedienden. - Overeenkomst voo?'
onbepaalde tijd. - Kennisgeving van de
opzegging of afdanlcing zonder opzegging
en zonder dringende redenen. - Gevolgen.
- Het recht van de werknemer op de
opzeggingsvergoeding ontstaat vanaf de
kennisgeving van de opzegging of vanaf
de afdanking zonder opzegging en zonder dringende redenen. (Artt. 14, 15 en
20 gecoordiueerde wetten betreffende
het bediendencontract.. )
17 september 1975.
82

3. - Bediende. - Overeenlcomst voor
onbepaalde tijd. - J aarlijlcse bezoldiging
die mee?' dan 150.000 franlc bedraagt. Opzeggingstermijn die vastgesteld wo1·dt
door de ?'eahte?'. - Omstandigheden die
moeten in aaht genomen worden.- Wanneer de jaarlijkse bezoldiging hager is
dan 150.000 frank en de door de werkgever na te leven opzeggingstermijn
om aan de voor onbepaalde tijd gesloten
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bediendenovereenkomst een einde te
maken wordt vastgesteld door de rechter, moet de opzeggingstermijn bepaald
worden met inachtneming van de op
het tijdstip van de ke1misgeving van de
opzegging of van de afdanking zonder
opzegging en zonder dringende redenen
voor de bediende bestaande kans om
spoedig een gelijkwaardige en passende
betrekking te vinden, rekening houdend
met de ancienniteit van de betrokkene,
zijn leeftijd en de belangrijkheid van
zijn functies, doch kan niet afhankelijk
gesteld worden van latere toevallige omstandigheden. (Artt. 14, 15, § 2, en 20
gecoiirdineerde wetten betreffende het
bediendencontract.)
17 september 1975.
82

4. - Bedienden. - Jaarlijks loon van
meer dan 150.000 jmnk. - Overeenkomst
bet1·ejfende de door de we1·kgeve1' te geven
opzeggingste1·mijn gesloten v66r het ontslag.
- Bediende die zieh be1·oept op de nietigheid van die ove1·eenlcomst. - Overeenkomst waarin een lange1·e opzeggingstermijn wordt vastgesteld dan de bij de wet
bepdalde minimumtermijn. - Beslissing
waarin de overeenlcomst daarom geldig
wordt ve1·lclaard. Onwettelijkheid. Wanneer het jaarlijks loon van een
bediende 150.000 frank overschrijdt en
deze bediende zich beroept op de nietigheid van de v66r het ontslag gesloten
overeenkomst betreffende de door de
werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn, is onwettelijk de beslissing
waarin deze overeenkomst geldig verklaard wordt op grond dat zij een langere opzeggingstermijn vaststelt dan de
bij de wet bepaalde minimumtermijn.
(Art. 15, § 1, 1 e lid, gecoiird. wetten van
20 juli 1955, gew. bij de wet van 21 november 1969.)
166
8 oktober 1975.
5. - Bedienden. - Wetten betreffende
het bediendeneontraet, gecoordineerd op
20 juli 1955 en gewijzigd bij de wet van
21 november 1969. - Dwingende bepalingen ten voordele van de wm·knemer. De bepalingen van de wetten betreffende
het bediendencontract, gecoiirdineerd op
20 juli 1955 en gewijzigd bij de wet van
21 november 1969, zijn dwingend ten
voordele van de bediende.
8 oktober 1975
166
6. - Statuut van de handelsvertegenwom·dige1'8. Wet van 30 juli 1963,
artilcel2, lid 2.- Tlermoeden juris tantum
dat er een arbeidsovereenkomst voor be-
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dienden bestaat. - Bewijs van de werlcelijke overeenlcomst tttssen de partijen.
De overeenkomst
Modaliteiten. tussen een opdrachtgever en een tussenpersoon over een handelsvertegenwoordiging wordt geacht een arbeidsovereenkomst voor bedienden te zijn, niettegenstaande elk uitdrukkelijk beding van
de overeenkomst, tot het tegendeel is
bewezen, zodat het bewijs van het
tegendeel niet kan gebracht worden door
het geschrift dat de overeenkomst vaststelt. (Art. 2, lid. 1, wet van 30 juli
1963.)
15 oktober 1975.
207

7. - Statuut van de handelsvertegenWet van 30 juli 1963,
woordige1'. a1·tikel 2, lid 2. - Vermoeden juris tantum dat er een arbeidsovereenlcomst voor
bedienden bestaat. - Bewijs dat een dergelijke ovm·eenkomst niet bestaat. - Begrip. - De rechter die vaststelt dat
noch de inschrijving in het handelsregister door een tussenpersoon voor de
verkoop in het klein aan persoonlijke
klanten, noch het opmaken van een
voorlopige factuur in geval van contante betaling bij de verkoop, noch de
akkoorden over het maken van klanten,
noch het feit dat de opdrachtgever niet
in de reiskosten van de tussenpersoon
is tussengekomen op de afwezigheid van
gezag wijzen, kan wettelijk eruit afteiden
dat de opdrachtgever het bewijs dat de
overeenkomst inzake de handelsvertegenwoordiging welke hij met de tussenpersoon heeft gesloten geen arbeidsovereenkomst voor bedienden is. (Art. 2,
lid. 2, wet van 30 juli 1963.)
15 oktober 1975.
207
8. - Statuut van de handelsve1·tegenwom•dige1•s. Wet van 30 jttli 1963,
artilcel 2, lid 2. - Vermoeden juris tantum dat er een arbeidsove1·eenkomst voor
bedienden bestaat. - Bewijs dat een dergelijke overeenlcomst niet bestaat. - Begrip. - De rechter die vaststelt dat
een tussenpersoon in naam van de
opdrachtgever slechts produkten van
een bepaald merk kon verkopen, dat
hij op het showterrein op de vastgestelde dagen en uren moest aanwezig
zijn, zonder zich te kunnen laten vervangen, dat aileen de opdrachtgever kon
beslissen over de aankoop en de prijs
van het tweedehands materieel, dat de
verkoop van bijhorigheden slechts kon
gebeuren met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en dat ieder voorschot dadelijk aan
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de laatstgenoemde moest worden overhandigd, kan wettelijk eruit afleiden dat
het vermoeden dat er tussen de partijen
een arbeidsovereenkomst voor bedienden bestaat niet werd omgekeerd door
de werkgever die andere gegevens aanvoerde. (Art. 2, lid 2, wet van 30 juli
1963.)
15 oktober 1975.
210
9. Bedienden. Bedienden bij
nota1·issen. - Bediende die zijn activiteit
heeft moeten staken ten gevolge van het
ove1·lijden van de titularis van een nota1'isambt. - Begrip. - De artikelen 19
van de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract en 22 van
de collectieve arbeidsovereenkomst van
9 januari 1968 van het nationaal paritair comite voor de notarisbedienden,
die verbindend is verklaard bij het
koninklijk besluit van 8 juli 1968 waarin
wordt bepaald dat een bediende, die ten
gevolge van het overlijden van de titularis van een notarisambt zijn activiteit
heeft moeten staken, in de regel recht
heeft op een vergoeding, vereisen niet
dat het overlijden van de werkgever de
onmiddellijke staking tot gevolg heeft
van de activiteit waarvoor de bediende
in dienst genomen is, doch alleen dat
de staking van de activiteit van de bediende het gevolg is van het overlijden.
22 oktober 1975.
238

10.- Bedienden. - Overeenlcomst van
onbepaalde duu1·. Bepaling volgens
welke de overeenkomst niet eenzijdig mag
worden beiiindigd tenzij wegens ernstige
redenen.- Nietigheid.- Nietig, wegens
strijdigheid met de openbare orde, is de
bepaling van een arbeidsovereenkomst
volgens welke de werkgever nooit de
werknemer kan afdanken, tenzij wegens
ernstige redenen.
31 oktober 1975.
287
11. - Begrip. - Voor het bestaan
van een arbeidsovereenlwmst is vereist
dat een verbintenis tot het verrichten
van arbeid is aangegaan.
25 november 1975.
384

12.- Werklieden.- Beg1·ip.- Voor
het bestaan van een arbeidsovereenkomst
voor werklieden is niet vereist dat het
tijdstip van begin en einde van de voor
het verrichten van de bedongen arbeid
bestemde tijd bij overeenkomst tussen
partijen is bepaald. (Art. 1 wet van
10 maart 1900.)
384
25 november 1975.

13. Handelsve?·tegenwoordige?'.
Beiiindiging van de ove1·eenkomst doo?' de
werkgever. - Recht van de handelsvertegenwoordiger op schadevergoeding.
V oorwaarde. De schadevergoeding
waarvan sprake in artikel 1 7 van de
wet van 30 juli 1963 tot instelling van
het statuut der handelsvertegenwoordigers ka.n aa.n de handelsvertegenwoordiger slechts worden toegekend op voorwaarde dat aan die overeenkomst een
einde werd gemaakt wegens een aan de
werkgever te wijten dringende reden ;
het feit dat de overeenkomst zonder
voldoende reden door de werkgever is
beeindigd impliceert niet dat daaraan
een einde werd gema.akt wegens een aan
de werkgever te wijten dringende reden.
3 december 1975.
417
14. Handelsvertegenwoordiger. Beeindiging van de ove1·eenlcomst door cle
werkgever. Handelsvm·tegenwoordige1·
ontslagen, wegens redenen die niet zijn
bewezen oj die het ontslag VOO?'dat hij een
jaar heeft gewerkt niet rechtvam·digen
opdat hij recht zou hebben op de uitwinningsvergoeding. - Rechtsvm·dering van
de handelsvm·tegenwoordiger om de werkgever tot betaling van schadevergoeding
te doen vm·oordelen. Rechtsvordering
geg1·ond op artikel 17 van de wet van
30 juli 1963 en op artikel 1382 van het
Burgerlijk W etboelc. - Ar1·est waarbij de
?'echtsvordering gegrond verklaard wonlt
zondm· vast te stellen dat de aan de werkgevm· verweten fout en de door deze fout
veroo1·zaakte schade geen betrekking hebben
op de uitvoering van de overeenkomst. Onwettelijkheid.- Wanneer een handelsvertegenwoordiger die wegens redenen
die niet zijn bewezen of die het ontslag
voordat hij een jaar heeft gewerkt niet
rechtvaardigen opdat hij recht zou hebben op de uitwinningsvergoedi:ng, vraagt
dat de werkgever op grond van artikel l 7
van de wet van 30 juli 1963 tot instelling
van het statuut der handelsvertegenwoordigers wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding, is onwettelijk het arrest dat de rechtsvordering
gegrond verklaart zonder vast te stellen
dat de aan de werkgever te wijten fout
en de door deze fout veroorzaakte schade
geen betreklring hebben op de uitvoering
van de overeenkomst.
3 december 1975.
417

15.- Wet van 15 juni 1896.- Tuchtmaatregel. Terugstelling als bedoeld
in het we1·kplaatsreglement. - Niet noodzakelijk een eenzijdige wijziging van de
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arbeidsovereenkomst. - De terugstelling
welke krachtens een werkplaatsreglement
als tuchtmaatregel werd toegepast is,
onder de gelding van de wet van 15 juni
1896, niet noodzakelijk een eenzijdige
wijziging van de arbeidsovereenkomst,
zelfs. indien zij een loonvermindering
meebrengt. (Artt. 3, 4°, en 10 wet van
15 juni 1896 op het werkplaatsreglement; art. 3 wet van 10 maart 1900 op
het arbeidscontract.)
4 december 1975.
426

16.- Wet van 15 juni 1896.- We?·kgever die als tuchtmaatregel de terugstelling
toepast als bedoeld in het WM'lcplaatsreglement. - Niet noodzalcelijk een ontduilcing
van de wettelijke opzeggingsve?'Plichting.
De werkgever die, onder de
gelding van de wet van 15 juni 1896,
op een werlmemer, krachtens een werkplaatsreglement als tuchtmaatregel de
terugstelling toepast waardoor zijn loon
wordt verminderd, ontduikt niet noodzakelijk de wettelijke opzeggingsverplichting. (Artt. 3, 4°, en 10 wet van
15 juni 1896 op het werkplaatsreglement; artt. 3, 19 en 19bis wet van
10 maart 1900 op het arbeidscontract.)
4 december 1975.
426
17. - Verband van onde1·geschilctheid.
- Begrip. - Ret verband van ondergeschiktheid dat kenmerkend is voor
de arbeidsovereenkomst bestaat zodra
iemand over een anders handelingen in
feite gezag of toezicht kan uitoefenen.
(Art. 1 wet van 10 rnaart 1900 op het
arbeidscontract.)
4 december 1975.
430
18. Werklieden.
Overeenlcomst
voor onbepaalde tijd. - Opzegging. Begrip.- De opzegging is de handeling
waardoor een partij aan de andere ter
kmmis brengt dat zij de voor onbepaalde
tijd gesloten arbeidsovereenkomst wil
beeindigen. (Art. 19 wet van 10 rnaart
1900 op het arbeidscontract.)
10 december 1975.
447
19. - We1·lclieden. - Opzegging door
de werknemm·. - Vm·bod, voo1· de wm·lcgeve?', eenzijdig de wilsuitdruklcing van
de wedcnemer te wijzigen. - De werkgever die de opzegging ontvangt, welke
hem door de werlmemer ter kennis is
gebracht, mag deze wilsuitdrukking niet
eenzijdig wijzigen.
10 december 1975.
447
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20. Bediende. Kwijting voo1•
saldo van 1·elcening. - Afstand van ?'echten in de lcwijting gedaan. - Geldigheid.
- De bediende die bij de beeindiging
van de arbeidsovereenkomst kwijting
voor saldo van rekening geeft, kan tegelijkertijd uitdrukkelijk afstand van rechten doen. (Wetten betreffende het bediendencontract, gecoiirdineerd op 20 juli
1955, art. 23.)
10 maart 1976.

793

21. - W erklieden. - W e1·lcman wegens
zielcte arbeidsongeschikt. - Recht op loon.
- Ve1'Plichting een geneeslcundige verlclaring ovm· te leggen aan de door de werlcgeve?' gemachtigde geneeshee1•. - V M'Plichting opgelegd door het a1·beidsreglement.
- W ettigheid. - De verplichting voor
de werkrnan om in geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte een geneeskundige verklaring over te leggen aan
een door de werkgever gemachtigde
geneesheer, kan wettig worden opgelegd
door het arbeidsreglement. (Art. 29bis,
lid 2, wet van 10 maart 1900.)
10 maart 1976.

796

22. - Statuut van de handelsvertegenwoordigers. Wet van 30 juli 1963,
m·tilcel 15. - Recht van de handelsvertegenwoordiger op een ve1·goeding wegens
uitwinning. - Voorwam·de. - Vergoeding wegens uitwinning, als bepaald in
artikel 15 van de wet van 30 juli 1963
tot instelling van het statuut der handelsvertegenwoordigers, is aan de handelsvertegenwoordiger slechts verschuldigd
indien deze een clienteel heeft aangebracht.
31 maart 1976.

883

23. - Statuut van de handelsvM·tegenWet van 30 juli 1963,
wom·dige?·s. artilcel 15. - Veroo1·deling van de wedcgever tot betaling van een vergoeding
wegens ~titwinning aan een handelsvertegenwom·dige?'. - Aanbrengen van clienteel ajgeleid uit de enlcele vaststelling dat
de handelsve?'tegenwoordige?' een belangrijlc
zakencijje?' heejt belcomen. - Geen wettelijk vemntwoonle beslissing.- Niet wettelijk verantwoord is de beslissing, die
een werkgever veroordeelt tot betali:ng
van een vergoeding wegens uitwinning
aan een handelsvertegenwoordiger, door
het aanbrengen van clienteel af te leiden
uit de enkele vaststelling dat hij een
belangrijk zakencijfer heeft bekomen.
(Art. 15 wet van 30 juli 1963 tot instel-
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ling van het statuut der handelsvertegenwoordigers.)
31 rnaart 1976.
883

24. Bedienden.
Vordm·ing tot
betaling van loon aan de we1·kneme1· vm·schuldigd wegens zijn indienstneming. Rechtsvordering gegrond op een overtreding van artilcel 11 van de wet van 12 ap1·il
1965 betreffende de bescherming van het
loon. - V e1jaring door ve1·loop van vijj
jaren. - De rechtsvordering tot betaling
van het aan de werknerner wegens zijn
indienstnerning verschuldigde loon, welke
gegrond is op een overtreding van de
wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherrning van het loon van de werknerners, verjaart door verloop van vijf
jaren, te rekenen van de dag waarop
het feit is gepleegd waaruit de rechtsvordering is ontstaan. (Art. 26 wet van
17 april 1878.)
14 april 1976.
942

25.- Bedienden.- Opzegging wegens
dringende 1•edenen. - Gewichtigheid van
de 1·edenen. - Begr·ip. - Dat een bediende een grove font heeft begaan
waardoor de beeindiging van de arbeidsovereenkornst wordt gerechtvaardigd
wordt wettelijk beslist door het arrest
dat erop wijst dat deze bediende met
derden een personenvem1ootschap met
beperkte aansprakelijkheid had opgericht
en dat deze vem1ootschap voor een deel
van haar werkzaamheden concurreerde
met de vennootschap waar hij werkte.
(Gecoord. wetten van 20 juli 1955 betreffende het bediendencontract.)
5 mei 1976.
994
26. - Bedienden. - Opzegging wegens
clr·ingencle 1·eclenen. - G1·ove jout opgeleve1·cl door· een alcte die bekenclgemaalct is
in het Belgisch Staatsblad, als voor·geschreven bij a1·tikel 7 van de gecoordineer·de
wetten op cle handelsvennootschappen. Belcendmalcing waar"uit bij wege van wettelijk vm·moeclen niet lean wor-den afgeleid
dat de we1'lc geve1· zodoencle kennis heejt
gehad van cle gr·ove jottt waar-van sp1·ake
in a1·tilcel 18 van de gecoonlinee1•cle wetten
betreffende het becliendencontract. - Hoewei de bekendmaking bij uittreksel uit
de akten van handelsvennootschappen
in het Belgisch Staatsblad tot gevolg
heeft dat deze akten aan derden kunnen
worden tegengeworpen en dat derden
de gevolgen van het bestaan van die
akten moeten aanvaarden, valt uit deze
regel niet af te leiden dat door die bekendmaking een wettelijk vermoeden ontstaat

waardoor 1nen zou moeten oordelen dat
alle derden op de hoogte zijn van die
bekendmakijg en met name dat de grove
fout waarvan sprake in artikel 18 van
de gecoordineerde wetten betreffende het
bediendencontract aan de werkgever bekend is. (Art. 7 gecoord. wetten op de
handelsvennootschappen; art. 18 gecoord. wetten betreffende het bediendencontract.)
5 mei 1976.
994

27.- Bedienden.- Opzegging wegens
Feit sedert ten
d1·ingencle 1·edenen. minste d1·ie clagen gelcencl. - Begrip. Dat de bediende noch het bewijs levert
noch doet blijken van de waarschijnlijkheid van het feit dat sedert ten
minste drie dagen de dringende reden
waardoor de beeindiging van het contract
gerechtvaardigd was aan de vennootschap waar hij werkte bekend was wordt
wettelijk beslist door het arrest dat zegt
dat het mogelijk is dat de werkgever,
zelf een koopman, die niet verplicht is
elke maand van de alden tot oprichting
van nieuwe handelsvennootschappen kennis te nemen, niet op de hoogte ervan
was dat de bediende verschenen was bij
de akte tot oprichting van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid die voor een deel van haar werkzaamheden concurreerde met die waar
hij werkte, zelfs niet na de bekendmaking van deze akte in het Belgisch
Staats blacl.
5 mei 1976.
994
28. - Beclienden. - Ontslag zonder
vom·opzegging. - Kennisgeving van de
ddngende 1·edenen bij aangetekende brief.
-Hoe moeten de clringencle redenen wm·den uitgeclrulct ? - De dringende redenen
ter verantwoording van het ontslag zonder vooropzegging moeten zodanig uitgedrukt worden dat daardoor, enerzijds,
de ontslagen partij op de hoogte gebracht
wordt van de haar verweten feiten en,
anderzijds, de rechter het ernstig karakter kan beoordelen van de reden aangevoerd in de brief tot kennisgeving van
de opzegging en kan nagaan of het
dezelfde is als die welke voor hem werd
ingeroepen. (Art. 18 wetten betreffende
het bediendencontract, gecoord. op 20 juli
1955 en gew. bij de wet van 21 november 1969.)
2 juni 1976.
1095
29. Bedienclen.
Overeenlcomst
vom· onbepaalde tijd.
Ontslag met
opzegging. - Ontslaggevende partij zan-

ARBEIDSREGLEMENT.- ARBEIDSVOORZIENING.

der bedoeling de arbeidsbetrekkingen te
beeindigen. - Nietigheid van het ontslag.
- De rechter die vaststelt, dat de ontslaggevende partij niet de bedoeling had
de overeenkomst op het einde van de
opzeggingstermijn te beeindigen, beslist
wettelijk dat de door deze partij gegeven opzegging nietig is. (Art. 14 wetten
betr. het bediendencontract, gecoiird.
bij K.B. van 20 juli 1953.)
16 juni 1976.
1151

ARBEIDSREGLEMENT.

1.- Wet van 15 juni 1896.- Tuahtmaatregel. - Tm·ugstelling als bedoeld in
het we1·kplaats1·eglement. Niet noodzakelijlc een eenzijdige wijziging van de
arbeidsovereenkomst. - De terugstelling
welke krachtens een werkplaatsreglement
als tuchtmaatregel werd toegepast is,
onder de gelding van de wet van 15 juni
1896, niet noodzakelijk een eenzijdige
wijziging van de arbeidsovereenkomst,
zelfs indien zij een loonvermindering
meebrengt. (Artt. 3, 4°, en 10 wet van
15 juni 1896 op het werkplaatsreglement; art. 3 wet van 10 maart 1900
op het arbeidscontract.)
4 december 1975.
426
2. - Wet van 15 juni 1896.
Werkgever die als tuahtmaatregel de terugstelling
toepast als bedoeld in het werkplaatsreglement. - Niet noodzakelijk een ontduiking
van de wettelijlce opzeggingsve1'Pliahting.
- De werkgever die, onder de gelding
van de wet van 15 juni 1896, op een
werknemer, krachtens een werkplaatsreglement als tuchtmaatregel de terugstelling toepast waardoor zijn loon
wordt verminderd, ontduikt niet noodzakelijk de wettelijke opzeggingsverplichting. (Artt. 3, 4°, en 10 wet van 15 juni
1896 op het werkplaatsreglement; artt. 3,
19 en 19bis wet van 10 maart 1900 op
het arbeidscontract.)
4 december 1975.
426
ARBEIDSVOORZIENING.
1. - Sluiting van ondernemingen.
Fonds tot ve~·goeding van de in geval van
sluiting van ondernemingen ontslagen
we1·lcnemers. Betaling van voordelen
bepaald in artilcel 2 van de wet van 30 juni
1967. - Loon ve1·sahuldigd op het ogenblik van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst. Maximumbed1·ag. -
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W am·1eer de werkgever bij de sluiting
van zijn onderneming het op het ogenblik van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst verschuldigde loon niet
betaalt, client het Fonds tot vergoeding
van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers dit loon
te betalen tot een maximumbedrag van
30.000 frank per maand naar rata van
ten hoogste twee maanden, onverschillig
of dit loon al dan niet verschuldigd is
voor de laatste twee maanden die de
beeindiging van de arbeidsovereenkomst
onmiddellijk voorafgaan. (Art. 2 wet
van 30 juni 1967; art. 7, lid 1, 2°, K.B.
van 6 juli 1967.)
1 oktober 1975.
141

2. - Sluiting van onde1·nemingen. Fonds tot ve~·goeding van de in geval van
sltdting van ondernemingen ontslagen
werknemm·s. Betaling van voordelen
bepaald in artikel 2 van de wet van 30 juni
1967.- Int1·est op loon.- Geen ve1'pliahting tot betaling. - Ret Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting
van ondernemingen ontslagen werknemers, dat met toepassing van artikel 2
van de wet van 30 juni 1967 het door
de werkgever verschuldigd loon aan de
werlmemer client te betalen, is niet verplicht tot betaling van de door de werknemer verschuldigde intrest op dat loon.
1 oktober 1975.
141
3. - Sluiting van ondernemingen. Fonds tot vergoeding van de in geval
van sluiting van ondernemingen ontslagen
we1·knemers.- Vo01·delen wam·van sprake
in a1·tikel 2 van de wet van 30 juni 1967.
- V ordm·ing tot betaling van de wedcnemer.- Voorwaa1·den.- De werknemer
kan geen vordering tot betaling van de
voordelen waarvan sprake in artikel 2
van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds
tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers tegen dit Fonds instellen, dan
nadat een verzoek tot betaling is ingediend overeenkomstig de voorwaarden
van artikel 6 van genoemde wet en van
het koninklijk besluit van 6 juli 1967
tot uitvoering van dit artikel, tenzij de
betwisting gaat over de nakoming van
deze bepalingen.
17 maart 1976.
831
4. - Sluiting van ondernemingen. Bestaan van de onderneming gedurende
het ganse kalenderjaa1· v66r de sluiting.
- Geen voorwaa1·de van toepassing van
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de sluitingswetgeving.- Voor de toepassing van de wetgeving op de sluiting
van ondernemingen is niet vereist dat
de onderneming heeft bestaan gedurende
het gause kalenderjaar dat aan het jaar
van de sluiting voorafgaat. (Artt. I en 2
wet van· 28 juni 1966; art. 2 wet van
30 juni 1967.)
23 juni 1976.
1196

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL).
1. - Wet van 26 juni 1963. - Wet
· waarbij ~•itshtitend aan de 01·de van
architecten bevoegdheid woTdt toegekend
om de voo1·schrijten van de plichtenlee?'
voor het be1·oep van architect te bepalen
en ze te doen naleven. - Wet die geen
ajbreuk doet aan de bevoegdheid van de
gewone ge1·echten om te er·kennen dat een
per·soon, zeljs indien hij aan een wettelijk gM'egelde t~wht onde1'Wo1pen is, handelaar· is als hij de wettelijke vooTwaar·den
ver·vult om die hoeclanigheid te ver·lm·ijgen.
- Ofschoon de wet van 26 jtmi 1963
uitsluitend aan de Orde van architecten
bevoegdheid toekent om de voorschr.iften
van de plichtenleer voor het beroep van
architect te bepalen en ze te doen naleven doet zij toch geen afbreuk aan de
bevoegdheid van de gewone gerechten
om te erkennen dat een persoon, zelfs
indien hij aan een wettelijk geregelde
tucht onderworpen is, handelaar is als
hij de wettelijke voorwaarden vervult
om die hoedanigheid te verkrijgen.
9 oktober 1975.
179
2. - Hanclelsgerecht dat aan een m·chitect de hoedanigheicl van handelaaT toekent
op grand van ancle1•e elementen dan de
normale activiteit van ar·chitect en die
b~biten die activiteit vallen. W ettelijkheid. Wettelijk verantwoord is de
beslissing van het handelsgerecht die
aan een architect de hoedanigheid van
handelaar toekent op grand van andere
e1ementen dan de normale activiteit van
architect en die buiten die activiteit
vall en.
9 oktober 1975.
179
3. - Handelsger·echt dat aan een architect de hoeclanigheicl van handelaar· toekent
met inachtneming van de bij cle wet gestelde criteria. - Gerecht in dit opzicht
niet gebonden door· de andersluiclende of
strijdige beoor·deling, zowel in jeite als
in Techte, van een t~whtoveTheid. - Het

AUTEURSRECHT.

handelsgerecht dat, in de uitoefening
van zijn bevoegdheid, aan een architect
de hoedanigheid van handelaar toekent,
met inachtneming van de bij de wet
gestelde criteria, is niet gebonden door
de andersluidende of strijdige beoordeling, zowel in feite als in rechte, van
een tuchtoverheid.
9 oktober 1975.
179

4. - Opmaken van plans en toezicht
op de uitvoer·ing van de werken. - Medewer·king van een ar·chitect. - Begr·ip. De architect wiens medewerking wettelijk vereist is voor het opmaken van
plans en het toezicht op de uitvoering
van bepaalde werken, kan zich niet
beperken tot het nazien van plans welke
door een derde, die niet gemachtigd is
het beroep van architect uit te oefenen,
zijn opgemaakt zonder voorafgaande
nauwkeurige onderrichtingen en controle van zijnentwege. (Art. 4 wet van
20 februari 1939.)
30 maart 1976.
877
5. -Hoger beroep tegen een beslissing
van een pr•ovinciale raad van de Orde. V oTmvoor·schr-ijten. Sanotie. Ret
hager beroep tegen een beslissing van
een provinciale raad van de Orde van
architecten moet, op straffe van nietigheid, bij een ter post aangetekende brief
worden gericht aan de raad van beroep
van de Orde die bevoegd is om kennis
ervan te nemen ; nietig is dus de akte
van hager beroep welke gericht is aan
de provinciale raad die de beslissing
heeft uitgesproken, zelfs indien deze
aide is doorgezonden aan de raad van
beroep en deze raad ze binnen de wettelijke termijn heeft ontvangen. (Art. 26,
leden 2 en 6, wet van 26 jtmi 1963.)
4 juni 1976.
lll9
AUTEURSRECHT.
1. - Inter·view door· een Radio- en televisieinstituut. Recht van nakeuTing,
v66r· de uitzending, door de gefnteTviewde
per·soon. - Begr·ip. - Hoewel de persoon, die door een lid van het Radio- en
televisieinstituut ge'interviewd is, in zijn
auteursrecht het recht put om, v66r de
uitzending, na te gaan welke stukken
van het interview het Instituut wil
uitzenden, heeft hij daarentegen dat
recht niet m.b.t. interviews van andere
personen die afzonderlijk in het kader
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soneel. - Beg1•ip. - De omstandigheid
dat het vervoer van personeel geschiedt
met het doel goederen te leveren en te
plaatsen en dat dit vervoer naar verscheidene en op veranderlijke plaatsen
gelegen werven of bestemmingsoorden
geschiedt, belet niet dat zodanig vervoer
is ingericht en geexploiteerd als vervoerdienst ten behoeve van het personeel
in de zin van artikel 2, lid 2, 1°, van
de besluitwet van 30 december 1946.
519
6 januari 1976.

van dezelfde reportage zijn gehoord.
(Artt. l, 8, 10 en 15 wet 22 maart 1886.)
12 september 1975.
62
2. Interview door een Radio- en
televisieinstituut. - Recht van " terugneming », v66r de ~titzending, doo1· de geinte?·viewde pe1·soon. - Begrip. - Het
" auteursrecht » van een persoon die een
interview heeft verleend aan het Radioen televisieinstituut staat hem niet toe
gebruik te maken van een recht van
" terugneming » teneinde de uitzending
van dat interview te beletten op grond
alleen dat hij niet heeft kurmen nagaan
welke stukken van de interviews van
andere personen in het kader van dezelfde reportage voor de uitzend:ing werden behouden, op welke stukken h:ij
geen recht kon doen gelden.
12 september 1975.
62

3. - Wegve1·voe1·. - Koninlclijk besluit
van 24 september 1971 houdende vaststelling van het tariej voor het vervom· van
voertuigen ove1· de weg tussen het Koninlc?'ijk Belgie en de Bonds1·epublielc Duitsland, oak indien het vervoer gedeeltelijlc
over het g1·ondgebied van een derde land
plaatsvindt. - Beshtit waarvan het voorontwe1'P niet aan de Raad van State is
voorgelegd. - Beroep op dringendheid.
- Gevolg.- Het feit dat het koninldijk
besluit van 24 september 1971 houdende
vaststelling van het tarief voor het vervoer van voertuigen over de weg tussen
het Koninkrijk Belgie en de Bondsrepubliek Duitsland, ook indien het vervoer
gedeeltelijk over het grondgebied van
een derde land plaatsvindt, slechts de
6de oktober 1968 werd bekendgemaakt
en dat het werd afgekondigd met toepassing van een richtlijn van de Raad van
de Europese Gemeenschappen van 30 juli
1968 volstaat niet ten bewijze dat de
minister die dit besluit niet heeft voorgelegd aan het beredeneerd advies van
de afdeling wetgeving van de Raad van
State, zijn macht heeft overschreden.
(Art. 3 gecoord. wett. inzake de Raad
van State van 30 januari 1973.)
18 juni 1976.
1170

AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN,
AUTOCARS EN TAXI'S.
1. Bezoldigd personenvervoer.
V e1·voerdienst ten behoeve van het personeel. - Begrip. - De omstandigheid
dat het vervoer van personeel naar verscheidene en op veranderlijke plaatsen
gelegen werven of bestemm:ingsoorden
geschiedt, belet niet dat zodanig vervoer is ingericht en geexploiteerd als
vervoerdienst ten behoeve van het personeel in de zin van artikel 2, lid 2, 1°,
van de besluitwet van 30 december 1946.
(Art. 22 K.B. van 25 september 1968.)
14 oktober 1975.
204
2. Bezoldigd personenvervoe1·. Vervom·dienst ten behoeve van het per-

B
BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN.
1. Bankb1·euk. Strafvordering
onajhankelijk van de jaillietverkla1·ing. De strafvordering wegens bankreuk is
onafhankelijk van iedere faillietverklaring door de rechtbank van koophandel.
7 oktober 1975.

164

2. - Bankbreuk.
Ve?·oo?·deling die
de staat van ophouding van betaling ~tits-

luitend steunt op het gezag van gewijsde
van een arrest dat een vonnis tot jaillietverklaring bevestigt. Geen wettelijke
verantwoording.- Niet wettelijk verantwoord is de beslissing die de beklaagde
veroordeelt wegens bankbreuk, als zij
de staat van ophouding van betaling
enkel en alleen afleidt uit het gezag van
gewijsde van een arrest tot bevestiging
van een vonnis van de rechtbank van
koophandel waarbij de beklaagde failliet
werd verklaard.
7 oktober 1975.
164
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3. - Eenvottclige bankbrettk. - Bestancldelen van het misclrijf. G1·ove
schttlcl. - Vaststelling. - Dat de grove
schuld, welke voor de toepassing van
artikel 574, 4° en 6°, van het Wetboek
van koophandel is vereist bij artikel 438
van hetzelfde wetboek, bewezen is wordt
vastgesteld door de beslissing die bij
gebrek aan een conclusie dienaangaande,
de bestanddelen van het misdrijf " eenvoudige bankbreuk » in de bewoordingen
van de wet vaststelt.
ll mei 1976.
1012
BEDREIGINGEN.
V eroonleling wegens mondelinge becl?·eiging, oncle1· een bevel of onde1· een voorwaanle, tot zes maanclen gevangenisst1·af
of een gelclboete van 100 fmnk. - Zander
aan te dtticlen of het gaat om bed1·eiging
met een aanslag op een pe1·soon waarop
een m·iminele straf is gestelcl. - Verom·cleling niet 1·egelmatif gemotiveerd. - De
veroordel:i:ng wegens mondelinge bedreiding, onder een bevel of onder een voorwaarde, tot een gevangenisstraf van zes
maanden en een geldboete van 100 frank
is niet regelmatig gemotiveerd door het
arrest waarin niet is aangeduid of het
gaat om bedreig:i:ng met een aanelag op
een persoon waarop een criminele straf
is gesteld. (Art. 97 Grondwet ; artt. 327
een en 330 S.W.)
12 april 1976.
935

BELASTING.
1. Gelijkheid van de Belgen voor
de belasting. - Beg1•ip. - Ret beginsel
van de gelijkheid van allen voor de
belasting, gehuldigd in artikel 112 van
de Grondwet, impliceert dat allen die
zich in dezelfde toestand bevinden gelijkerwijze belast worden.
20 november 1975.
359
2. GeliJ'kheicl van de Belgen voo1·
de belasting. - Beg1•ip. - Ret beginsel
van de gelijkheid van allen voor de
belasting, gehuldigd in artikel 112 van
de Grondwet, verbiedt niet dat zekere
categorieen van personen vrijgesteld worden, rekening houdende met de aard en
het doel van de aanslag.
20 november 1975.
359

3. - Gelijkheid van de Belgen voor de
Beslttit van de bestenclige
belasting. -

BELASTING.

cleptttatie van de provincieraacl waarin
worclt gezegcl clat een belastingontheifing
clam• de wetgever ingevoerd ten gttnste van
de nationale en plaatselijke maatschappijen voor volkswoningbottw slechts betrelclcing heeft op de bottwmaatschappijen tot
nt~t van het algemeen. Interpretatie
van de wet die op geen willelcettrig onclerscheicl bertlst. Op geen willekeurig
onderscheid tussen de diverse categorieen van maatschappijen voor volkswoningbouw, maar daarentegen op een
onderscheid tussen die maatschappijen,
rekening houdende met de aard en het
doel van de aanslag, berust de interpretatie door het besluit van de bestendige
deputatie van een provincieraad van
artikel ?Obis van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedebouw, in
deze wet ingevoegd bij artikel 26 van
de wet van 22 december 1970, volgens
welke de belastingvrijstelling ten gunste
van de nationale en plaatselijke maatschappijen voor volkswoningbouw enkel
betrekking heeft op de maatschappijen
waarvan sprake in hoofdstuk II van de
Ruisvestingscode vervat in het koninklijk besluit van 10 december 1970, bevestigd bij de wet van 2 juli 1971.
20 november 1975.
359

4. Gelijlcheicl van de Belgen voo1·
de belasting. - Begrip. - Het beginsel
van de gelijkheid van allen voor de
belasting gehuldigd in artikel ll2 van
de Grondwet verbiedt niet dat zekere
categorieen van burgers belast worden,
op voorwaarde dat allen die zich in
dezelfde toestand bevinden gelijkerwijze
getroffen worden en dat het onderscheid
tussen de categorieen, welke de wet of
het reglement heeft vastgesteld, verband
houdt met de aard en het doel van de
aanslag.
20 november 1975.
363
5. - Artilcel110, lid 2, van de G?·onclwet. - Verhinclert niet clat de openbm·e
besttw·en binnen httn bevoegclheid de vom·
het algemeen belang ve1·eiste 1•eglementen
vaststellen. - Noch artikel llO, lid 2,
van de Grondwet, noch artikel 544 van
het Burgerlijk Wetboek, noch artikel ?Obis van de wet van 29 maart 1962
verhinderen dat de openbare besturen
binnen h1.m bevoegdheid de voor het
algemeen belang vereiste reglementen en
met name de belastingreglementen vaststellen, zelfs indien door de uitvoering
ervan de uiboefening van een van de

BELASTING SLIJTERIJEN GEGISTE DRANKEN. gewone kenmerken van de eigendom
beperkt wordt.
20 november 1975.
363
6. Gelijlcheid van alle Belgen voor
de belasting. - Begrip. - Ret beginsel
van de gelijkheid van alle Belgen voor
de belasting impliceert dat allen die zich
in dezelfde toestand bevinden op dezelfde wijze worden belast en verbiedt
dat bij het verlenen van vrijstelling van
belasting een onderscheid wordt gemaakt
dat niet door de aard en het doel van
de aanslag verantwoord is. (Artt. 6
en ll2 Grondwet.)
23 juni 1976.
ll95

BELASTING OP SLIJTERIJEN
VAN GEGISTE DRANKEN.
Koninlclijlc besluit van 3 april 1953,
artilcel 19-2. - Overname van een bestaande slijte1·ij. - Ovemame hangt niet
af van de ajstand van de handelszaalc. Artikel 19-2 van de wettelijke bepalingen inzake de slijterijen van gegiste
dranken, geooordineerd bij koninklijk
besluit van 3 april 1953, waarin als
nieuwe slijter wordt aangemerkt hij die
een bestaande slijterij overneemt, beoogt
om het even welke overname van een
bestaande slijterij door iemand die geen
slijter is ; deze overname hangt niet af
van de afstand van de handelszaak.
22 september 1975.
101

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE.
1. - Ove1·gangsmaatregelen te?' uitvoe?'ing van artilcel 99 van het W etboelc van
de belasting over de toegevoegde wam·de.
- Recht op te1·uggave van de met het
zegel gelijlcgestelde belasting op voo?'?'aden.
- V oorwaarden vastgesteld bij het lconinlclijlc besluit n?'. 21 van 20 juli 1970, a?·tilcel 32. - Dmagwijdte van deze bepaling.
- De bepaling van artikel 32 van het
koninklijk besluit nr. 21 van 20 juli 1970
betreffende de overgangsmaatregelen ter
uitvoering van artikel 99 van het Wethoek van de belasting over de toegevoegde waarde, die bedoeld is om de
teruggave toe te laten van de met het
zegel gelijkgestelde belasting op voorraden, stelt vast dat de belastingplichtige uiterlijk op 15 mei 1971 bij het
controlekantoor van de belasting over
de toegevoegde waarde de aangifte als-

B.T.W.
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mede de staten waarvan sprake in artikel 28 en 30 van dat koninklijk besluit
moet laten toekomen ; de inaohtneming
van dit vormvoorsohrift en van deze
termijn is een voorwaarde voor de teruggave van de met het zegel gelijkgestelde
belastingen op voorraden.
18 maart 1976.
840
2. W etboelc van de belasting ave?'
de toegevoegde waarde, a1·tilcel 49 en 99.
- W ettelijlce bepalingen waarbij aan de
Koning de macht w01·dt ve1·leend om de
toepassing te regelen van de belasting ove1·
de toegevoegde waa1·de. Artikel 49
en 99 van het W etboek van de met het
zegel gelijkgestelde belastingen verlenen
aan de Koning de macht om de toepassing te regelen van de belasting over de
toegevoegde waarde ; het koninklijk besluit nr. 21 van 20 juli 1970 betreffende
de overgangsmaatregelen getroffen ter
uitvoering van artikel 99 is dus wettelijk.
18 maart 1976.
840
3. Koninlclijk besluit n?'. 21 van
20 jttli 1970 betreffende de ove?·gangsmaatregelen te1• ttitvoering van a1·tilcel 99
van het vVetboelc van de belasting over de
toegevoegde waanle. - Wettelijlcheid. Artikel 49 en 99 van het vVetboek van
de met het zegel gelijkgestelde belastin ·
gen verlenen aan de Koning de macht
om de toepassing te regelen van de belasting over de toegevoegde waarde ;
het koninklijk besluit nr. 21 van 20 juli
1970 betreffende de overgangsmaatregelen getroffen ter uitvoering van artikel 99 is dus wettelijk.
18 maart 1976.
840
4. - Ove1·treding van m·tilcel 73, § 1.
- W etboelc van de belasting over de toegevoegde waa1·de. V eroo1·deling tot de
administratieve geldboete waa1·van sp?·alce
in a1·tilcel 70, § 1, eerste lid, van dit wetboelc. - Onwettelijlcheid. - Hoewel de
mededaders van en medeplichtigen aan
een overtrading van artikel 73, § 1, van
het W etboek van de belasting over de
toegevoegde waarde moeten veroordeeld
worden tot betaling van de ontdoken
belasting, kunnen zij niet veroordeeld
worden tot betaling van de administratieve geldboeten waarvan sprake in artikel 70, § 1, eerste lid, van dit wetboek,
daar deze worden ingevorderd bij wege
van een dwangbevel en geen verband
houden met de vervolging door het
openbaar ministerie. (Artt. 70, 72, 73,
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74, 85 en 89 Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde.)
28 juni 1976.
1220

BEROEPSGEHEIM.
1. - Pe1·soon ge?·oepen om in rechte
get·uigenis af te leggen. Beg1·ip. In de zin van artikel 458 van het Strafwetboek is geroepen om in rechte getuigenis af te leggen hij die door de onderzoeksrechter wordt verzocht om een
mondelinge of geschreven verklaring af
te leggen.
12 april 1976.
935
2. - Advocaat.
Geen ve?'Plichting
tot geheimhottding ten oveTstaan van de
tuchtove1·heden van de balie. - Hoewe1
de advocaat die bij de uitoefening van
zijn beroep in vertrouwen wordt genamen door zijn client, in de regel, het
hem toevertrouwde geheiln moet eerbiedigen, kan een dergelijke verplichting niet bestaan ten overstaan van de
tuchtoverheid aan wie de advocaat eerlijkheid en loyaliteit is verschuldigd
krachtens de plichtenleer van het beroep
en die instaat voor het beroepsgeheim
en er terzelfdertijd toe gehouden is.
(Art. 458 S.W.)
3 juni 1976.
1105
3. Advocaat. - Ajgijte doo1· een
dm·de aan een aclovcaat van een doo?' zijn
client uitgegeven cheq~te en inning tijclens cliens leven doo1· een onbekencle. Klacht van een eTjgenaam van de ove?'leden client wegens bed1·ieglijke venluiste1'ing. - Pe1·ken wam·binnen de aclvocaat
het be1·oepsgeheim mag aanvoeren. W anneer een advocaat, zelfs in de
uitoefenillg van zijn beroep, van een
derde een door zijn client uitgegeven
cheque aan toonder heeft ontvangen en
die door een onbekend gebleven persoon
werd ge'ind toen die client nog leefde en
wanneer tegen hem ingevolge een ldacht
van een erfgenaam van zijn client een
onderzoek wordt ingesteld wegens bedrieglijke verduistering, kan hij het beroepsgeheiln, dat hem jegens de overledene bindt, niet aanvoeren om te weigeren aan de tuchtoverheden uitleg te
verschaffen over zijn gebruik van die
cheque, indien hij niet bewijst dat hij
aan zijn client rekenschap heeft gegeven
en diens akkoord heeft bekomen.
3 juni 1976.
1105

BEROEPSZIEKTE.

4. - Advocaat. - TuchtveTvolgingen.
- Ve1·klaringen die onder beroepsgeheim
wenlen ajgelegd hetzij met gesloten deuren voo1• de t~wht1·aad van beroep, hetzij
voo1· de Raad van de Orde of voor de stajV erlclaringen waarvan geen
houde1'. melding mag wo1·den gemaakt in een
st1·ajve?'Volging. -De procureur-generaa1
bij het hof van beroep die door de Raad
van de Orde van advocaten in kennis
wordt gesteld van een beslissing ill tuchtzaken of die als openbaar ministerie
optreedt bij de tuchtraad van beroep,
mag geen melding maken in een strafvervolging van verklaringen die onder
beroepsgeheim werden afgelegd door een
advocaat hetzij met gesloten deuren
voor genoemde raad van beroep, hetzij
voor de Raad van de Orde of voor de
stafhouder. (Art. 417 G.W. ; art. 458
S.W.)
3 j"Lmi 1976.
1105
BEROEPSZIEKTE.
1. - Periode van gedeeltelijlce arbeidsongeschilctheid na een arbeidsongeval. Be1·elcening van het basisloon. - Wanneer een door een beroepsziekte getroffen werknemer na een arbeidsongeval
nie'o gewerkt heeft gedurende een deel
van het refertejaar, d.w.z. van het jaar
v66r de dag waarop de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van deze ziekte
is begonnen, moet de vergoeding waarop
hij kan aanspraak maken berekend worden op basis van het werkelijke loon
van dit jaar, vermeerderd met een op
basis van dit loon berekend hypothetisch
loon en niet op basis van het bedrag dat
hij werkelijk had kunnen verdienen gedurende deze periode en dat overeenstemt met het basisloon van het jaar
v66r het refertejaar. (Art. 49, eerste lid,
gecoord. wetten betr. schadeloosstelling
voor beroepsziekten, van 3 juni 1970.)
17 maart 1976.
836

2. - Basisloon.
Get?·offene die v661·
het begin van de a1•beidsongeschilctheid de
beroepscategm·ie heeft verlaten waar hij
aan het Tisico was blootgesteld. - Regels
inzake be1·ekening van het loon. - Ret
basisloon van de getroffene van een
beroepsziekte die, v66r de datum van
het begin van de arbeidsongeschiktheid,
de beroepscategorie heeft verlaten waar
hij aan het risico der opgedane ziekte
was blootgesteld, is het gemidde1d loon
dat aan de werlmemers van deze beroeps-
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categoric werd verleend tijdens de periode van een jaar, berekend van dag
tot dag, v66r de datum van het begin
van de arbeidsongeschiktheid, ingeval
dat loon hoger is dan het loon van de
getroffene, berekend volgens de regels
inzake arbeidsongevallen. (Art. 49, lid. 4,
wetten betreffende de schadeloosstelling
voor beroepsziekten, gecoord. bij K.B.
van 3 juni 1970.)
14 april 1976.
947

voorwaarden voor zijn 1•eclassering. Soeve1·eine beoordeling van de commissie
tot besche~·ming van de maatschappij. De commissie tot bescherming van de
maatschappij beoordeelt soeverein in
feite of de geestestoestand van de gei'nterneerde verbetercl is en of de voorwaarden voor zijn reclassering vervuld
zijn. (Art. 18 wet tot bescherming van
de maatschappij.)
2 en 16 september 1975 en 8 juni 1976.
17, 79 en 1126

BERUSTING.

3. - Beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij waarbij
de invl'ijheidstelling van de ge1,nter1Me1·de
wo1•dt geweige~·d. - Redengeving. - Bij
gebrek aan een conclusie is regelmatig
met redenen omkleed de beslissing van
de commissie tot bescherming van de
maatschappij waarbij de invrijheidstelling van de geinterneerde wordt geweigerd omdat zijn geestestoestand niet
voldoende verbeterd is en de voorwaarden voor zijn reclassering niet vervuld
zijn. (Art. 97 Grondwet en art. 18, lid 1,
wet tot bescherming van de maatschappij.)
2 september 1975 en 8 juni 1976.
17 en 1126

Burge1·lijke zaken. - Partij die actiej
deelneemt aan een doo1· een vonnis bevolen
deskundigenonde1·zoek. - Partij die voordat de deslcundige met de uitvoering van
zijn opcll·acht begint aan hem een nota
1•icht waa1·in zij het ve~•wee1· he~·haalt dat
zij aanvoe1·de tegen de beslissing waarbij
het deshmdigenonde~·zoelc we~·d bevolen.
- Geen berusting in deze beslissing. De actieve tussenkomst van een partij
in een deskundigenonderzoek sluit niet
in dat deze partij berust in de beslissing
waarbij deze maatregel wordt bevolen,
als deze partij, voordat de deskundige
met zijn opdracht begint, aan hem een
nota richt waarin zij het verweer herlmalt dat zij tegen cleze beslissing aanvoerde.
29 januari 1976.
629

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT).
1. - Beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij tot verW61'Ping van een ve1·zoelc om inm·ijheidstelling van de ge!fmte1·neerde. - Be1'aadslaging. Uitsluitende aanwezigheid van
de leden van de commissie en van de
secretaris. - V aststelling. - De beslissing
van de commissie tot bescherming van
de maatschappij die erop wijst dat << na
beraadslaging, beslissen de drie leden van
de commissie, in aanwezigheid van de
secretaris ,, stelt vast dat de leden van
de commissie beraadslaagd hebben na
onderzoek van de zaak en dat aileen de
secretaris bij de beraadslaging aanwezig
was. (Art. 16, laatste lid, wet tot bescherming van de maatschappij.)
2 september 1976.
17

2 . - Verbetering van de geestestoestand
van de ge!i,nte1·nee1·de en vervulling van de

4. Terbeschilclcingstelling van de
1·egering. Geval waa1·in de maatregel
bij de wet niet is opgelegd.- Ve1plichting
voor de rechter de 1•edenen van de bevolen
maat1·egel nauwketwig op te geven. - De
beslissing die de terbeschikkingstelling
van de regering beveelt in een geval
waarin cleze maatregel door de wet niet
geboden wordt, moet concreet en nauwkeurig de redenen opgeven waarom de
rechter geoordeeld heeft van de hem door
de wet geboden mogelijkheid gebruik te
moeten maken. (Artt. 23 en 24 wet tot
bescherming van de maatschappij.)
4 november 1975.
303

5. - Beslissing van een commissie tot
bescherming van de maatschappij. Beslissing niet getekend door de secreta1·is
van deze commissie. Gevolg van dit
ve1·zuim. - Nietig is de beslissing van
een commissie tot bescherming van de
maatschappij die is ondertekend door
een andere persoon dan de secretaris van
de commissie, als uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan niet blijkt
dat deze persoon de door de minister
van justitie aangewezen beambte was
om het ambt van secretaris waar te
nemen. (Artt. 12, 16 en 31 wet tot
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bescherming van de maatschappij, en
artt. 782 en 785 G.W.)
329
10 november 197 5.

6. - Oassatiemiddel ten betoge dat de
commissie tot beschet·ming van de maatschappij die een beslissing tot handhaving
van de intet·net·ing heejt gewezen was voorgezeten door een eremagistraat ingesclweven
op het tableau van de Ot•de van advocaten.
- Zulks volgt niet uit de stukken wam·op
het Hoj vet·mag acht te slaan. - Middel
dat jeitelijke grondslag mist. - Feitelijke
grondslag mist het middel ten betoge
dat de commissie tot bescherming van
de maatschappij die een beslissing tot
handhaving van de internering heeft
gewezen onwettelijk was samengesteld
omdat zij was voorgezeten door een eremagistraat ingeschreven op het tableau
van de Orde van advocaten, als zulks
niet blijkt uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan.
17 novmnber 1975.
347

7. - U ittt•eksel uit het proces-vet•baal
van een zitting van een commissie tot beschet·ming van de maatschappij niet
getelcend do01· de voot·zitte?· van de commissie. Gevolg op de geldigheid van de
beslissing van de commissie. - W anneer
nit een uittreksel uit het proces-verbaal
van een zitting van een commissie tot
bescherming van de maatschappij, dat
door de secretaris van de commissie eensluidend werd verklaard, volgt dat de
commissie tijdens deze zitting beslist
heeft de internering van de gemterneerde
te handhaven en het eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing dat
bij lmb dossier is gevoegd door de voorzi·tter, door de led en en door de secretaris
van de commissie is ondertekend, is
deze beslissing geldig, zelfs wanneer het
uittreksel uit het proces-verbaal niet door
de voorzitter is ondertekend.
17 november Hl75.
347
8. - Beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij waarbij
de het·opneming van een op proej in vrijheid gestelde ge~nte?·neet·de wordt bevolen.
- Wettelijkheid. - Ve1·eisten. - Wanneer een op proef in vrijheid gestelde
gemterneerde op vordering van de proCcueur des Konings opnieuw in een
psychiatrische afdeling wordt opgenomen,
mag de commissie tot bescherming van
de maatschappij de opneming van de
betrokkene in een instelling die zij aanwijst enkel bevelen, indien zij in haar

beslissing vaststelt dat de voorwaarden
voor de wederopneming vervuld zijn.
(Art. 20 wet tot bescherming van de
maatschappij).
2 december 1975 en 13 januari 1976.
416 en 543

9. - Beslissing van de commissie tot
beschet·ming van de maatschappij waar·bij
de invrijheidstelling van een ge!interneerde
w01·dt geweigenl, na te hebben vastgesteld
dat deze blijlc geeft van een gevaarlijlce
geestestoestand, in de zin van artilcel 20
van de wet tot bescherming van de maatschappij, en dat, nu de betrolclcene reeds
het·haalde malen psychiatrisch onderzocht
werd, geen niettW medisch onde1·zoelc vereist is. - W ettelijlcheid. - Voot·waat·de. W ettelijk verantwoord is de beslissing
van de commissie tot bescherming van
de maatschappij die, na te hebben vastgesteld dat de betrokkene de voorwaarden van invrijheidstelling niet heeft in
acht genomen, blijk geeft van een gevaarlijke geestestoestand, in de zin van artikel 20 van de wet tot bescherming van
de maatschappij, zegt dat, nu de betrokkene reeds herhaalde malen psychiatrisch
onderzocht werd, geen nieuw medisch
onderzoek vereist is bij de beoordeling
van een verzoek tot invrijheidstelling,
zodat de commissie zodus impliciet doch
zeker beslist dat vaststaat dat de betrokkene zich hetzij in een staat van krankzinnigheid, hetzij in een ernstige staat
van geestesstoornis of van zwakzinnigheid bevindt, die hem ongeschikt maakt
tot het controleren van zijn daden.
13 januari 1976.
543
10. Ter·beschilclcingstelling van de
Regering met toepassing van at·tikel 22
of 23 van de wet tot besche1·ming van de
maatschappij. - Stt·aj. - Terbeschikkingstelling van de Regering met toepassing van artikel 22 of 23 van de wet
tot bescherming van de maatschappij
levert een straf op.
17 februari 1976.
707

11. - Oommissie tot bescherming van
de maatschappij. - V erzoek tot invrijheidstelling van een ge~nterneet·de. - Vet·plichting de ge~ntemee1·de te horen. Aanwezigheid van de ge~nter·rwet·de op alle
vergadet·ingen wellce aan de behandeling
van zijn vet•zoelc zijn gewijcl. Geen
vet•eiste. - Al moet de connnissie tot
bescherming van de maatschappij waarbij zijn verzoek tot invrijheidstelling aanhangig is de gei'nterneerde horen, toch
schrijft geen enkele wetsbepaling voor

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT).
dat hij aanwezig moet zijn op alle vergaderingen van de commissie gewijd aan
de behandeling van dit verzoek. (Artt. 16
en 18 wet tot bescher:m:ing van de maatschappij).
1 maart 1976.
748
12. - Oommissie tot bescherming van
de maatschappij. - V oTmen van het onde1'zoek voor de commissie.- Bewijs.- Het
bewijs dat de wettelijke bepalingen inzake de vormen van het onderzoek voor
de commissie tot bescherming van de
maatschappij zijn in acht genomen, kan
zowel blijken uit de vaststellingen van
de beslissing als uit de niet strijdige
vermeldingen van het proces-verbaal van
de vergaderingen.
l maart 1976.
748

13. - Beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij. Beslissing door geen van de leden van de
commissie onde1·telcend. Gevolg op de
geldigheid van de beslissing. - Nietig,
wegens het ontbreken van een authentiek
kenmerk, is de beslissing van een commissie tot bescherming van de maatschappij die door geen van de leden, die
de beslissing hebben gewezen, doch wei
door de secretaris is ondertekend. (Artikelen 12, 16 en 31 wet tot bescherming
van de maatschappij ; artt. 782 en
785 G.W.)
15 maart 1976.
811
14. - Beslissing van de comrnissie tot
beschm·ming van de maatschappij. -'
Beslissing niet onde1·telcend dam· de leden
advocaat en geneeshee1·. - Invloed van
dit ve1·wim op de geldigheid van die
beslissing. - N u 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 is vereist, kan het ontbreken van de handtekening van de
leden advocaat en geneesheer op die
beslissing de nietigheid ervan niet tot
gevolg hebben. (Artt. 782, 860 en
802 G.W.)
23 maart 1976.
857
15. - Belclaagde ongeschilct ve1·lclaa1·d
tot het cont1·olm·en van zijn daden.- Inte1'nering. Beom·delingsbevoegdheid van
de rechter. - Om te beslissen over de
internering van een beklaagde die ongeschikt werd verklaard tot het controleren van zijn daden is de rechter bevoegd
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om het gevaar te beoordelen dat de beklaagde voor de maatschappij oplevert.
(Art. 7 wet tot bescherming van de
maatschappij.)
18 mei 1976.
1036

16. - Beslissing afhanlcelijlc van het
gevaar dat de delinkwent voo1' de maatschappij opleve1·t. - Gevaar vom· de maatschappij. - BegTip. -De feitenrechter
kan het gevaar dat een tot het controleren van zijn daden ongeschikt verklaarde beklaagde voor de maatschappij oplevert hieruit afieiden dat hij zich in
dezelfde toestand bevindt als op het
ogenblik van de feiten alsmede uit het
gevaar dat hij zal herbeginnen zodra
hij zich in een soortgelijke toestand
bevindt als die waarin hij zich bevond
toen hij de feiten heeft gepleegd. (Art. 7
wet tot bescherming van de maatschappij.)
18 mei 1976.
1036
17. - B eslissing van de cornmissie tot
bescherming van de maatschappij die de
inV1·ijheidstelling van een ge'intemeM·de
weigM't. - Geen vaststelling van het verhoo1' van de di1·ecteur of van de geneesheer
van de im·ichting. - Nietigheid van de
beslissing. - Nietig is de beslissing van
de commissie tot bescherming van de
maatschappij die de invrijheidstelling
van een ge'interneerde weigert, wam1.eer
noch uit deze beslissing noch uit enig
ander stuk 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.)
31 mei 1976.
1083
18. - Oommissie tot besche1·ming van
de maatschappij waa1·bij een vm·zoelc tot
inV1·ijheidstelling van de ge'inte1·nee1·de aanhangig is gemaalct. T1erhoor van de
ge'inte1·nee1·de in aanwezigheid van de proCU1'eur des Konings niet ve1·eist. - De
commissie tot bescherming van de maatschappij waarbij een verzoek tot invrijheidstelli:ng van de ge'interneerde aanhangig is gemaakt moet de ge'interneerde
horen, doch het is niet vereist dat dit
verhoor geschiedt in aanwezigheid van
de procureur des Konings. (Artt. 16,
lid 3, en 18, lid 1 en 3, wet tot bescherming van de maatschappij.)
8 juni 1976.
1126
19. - Beslissing van de commissie tot
bescherming van de rnaatschappij rechtdoende ove1· de inV1·ijheidstelling van een
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geiinterneerde. - Geen vaststelling van het
verhom· van de di1·ecteur of van de geneesheer van de im·ichting. - Nietigheid van
de beslissing. - Nietig is de beslissing
van de commissie tot bescherming van
de maatschappij over de invrijheidstelling van een ge'interneerde wanneer noch
uit deze beslissing noch uit enig ander
stuk 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.)
14 juni 1976.
1143
20. - Oommissie tot bescherming van
de maatschappij die oordeelt over de wederopneming van een op p1·oef in v1·ijheid
gestelde gdinte1·nee1·de en over zijn invrijheidstelling. - Behandeling van de zaak
en uitspmak moeten niet in openbare
te1·echtzitting geschieclen. - De commissie tot bescherming van de maatschappij
die oordeelt over de wederopneming van
een op proef in vrijheid gestelde ge'interneerde en over zijn invrijheidstelling moet
de zaak niet in openbare terechtzitting
behandelen noch haar beslissing in openbare terechtzitting uitspreken. (Artt. 16,
18 en 20 wet tot bescherming van de
maatschappij.)
17 augustus 1976.
1236
BESLAG.
1. - Onroerend beslag. - HUU1'0Ve1'·
eenlcomst zonder vaste dagtelcening. Nietigverkla1·ing.
Voorwaarden.
Huurovereenkomsten die v66r de overschrijving van het beslagexploot geen
vaste dagtekening hebben en waarop
artikel 25 van de wet van 15 augustus
1854 betrekking heeft mogen niet worden
nietig verklaard tenzij de omstandigheden het mogelijk maken en de schuldeisers of de kopers zulks vragen.
7 mei 1976.
1003

2. - Vermenging cloo1· concubinerenden
van hun respectieve 1'0e?'encle goecleTen. Beslag1·echt van de schuldeise1·s van een
van de concubineerden. - Ve1•haal van de
concubine1·ende die geen schuldenaa1' is.
- Wanneer concubinerenden hun respectieve roerende goederen vermengen, kan
de schuldeiser van een van hen niet ertoe
worden verplicht deze goederen te onderscheiden of af te scheiden, hetgeen onmogelijk is geworden ten gevolge van de
vermenging die de concubinerenden zelf
hebben bewerkstelligd ; hieruit volgt dat
de schuldeiser op deze roerende goederen

BETALING.
beslag kan leggen, tenzij de concubinerende, die geen schuldenaar is, bewijst
dat hij aileen eigenaar is van het geheel
of van een bepaald deel van de goederen.
(Art. 2279 B.W.)
10 juni 1976.
1135
BETALING.
:l.. - Betaling van een schuld pe1' cheque.
- Afgifte van de cheque.- Is op zichzelf
geen betaling. - W anneer de schuldenaar
zijn schuld per cheque betaalt, is de
afgifte van de cheque aan de schuldeiser
op zichzelfgeen betaling. (Art. l243B.W.)
21 november 1975.
370

2.- Betaling per cheque.- Mogelijlcheid voor de schuldeise1· de betaling te
weigeren. -De schuldeiser kan in beginsel de betaling per cheque weigeren.
(Art. 1243 B.W.).
21november 1975.
370
3. - Bet1·elclcingen tussen handelaaTs.
V eTplichting voor de schuldeiser de
betaling per cheque of per stoTting aan
te nemen. - In de betrekkingen tussen
handelaars optredend naar aanleiding van
de uitoefening van hun handel, mogen
die personen de betalingen of stortingen
van ten minste vijftigduizend frank niet
weigeren, die uitgevoerd worden door
middel van een overschrijving op een
rekening bij de Dienst der Postcheques
of bij een in Belgie gevestigde bankinstelling of een daarmee gelijkgestelde instelling. (Art. 3 K. B. nr. 56 van 10 november 1969 tot bevordering van het gebruik
van giraal geld, en art. 1 wet van 1 april
1969.) (Impliciete oplossing.)
21 november 1975.
370
4. Betalingen dam· de openba1'e
besturen doo1' tussenkomst van de dienst
der postchecks- en oveTscMijvingen. Bewijs niet beperkt tot de bewijsmiddelen
waarvan spralce in a1·tikel 2 van de wet
van 17 mei 1920, gewijzigd bij de wet van
19 maa1·t 1948. - Hoewel artikel 2 van
de wet van 17 mei 1920 betreffende
betalingen gedaan door tussenkomst van
de dienst der postchecks en -overschrijvingen, gewijzigd bij de wet van 19 maart
1948 voor deze het bewijs van die betalingen vergemakkelijkt door met het
kwijtschrift van de betroklcen partij
gelijk te stellen de vermelding van uitvoering op de betaalbevelen en mandaten, borderellen van assignaties, gevoegd
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bij gezamenlijke checks of hun dub bel of
de afgeleverde debetberichten, verhindert
deze wettelijke bepaling genoemde besturen niet gebruik te maken van de
bewijsmiddelen van het gemeen recht.
3I maart I976.
885

mededeling, door de procui'eurs-generaal
of door de procureurs des Konings rechtstreeks gezonden of betekend aan de
voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg (Landgericht of Amtsgericht) in
wiens rechtsgebied degene, voor wie het
stuk bestemd is, zich bevindt. (Art. 40,
lid I, G.W. en art. I, I 0 , van de overeenkomst op 25 aprill959 gesloten tussen de
Belgische Regering en de Regering van
de Bondsrepubliek Duitsland tot het
vergemakkelijken van de rechtsbetrekkingen bij toepassing van het op I maart
I954 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag
betreffende de burgerlijke rechtsvordering.) (Eerste en tweede zaak.)
30 oktober I975.
276

BETEKENING VAN EXPLOTEN.

1. - Strafzaken. - V om·ziening in cassatie van een burgerlijke pa1·tij. - Gericht
tegen een partij die in Belgie ve1·bleven heeft,
doch geschrapt werd met vermelding van een
·adres in Frank1·ijlc. - Exploot van betekening van de voo1·ziening per aangetekend
scMijven aan dat adres gezonden. - Brief
later op de griffie van het H of neergelegd
met de vermelding dat de geadresseerde niet
meer op dit ad1·es woont. - P1·ocesstukken
waaruit niet blijkt dat de gead1·esseerde,
op de dag waarop de brief we1·d verzonden,
zijn woon- of verblijfplaats op dit adres
had. - Niet-ontvankelijkheid. - Wannear de partij tegen wie een voorziening
van een burgerlijke partij is gericht,
nadat zij in de bevolkingsregisters van
een Belgische gemeente was ingeschreven, ervan geschrapt werd v66r de datum
van het exploot van betekening van
de voorziening, met de vermelding van
een adres in Frankrijk, de gerechtsdeurwaarder haar op dit adres, per aangetekend schrijven, het afschrift van de
akte van verklaring van voorziening,
alsmede dat van het exploot van betekening heeft gezonden, doch deze brief
daarna ter griffie van het Hof werd
neergelegd met de vermelding dat, daar
de geadresseerde niet meer op het opgegeven adres woonde, de brief naar de
verzender is teruggezonden, is de voorziening niet ontvankelijk wanneer uit
de processtukken niet blijkt dat de
geadresseerde op de dag waarop de brief
ter post is afgegeven' zijn woon- of verblijfplaats in het buitenland op het in de
brief opgegeven adres had.
8 september I975.
4I
2.- In bU1·gm·lijlce zaken of in handelszaken in Belgie opgemaakte ge1·echtelijke
en buitengerechtelijlce stukken, bestemd
voo1· personen die op het grondgebied van
de Bondsrepubliek Duitsland verblijven. Wijze van ove1·zending. - De in Belgie
in burgerlijke zakim of in handelszaken
opgemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken, die bestemd zijn
voor personen die op het grondgebied
van de Bondsrepubliek Duitsland verblijven, worden, met het oog op hun
CASSATIE,
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3. - In Belgie opgemaakt exploot in
burgerlijlce zaken of in handelszaken. Overzending van het exploot als bepaald
in de overeenkomst van . 25 april 1959
tussen de Belgische Rege1·ing en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland. Betelcening van het exploot. - Begrip. W anneer 13en in Belgie in burgerlijke
zaken of in handelszaken opgemaakt
exploot betekend wordt zoals dit is voorgeschreven bij de overeenkomst van
25 april 1959 tussen de Belgische Ragering en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, dit wil zeggen door
tussenkomst van de procureurs-generaal
of door de procureurs des Konings, is er
betekening van het exploot geschied, in
de zin van artikel 40, lid I, van het
Gerechtelijk W etboek, zodra de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
(Landgericht of Amtsgericht) in wiens
rechtsgebied degene, v'oor wie het stuk
bestemd is, zich bevindt, het aan die
persbon af te geven stuk ontvangt, ongeacht de wijze waarop de Duitse rechterlijke autoriteit later het stuk laat afgeven (eerste zaak) en zelfs indien vorenvermelde autoriteit dit stuk niet afgeeft
(tweede. zaak).
30 oktober I975.
276

·
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4.- In burgerlijke zaken of in handelszaken in Belgiii opgemaalcte gerechtelijke
en buitengerechtelijke stukken bestemd
voor personen die op het grondgebied van
de Bondsrepubliek Duitsland verblijven.
- V oorwaarden opdat de betelcening geschiedt in de door de· Duitse nationale wet
voorgeschreven vorm. - De in Belgie in
burgerlijke zaken of in handelszakeri
opgemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken, die bestemd zijn
voor personen die op het grondgebied
van · de Bondsrepubliek Duitsland ver-
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Duitse nationale wetgeving voorgeschreven vorm betekend (medegedeeld)
worden, wanneer de voorwaarden van
artikel 3, lid 2, van het internationaa1
verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, dat op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage werd gesloten en goedgekeurd
bij handeling van de wetgevende macht
van 28 maart 1958, vervuld zijn en de
verzoekende Belgische autoriteit een
dusdanig verzoek aan de Duitse aangezochte autoriteit heeft gericht. (Eerste
en tweede zaak).
30 oktober 1975.
276

BETICHTING VAN VALSHEID.
1. Strafzaken . - Oassatiegeding.
Betichting van valsheid tot staving
van een middel. - Verzoek tot betichting
van valsheid ter grijjie ingediend meer
dan twee maanden na de insch?-ijving
van de zaak op de algemene rol. - Het
Hof houdt hiermee geen rekening. - In
strafzaken houdt het Hof geen rekening met een verzoek tot betichting
van valsheid dat ter griffie van het Hof
is ingediend meer dan twee maanden na
de dag waarop de zaak op de algemene
rol is ingeschreven. (Artt. 420bis, 458
en 459 Sv.)
22 december 1975.
496

2.- Strafzaken.- Oassatiegeding.Betichting van valsheid tot staving van
een middel. - M iddel ongegrond, zelfs
in de onderstelling dat vaststaat het feit
waarop het middel be1·ust en dat de valsheidsvordering wil bewijzen. Nietontvankelijkheid. - 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 vaststaat, hetzij naar recht
faalt hetzij feitelijke grondslag mist.
2 februari 1976.
646 en 730
3. Strafzaken.
Oassatiegeding.
Betichting van valsheid tot staving
'l)an een middel. Middel ongegrond,
zelfs in de onderstelling dat vaststond het
feit waarop het middel berust en dat de
valsheidsvordering wil betvijzen. - Niet
ontvankelijke vordering. - In strafzaken
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is niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, de vordering tot betich"
ting van valsheid van een vermelding
in een arrest, 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.
23 februari 1976.
730

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
1. - Strafzaken. - M iddel over de
toewijzing van een zaak aan een kamer
van de correctionele rechtbank met slechts
een 1"echter of aan een kamer van dezelfde
rechtbank met drie rechte1·s. - M iddel
dat geen bet1·ekking heeft op de bevoegdheid. - Ret middel over de toewijzing
van een zaak aan een kamer van de
correctionele rechtbank met slechts een
rechter of aan een kamer van dezelfde
rechtbank met drie rechters heeft geen
betrekking op de bevoegdheid.
8 september 1975.
29
2. - Bevoegdheid. - Strafzaken.
Bestrijding van luchtverontreiniging.
Overtreding van de artikelen 1 en 2 van
het koninklijk besluit van 8 novembe1·
1971. - Valt onder de bevoegdheid van
de cm·rectionele rechtbank. - De overtrading van de artikelen 1 en 2 van het
koninklijk besluit van 8 november 1971
betreffende de beperking van het gehalte aan koolmonoxyde der uitlaatgassen afgegeven door de motorvoertuigen
uitgerust met een motor met elektrische
ontsteking bij stationair toerental valt
onder de bevoegdheid van de correctionele rechtbank. (Art. 179 Sv.; art. 10
wet van 28 december 1964 betreffende
de bestrijding van de luchtverontreiniging ; artt. 1 en 2 K.B. van 8 november
1971.)
33
8 september 1975.
3. - Bevoegdheid. - Burgerlijke zaken. Beslissing die, met toepassing
van artikel 660, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek, de zaak naar de door haar
aangewezen bevoegde rechter verwijst. Rechter op verwijzing die zich niet onbevoegd kan verklaren om over het geschil
of een deel ervan te oordelen. - W anneer
een beslissing, met toepassing van artikel 660, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek, een zaak naar de door haar aangewezen bevoegde rechter heeft verwe-
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zen, kan deze zich niet onbevoegd verklaren om over het geschil of een deel
ervan te oordelen. (Art. 660, lid. 2 G.W.)
17 september 1975.
82

4. - Burge1'lijke zaken.
Volstrekte
bevoegdheid. - Geschil ter zake van een
handelsvennootschap tussen vennoten. Bevoegdheid van de rechtbank van koophandel. - Geschillen ter zake van een
handelsvennootschap tussen vennoten
behoren tot de bevoegdheid van de
rechtbank van koophandel. (Art. 574,
1°, G.W.)
2 oktober 1975.
146

5. - Bevoegdheid.
Strafzaken. W anbed1ijf do01· een rechter in sociale
zaken buiten zijn ambt gepleegd. - · A1·tikel 479 van het Wetboek van strafvordering niet toepasselijk. - Artikel 479 van
het W etboek van strafvordering, luidens hetwelk het hof van beroep aileen
bevoegd is om kennis te nemen van
wanbedrijven door bepaalde rechters
buiten hun ambt gepleegd, is niet toepasselijk op de rechters in sociale zaken.
14 oktober 1975.
203
6. - Bevoegdheid.
Strafzaken. Overtredingen van de gemeenteverordeningen. Gemeenteverordening op basis
van de wet van 29 ap1•il 1819 houdende
bepalingen tot de verzekering van de
afdoende inv01·de1·ing van de gemeentebelastingen. - Bevoegdheid van de politierechtbank. - De politierechtbank neemt
kennis van de overtredingen van de
gemeenteverordeningen op basis van de
wet van 29 april 1819 houdende bepalingen tot de verzekering van de afdoende
invordering van de gemeentebelastingen, zelfs als deze verordeningen op
deze misdrijven correctionele straffen
stellen. (Art. 138, 8°, Sv.)
20 oktober 1975.
229
7. - Strafzaken. - Onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen ten
gevolge van een vm·kee1·songeval. - Bevoegdheid van de politierechter. De
politierechter neemt kennis van de wanbedrijven omschreven in de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek en bestaande in onopzettelijke slagen of verwondingen die het gevolg zijn van een
verkeersongeval, wanneer deze wanbedrijven samenhangen of een onsplitsbaar geheel vormen met een misdrijf
dat strafbaar is krachtens dezelfde bepalingen en dat naar hem is verwezen
overeenkomstig artikel 4 of 6 van de
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wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, of met een misdrijf dat strafbaar is krachtens de wetten of verordeningen op het wegverkeer
en dat bij hem reeds aanhangig is gemaakt door het openbaar ministerie of
het onderzoeksgerecht. (Art. 138, 6°bis,
Sv.)
24 november 1975.
378

8. - Bevoegdheid. - Burge1'lijke zaGeschil waarvan het bedrag
ken. 25.000 frank te boven gaat en dat noch
tot de bijzondere bevoegdheid van de vrec
derechter, noch tot de bevoegdheid van de
1•echbank van koophandel, noch tot die
van de a1·beidsrechtbank behoort. - Bevoegdheid van de ?'echtbank van eerste
aanleg. - Het geschil inzake een vordering waarvan het bedrag 25.000 frank
te hoven gaat en die noch tot de bijzondere bevoegdheid van de vrederechter,
noch tot de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel, noch tot die van
de arbeidsrechtbank behoort valt onder
de algemene bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg. (Artt. 568, 590
en 591 G.W.)
4 december 1975.
422

9. - Bevoegdheid. - Strafzaken. A1·rest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij niet ontvankelijk wordt
verklaa1·d het verzet van de ve1·dachte
tegen de beschikking van de raadkame1·
die hem naar de correctionele rechtbank
verwijst. Arrest waarbij de kame1·
van inbeschuldigingstelling zich '' onbevoegd >> verklaart om na te gaan of de
beschikking door nietigheid is aangetast.
- Arrest dat niettegenstaande de bewoo1'dingen e1-van geen uitspraak doet ove1·
een bevoegdheidsgeschil. Het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij niet ontvankelijk wordt
verklaard het verzet van de verdachte
tegen de beschikking van de raadkamer
die hem naar de correctionele rechtbank
verwijst zonder enig geschil inzake de
bevoegdheid van de onderzoeksgerechten te beslechten, doet geen uitspraak
over een bevoegdheidsgeschil, zelfs indien
dit arrest verklaart dat de kamer van
inbeschuldigingstelling " onbevoegd is n
om na te gaan of de beschikking van
de raadkamer door nietigheid is aangetast.
5 januari 1976.
518
10. - Bevoegdheid.
Strafzaken. Wanbedrijven omschreven in de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek. -
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Slagen of verwondingen ten gevolge van
een verkeertiongeval.
Wanbedrijven
samenhangend of onsplitsbaar onder de
voorwaarden van artikel 138, 6°bis, van
het Wetboek van strafvordering. - Bevoegdheid van de ·politie1•echter ongeacht
of deze wanbedrijven bij. hem aanhangig
zijn op dagvaarding van de pa1·tij die
beweert benadeeld te zijn of van het openbaar ministe1·ie.- Zowel op rechtstreekse
dagvaarding door de partij, die beweert
benadeeld te zijn, als op dagvaarding
van het openbaar ministerie neemt de
politierechter kennis .van wanbedrijven
welke zijn omschreven in de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek en bestaande in slagen of ·verwondingen ten
gevolge van een verkeersongeval, als
zij samenhangend of onsplitsbaar zijn
met een inbreuk op dezelfde strafbepalingen die naar hem is verwezen overeenkomstig de artikelen 4 of· 6 van de
wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden of met een overtreding van de wetten of verordeningen
betreffende de politie over het wegverkeer die bij hem reeds aanhangig gem.aakt is door het openbaar ministerie
of de onderzoeksgerechten. (Art.. 138,
60bis, Sv.)
12 januari (2 arresten) en 30 maart
1976.
529, 532 en 811

11. - Bevoegdheid.- Strafzaken. Betwisting omtrent de bevoegdheid. Beg1·ip. ~ De vraag of een partij voor
de kamer van inbeschuldigingstelling de
bevoegdheid van het onderzoeksgerecht
heeft betwist, hangt niet af van de
kwalificatie welke zij aan haar verweermiddel heeft gegeven, doch van het werkelijke voorwerp van de betwisting.
13 januari 1976.
546
12. - Bevoegdheid.
Strafzaken. Politierechtbank wam·bij ·ten laste van een
beklaagde een misdrijf aanhangig is. V onnis waa?"bij de 1·echtbank zich onbevoegd ve1·klam·t geg1·ond op de samenhang
die de politie1·echtbank zelf voo1· de ee1·ste
kee1• heeft vastgesteld tussen dit misdrijf
en een de1·de. - W anbedrijf niet aanhandig gemaakt bij de co?Tectioriele 1'echtbank. - Onwettelijkheid. - De politierechtbank, waarbij een tot haar bevoegdheid behorend. misdrijf ten laste van een
beklaagde aanhangig is, kan zich te
zijnen opzichte niet onbevoegd verldaren door zelf voor de eerste keer te
wijzen op de samenhang tussen dit
misdrijf .en een ten laste van een derde
gelegd wanbedrijf, indien dit wanbedrijf

niet bij de correctionele rechtbank aanhangig gemaakt werd.
19 januari 1976.
590

13. - Bevoegdheid.
Strafzaken. Politierechtbank waarbij ten laste van
een beklaagde een door de 1'aadkame?'
gecorrectionaliseerd wanbedrijf aanhangig wordt gemaakt. - Rechtbank waarbij later een wanbed1·ijf ten laste vm~
een ande1·e ·beklaagde aanhangig w01·dt
gemaakt. Vonnis waarbij de rechtbank zich t.a.v. deze laatste beklaagde
onbevoegd verklaart. - Wettelijkheid. Vonnis waarbij de rechtbank zich, wegens
samenhang, onbevoegd verklaart t.a.v. de
eerste beklaagde. Onwettelijkheid. W anneer de raadkamer een beklaagde
naar de politierechtbank verwezen heeft
wegens een regelmatig gecontraventionaliseerd wanbedrijf en later een wanbedrijf ten laste van een andere beklaagde bij de politierechtbank aan,
hangig gemaakt wordt, verklaart deze
rechtbank zich wettelijk onbevoegd om
van dit laatste misdrijf kennis te nemen ;
zij kan zich daarentegen niet onbevoegd
verklaren mn van het gecontraventionaliseerde wanbedrijf kennis te nemen op
grond van de samenhang tussen de
verscheidene feiten.
19 januari 1976.
590
14. - Bevoegdheid.
Strajzaken. --'-Geschil inzake de. ontvankelijkheid van
de stmfvo1·de1·ing. - Geen geschil inzake
bevoegclheid. - Een geschil inzake de
ontvankelijkheid van de strafvordering
is geen geschil inzake de bevoegdheid
van de rechter.
2 maart 1976.
752
15. - B~wge1'lijke zaken. - Betwisting
inzake jaillissement. - Regeling v661· de
~vet van 28 maa1·t 1975. Uitsluitende
bevoegdheid van de 1'echtbank van koophanclel. - V66r 24 mei 1975, datum
van. de inwerkingtreding van de wet
van 24 maart 1975 tot >vijziging van
.artikel 574, 2°, van het Gerechtelijk
W etboek, behoorden aile geschillen, die
moeten beslecht worden om tot de vereffening van een faillissement te komen,
uitsluitend tot de bevoegdheid van de
rechtbank van koophandel in wier arron:
dissement het faillissement geopend was ;
zulks was inzonderheid het geval voor
geschillen over de schuldvordering van
een bediende van de gefailleerde wegens
opzeggingsvergoeding.
17 maart 1976.
831
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16. - Burgerlijlce zalcen. Gesohil
inzake jaillissement.- Wet van 24 maart
1975 tot wijziging van artilcel 574, 2°,
van het Gereohtelijlc Wetboek. - Aard
van deze wet. - De wet van 24 maart
1975 tot wijziging van artikel 574, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek is een
wij:zigingswet en geen interpretatieve
wet.
831
17 maart 1976.
17. - Burge1'lijke zaken. Gesohil
inzake jaillissement. Gegevens voor
de oplossing die zioh in het bijzonder
?'eoht van het jaillissement, het akkoord
en de opsoho1·ting van betaling bevinden.
Begrip. De gegevens voor de
oplossing van een geschil inzake betaling van een opzeggingsvergoeding tussen een bediende en zijn gefailleerde
werkgever bevinden zich niet in het
bijzonder recht dat het stelsel van het
faillissement, het akkoord en de opschorting van betaling .beheerst. (Art. 574,
2° G.W., gew. bij de wet van 24 maart
1975.) (Impliciete oplossing.)
17 maart 1976.
831
18. - Bevoegdheid.
Strajzaken. JYiisdaad. - Beschilclcing tot verwijzing
naar de oorrectionele rechtbanlc. - Geen
opgave van ve1·zachtende omstandigheden.
Onbevoegdheid van de oor1·eotionele
reohtbanlc. - Wmmeer de beschikking
van de raadkamer tot verwijzing van
een verdachte wegens misdaad naar de
correctionele rechtbank geen verzachtende omstandigheden opgeeft, is de
correctionele rechtbank niet bevoegd om
kem1is te 'nemen van het misdrijf.
(Art. 1 wet van 4 oktober 1867 ; art. 3
wet van 23 augustus 1919.)
18 mei 1976.
1033
19. - Bevoegdheid.
Strafzalcen. Betwisting inzalce de bevoegdheid van het
Hoj van assisen. - Beg1•ip. - De bevoegdheid van het Hof van assisen
wordt niet betwist door de duitstalige
beschuldigde die de regelmatigheid betwist van het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, waarbij hij naar
een hof van assisen met het Frans als
voertaal werd verwezen. (Art. 416 Sv.)
24 mei 1976.
1053
20. - Bevoegdheid.
Strajzaken. M isdrijj tegen een wet van gemeen reoht
en inbreuken op de wegverlceerswetgeving.
- Belclaagde militai1· die deel uitmaalct
van de Militai1•e Technisohe Samenwe?'lcing in Za~1·e. - Bevoegdheid van het
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gewoon gerecht. - Het gewoon gerecht
is aileen bevoegd om een militair te
berechten die deel uitmaakt van de
Militaire Technische Samenwerking in
Zai:re en vervolgd wordt wegens inbreuken op de wegverkeerswetgeving, ook
al was hij in Zai:re gelogeerd in een
hotel dat hem door de Zai:rese overheid
was aangewezen. (Artt. 21 en 23 wet
van 15 juni 1899.)
1 juni 1976.
1093
21. Bevoegdheid.
Bu1·gerlijlce
zalcen. Exoeptie van onbevoegdheid.
- Aanwijzing van de bevoegde reohte1·.
- V01·m. - De partij die de bevoegdheid van de rechter, voor wie de zaak
aanhangig is, afwijst, moet het gerecht
dat volgens haar bevoegd is, niet onder
haar officiele benaming aanwijzen ; het
volstaat dat zij het duidelijk, met gelijkbetekenende bewoordingen aanduidt.
(Art. 855 G.W.)
ll juni 1976.
1136
BEWAARGEVING.

1. - Eis tot teruggave van de in bewaring gegeven VOO?'We1·pen. -c- Bewijslast.
- Begrip. - Uit de omstandigheid dat
de bezitter van een zaak niet kan genieten van de bescherming van artikel 2279
van het Burgerlijk Wetboek, wegens het
dubbelzinnig karakter van zijn bezit,
kan men noch het bestaan van het
eigendomsrecht van degene die de teruggave van de zaak vraagt noch dat van
de oorzaak van de aanvraag tot teruggave, ten deze de bewaargeving, a:fleiden. (Art. 1315 B.W.)
3 oktober 1975.
153
2. Algemene voorwam·den inzalce
bewaa1·geving vastgesteld doo1• een groepe?·ing van handelaa1·s. - Olausttles waardoor cle contraotanten gebonden zijn. Voo?'Waa?·den. De clausules van de
algemene voorwaarden inzake bewaargeving welke door een groepering van
handelaars zijn vastgesteld kunnen de
partijen in een overeenkomst van bewaargeving binden wanneer ze deze
voorwaarden hetzij uitdruldi:elijk hetzij
stilzwijgend hebben aanvaard.
17 oktober 1975.
224
BEWIJS.
HooFDSTUK I. HooFDSTUK II. -

Algemene begrippen.
Bewijs do01· gesohrijt.
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V. -
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VI. -

Bewijs door getuigen.
Vermoedens.
Bekentenis.
Eed.

HOOFDSTUK I.
.ALGEMENE BEGRIPPEN.

1. - Bu1·gerlijlce zaken. - Brieven
bekomen door een misdrijj. - Brieven
die niet 1·egelmatig voor het ge1•echt kunnen ovm·gelegd worden. - Hij die brieven heeft bekomen door zich schuldig te
maken aan een misdrijf komt niet regelmatig in het bezit van brieven welke
hij tot staving van zijn vordering voorlegt en kan ze dus niet voor het gerecht
overleggen. (Impliciete oplossing.)
19 september 1975.
92

2. - Strafzaken. - Besturen van een
voertuig in staat van intoxicatie door
alcohol. - Wet die geen bijzondm· bewijsmiddel vaststelt. - Soeve1·eine beoordeling
door de feitenrechter. - De wet heeft
geen bijzonder bewijsmiddel vastgesteld
voor het misdrijf waarvan sprake in
artikel 34-1° van de wet betreffende de
politie over het wegverkeer, nl. het besturen op een openbare plaats van een
voertuig in staat van intoxicatie door
alcohol, zodat de rechter soeverein in
geweten oordeelt of dat misdrijf bewezen is op grond o.a. van de uitslagen
van het bloedonderzoek, van het ogenblik waarop de bloedproef is verricht
en dat waarop het misdrijf is begaan,
alsmede van de gedraging van de beklaagde tijdens en na het ten laste gelegde feit.
22 september 1975.
100

3. Stmfzaken. Bewijslast. Belclaagde die een feit aanvoert waarvan
het bewijs niet kan worden geleve1·d wegens leemten in het voo1·onde1·zoek. Beslissing die vaststelt dat, gesteld dat
deze bewering bewezen is, de belclaagde
dam·dom· niet kan m·ijgepleit worden. Beslissing die aan de beklaagde geen
bewijslast oplegt. - Aan de beklaagde
wordt geen bewijslast opgelegd en de
rechten van de verdediging worden niet
geschonden door de beslissing die, om
een verweermiddel te verwerpen dat
gegrond is op een feit waarvan het bewijs niet kan worden geleverd wegens
leemten in het vooronderzoek, vaststelt
dat, gesteld dat de bewering van de

beklaagde bewezen is, deze daardoo;·
niet kan vrijgepleit worden. (Beginseleu
over de bewijslast in strafzaken en over
de rechten van de verdediging.)
29 september 1975.
129

4. - B~trgerlijlce zaken.
Eis tot
teruggave van de in bewaring · gegeven
voorwM-pen. - Bewijslast. - Begrip. Uit de omstandigheid dat de bezitter
van een zaak niet kan genieten van de
bescherming van artikel 2279 .van het
Burgerlijk Wetboek, wegens het dubbelzinnig karakter van zijn bezit, kan men
noch het bestaan van het eigendomsrecht van degene die de teruggave van
de zaak vraagt noch dat van de oorzaak
van de aanvraag tot teruggave, ten deze
de bewaargeving, afleiden. (Art. 1315
B.W.)
3 oktober 1975.
153

5. - Strafzaken. - Het is de rechte1·
verboden zijn beslissing te stMmen op
een persoonlijlce inlichting. - Begrip. De rechter die uitspraak doet op grond
van uit de gemeenschappelijk ervaring
bekende gegevens die door de partijen
in debat werden gebracht, steunt niet
op een persoonlijke inlichting.
10 november 1975.
318
6. - Strafzaken. Geval waarin de
wet geen bijzonder bewijsmiddel vom·schrijjt. Soeve1·eine beom·deling door
de feitenrechter. - Grenz en. - W anneer
de wet in strafzaken geen bijzonder
bewijsmidde1 voorschrijft beoordeelt de
feitenrechter op feitelijke en derhalve
soevereine wijze de bewijskracht van
de gegevens waarop hij zijn overtuiging
stel.mt, die hem regelmatig zijn voorgelegd en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.
17 november, 2 december 1975 en
2 februari 1976.
343, 411 en 644

7. - Strafzaken. - Bewijslcracht van
het deskundigenverslag. Beom·deling
door defeitenrechter.- Ret deskundigenverslag vormt een element van informatie waarvan de strafrechter soeverein
de waarde beoordeelt, zelfs als hij de
conclusie ervan niet volgt. (Impliciete
oplossing.)
473
16 december 1975.
8 . - Stmfzaken. - Strajvm·dering. Beslissing dat de beklaagde het bewijs
van zijn goede trouw niet lean leve1•en. Beslissing die ter verwe1·ping van de
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beweringen van de belclaagde steunt op
jeitelijlce gegevens die zij vaststelt. Geen omkering van de bewijslast. - De
beslissing dat, in strijd met zijn beweringen, de beklaagde het bewijs van zijn
·goede trouw niet kan leveren en die
feitelijke gegevens vaststelt waaruit zij
de kwade trouw van de beklaagde afleidt,
keert de bewijslast niet om. (Beginsel
van de bewijslast in strafzaken.)
22 december 1975.
497
9. - Strajzalcen. - DeskundigenverBewijswaarde. Beoo1·deling
slag. door de jeitenreohte1·. - De feitenrechter
beoordeelt onaantastbaar de bewijswaarde van een deskundigenverslag, in
zoverre hij de bewijskracht ervan niet
miskent.
6 januari 1976.
522
10. - Burgerlijlce zalcen. - Bewijslast.
- Beslissing dat een partij in een overeenlcomst niet van aansprakelijkheid voor
sohade lean worden v1·ijgesteld tenzij bewezen wordt dat zij tot geen verrichting gehouden was. Vaststelling dat tussen
de sohade en een contraotuele ]out van
deze partij een om·zalcelijk verband bestaat. Geen sohending van de regels
inzake bewijslast. - De regels inzake
bewijslast worden niet geschonden door
de beslissing die, na te hebben gezegd
dat een partij in een overeenkomst niet
van de aansprakelijkheid voor de schade
kan worden vrijgesteld tenzij zij bewijst
dat zij niet gehouden was tot de uitvoering van een bepaalde verrichting, erop
wijst dat deze verrichting welke door
deze partij niet is uitgevoerd een verbintenis uit de overeenkomst was en zo
impliciet doch zeker vaststelt dat die
partij een contractuele fout heeft begaan
die in oorzakelijk verband staat met de
schade.
8 januari 1976.
527

11. - Strajzaken. - Geval waarin de
wet geen bijzonder bewijsmiddel voorsohrijjt. - Bevoegdheid van de reohter.
- W anneer in strafzaken de wet geen
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de feitenrechter vrij de bewijswaarde van de hem voorgelegde gegevens ; niets belet hem de vaststellingen
van een proces-verbaal door andere
bewijselementen aan te vullen.
3 februari 1976.
652
12. - Strajzaken. Verklaring van
de beklaagde. - Bewijskracht. - Boevereine beoordeling door de jeitenreohter.
- In strafzaken beoordeelt de rechter
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soeverein de bewijswaarde en de draagwijdte van een verklaring van een beklaagde, als hij de bewoordingen ervan
niet miskent.
2 maart 1976.
752

13. - Strajzaken. - Overspel. - Toegelaten bewijsmiddelen. Het bewijs
van het wanbedrijf van overspel mag
door alle gemeenrechtelijke bewijsmiddelen geleverd worden. (Art. 387 S.W.,
gew. bij art. 1 van de wet van 28 oktober 1974.)
23 maart 1976.
856

14. - Burgerlijlce zalcen. - Bewijs
van de betalingen door de openbare bestu?·en door tttssenlcomst van de dienst de1·
postoheoks- en ovm·sohrijvingen. - Bewijs
niet beperkt tot de bewijsmiddelen waa1'·
van spmlce in artilcel 2 van de wet van
17 mei 1920, gewijzigd bij de wet van
19 maart 1948. - Hoewel artikel 2 van
de wet van 17 mei 1920 betreffende
betalingen gedaan door tussenkomst van
de dienst der postchecks en -overschrijvingen, gewijzigd bij de wet van 19 maart
1948 voor deze het bewijs van die betalingen vergemakkelijkt door met het
kwijtschrift van de betrokken partij
gelijk te stellen de vermelding van uitvoering op de betaalbevelen en ruandaten, borderellen van assignaties, gevoegd
bij gezamenlijke checks of hun dubbel
of de afgeleverde debetberichten, verhindert deze wettelijke bepaling genoemde besturen niet gebruik te maken
van de bewijsmiddelen van het gemeen
recht.
31 maart 1976.
885
15. - Algemene beg1·ippen. - Burgerlijke zalcen. - Bewijslast. - Burgerlijk
Wetboelc, artikel 1315. - Begrip. - De
rechter die vaststelt dat de eiser het
bewijs heeft geleverd van het bestaan
van de vervoerovereenkomst waarop
deze zijn vordering steunde, beslist wettelijk, zonder de regels van het bewijs
in burgerlijke zaken te schenden, dat
hij geen rekening mag houden met feitelijke gegevens waarop de verweerder
zich als verweer beroept, wanneer laatstgenoemde daartoe geen bewijs overlegt.
(Art. 1315 B.W.)
9 april 1976.
924
16. Strajzaken.
Beklaagde die
een Jeit aanvoert dat het bestaan van het
misdrijj uitsluit. - V eroordelend vonnis
hierop gegrond dat de belclaagde het aangevoe?·de Jeit niet bewijst. - Schending
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van de wettelijke regels inzake de bewijsvoering. - Wanneer de beklaagde een
feit aanvoert dat het bestaa.n van het
misdrijf uitsluit, worden de wettelijke
regels inzake de bewijsvoering miskend
door het vonnis dat de beklaagde veroordeelt op grand aileen dat hij het aangevoerde feit niet bewijst. (Artt. 154 en
176 Sv.; algemeen beginsel van de bewijsvoering in strafzaken.)
4 mei 1976.
987

17. - Bu?·gM·lijke zaken. - V O?'de1·ing
gegrond op een overtreding van de strafwet. - Bewijslast ?'Ust op de eiser. Ve1·weerder die betwist dat hij schuld
heeft aan deze overtreding of een ?'e~ht
vaarcligingsgrond aanvoM't. - Bewer~ng
die een geloofwaardig gegeven bevat.
Bewijs van de onj1-~istheid e1·van 1·ust . op
de eise1·. - W anneer een rechtsvordermg
gegrond is op een overtreding van de
strafwet, moet de eiser bewijzen dat dit
misdrijf aan de verweerder te wijten is
of dat een door deze aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet bestaat, voor zover aan deze bewering enig geloof kan
worden gehecht.
6 mei 1976.
999
18. - Burgerlijke zaken. - Echtgenoten gehuwd onder het stelsel van de sc~ei
ding van goede1·en. Schuldvorder~ng
van een echtgenoot op de andere. - Bewijs
van het bestaan van deze schuldvordering.
- Bewijs gM'egeld doo1· het gemeen recht.
- Onder het stelsel van de scheiding
van goederen wordt het bewijs van het
bestaan van een schuldvordering van
een echtgenoot op de andere geregeld
door het gemeen recht. (Artt. 1315 en
1341 B.W.)
17 mei 1976.
1028
19. - Strafzaken. - Aanvoering van
een rechtvaardigingsgrond. Veroo?·delende beslissing waarin crop wo1·dt gewezen dat de ?'echtvaarcligingsgrond slechts
een loutere bewering is. - Geen schending
van de regels inzake bewijslevering. - De
rechter, die een beklaagde verroodeelt
en erop wijst dat de door deze aangevoerde rechtvaardigingsgrond slechts een
loutere bewering is en daarmee te verstaan geeft dat deze rechtvaardigingsgrond door geen enkel geloofwaardig
gegeven kan worden gestaafd, omkleedt
zijn beslissing regelmatig met redenen
en schendt de regels inzake de bewijslevering in strafzaken niet.
29 juni 1976.
1225

HOOFDSTUK II.
BEWIJS DOOR GESOHRIFT.

20.- Bewijs door gesch?·ift.- Bewijskracht van de akten. - Bu1·gerlijke zaken.
Rechter die aan een administratief
document een uitlegging geeft die onverenigbaar is met zijn bewoordingen. Miskenning van de bewijskracht van dit
document. - De bewijskracht van een
administratief document wordt miskend
door de rechter die hieraan een uitlegging geeft die onverenigbaar is met zijn
bewoordingen. (Artt. 1319, 1320 en
1322 B.W.)
10 september 1975.
55
21. - Bewijs do01' gesch?-ift. - Ove?'·
eenlcomst. - Zaalc die cle sam of de waarde
van 3.000 frank te boven gaat. - Bewijsleve?·ing van de betaling of van het feit
wam·door de ve1·bintenis is tenietgegaan.
- Sch?-iftelijlc bewijs vereist. - Uitzondering. - Hij die beweerd bevrijd te
zijn van een verbintenis over een zaak
die de som of de waarde van 3.000 frank
te hoven gaat, moet door een ge~chrift
het bewijs 1everen van. de betalmg . ?f
van het feit dat het temetgaan van ZlJn
verbintenis heeft teweeggebracht ; daarvan is hij echter vrijgesteld o.m .. indien
hij bewijst dat het hem mater1eel of
moreel onmogelijk is geweest zich e~n
schriftelijk bewijs te verschaffen en m
dit geval kan hij door getuigen of vermoedens het bewijs leveren dat de verbintenis is tenietgegaan. (Artt. 1315,
1341, 1348 en 135.3 B.W.) (Impliciete
oplossing.)
114
24 september 1975.

22. - Bewijs door geschrift. - Bewijslcracht van de akten. - B1-trgerlijke zalcen.
- Ove?·eenlcomst. - Uitlegging door de
rechte1·. - Uitlegging die niet te verenigen is met de bewoo1·dingen van de alcte
waarbij de overeenlcomst wordt vastgesteld. - Mislcenning van de bewijskracht
van de alcte. - De bewijskracht van de
akte waarbij een overeenkomst wordt
vastgesteld, wordt miskend 4oor . de
rechter die van deze akte een uitleggmg
geeft die niet te vereningen is met de
bewoordingen ervan. (Artt. 1319, 1320
en 1322 B.W.)
3 oktober 1975.
155
23.- Bewijs door gesch?-ift.- Bewijskmcht van de. akten. - Stmfzalcen. P1•oces-verbaal van het verhoor van ee?J,
getuige. - Beslissing die aan de get1-dge
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geen andere verklaringen toeschrijjt dan
die welke in het p1•oces-verbaal wm·den
opgetekend. Geen miskenning van de
bewijskracht van de bewoordingen ervan.
De· bewijskracht van een procesverbaal· van verhoor. van een getuige
wordt niet miskend door de beslissing
die aan deze getuige geen andere verklaringen toeschrijft dan die welke in het
proces-verbaal werden opgetekend. (Artikelen 1319 en 1320 B.W.).
160
6 oktober 1975.

24. - Bewijs door geschrijt. - Bewijskracht van de akten. -'- Bu1·gm·lijke zaken.
- Bestek. - Rechter die beslist dat een
bepaling van het bestek · dubbelzinnig is
op grand van een andere bepaling van
ditzelfde bestelc. - Uitlegging vm·enigbammet de bewoo1•dingen van de gezamenlijke bepalingen. Geen mislcenning
van de bewijskracht van de alcten. - De
bewijskracht van een bestek wordt niet
miskend door de rechter die beslist dat
een van de bepalingen van dit bestek
blijkbaar dubbelzinnig is op grond van
een andere bepaling van ditzelfde bestek
en die aan deze gezamenlijke bepalingen
een betekenis geeft die verenigbaar is
met de bewoordingen ervan.
31 oktober 1975.

285

25. - Bewijs door gesclwijt. - Bewijskmcht van de alcten. - Stmjzalcen. Proces-ve1·baal waarin de verlclaring van
de getuige is opgenomen. - Beslissing
die aan deze verlclaTing een dmagwijdte
toekent die met de bewoordingen ervan
ve1·enigbaar is. - Geen mislcenning van
de bewijslcmcht van de alcten. De
bewijskracht van het proces-verbaal met
de weergave van de verklaring van de
beldaagde wordt niet miskend door de
beslissing die aan deze verklaring geen
uitlegging toekent welke met de bewoordingen ervan onverenigbaar is. (Artike1en 1319, 1320 en 1322 B.W.)
10 november 1975.
318
26. - Bewijs door geschrijt. - Bewijslcracht van de akten. - Stmjzalcen. Plaatsbeschrijving bij een p1·oces-verbaal
gevoegd. Uitlegging door de jeitenrechter. Uitlegging verenigbaar met
de vermeldingen en de bewoordingen van
deze alcte. Geen miskenning van de
bewijslcracht ervan. - De bewijskracht
van de akten wordt niet miskend door
de rechter die aan een bij een procesverbaal gevoegd plan een uitlegging
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geeft welke met de bewoordingen en
de vermeldingen van deze akte verenigbaar is. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
10 november 1975..
318

27.- Bewijs door gesclwijt.- Bewijslcracht van de alcten. - Bu1·gerlijlce zaken.
- Alcte die moet wo1·den ge~nterpreteerd.
- Recl~ter die zich be1•oept op extrinsieke
omstandigheden om de werlcelijke wil van
de partijen te bepalen. - Geen mislcenning van de bewijslcracht van de akten.
- De bewijskracht van de akten wordt
niet miskend door de rechter die, zonder
de bewoordingen van een uit te leggen
akte te miskennen, zich op extrinsieke
omstandigheden beroept, om de werkelijke draagwijdte te bepalen welke de
partijen aan de akte hebben willen
geven. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
21 november 1975 en 28 januari 1976.
375 en 623
28. - Bewijs door geschrijt. - Bewijslcraaht van de alcten. _: Burgerlijlce zaken.
- In lcracht van gewijsde gegaan vonnis
dat, hoewel het vaststelt dat echtgenoten
jeitelijk gescheiden leven zonde1' dat lean
worden vastgesteld aan wie van beiden de
jeitelijlce scheiding te wijten is, de echtgenoot door wie uitke1'ing tot onde1•houd
wordt gevo1·de1·d machtigt om een deel
van de inlcomsten van de andere echtgenoot te ontvangen, overeenlcomstig m·tikel 218 van het Burge1·lijlc W etboelc. Late1· vonnis dat op het ee1·ste steunt om
te beslissen dat de jeitelijke 8cheiding te
wijten is aan de echtgenoot, verweerdm· in
de rechtsvonle1·ing tot ttitlcm·ing van onde1··
houd. - Beslissing verenigbaar met de
bewo01·dingen van dat ee1·ste vonnis. Geen mislcenning van de bewijslcracht van
de akten. - N och de bewijskracht van
het vonnis over een vordering van een
der feitelijk gescheiden echtgenoten om
overeenkomstig artikel 218 van het Burgerlijk W etboek te worden gemachtigd
een deel van de inkomsten van de andere
echtgenoot te ontvangen, noch het gezag
van gewijsde van dat vonnis wordt miskend door het later vonnis dat om te
beslissen dat de feitelijke scheiding te
wijten is aan de echtgenoot, verweerder
in de rechtsvordering tot uitkering van
onderhoud, steunt op het eerste vonnis
dat, hoewel het niet bepaalt aan wie
van beide echtgenoten de scheiding te
wijten is, de echtgenoot die de uitkering
tot onderhoud vordert machtigt om een
deel van de inkomsten van de andere
echtgenoot te ontvangen, overeenkom-
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stig artikel 218 van het Burgerlijk Wethoek.
5 december 1975.
432
29.- Bewijs door geschrijt.- Bewijskracht van de akten. - Bu1·gerlijke zaken.
- Overeenkomst die een uitlegging vereist.
- Rechter die zich op extrinsieke gegevens beroept om de werkelijke wil van
de partijen te bepalen.- Uitlegging verenigbam· met de bewoordingen van de akte.
- Geen miskenning van de bewijskmcht
van de akten. - De bewijskracht van
de akten wordt niet miskend door de
rechter die, zonder de bewoordingen te
miskennen van een overeenkomst die
moet worden uitgelegd, zich op extrinsieke gegevens beroept om de werkel~jke
draagwijdte te bepalen welke de partiJen
aan de overeenkomst hebben willen toekennen. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
5 december 1975.
434
30.- Bewijs door geschrijt.- Bewijskmcht van de akten. - Burgerlijke zaken.
- Huurovereenkomst.- Uitlegging door
de rechter. - Uitlegging verenigbaar met
de bewoordingen van de akte tot vaststelling van de overeenkomst.
Geen
miskenning van de bewijskracht van
die akte. - De bewijskracht van een
akte tot vaststelling van een huurovereenkomst wordt niet miskend door
de rechter die aan deze alde een uitlegging geeft welke verenigbaar is met de
bewoordingen ervan. (Artt. 1319, 1320
en 1322 B.W.)
11 december 1975.
452

31. - Bewijs door gesch1·ijt. - Bewijslcracht van de akten. - Burgerlijke zaken.
Beslissing van de rechter in hager
beroep dat de eerste rechter de vo1•dering
inwilligt. - Bedmg van de doo1· de ee1·ste
1'echter toegelcende schadeve1·goeding lager
van wat gevorde1·d werd. - Miskenning
dan de bewijskmcht van de akten. - De
bewijskracht van de alden wordt miskend door de rechter in hoger beroep
die het hoger beroep niet ontvankelijk
verklaart, op grond dat de vordering
van de appellant werd ingewilligd door
de eerste rechter, terwijl uit de dagvaarding en het vonnis van de eerste rechter
volgt dat deze aan de eiser. schadeve::goeding heeft toegekend dw lager IS
dan hetgeen hij had gevraagd. (Artikelen 1319, 1320 en 1322 B.W.)
19 december 1975.
487
32. - Bewijs door gesclu-ift. - Bewijskracht van de akten. - Btwge1·lijke zaken.
- Oonclusie. - Uitlegging verenigbaar

met de bewoordingen van deze conclusie.
- Geen miskenning van de bewijskracht
van de akten. - De bewijskracht van
de akten wordt niet miskend door de
rechter die aan de conclusie van een
partij een uitlegging geeft welke verenigbaar is met de bewoordingen ervan.
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
9 januari 1976.
529

33. - Bewijs door geschrift. - Bewijskracht van de akten. - Burgerlijke zalwn.
Verzekeringspolis vom· goederen. Olausule tot uitsluiting van dekking in
geval van am·obatie. - Vliegtuig vernield
tijdens de vastgestelde vlucht. - Neerstorten uitsluitend veroorzaakt doo?' een
verkeerd maneuve·r van de piloot. - JJ!laneuve1' uitgevoe1·d na een scheervlucht boven
het landingsterrein. - Geen verband met
het ongeval. - Olattsule buiten toepassing
Geen miskenning van de
verklaard. bewijskracht van de verzekeringspolis. De bewijskracht van de clausule van
een vliegverzekeringsovereenkomst valgens welke acrobatieen niet worden gedekt, wordt niet miskend door het
arrest dat de toepassing ervan weert
op grond dat het verzekerde vliegtuig
na uitvoering van de vastgestelde vlucht
en een scheervlucht hoven het landingsterrein neergestort is, doch dat deze
acrobatie geen verbandt houdt met het
ongeval dat uitsluitend veroorzaakt is
door een verkeerd rnaneuver van de
piloot daarna. (Artt. 1319, 1320 en
1322 B.W.)
15 januari 1976.
575
34. - Bewijs doo1· geschfoijt. - Bewijskracht van de akten. - Burgerlijke zaken.
Middel ten betoge dat de bestreden
beslissing de bewijskmcht van het procesverbaal van een pm·itair comite miskent.
- Beslissing die aan dit p1'0ces-vm·baal
een uitlegging geeft welke verenigbaar is
met de bewoordingen ervan. Geen
rniskenning van de bewijskracht van de
akten. - De bewijskracht van een proces-verbaal van een paritair comiM
wordt niet miskend door de rechter die
aan dit proces-verbaal een uitlegging
geeft welke verenigbaar is met de bewoordingen ervan. (Artt. 1319, 1320
en 1322 B.W.)
21 januari 1976.
597

35.- Bewijs door gesclu-ijt.- Bewijskracht van de akten. - Directe belastingen. - Rechter die aan een bepaling van
een overeenkomst een betekenis geejt die
verenigbam· is met de gezamenlijke bepa-
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lingen van deze ove1·eenkomst, nadat hij
de gemeenschappelijke bedoeling van de
partijen heeft nagegaan. - Geen miskenning van de bewijskmcht van de overeenkomst. ~ De bewijskracht van een overeenkomst wordt niet geschonden door
de rechter die, na de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen te hebben nagegaan, aan een bepaling van
deze overeenkomst een betekenis geeft
die onverenigbaar is met de gezamenlijke bepalingen ervan. (Artt. I3I9, I320
en 1322 B.W.)
19 februari 1976.
724
36.- Bewijs door geschrift.- Bewijskmcht van de akten. - Burgm·lijke zaken.
- Rechter die van een medisch attest een
~titlegging geeft die onverenigbaa1· is met
de bewo01·dingen ervan. - Miskenning
van de bewijskmcht van dit attest. - De
bewijskracht van een medisch attest
wordt miskend door de rechter die hiervan een uit1egging geeft welke onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.
(Artt. 13I9, I320 en 1322 B.W.)
25 februari I976.
743
37 .. ----' Bewijs door geschrift.- Bewijskracht van de akten. - Burgerlijke zaken.
- Bestelc. - Uitlegging do01· de feitenrechter. Uitlegging verenigbaar met
de bewoordingen van de akte. Geen
mislcenning van de bewijslcracht ervan.
- De bewijskracht van de akten wordt
niet miskend door de rechter die aan
een bestek een uitlegging geeft welke
verenigbaar is met de bewoordingen
ervan. (Artt. I3I9, I320 en 1322 B.W.)
II maart I976.
800
38. - Bewijs doo?' geschrijt. - Burgerlijke zaken. - Wederkerige overeenkomst.
- V e1·zuim van de vormvoorschriften van
artikel 1325 van het Bm·gerlijlc Wetboek.
Uitvoering van de overeenkomst. Nietigheid van de akte gedekt. - Hij die,
al was het gedeeltelijk, een wederkerige
overeenkomst heeft uitgevoerd, kan zich
niet meer beroepen op de nietigheid van
de akte die ze vaststelt, ook al werd
deze akte niet opgemaakt in zoveel originelen als er partijen zijn die een onderscheiden belang hebben of al vermeldt
ze niet hoeveel originelen ervan werden
opgemaakt. (Art. I325 B.W.)
12 maart I976.
802

39. - Bewijs door gesch?'ijt. - Burgerlijlce zaken. - Onderhandse akte tot
vaststelling van een wederkerige ovm·eenlcomst. Verzuim van de vormvoor-
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schrijten van artikel 1325 van het Burgerlijk Werboelc. - Voorwam·den waaronder
het bewijs van de gedeeltelijlce uitvoering
van de overeenlcomst uit de vermeldingen
van de akten lean worden afgeleid. W anneer een onderhandse alde tot vaststelling van een wederkerige overeenkomst niet is gemaakt in zoveel originelen als er partijen zijn die een onderscheiden belang hebben of geen melding
maakt van het aantal originelen welke
ervan zijn opgemaakt, kan het bewijs,
dat hij die de nietigheid van de akte
aanvoert de overeen,komst gedeeltelijk
heeft uitgevoerd, voortvloeien uit de
vermeldingen van de akte, indien nit
de gegevens van de zaak blijkt dat de
erin opgegeven prestatie zeker impliceert dat de overeenkomst erkend is.
(Art. I325 B.W.)
12 maart I976.
802
40.- Bewijs door geschrijt.- Bewijskracht van de alcten. - B~trgerlijlce zalcen.
Ve?·zelceringsovereenkomst. Beslissing waarbij aan een bepaling van de
ove1•eenkomst een draagwijdte wordt gegeven wellce ve1·enigbam· is met de bewoo?'dingen ervan. Geen miskenning van
de bewijskracht van de akten. De
bewijskracht van een verzekeringsovereenkomst wordt niet miskend door de
rechter die aan een bepaling van de
overeenkomst een draagwijdte toekent
welke verenigbaar is met de bewoordingen ervan. (Artt. I3I9, I320 en I322
B.W.)
12 maart 1976.
807

41. - Bewijs doo1· geschrijt. - Bewijskracht van de akten. - B~trgerlijke zaken.
- Brief. - Beslissing die aan deze brief
een uitlegging geejt welke onverenigbaar
is met de bewo01·dingen ervan. - Miskenning van de bewijslcmcht van de alcten.
- De bewijskracht van een brief worclt
miskencl door de rechter die aan deze
brief een uitlegging geeft welke onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.
(Artt. 1319, 1320 en I322 B.W.)
5 mei 1976.
998
42. - Bewijs do01· geschrijt. - Bewijskmcht van de akten.- Bm·ge1'lijke zalcen.
- Dagvaa1·ding. - Uitlegging onverenigbaar met de bewoo1•dingen ervan. - Miskenning van de bewijskracht van de akten.
- De bewijskracht van de akten wordt
miskend door de rechter die aan een
dagvaarding een dmagwijdte toekent
welke onverenigbaar is met de bewoor-
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dingen ervan. (Artt.
1322 B.W.)
17 mei 1976.

1319,

1320 en
1031

43. - Bewijs do01· gesch1·ift. - Bewijskracht van de akten. - Strafzaken. Proces-verbaal tot vaststelling van een
misdrijf. - Beslissing waarbij aan deze
akte andere vaststellingen w01·den toegeschreven dan die welke ze bevat. - Miskenning van de bewijskracht van het
proces-verbaal. - De bewijskracht van
het proces-verbaal tot vaststelling van
een misdrijf wordt miskend door de
beslissing die aan deze akte andere
vaststellingen toeschrijft dan die welke
daarin worden vermeld. (Artt. 1319 en
1320 B.W.)
31 mei 1976.
1084
44. - Bewijs door geschl-ift. - Bewijskmcht van de akten. - Burgerlijke zaken.
A1•rest dat een beschikking in kart
geding inte~·pTetee1·t. - InterpTetatie onveTenigbam· met de bewo01·dingen van de
beschikking.- Mislcenning van de bewijsk1·acht van deze alcte.- Wanneer de voorzitter van de rechtbank van eerste aan1eg, rechtsprekend in kort geding, een
uitkering tot onderhoud heeft toegekend,
en erop wijst dat bij gebreke van dagvaarding ten gronde binnen een maand
na het verstrijken van de bij artikel 1260
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde
termijn, de gevolgen van zijn beslissing
ophouden vanaf de dag na deze maand
tot op de dag van de dagvaarding, wordt
de bewijskracht van deze beschikking
miskend door het arrest waarin wordt
beslist dat de uitkering tot onderhoud
niet meer gewijzigd werd na het verstrijken van de vastgestelde termijn.
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
11 juni 1976.
1137
HOOFDSTUK III.
BEWIJS DOOR GETUIGEN.

45. - Bewijs door getuigen. - Stmfzaken. - Geval wam·in de wet geen bijzonder bewijsmiddel voo1'sclwijft. - SoeveTeine beoordeling dooT de feitenTechtM·. GTenzen. - W anneer in strafzaken de
wet geen bijzonder bewijsmiddel oplegt,
beoordeelt de feitenrechter soeverein in
feite de bewijswaarde van de verklaringen van de getuigen, mits hij de bewoordingen ervan niet miskent.
10 november 1975.
318

46. -

Bewijs door getuigen of door

ve~·moedens.

Burgerlijke zaken. Toelaatbaarheid. - Wanneer de verdering 3.000 frank te hoven gaat kan het
bewijs door getuigen of feitelijke vermoedens slechts worden toege1aten als er
een begin van bewijs door geschrift
van de schuldenaar aanwezig is of als
de schuldeiser zich geen schriftelijk bewijs heeft kunnen verschaffen. (Artikelen 1341, 1347 en 1348 B.W.)
17 mei 1976.
1028

47. - Bewijs door getuigen. - Stmfzaken. - Geval waarin de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschTijft. Getuigenissen. Soevereine beoordeling
door de feitenrechter. G1·enzen. W anneer in strafzaken de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter soeverein in feite de
bewijswaarde van de verklaringen van
de getuigen, mits hij de bewoordingen
ervan niet miskent.
25 mei 1976.
1065
48. - Burgerlijke zaken. - Bewijs
door getuigen. -Hoger beroep. -Horen
van nimtwe getuigen. - Toelaatbaarheid.
- De rechter in hoger beroep mag met
weigeren nieuwe getuigen te horen om
de enkele reden dat de belanghebbende
partij in eerste aanleg deze getuigen
niet heeft opgegeven en geen opmerkingen omtrent het getuigenverhoor heeft
gemaakt. (Artt. 922, 939, 941 en 1042
G.W.)
5ll
24 december 1975.
HOOFDSTUK IV.
VERMOEDENS.

49.- Ve1·moedens.- Zaken van koophandel. - F'actuur. - Handelsgeb1"nik.
- Beslissing dat volgens de handelsgebruiken de bezwa1·en tegen facturen schTiftelijk moeten bekendgemaakt of bevestigd
worden. Geen schending van m·tikel 25, lid 2, van het W etboek van koophandel. - De regel van artikel 25, lid 2,
van het W etboek van koophande1, dat
koop en verkoop kunnen bewezen worden door een aangenomen factuur, onverminderd de overige door de handelswet toegelaten bewijsmiddelen, belet
niet dat de rechter beslist dat volgens
een handelsgebruik, bij handelsverrichtingen van een bepaalde aard, belangrijkheid of/en frequentie, de bezwaren
tegen de facturen schriftelijk moeten
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worden bekendgemaakt of schriftelijk
en tijdig moeten bevestigd worden.
29 maart 1976.
874

50. - Bewijs doo1· getuigen of door
vermoedens. Burgerlijke zaken. Toelaatbaarheid. - Wanneer de vordering 3.000 frank te hoven gaat kan het
bewijs door getuigen of feitelijke vermoedens slechts worden toegelaten als
er een begin van bewijs door geschrift
van de schuldenaar aanwezig is of als
de schuldeiser zich geen schriftelijk bewijs heeft kunnen verschaffen. (Artikelen 1341, 1347 en 1348 B.W.)
17 mei 1976.
1028
HOOFDSTUK V.
BEKENTENIS.

51. - Burge~·lijke zaken. - Bekentenis.- Begrip.- Een bekentenis impliceert de wil een betwist feit te erkennen.
(Artt. 1354 en 1356 B.W.)
21 januari 1976.
596
HOOFDSTUK VI.
EED.

BEZIT.
Bezitsvorde1•ing. - Redintegranda. Toelaatbaarheid van de vordm·ing. - Voorwaarde. - De bezitsvordering, « redintegranda >> genoemd, die wordt ingesteld
door degene die van een onroerend goed
ontzet wordt of die gestoord wordt in het
genot van dit goed of van een onroerend recht door geweld of feitelijkheden,
kan worden toegelaten mits minder dan
een jaar verlopen is sinds de stoornis of
de ontzetting van bezit ; de wet vereist
noch dat de eiser bewijst dat hij minstens
een jaar in het bezit van het onroerend
goed of onroerend recht is geweest noch
dat hij zich kan beroepen op het bezit
ervan overeenkomstig de artikelen 2282
tot 2235 van het Burgerlijk vVetboek.
(Artt. 1370 en 1371 G.W.)
18 december 1975.
483

BLOEDPROEF.
1. W eige1·ing zonde1· wettige reden
een bloedmonste~· te laten nemen. - Wet
betreffende de politie over het wegverkeer,
artikel 34-3°, 36 en 63. - He1·haling. Straf. - De geldboete opgelegd aan hem
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die, met de verzwarende omstandigheid
van herhaling, geweigerd heeft de ademtest te laten verrichten of zonder wettige
reden een bloedmonster te laten nemen,
mag niet minder bedragen dan 200 frank.
(Artt. 34-3° en 36 wet betreffende de
politie over het wegverkeer.)
2 september 1975.
10
2. - · W eigering zonder wettige reden
een bloedmonster te laten nemen. - Wet
bet1·ejjende de politie over het wegve1'keer, m·tikel 34-3°, 36 en 63. - Herhaling. - Begrip. - Hij die, binnen drie
jaar na een veroordeling wegens het
besturen van een voertuig of het geleiden van een rijdier op een openbare
plaats terwijl hij in staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat verkeerde, geweigerd heeft hetzij de ademtest te laten .verrichten, hetzij zonder
wettige reden een bloemonster te laten
nemen, bevindt zich in staat van herhaling, als bedoeld bij artikel 36 van de
wet betreffende de politie over het
wegverkeer.
2 september 1975.
10

3 . - Wet betreffende de politie over het
wegverkeer, a1·tikelen 34, 3°, 59 en 63. V erplichting om aan de bestuurder de
uitslag van de ademtest mede te delen. Vorm. - Indien de vorba,lisanten alvorens een bloedmonster te laten nemen
aan de bij artikel59, 1° en 2°, van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer bedoelde bestuurder de uitslag van
de ademtest moeten mededelen, verplicht
geen enkele wets- of verordeningsbepaling hen die mededeling in hun procesverbaal te vermelden.
2 december 1975.
411

BRIEVEN.
Brieven bekomen dam· een misdrijj. Overlegging voor het gerecht. - Onregelmatige overlegging. - Hij die brieven
heeft bekomen door zich schulclig te
maken aan een misdrijf komt niet regelmatig in het bezit van brieven welke hij
tot staving van zijn vorclering voorlegt en
kan ze clus niet voor het gerecht overleggen. (Impliciete oplossing.)
19 september 1975.
92

BURGERLIJKE
RING.
1. -

RECHTSVORDE-

Rechtsvordering tot herstel van de
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door een misdrijj veroorzaakte schade. Begrip. - Voor het bestaan van schade
door een misdrijf veroorzaakt, in de zin
van de artikelen 3 en 4 van de wet van
17 april 1878, is het niet vereist dat de
schade, waarvoor herstel gevraagd wordt,
veroorzaakt werd door elkeen van de
bestanddelen van het misdrijf, en evenmin dat het bestaan van deze schade een
van de bestanddelen van het misdrijf zou zijn.
12 januari 1976.
532

wordt ingesteld. (Art. 4 van 17 april
1878 houdende de voorafgaaiide titel
van het Wetboek van strafvordering.)
16 maart 1976.
825

4. Rechtsvordering tot .ver.goeding
voo1· de straj1·echter gebracht. - W anbedrijf " onopzettelijk toeb1·engen van verwondingen » en overt1·eding van het wegverkeerM·eglement, beide door hetzelfde feit
opgelevm·d, ten laste van zelfde belclaagde
wettelijlc aanhangig gemaalct bij de rechter. Rechtsvorde1·ing tot vergoeding
van lichamelijlce schade en van schade
aan de goede1•en.
Grondslag.
De rechtsvordering tot vergoeding van
lichamelijke schade en van schade aan
goederen die is ingesteld voor de strafrechter bij wie een wanbedrijf onopzettelijk toebrengen van verwondingen en
een overtreding van het wegverkeersreglement, beide door hetzelfde feit
opgeleverd, ten laste van dezelfde beklaagde wettelijk aanhangig zijn gemaakt, kan ofwel op een van beide
misdrijven of op beide misdrijven samen
gesteund zijn.
30 maart 1976.
881

2 . - Wanbedrijf onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen. W anbedrijf waardoor tegelijke1·tijd vm·wondingen en schade aan goederen werden ve1•oorzaakt. Rechtsvordering tot
he1·stel van deze schade. Burgerlijke
rechtsvordering gegrond op het wanbedrijj. - Een wanbedrijf omschreven in
de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek kan tegelijkertijd de oorzaak
zijn van verwondingen en de oorzaak
van schade aan goederen ; in dit geval is
de civielrechtelijk vordering tot herstel
van de schade aan de goederen een
rechtsvordering die op dit wanbedrijf is
gegrond.
12 januari 1976.
532

5.- Ontvanlcelijkheid.- Voorwaarde.
- Beoordeling door de feitem·echter. De rechter die in feite en derhalve
soeverein vaststelt dat de burgerlijke
rechtsvordering niet steunt op het aan
de beklaagde ten laste gelegde misdrijf
beslist wettelijk dat deze rechtsvordering
niet ontvankelijk is.
1151
15 juni 1976.

3. - Rechtsvordering bij het strajge1'echt aanhangig gemaakt. Voorwaarden. - De burgerlijke rechtsvordering
kan voor het strafgerecht vervolgd
worden zo zij terzelfdertijd als de strafvordering en voor dezelfde rechters
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§ 5. Soevereine beoordeling door de
feitenrechter (zie dit trefwoord).

Taak en bestaansreden van
het Hof van cassatie. - Aard van
het cassatiegeding.

HooFDSTUK II. -

Bevoegdheid van het
Hof van cassatie.

HooFDSTUK

INLEIDING. -

HooFDSTUK I. -

§ 1. -

Bevoegdheid in het algemeen.

V m•dering tot ve1·nietiging en cassatievoorzieningen in
het belang van de wet.
III. V oorzieningen in
cassatie. - M emorie tot staving van
de voo1·ziening; memorie van antwoord en van wederantwoord (Zie

§ 2. - Beslissingen in rechte en beslissingen
in feite (zie : Voorzienning in cassatie).

VoORZIENING IN OASSATIE).

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

HoOFDSTUK I V . - Oassatiemiddelen
0ASSATIEMIDDELEN).

§ 4. Respectieve bevoegdheid van de
algemene vergadering, de verenigde kamers, de eerste, tweede en derde kamer
en de voltallige terechtzittingen.

(Zie

V. Rechtsplegingen in
het algemeen. - V orm, gevolgen van
de a1·1·esten van het Hof can cassatie.

HooFDSTUK

CASSA'l'IE.
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HOOFDSTUK I.

§ 1. -

Rechtspleging in belastingzaken. Omvang van de vernietiging.

§ 2. - Rechtspleging in blll'gerlijke 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. - Verwijzing na cassatie. (Zie VOORZIENING IN CASSATIE).
HooFDSTUK VII. - Afstand (Zie : VooRZIENING IN CASSATIE.)
HooFDSTUK VIII. RECHTSKOSTEN).

Kosten (Zie GE-

HooFDSTUK IX. - Registratie. - Zegel
(Zie VOORZIENING IN CASSATIE).
INLEIDING.
TAAK EN BESTAANSREDEN VAN RET HoF
VAN CASSATIE. AA:an VAN RET
CASSATIEGEDING.

1.- Taak van het Hof.- Burgerlijke
zaken. - Beslissing die haar beschikkende
gedeelte grondt op een door de voorziening
gekritiseerde reden. Bevoegdheid van
het Hof om deze te vervangen door een
1·echtsgrond waardoor het beschikkende
gedeelte wordt gerechtvaardigd. - 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. (Impliciete oplossing.)
21 januari 1976.
597
2. - Taak van het Hof. - Di1·ecte
belastingen. - Bestreden beslissing welke
haar beschikkende gedeelte grondt op een
door de voorziening gecritiseerde reden. Bevoegdheid van het Hof om een rechtsgrond aan te vullen waardoor het beschikkende gedeelte wordt verantwoord.- Wanneer de bestreden beslissing haar beschikkende gedeelte op een door de
voorziening gecritiseerde reden grondt,
mag het Hof een rechtsgrond aanvullen
waardoor het beschikkende gedeelte wordt
verantwoord.
28 mei 1976.
1074

BEVOEGDREID VAN HET HoF
VAN CASSATIE.
§ 1. -

Bevoegdheid in het algemeen.

3.- Bevoegdheid.- Burgerlijke zaken.
- Arbeidsovereenkomst. - Gezagsve1•houding. - Toezicht van het Hof. - Het
Hof van cassatie is bevoegd om na te
gaan of de feitenrechter uit de door hem
vastgestelde feiten wettelijk het bestaan
heeft kunnen a:fleiden van een gezagsverhouding waardoor de arbeidsovereenkomst wordt gekenmerkt.
8 oktober 1975.
168
4. - Bevoegdheid.
Strafzaken. Rechtvaardigingsgrond. Onoverwinnelijke dwaling.- Besluiten door de rechte1·
afgeleid uit zijn vaststellingen. - Toezicht
van het Hoj. - De feitenrechter beoordeelt soeverein het bestaan van een door
de beklaagde als rechtvaardigingsgrond
aangevoerde onoverwinnelijke dwaling,
doch het Hof moet nagaan of de door hem
vastgestelde feiten de gevolgen welke hij
er in rechte uit a:fleidt verantwoorden.
21 oktober 1975.
230

5. - Bevoegdheid.
Gemeente- en
provinciebelastingen. - Bevoegdheid van
het Hof van cassatie om na te gaan of de
interpretatie door de feitenrechter van
wettelijke of verordenende bepalingen confo1'm de Grondwet is. - Het Hof van
cassatie is bevoegd om na te gaan of de
interpretatie door de feitenrechter van
wettelijke of verordenende bepalingen
conform de Grondwet is. (Impliciete
oplossing.)
20 november 1975.
359
6. - Bevoegdheid. - Schending van
de rechtspraak. - Geeft geen aanleiding
tot cassatieberoep. - Schending van de
rechtspraak geeft geen aanleiding tot
cassatieberoep. (Art. 608 G.W.)
25 november 1975.
390

7. - Bevoegdheid. - Intrekking door
het Hof van zijn arresten onder de voorwaarden van de artikelen 1113 en 1114
van het Gerechtelijk W etboek. Geen
mogelijkheid om andere beslissingen in
te trekken. - Het Hof van cassatie kan
onder de voorwaarden van de artikelen 1ll3 en ll14 van het Gerechtelijk
Wetboek zijn arresten intrekken; geen
enkele wettelijke bepaling voorziet ech-
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ter in de mogelijkheid dat het Hof andere
beslissingen kan intrekken.
12 januar:i 1976.
536

8. - Bevoegdheid. - Burgerlijke zaken.
- Middel afgeleid uit de onsplitsbaa1·heid
van het geschil. - E/evoegdheid van het
Hof.- Wanneer de eiser, tot staving van
een cassatieberoep tegen een vonnis dat
geacht wordt op tegenspraak te zijn
gewezen en dat in hoger beroep bij verstek tegen hem als appellant uitspraak
heeft gedaan, · betoogt dat het geschil
onsplitsbaar was <::Jn dat de rechtspleging
voor de rechter in hoger beroep geregeld
werd door artikel 753 van het Gerechtelijk W etboek, aangezien een verweerder
verstek had laten gaan, is het Hof bevoegd om te oordeleri of de gezamenlijke
uitvoering van de beslissing t.a.v. een
partij en van een eventueel andere
beslissing t.a.v. een andere partij materieel onmogelijk zou zijn.
16 januari 1976.
577

9. - Bevoegdheid. - Directe belastingen. - Vaststelling, in feite, door het hof
van beroep dat inlcomsten uit het buitenland
werden vrijgesteld op· grand van een internationale ove?·eenkomst tot het vermijden
van dubbele belasting. - Het Hof lean
het bestaan van dit feit niet beoordelen.
- W anneer het hof van beroep, in feite,
heeft vastgesteld dat de adininistratie,
met toepassing vari artikel 110 van het
W etboek van de inkom&tenbelastingen,
inkomsten uit het buitenland heeft vrijgesteld op grond van een internationale
overeenkomst tot het vermijden van
dubbele belasting, is deze vaststelling
een soevereine vaststelling en kan het
Hof het bestaan van dit feit niet beoordelen.
4 maart 1976.
760
10. - Bevoegdheid~
Stmfzaken. Verschrijving in de bestreden beslissing.
- Bevoegdheid van het Hof om ze te verbeteren. - Het Hof is,· bij de beoordeling
van een cassatiemiddel, bevoegd om een
verschrijving in de bestreden beslissing
te verbeteren welke duidelijk blijkt uit
de context ervan.
15 maart 1976.
817
11. - Bevoegdheid.
Stmfzaken. Wanbedrijf ten laste gelegd van een magistraat in een hof van beroep of in een
arbeidshof of van het parket bij deze
gerechten. - Bevoegdheid van de tweede
kamer van het Hof van cassatie.- Indien
daartoe grand bestaat wordt verwezen hetzij

naar een hof van· be1·oep hetzij naar een
onderzoelcsmagist1·aat. - Hof van beroep
en onderzoeksmagistmat aan te wijzen
buiten het rechtsgebied van het hof waartoe
de betroklcen magistraat behoort. - N adat
hij van de minister van Justitie de stukken heeft ontvangen over een wanbedrijf
dat wordt ten laste gelegd van een magistraat in een hof van beroep of in een
arbeidshof of van een magistraat van
het parket bij een van deze gerechten en
desnoods aanvullende inlichtingen ingewonnen of heeft doen inwinnen, maakt
de procureur-generaal de zaak aanhangig
bij de tweede kamer van het Hof van
cassatie door schriftelijke vorderingen
waarvan aan de beklaagde kermis wordt
gegeven ; de tweede kamer van het Hof
van cassatie, in. 'raadkamer uitspraak
doende op de mondelinge vordering van
de procureur-generaal, verwijst de zaak,
indien daartoe grond bestaat, hetzij naar
een hof van beroep hetzij naar een onderzoeksmagistraat, de ene zowel als de
andere aan te wijzen buiten het rechtsgebied van het hof waartoe de betrokken
magistraat behoort. (Artt. 479, 481 en
482 Sv.)
26 april 1976.
959

12. - Bevoegdheid.
Strajzaken. V e1·oordelende beslissing. - Geval waa?·in ve1·nietiging in correctionele zaken lean
wm·den uitgesprolcen. - In correctionele
zaken kan geen vernietiging van een
veroordelende beslissing worden uitgesproken tenzij de wet geschonden of
een substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm weggelaten
werd hetzij in de verwijzingsbeslissing,
hetzij in het onderzoek en de rechtspleging voor het vonnisgerecht, hetzij in
de veroordelende beslissing zelf. (Artt. 408
en 413 Sv.)
27 april1976.
967
13. - Bevoegdheid.
Stmfzalcen. Rechtstreekse aangifte van misdaden of
wanbedrijven in de t~itoefening van hun
ambt gepleegd door· leden van een ?'echtbanlc van ee1·ste aanleg, drbeidsrechtbanlc
of 1•echtbank van lcoophandel, of doo1·
magistraten van het openbaar ministerie
bij die ?'echtbanlcen. - Geen samenhang
met een misdaad of een wanbedrijj ten
laste gelegd hetzij aan een gehele ?'echtbanlc
van ee1•ste aanleg, a1·beidsrechtbank of
?'echtbank van lcoophandel, hetzij individueel aan een of meer leden van de hoven
van beroep en aan de procureurs-generaal
en substituten bij de hoven. - Niet ontvankelijlce aangijte. - Een misdaad of
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-een wanbedrijf in de uitoefening yan hun
ambt gepleegd door leden van een rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank
of rechtbank van koophandel, of door
magistraten van het openbaar ministerie
bij die rechtbanken, kan niet rechtstreeks
bij het Rofworden aangegeven dim wanneer de ten laste gelegde feiten samenhangend zijn met een misdaad of een
wanbedrijf ten laste gelegd hetzij aan
een gehele rechtbank van eerste aanleg
arbeidsrechtbank of rechtbank van koop~
handel, hetzij individueel aan een of meer
leden van de hoven van beroep en aan
de procureurs-generaal en substituten bij
de hoven. (Artt. 483, 485 en 486 Sv.)
4 mei 1976.
988
~4. M~ddel

Bevoegdheid. - Strafzaken. ten betoge dat de commissie tot
bescherming van de maatschappij de
gegevens van de zaak slecht in feite heeft
beoordeeld. - Hof niet bevoegd om kennis
ervan te nemen. -Ret Rof is niet bevoegd
om na te gaan of de commissie tot
bescherming van de maatschappij de
haar voorgelegde gegevens van . de ·zaak
goed of slecht in feite heeft beoordeeld.
(Art. 95 Gr6ndwet.)
8 juni 1976.
1126

15. Bevoegdheid. Bu?·gerlijke
zaken. - Aangifte van misdaden en wanbedrijven naar aanleiding van een vordering tot verwijzing van een rechtbank naar
ee.n andere. ,----- V o?·dering tot verwijzing
met ontvankelijlc. - Aangifte bijgevolg
ook niet ontvankelijlc. - Indien, in geval
van aangifte van misdaden en wanbedrijven naar aanleiding van een vordering tot verwijzing van een rechtbank
ri~ar een andere in burgerlijke zaken,
dte v:ordering n~et ontvankelijk is, is de
aangtfte evenmm ontvankelijk.
17 juni 1976.
1161
~6.- Bevoegdheid.- Dienstplicht.M~ddel ten betoge dat de Hoge JJ1ilitieraad

de gegevens van de zaalc verlceerd in feite
heeft beoordeeld. - Hof niet bevoegd om
lcennis ervan te nemen. - Ret Rof van
Cassatie is niet bevoegd om na te gaan
of de Roge Militieraad de gegevens van
de zaak goed of slecht in feite heeft
beoordeeld. (Grondwet, art. 95.)
1202
23 juni 1976.
§ 2. - Beslissingen in rechte
en beslissingen in feite (Zie : Voorziening
in cassatie).
§ 3. - Ambtshalve op te werpen middelen
en gronden van niet-ontvankelijkheid.
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4. Respectieve bevoegdheid van de
algemene vergadering, de verenigde kamers, de eerste, tweede en derde kamer
en de voltallige terechtzittingen.

17. - Bevoegdheid. - Stmfzalcen. W an~edrijf ten laste gelegd van een magistraat ~n een hof van beroep of in een arbeidshof of van een parlcet bij deze gerechten. W anbedrijf gepleegd buiten de uitoefening
van het ambt. - Vervolgingen bevolen door
het Hof van cassatie waarbij de minister
van Justitie de zaalc aanhangig heeft
gemaakt. - W anneer een magistraat in
een hof van beroep of in een arbeidshof
of een magistraat van het parket bij een
van d~ze gerechten ervan beschuldigd
wordt m de uitoefening van zij:h ambt
een wanbedrijf gepleegd te hebben, is
het Hof van cassatie, dat door de minister. van Justitie kennis heeft gekregen
van de stukken, bevoegd om vervolgingen te bevelen. (Artt. 479, 481 en 482 Sv.)
26 april 1976.
959
§ 5. - Soevereine beoordeling
door de feitenrechter (Zie dit trefwoord).

ROOFDSTUK II.
VORDERING TOT VERNIETIGING EN CASSATIEVOORZIENINGEN IN RET BELANG
VAN DE WET.

18. - Oassatiebe?·oep op bevel van de
ministe?· van Justitie. - Strafzaken. ~
Vonnis van de cor?'ectionele ?'echtbanlc
waarbij de belclaagde wordt veroo?·deeld
tot een geldboete van 50 fmnk om, buiten
de gevallen omscMeven in hoofdstulc III
van titel IX van boelc II van het Stm/
wetboek, opzettelijk ande?"mans roerende
eigendommen te hebben beschadigd of
vernield. - V ernietiging en verwijzing.
- Op het cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld op bevel van de
minister van Justitie, vernietigt het Hof
het vonnis van de correctionele rechtbank, waarbij de beklaagde tot 50 frank
geldboete wordt veroordeeld 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 ; het verwijst de zaak naar een
andere correctionele rechtbank. (Art. 55910 S.W.; artt. 427 en 441 Sv.)
7 oktober 1975.
163
19. V oorziening op bevel
minister van jt~stitie. - V onnis
de beklaagde wordt ve?'oordeeld
straf die het wettelijke maximum

van de
waarbij
tot een
te boven
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gaat. - Vernietiging met verwijzin(J. Op de voorziening van de procureurgeneraal, 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; het verwijst de zaak naar
een andere politierechtbank. (Artt. 427
en 441 Sv.)
323
10 november 1975.
20. V oorziening op bevel van de
minister van justitie. - Strafzaken. Vonnis wam·bij de beklaagde wordt veroordeeld tot een straf die lager is dan het
wettelijke minimttm. - Vernietiging zonder verwijzing. - Wanneer, op de voorziening van de procureur-generaal ingesteld op bevel van de minister van justitie, het Hof een vonnis vernietigt waarbij
de beklaagde wordt veroordeeld tot een
straf die lager is dan het wettelijke
minimum, geschiedt de vernietiging zonder verwijzing, met dien verstande dat
het vernietigde deel van de beslissing de
veroordeelde ten goede komt, in zoverre
dit voor hem voordelig is. (Art. 441 Sv.)
10 november 1975.
323

niet is gesteld, en verwijst de zaak naar
een andere politierechtbank.
22 december 1975.
499

23. Voorziening op bevel van de
minister van justitie. - Strafzaken. V onnis tot ve1·oordeling van een beklaagde
die reeds wegens eenzelfde feit is verom·deeld. - Vernietiging zonder verwijzing ..
- Op de voorziening in cassatie van de
procureur-generaal, ingesteld op bevel
van de minister van justitie, vernietigt
het Hof zonder verwijzing het vonnis van
de politierechtbank tot veroordeling van
een beklaagde wegens een feit waarvoor
deze reeds vroeger is veroordeeld. (Artikel 441 Sv.)
8 maart 1976.
771
24. V oorziening op bevel van de
ministm· van justitie. - Vonnis van de
politierechtbank tot veroordeling van de
beklaagde tot een geldboete van 50 frank
wegens overtreding van een politieve1'01'dening. - Vernietiging en verwijzing. Op de voorziening van de procureurgeneraal, ingesteld op bevel van de
minister van justitie, vernietigt het Hof
het vonnis van de politierechtbank, waarbij de beklaagde tot een geldboete van
50 frank wordt veroordeeld wegens
overtreding van de bepalingen van een
verordening van gemeentepolitie. (Artikel 441 Sv. ; art. 78 Gemeentewet.)
16 maart 1976.
824

21. Voorziening op bevel van de
minister van justitie. - Strafzaken. Beklaagde wiens veroordeling, op bevel
van het onderzoeksge1·echt, wordt opgeschort. Vonnis van de cor1·ectionele
rechtbank tot veroordeling van de beklaagde
wegens feiten die opschorting ten gevolge
hadden, hoewel deze maatregel niet herroepen werd. - Ve1·nietiging zonder verwijzing. - Op de voorziening van de
procureur-generaal, ingesteld op bevel
van de minister van justitie, vernietigt
het Hof zonder verwijzing het vonnis
van de correctionele rechtbank, waarbij
de beklaagde wordt veroordeeld wegens
feiten waarvoor het onderzoeksgerecht
zijn veroordeling zonder herroeping heeft
opgeschort. (Art. 441 Sv.; artt. 3 en 13
wet van 29 juni 1964.)
10 november 1975.
325

25. Voorziening op bevel van de
Minister van justitie. - Strafzaken. V onnis van de cot1·ectionele rechtbank tot
veroordeling van een andere dan degene
aan wie het misd1·ijf was toegeschreven. Vernietiging zonder verwijzing. - Op de
voorziening van de procureur-generaal,
die op bevel van de minister van justitie
is ingesteld, vernietigt het Hof zonder
verwijzing het vonnis van de correctionele rechtbank, waarbij een andere
dan degene aan wie het vervolgde misdrijf
was toegeschreven bij verstek wercl
veroordeeld. (Art. 441 Sv.)
16 maart 1976.
823

22. Voorziening op bevel van de
minister van justitie. - Vonnis van de
politierechtbanlc waarbij de beklaagde
wordt veroo1·deeld tot een stmf welke bij
de wet niet is vastgesteld. - Vernietiging
met 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 welke bij de wet

V oo1·ziening op bevel van de
van Justitie. - Stmfzaken. Veroordeling wegens d1·onlcenschap op een
openbare plaats. - Besluitwet van 14 november 1939, attikel 1.- Rechter die een
geldboete van 200 fmnk oplegt en de belclaagde vm·vallen verklaart van het recht
een voertuig of luchtschip te bestuten of
een rijdier te geleiden.- Onwettelijkheden.
- Ve1·nietiging. - Op de voorziening
van de procureur-generaal, ingesteld op

26. -

~M~inister
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bevel van de minister van justitie, vernietigt het Hof het vonnis dat een beklaagde wegens een eerste overtreding,
nl. dronkenschap op een openbare plaats,
veroordeelt tot een geldboete van 200 fr.
als het maximum van de straf een: geldboete van 25 frank is, en hem bovendien
vervallen verklaart van het recht een
voertuig of een luchtschip te besturen:
of een rijdier te geleiden, welke straf
de wet op een dergelijke overtrading
niet stelt. (Artt. I en 10 besluitwet van
14 november 1939).
25 mei 1976.
1057

27. V oorziening op bevel van de
minister van justitie. - Strafzaken. Vonnis van de politim·echtbank waarbij de
beklaagde wordt vm·oordeeld tot een geldboete van 15 fmnk, verdubbeld wegens
hm·haling, om, buiten de gevallen om.schreven in hoofdstt~k III van titel IX
van boek II van het Strafwetboek, opzettelijk andermans 1·oerende eigendornmen
te hebben beschadigd of vernield. - 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
geldboete van 15 frank die wegens herhaling wordt verdubbeld 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. (Artt. 559-l 0 en 562, eerste lid,
S.W.; art. 441 Sv.)
21 juni 1976.
1187
HOOFDSTUK III.
VOORZIENINGEN IN CASSATIE. -MEMORIE TOT STAVING VAN DE VOORZIENING;
1\'i:EMORIE VAN ANTWOORD EN VAN
WEDERANTWOORD.

Zie : Voorziening in cassatie.)
HOOFDSTUK IV.
0ASSATIEMIDDELEN.

(Zie : Oassatiemiddelen).
HOOFDSTUK V.
RECHTSPLEGING IN HET ALGEMEEN.
VORM, GEVOLGEN VAN DE ARRESTEN
VAN HET HOF VAN CASSATIE.

.§ 1. -

Rechtspleging in belastingzaken.
Omvang van de vernietiging.
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28. - Rechtspleging. - Directe belastingen. - V oorzieningen door verscheidene
partijen tegen een en dezelfde beslissing
ingesteld. Ambtshalve voeging.
Wanneer verscheidene partijen zich tegen
een en dezelfde beslissing in cassatie
voorzien, voegt het Hof de voorzieningen
ambtshalve samen. (Artikel 1083 G.W.)
19 februari 1976.
724
29. - Rechtspleging.
Gemeente- of
provinciebelastingen. - Hof dat ambtshalve een middel van niet-ontvankelijkheid
wil onderzoeken. - Geen verdaging van
de zaak. - Het Hof dat ambtshalve een
middel van niet-ontvankelijkheid wil
onderzoeken betreffende een voorziening
inzake directe gemeente- of provinciebelastingen, moet de verdaging van de
zaak niet bevelen, daar artikel 1097 van
het Gerechtelijk W etboek ter zake niet
van toepassing is. (Impliciete oplossing.)
27 februari 1976.
746
§ 2. - Rechtspleging in burgerlijke zaken
(zaken van koophandel en sociale zaken
inbegrepen). - Onwang van de vernietiging.

30.- Omvang.- Burge1·lijke zaken.--:V e1·nietiging van een beschikking van de
best1·eden beslissing. - Vernietiging die
vernietiging meebrengt van een andere
beschikking welke slechts het gevolg is van
de eerste. - Vernietiging van een beschikking van· de bestreden beslissing brengt
vernietiging mede van een tweede beschikking die het gevolg is van de eerste.
2 oktober 1975.
150
31.- Omvang.- Burgerlijke zaken.Beschikkende gedeelte niet onde1·scheiden
ten opzichte van de vemietiging.- Begrip.
- In burgerlijke zaken is, ten opzichte
van de omvang van de vernietiging, geen
beschiklmnde 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.
6 november 1975.
308
32.- Ornvang.- Bt~rgerlijke zaken.A1·rest dat de bestuurders van twee voertuigen, iede1· voor de helft, aanspmkelijk verlclaal·t voor de gevolgen van een aanrijding,
het bed1·ag van de schade vaststelt, de verzekeraar van de bt~~·gm·rechtelijke aansprakel~jkheid inzake een der voe1·tuigen ve1·om·deelt orn bepaalde bedmgen als schadevergoeding te betalen, gedeeltelij k in soli-
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dum '' met andere partijen, alsook kosten.
Oassatie op de voorziening van de
verzekema1· van dit vom·tuig, hierop gegrond dat het a1·1·est niet antwoo1·dt op de
conclusie van deze verzekemar waarbij de
aansprakelijkheid van zijn vm·zekerde werd
betwist. - Omvang van de cassatie. W anneer een arrest, dat de bestuurders
van twee voertuigen ieder voor de helft
aansprakelijk verklaart voor de gevolgen
van een aanrijding en dienvolgens de
verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid inzake een der voertuigen veroordeelt tot betaling van
schadevergoeding, in solidum met de
verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake het ander voertuig
aan de ziekteverzekeraar van een derde
getroffene, in solidum met de bestuurder
van dit laatste voertuig aan de eigenaar
van dit voertuig, en aan de bestuurder
van hetzelfde voertuig, op de voorziening
van de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake het eerste
voertuig vernietigd wordt op grond dat
het niet antwoordt op de conclusie van
deze verzekeraar waarbij de aansprakelijkheid van zijn verzekerde werd betwist, slaat de cassatie op de beschikkingen waarbij eiser veroordeelt wordt tot
het betalen van schadevergoedingen en
kosten, doch strekt zich niet uit tot de
beschikkingen die de bestuurder van het
tweede voertuig ten minste voor de helft
aansprakelijk stellen en het bedrag van
de door de partijen ten gevolge van het
ongeval geleden schade vaststellen.
12 december 1975.
463

33. - Omvang. - Burgerlijke zaken.
Vernietiging van een beslissing. Leidt tot de vernietiging van de beslissing
die enkel het gevolg is van de eerste. 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.
23 januari en 19 maart 1976. 612 en 843
34. - Omvang. - Bu1·gerlijke zaken. Oassatie van een beschikkencle gedeelte van
de bestreden beslissing. - Oassatie die
de vernietiging medebrengt van een ander
beschikkende gedeelte dat met het eerste
noodzakelijk is verbonclen. - Vernietiging van een beschikkende gedeelte van
de bestreden beslissing brengt vernietiging mede van een ander beschikkende
gedeelte dat met het eerste noodzakelijk
is verbonden.
5 februari 1976.
662

35.- Omvang.- Burgerlijke zaken.V m·nietiging van een beschikking van cle
bestreden beslissing. - Vernietiging die
de vernietiging meebrengt van een andere
beschikking welke slechts het gevolg is
van de eerste. - Vernietiging van een
beschikking van de bestreden beslissing
brengt vernietiging mede van een tweede
beschikking welke bet gevolg is van de
eerste.
12 maart 1976.
805
3. -

Rechtspleging in dienstplichtzaken.
Omvang van de vernietiging.

§ 4. - Rechtspleging in strafzaken (Douane
en accijnzen inbegTepen). Omvang
van de vernietiging.

36. Omvang. Stmfzaken. V onnis van cle correctionele rechtbank dat
een vonnis van de niet bevoegde politie1'echtbank bevestigt. Vernietiging van
het vonnis van de co1•rectionele rechtbank
en van de v1·oegere p1·oceclu1·e met inbegrip
van de 1'echtstreekse dagvam·ding voor cle
politierechtbank. - Vernietiging van een
vonnis van de correctione1e rechtbank
dat een op rechtstreekse dagvaarding
gewezen vonnis van de onbevoegde
politierechtbank bevestigt brengt vernietiging mede van hetgeen voorafgaat
met inbegrip van de dagvaarding v66r
de politierechtbank. (Art. 408 Sv.).
8 september 1975.
33

37.- Omvang.- Stmfzaken.- BU1·gerlijke rechtsvorcle1·ing. Regelmatige
voorzieningen van cle beklaagcle en van
een vrijwillig tussengekomen partij tegen
de beslissing waarbij zij worden veroordeelcl tot ve1·goecling van cle getroffene van
een ongeval of van de gene die in cliens 1'echten is getreclen. Vernietiging, op cle
voorziening van cle vrijwillig tussengekomen partij, van de beslissing te zijnen
opzichte gewezen. - V ernietiging clie oak
gelclt voor de beslissing welke aan dezelfcle
onwettelijkheicl lijclt en ten opzichte va,n
cle beklaagcle is gewezen. - Wanneer, op
de voorziening van een vrijwillig tussengekomen partij, de bes1issing waarbij
deze met de beldaagde, de ene bij gebreke
van de andere, worclt veroordeeld om de
getroffene voor de door de beklaagde
veroorzaakte schade of degene, die in
de rechten van de getroffene is getreden,
te vergoeden, vernietigd worclt omdat
deze beslissing geen passend antwoorcl
verstrekt op de conc1usie over een gemeenschappelijk geschil van die partij
en de beklaagde, geldt de vernietiging
voor de beslissing welke aan deze1fcle
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onwettelijkheid lijdt en waarbij de
beldaagde wordt veroordeeld, die zich
regelmatig in cassatie heeft voorzien,
hoewel deze geen enkel middel aanvoert.
8 september 1975.
35

38.- Omvang.- Strajzaken.- Niet
beperkte voorziening van de beklaagde. Vernietiging van de vero01·delende beslissing op de strajvorde1·ing. - Ve1·nietiging
dientengevolge van de eindbeslissing op de
bu1·gerlijke reahtsv01·dering welke tegen de
beklaagde is ingesteld. Vernietiging,
op de niet beperkte voorziening van de
beklaagde, van de beslissing tot veroordeling op de strafvordering brengt vernietiging mede van de eindbeslissing op
de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering die het gevolg is van
de eerste.
8 en 23 september 1975.
41 en 109
39.- Omvang.- Strajzaken.- Bu1'Vernietiging
ge1'lijke reahtsvordering. van de beslissing op de strajvo1·dering ten
laste van een beklaagde ingesteld. - Vernietiging welke kan leiden tot vemietiging
van de beslissing op de burgerlijke ?'eahtsvordering door de beklaagde en diens verzelceraar tegen een vrijgesproken medebeklaagde ingesteld. Voo1·waarde. W anneer het Hof de veroordeling op de
strafvordering vernietigt, vernietigt het
tevens de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering welke de beldaagde en
zijn verzekeraar tegen een vrijgesproken
medebeklaagde hebben ingesteld, indian
de vernietigde beslissing heeft vastgesteld dat er een verband bestaat
tussen de veroordeling van de beklaagde
en de beslissing waarbij de burgerlijke
rechtsvordering van de laatstgenoemde
en zijn verzekeraar werd afgewezen.
8 september 1975.
41

'
40.- Omvang.- Stmjzaken.- Bu1·gerlijke reahtsv01·dering.
Beslissing
waarbij alle aanspmkelijkheid voor een ongeval ten laste van de beklaagde wo1•dt
gelegd. - Geen antwoord op de aonclusie
wam·in aan het slaahtoffe1' een jout w01·dt
toegesahreven waardoor het ongeval werd
ve1·oorzaakt. - Oassatie die ziah niet ~tit
strekt tot de beslissing dat de beklaagde
een jout heeft begaan waarvoor hij aansprakelijk is, en tot de vaststelling van de
door het slaahtoffer geleden sahade. Wanneer een beslissing waarbij alle
aansprakelijkheid voor een ongeval ten
laste van de beklaagde wordt gelegd,
vernietigd wordt op grond aileen dat de
rechter niet geantwoord heeft op de con-
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clusie waarin ook aan het slachtoffer een
fout wordt toegeschreven waardoor het
ongeval werd veroorzaakt, strekt de
vernietiging zich niet uit tot de beslissing
dat de beklaagde een fout heeft begaan,
waarvoor hij aansprakelijk is en tot
de vaststelling van de door het slachtoffer geleden schade.
9 september 1975.
49

41.- Omvang.- Strajzaken.- Niet
beperkte voorziening van de beklaagde. Vemietiging van de beslissing op de
strafvordering. Vernietiging dientengevolge van de eindbeslissing op de burgerlijke reahtsvo1·dm·ing tegen de beklaagde
ingesteld. - Zeljs indien de vemietiging
op de strajvorde1·ing ambtshalve wordt '1-titgesproken. - Vernietiging, op de niet
beperkte voorziening van de beklaagde,
van de veroordelende beslissing op de
strafvordering brengt vernietiging mede
van de eindbeslissing op de tegen hem
ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
welke het gevolg is van de eerste beslissing, zelfs indian de vernietiging van de
beslissing op de strafvordering ambtshalve wordt uitgesproken.
22 september en 9 december 1975;
3 en 9 februari 1976. 108, 444, 675
en 656
42. - Omvang. - Stmjzaken. - Beslissing waarbij de aansprakelijkheid voor
de aan de b~wgerlijke partij veroorzaakte
sahade tussen de beklaagde en de bu1·ge1·lij ke partij wo1·dt verdeeld, ten belope van
een helft voor iedet·. - Ve1·nietiging, op
de voorziening van de beklaagde, van de
beslissingen op de strafvordering en op de
bu1·gerlijke reahtsvordering. Vernietiging welke ziah niet uitstrekt tot de besahikkingen die de aansprakelijkheid van de
b~wgerlijke partij op de helft ten minste
vaststellen en het bedrag van de sahade
bepalen. - Wanneer de rechter de aansprakelijkheid voor de aan de burgerlijke
partij veroorzaakte schade heeft verdeeld
tussen de beldaagde en die partij, ten
belope van een helft voor ieder van hen,
en de beslissingen op de strafvordering en
op de burgerlijke rechtsvordering ten
laste van de beldaagde op diens voorziening worden vernietigd, strekt deze
vernietiging zich niet uit tot de beschikkingen die de aansprakelijkheid van de
burgerlijke partij op de helft ten minste
vaststellen en het bedrag van de schade
bepalen.
23 september 1975.
109

43.- Omvang.- Strajzaken.- Bwr-
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gerlijke rechtsv01·deringen van de get?'Ojene van een wegve1·lcem·songeval en van
zijn vm·zekeram· die zijn rnate1'iele schade
tegen de dader van het ongeval en diens
vm·zekeraar heejt vm·goed. Beslissing
wam·bij de rnateriele en morele schade
sarnen wordt vastgesteld op een lcleine?'
bed1·ag dan hetgeen hern werd betaald vo01·
de rnate1·iele schade alleen, de rechtsvordering van de getmffene w01·dt afgewezen en
de verweerde?'s wo1·den veroordeeld om aan
de ve1·zekemar van de getroffene het door
hem uitgekeerde bedrag terttg te betalen. Vm·nietiging, op de voorziening van de
getroffene, van de beslissing op zijn ?'echtsV01'dering. - Ve1·nietiging welke ve?·nietiging medeb1·engt van de beslissing waarbij de dade?' van het ongeval en diens Ve?'zeke?'aa?' tot terugbetaling van de verzeke1'aar van de get?·offene w01·den VM'001'deeld.
- Wanneer de getroffene van een wegverkeersongeval en de verzekeraar, die
diens materiele schade heeft vergoed, van
de dader van het ongeval en van de
verzekeraar van zijn burgerrechtelijke
aansprakelijkheid gevorderd hebben, de
eerste, dat hij zijn materiele en morele
schade zou vergoeden, de tweede, die in
de rechten van de eerste is getreden, dat
hij de door hem gedane betaling zou
teruggeven, brengt de vernietiging, op
de voorziening van de eerste, van de
beslissing op de door hem tegen de dader
van het ongeval en diens verzekeraar
gerichte rechtsvordering vernietiging mede van de op dezelfde onwettelijkheid
gegronde beslissing op de rechtsvordering
welke door de tweede tegen diezelfde
partijen werd ingesteld.
29 september 1975.
127

44.- 'Omvang.- Stmfzaken.- Voor.ziening van de beklaagde. - V e1·nietiging
van de ve1·wijzende beschikking van de
madkarne1·. - B1·engt vernietiging mede
van de veroordeling op de beschikking tot
ve1·wijzing. - Vernietiging, op de voorziening van de beklaagde, van de beschikking van de raadkamer waarbij hij
naar de correctionele rechtbank wordt
verwezen, brengt vernietiging mede van
de veroordeling op de vernietigde beschikking.
29 september 1975.
133
45. - Omvang. - Stmjzaken. - Voorziening van het openbaar ministe1·ie. V ernietiging van het beschikkende gedeelte
betreffende de stmjvorde1·ing. - Vernietiging die zich niet uitstrekt tot het beschikkende gedeelte waa~·in wordt beslist ove1'
de geg1·ondheid van de btwgerlijke ?'echts-

vordering.- Wanneer, op·de voorziening
van het openbaar ministerie alleen, het
Hof het beschikkende gedeelte van een
beslissing over de strafvordering vernietigt, strekt de vernietiging zich niet
uit tot het beschikkende gedeelte waarbij wordt beslist over de gegrondheid
van de burgerlijke rechtsvordering.
13 oktober 1975.
187.

46. - Omvang. - Stmfzaken. - Oassatie van de beslissing waarbij de beklaagde w01·dt veroordeeld. - Burge?'?'echtelijk
aanspmkelijke paTtij die zich niet of
die zich om·egelmatig in cassatie heeft
voorzien. - Gevolgen van de cassatie ten
aanzien van deze pm·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 burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verldaard
voor de veroordeling van de beklaagde
haar bestaansreden.
14 oktober, 10 november en 9 december 1975 en 3 februari 1976.
200,
321, 444 en 654
47.- Omvang.- Strajzaken.- Ve1'nietiging, op de beperkte voorziening van
de beldaagden, van de beslissing op de
stmfvordering welke tegen hen werd ingesteld. - Brengt vernietiging mede van
de beslissing, zelfs al is het een eindbeslissing, op de tegen hen ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen welke het gevolg zijn
van de eerste, wanneer de beklaagden in
hun voorziening tegen de beslissing op de
strafvordering jorrneel verklaard hebben
niet te berusten in de burgerlijke beschikkingen. - Vernietiging van de beslissingen op de tegen de beklaagden ingestelde
strafvordering brengt vernietiging mede
van de beslissingen op de tegen hen
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen,
die het gevolg zijn van de eerste, zelfs
indien de beslissingen op de tegen de
beklaagden ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen eindbeslissingen zijn en deze
beklaagden zich daartegen niet in cassatie hebben voorzien, wanneer de beldaagden in hun verklaring van voorziening gezegd hebben dat zij hun cassatieberoep richtten tegen de strafrechte:
lijke beschikkingen << maar zonder in de
burgerlijke beschikkingen te berusten "·
3 november 1975.
292
48.- Ornvang.- Strajzaken.- Niet
beperkte voorziening van de beklaagde. -
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Vernietiging van de beslissing op de strafvordering. - Brengt vernietiging mede
van de niet definitieve beslissing op de
burgerlijke reohtsvordering, niettegenstaande de niet-ontvankelijkheid van de voo1'ziening tegen deze beslissing en de afstand
van deze voorziening, zonder berusting.Vernietiging, op de niet beperkte voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de strafvordering brengt vernietiging mede van de niet definitieve beslissing op de rechtsvordering van de
burgerlijke partij die er het gevolg van is,
hoewel de voorziening tegen de tweede
beslissing vooralsnog niet ontvankelijk is
en de beldaagde van deze voorziening
afstand heeft gedaan, zonder in deze
beslissing te berusten.
10 november 1975.
321

49.- Omvang.- Strafzalcen.- Burgerlijke 1·eohtsvordering. Vernietiging
van de niet definitieve beslissing tot veroordeling van de belclaagde. - Burgerrechtelijk aansprakelijke partij die zich
onregelmatig tegen deze beslissing in
cassatie heeft voorzien. - Ajstand van de
voorziening, zonder berusting. - Gevolg
van de vernietiging ten aanzien van deze
partij. - W anneer de niet definitieve
beslissing tot veroordeling van de beklaagde op de burgerlijke rechtsvordering
wordt vernietigd op diens voorziening en
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij
zich tegen deze beslissing onregelmatig
in cassatie heeft voorzien, verliest de
beslissing waarbij deze partij voor deze
veroordeling burgerrechtelijke aansprakelijk wordt verklaard haar bestaansreden, hoewel de voorziening tegen deze
tweede beslissing vooralsnog niet ontvankelijk is en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij van haar voorziening
afstand heeft gedaan zonder erin te
berusten.
10 november 1975.
321
50.- Rechtspleging.- Strajzaken.Voorziening in oassatie. Verzoek tot
ve1·wijzing van de zaalc van een rechtbanlc
naar een andere op grand van gewettigde
Samenhangende zaken. verdenlcing.
Voeging. - Het Hof voegt een voorziening in cassatie en een verzoek tot
verwijzing wegens gewettigde verdenking van een rechtbank naar een andere
samen als deze zaken samenhangend zijn.
10 november 1975.
327
5L- Omvang.- Strafzaken.- Bu1·ge1·lijlce 1•ectsvordering.- Beslissing waarbij de verzelceraar van de belclaagde
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buitende zaalc wordt gesteld en aan de
burgerlijlce partijen hun rechtsvordering
tegen deze verzelceraar wordt ontzegd. Voorziening van het Gemeenschappelijlc
Motorwaarborgjonds tussengelcomen pm·tij tegen deze verelceraar. - Vernietiging
van deze beslissing b1·engt vernietiging
mede van het op de onwettelijlcheid gegronde beschiklcende gedeelte volgens hetwellc de beslissing die ten laste van de
belclaagde in het voordeel van de burgerlijlce partijen veroordelingen uitspreekt
voor het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds bindend wm·dt verlclaard en de
beslissing aan dat fonds lean worden
Vernietiging, op de
tegengeworpen. voorziening van het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds tegen de verzekeraar van de beklaagde van de beslissing waarbij deze verzekeraar buiten
de zaak wordt gesteld en aan de burgerlijke partijen htm rechtsvordering
tegen deze verzekeraar wordt ontzegd,
brengt vernietiging mede van het op
dezelfde onwettelijkheid gegronde beschikkende gedeelte volgens hetwelk de
beslissing die ten laste van de belaagde
in het voordeel van de burgerlijke partijen veroordelingen uitspreekt voor het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
biendend wordt verklaard en aan dat
Fonds kan worden tegengeworpen, hoewei de voorziening tegen dit beschikkende
gedeelte vooralsnog niet ontvankelijk is
en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds van zijn voorziening tegen
vorenvermeld beschikkende gedeelte afstand heeft gedaan zonder daarin te
berusten.
17 november 1975.
345

52.- Vernietiging van de veroordeling
in de kosten van de strafvordering. Vernietiging die vernietiging medebrengt
van de vM·oordeling tot lijjsdwang die
daa1·van het gevolg is. - V ernietiging
van de veroordeling in de kosten van
de strafvordering brengt vernietiging
mede van de veroordeling tot lijfsdwang die daarvan het gevolg is.
(Artt. 2, 3, 4 en 5 wet van 27 juli 1871).
25 december 1975, 15 maart en 31 mei
1976.
466, 818 en 1085
53.- Omvag. - Strafzaken. - Bu1'gM·lijke rechtsvo1·de1·ingen. - Beslissing
waarbij de eiser alleen aanspralcelijk
wordt verklaard voor de gevolgen van
een ongeval. Ve1·nietiging op grand
allen dat uit de oonstateringen van de
beslissing niet kan worden afgeleid dat de
schade zich oolc zon hebben voorgedaan
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zonder de jout welke ten laste van de verweerder werd vastgesteld. - Omvang van
de vernietiging.- vVanneer een beslissing
waarbij de eiser alleen aansprakelijk
wordt verklaard voor de gevolgen van
een wegverkeersongeval vernietigd wordt
op grond dat uit de constateringen ervan
niet kan worden afgeleid dat de schade
zich ook zou hebben voorgedaan zonder
de fout welke ten laste van de verweerder
werd vastgesteld, strekt de vernietiging
zich niet uit tot de beschikking dat de
eiser een fout heeft begaan waarvoor hij
aansprakelijk is.
22 december 1975.
494

54. Omvang.
Strajzaken.
Onwettelijke onbevoegdheidsbeslissing ove1·
de st1•ajvordering en over de bu1'ge1·lijke
rechtsvordering.
Oassatiebemep van
het openbaar ministerie. - Omvang van
de vernietiging. - Wanneer de rechter,
bij wie de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering aanhangig zijn, door
de bestreden beslissing ten onrechte onbevoegd wordt verldaard, vernietigt het
Hof de beslissing in zoverre zij op beide
rechtsvorderingen is gewezen, ook al
komt hiervan aileen het openbaar ministerie in de cassatie.
12 januari 1976.
529
55.- Ornvang. -- Sttajzaken.
Stmfvm·dering. - Bu1·ge1·lijke 1'echtsvm·de1'ing. - Oassatiebe1'oep van het openbaar ministe1'ie. Onwettelijke onbevoegdve1·kla1'ing voo1· een ee1'ste misd1'ijf.
Vernietiging van de onbevoegdheidsbeslissing in zove1'1'e deze beslissing beide
1'echtsvorde1•ingen betrejt. Beslissing
die bovendien onwettelijk uitspmak heejt
gedaan ove1· een tweede rnet het eerste
sarnenhangend of onsplitsbaa1• misd1'ijj.
V e1·nietiging van deze beslissing in
zove1·1·e zij de stmjvorde1'ing betrejt. V e1·nietiging van de onbevoegdheidsbeslissing ove1· de btwgm·lijke 1'echtsvo1'dering b1·engt vernietiging rnee van de
beslissing op de bu1•ge1·lijke 1'echtsvo1·de1'ing
voo1· het tweede misd1·ijj. W anneer
op het cassatieberoep van het openbaar ministerie, de bestreden beslissing, die eensdeels de rechter bij wie de
strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering aanhangig zijn, voor een
eerste misdrijf ten onrechte onbevoegd
heeft verklaard, vernietigd wordt in zoverre zij gewezen is op beide rechtsvorderingen, en anderdeels onwettelijk uitspraakt heeft gedaan over een tweede
misdrijf dat zogezegd met het eerste
samenhangend of onsplitsbaar is, zonder

vast te stellen dat dit verband niet
bestond, vernietigd wordt in zoverre zij
de beslissing op de strafvordering betreft, brengt de vernietiging · van de
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering - voor zover deze het eerste
misdrijf beoogde
de vernietiging
mede van de beslissing tot . verwerping
van de burgerlijke rechtsvordering voor
zover deze op het tweede misdrijf was
gegrond.
12 januari 1976.
529

56. - Ornvang. - Strajzaken. - Oassatie van de beslissing tot veroordeling van
de beklaagde in de kosten van de strajvo1'de1'ing.- Geen cassatiebe1'oep op onregelrnatig cassatiebemep van de bu1'ger1'echtelijk
aanspmkelijke pm·tij. - Beslissing waa1'bij deze partij voor de veroordeling de
kosten burge1'1'echtelijk aansprakelijlc wordt
verklaard heeft geen 1'eden van bestaan
meer, zelfs indien de cassatie over een
ambtshalve opgeworpen middel wordt t<itgesprolcen. - W anneer de beslissing tot
veroordeling van de beklaagde ·in de kosten van de strafvordering vernietigd
wordt op de voorziening van de beklaagde
en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij zich niet of zich onregelmatig in cassatie heeft voorzien, verliest de beslissing
waarbij deze partij burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor deze
veroordeling haar reden van bestaan,
zelfs indien de vernietiging over een
ambtshalve opgeworpen middel wordt
uitgesproken.
3 februari 1976.
650

57.- Ornvang. Strajzalcen.
Strajvorde1'ing. Nietige veroo1·deling
wegens twee rnisd1·ijven. Een enkele
st1'aj uitgesprolcen voor een van beide
en een de1'de misd1'ijj. - Enkele straf
wettig gerechtvaa1·digd. - Beperking van
de cassatie. - W anneer de veroordeling
wegens twee misdrijven nietig is, doch
voor een van beide en voor een derde
misdrijf een enkele straf werd uitgesproken die door dit laatste misdrijf gerechtvaardigd blijft, strekt de vernietiging
zich niet uit tot de veroordeling wegens
het misdrijf waarvoor de enkele straf
werd uitgesproken.
3 februari 1976.
652
58. Omvang.
Strajzaken.
Ve1·vallenve1'lclaring van het 1·echt tot
st7wen. - Ve1·nietiging wegens de onwettigheid van deze stmj. - V olledige vernietiging met verwijzing. De vernietiging wegens onwettigheid van de
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vervallenverklaring van het recht tot
sturen is een volledige vernietiging met
verwijzing.
3 febrU:ari 1976.
656
59.----:. O,mvang. Strajzaken.
Burgerlijke rechtsvorderingen. - Rechtsvordering van de beklaagde tegen een
vrijwillig tussengekomen partij.- Rechtsvordering van verscheidene bu1·gerlijke partijen tegen de beklaagde. - Eindbeslissing op de 1·echtsvm·dm·ing van de beklaagde en geen eindbeslissing op de
rechtsvorde1·ingen van de burge1·lijke pm·tijen: ---' Beslissingen met dezelfde onwettelijkheid. Oassatieberoep van de
beklaagde tegen de verschillende beslissingen. · - TTernietiging van de eindbeslissing strekt zich uit tot de niet dejinitieve beslissingen niettegenstaande af·
stand, zonder berusting, van de voorziening tegen deze beslissingen. - Wanneer de· beklaagde zich in cassatie heeft
voorzien tegen de definitieve beslissing
op de burgerlijke rechtsvordering, welke
hij heeft ingesteld tegen een vrijwillig
tussengekomen partij, en tegen de niet
definitieve beslissingen op de rechtsvorderingen van verscheidene burgerlijke .partijen tegen hem en de verschillende beslissingen aan dezelfde onwettelijkheid lijden, strekt de vernietiging van de beslissing op de rechtsvordering vil.n de beldaagde zich uit
tot die niet definitieve beslissingen,
zelfs indien de eiser van zijn cassatieberoep daartegen afstand heeft gedaan,
zonder evenwel erin te berusten.
677
10 februari 1976.

60.- Omvang. Strajzaken.
Strajvorde1·ing. Verom·deling tot een
enkele gevangenisstmf en een geldboete
wegens verscheidene misdrijven. TTeroordeling bovendien tot vervallenverklaring van het recht een vom·tuig te besturen
wegens een van deze misdrijven alleen. Onwettelijkheid van de veroordeling wegens dit misdrijj. -Gehele vernietiging.
- W anneer de beklaagde wegens verscheidene misdrijven tot een enkele gevangenisstraf en een geldboete wordt
veroordeeld en de rechter bovendien als
straf vervallenverklaring van het recht
om o.m. een voertuig te besturen oplegt
en erop wijst dat zu:lks aileen wordt uitgesproken wegens een van deze misdrij.
ven, brengt de vernietiging wegens onwettelijkheid van de veroordeling voor dit
laatste misdrijf vernietiging mede van
de volledige veroordeling en dus ook in
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zoverre zij op de andere misdrijven
betrekking heeft.
10 februari 1976.
677

61.- Omvang.- Stmjzaken.- Voorziening van het openbaa1· ministerie tegen
de beklaagde en de voor deze burgerrechtelijk aanspmkelijke pa1·tij. - TTemietiging
van de beslissing waa1·bij de beklaagde
wordt veroordeeld. - TTernietiging die de
vernietiging meebrengt van het beschiklcende gedeelte m.b.t. de burge1·rechtelijk
aanspmkelijke partij. Vernietiging,
op de voorziening van het openbaar
ministerie tegen de beklaagde en de
voor deze burgerrechtelijk aansprakelijke partij, van de veroordeling van de
beklaagde brengt vernietiging mede van
de beslissing waarbij deze partij burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verldaard
voor de veroordeling van de beklaagde.
23 februari 1976.
733
62.- Omvang.- Strajzaken.- Bu1··
ge1'lijke rechtsvorderingen. - TToorzieningen van de bu1•gerlijke partijen. - Eindbeslissing op een rechtsvordering en geen
eindbeslissing op de andere. - Beslissingen doo1· dezelfde onwettigheid aangetast.
TT emietiging van de eindbeslissing. Brengt de vernietiging mee van de niet
dejinitieve beslissing, niettegenstaande de
ajstand van de voorziening tegen deze
beslissing zonde1· berusting. - Wanneer
twee burgerlijke partijen een voorziening
hebben ingesteld, brengt de vernietiging
op de voorziening van een burgerlijke
partij van de eindbeslissing op de door
deze ingestelde burgerlijke rechtsvordering de vernietiging mede van de niet
definitieve beslissing op de door de andere
burgerlijke partij ingestelde rechtsvordering die door dezelfde onwettigheid is
aangetast, zelfs indien deze laatste burgerlijke partij afstand van haar voorziening heeft gedaan zonder in de beslissing te berusten.
9 maart 1976.
782
63.- Omvang.- Strajzaken.- Burgerlijke rechtsvm·deringen. - Beslissing
waarbij de aansprakelijkheid voor een
ongeval tussen de beklaagde en de get1·of·
jene wordt verdeeld. - TTernietiging van
de beslissing betreffende de aansprakelijkheid van de getroffene. - Brengt niet
de vernietiging met zich van de beslissing
betreffende de aanspralcelijkheid van de
beklaagde en de vaststelling van de schade.
- Wanneer de rechter de aansprakelijkheid voor een ongeval tussen de be-
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klaagde en de getroffene verdeelt, brengt
de vernietiging van de beslissing dat de
getroffene medeaansprakelijk is de vernietiging niet met zich van de beschikking die de beklaagde voor ten min.ste
de helft aansprakelijk verklaart, het
bedrag van de schade bepaalt en een
onderzoeksmaatregel beveelt.
9 1naart 1976.
782

bij de wet is gesteld. - Gedeeltelijke vm·nietiging. - Tot het beschikkende gedeelte beperkt is de vernietiging Ollldat
de rechter ontzetting heeft uitgesproken
van de uitoefening der in artikel 31 van
het Strafwetboek genoelllde rechten voor
een langere terlllijn dan bij de wet is
gesteld.
5 april 1976.
899

64. - Omvang. - Stmfzaken. - Stmfvorde?·ing. - Beslissing die de beklaagde
veroordeelt of schuldig verklaart wegens
een eerste reeks telastleggingen en voor
een tweede reeks de st?·afvordering niet
toelaatbaar ve?'klaart wegens geb?'ek aan
samenhang tussen de feiten van de twee
reeks en telastleggingen. V e?'nietiging,
op de niet bepe1'kte voorziening van het
openbam· ministerie, van de beslissing op
de tweede telastleggingen. - B?"engt de
vemietiging mee van de beslissing op de
ee1·ste telastleggingen. Wanneer de
bestreden beslissing de beklaagde veroordeelt of schuldig verklaart wegens
een of meer telastleggingen en voor
andere telastleggingen de strafvordering
niet toelaatbaar verldaart om de reden
dat tussen die twee reeksen telastleggingen geen samenhang bestaat, brengt de
vernietiging van de beslissing op de
strafvordering met betrekking tot de
laatstvermelde telastleggingen op de niet
beperkte voorziening van het openbaar
ministerie, de vernietiging mee van de
beslissing op de eerste telastleggingen.
9 lllaart 1976.
788

67. Rechtspleging.
Strafzaken.
- W anbedrijf ten laste gelegd van een
magist?'aat in een hof van be?'oep of in
een a?'beidshof of van het pa1'ket bij deze
gM·echten. - Bevoegdheid van de tweede
kamer van het H of van cassatie. - I ndien
daa?'toe g?'ond bestaat wordt verwezen hetzij naar een hof van beroep hetzij naa?'
een onderzoeksmagistraat. Hof van
be1·oep en ondM·zoeksmagistraat aan te
wijzen buiten het rechtsgebied van het
hof waartoe de bet?'okken magistmat behoo?'t. - Nadat hij van de lllinister van
Justitie de stuklmn heeft ontvangen
over een wanbedrijf dat wordt ten laste
gelegd van een lllagistraat in een hof
van beroep of in een arbeidshof of van
een lllagistraat van het parket bij een
van deze gerechten en desnoods aanvullende inlichtingen ingewonnen of heeft
doen inwinnen, lllaakt de procureurgeneraal de zaak aanhangig bij de tweede
kalller van het Hof van cassatie door
schriftelijke vorderingen waarvan aan
de beklaagde kennis wordt gegeven; de
tweede kalller van het Hof van cassatie, in raadkalller uitspraak doende op
de lllOndelinge vordering van. de procureur-generaal, verwijst de zaak, indien
daartoe grond bestaat, hetzij naar een
hof van beroep hetzij naar een onderzoekslllagistraat, de ene zowel als de
andere aan te wijzen buiten het rechtsgebied van het hof waartoe de betrokken lllagistraat behoort. (Artt. 479, 481
en 482 Sv.)
26 april 1976.
959

65. - Omvang. - Stmfzaken. - Oassatieberoep van het openbaar ministe?'ie
en van de beklaagde. - Ve1'nietiging, op
de voo1·ziening van hei openbaa?' ministerie, van de beslissing op de stmfvo?'dering. Vernietiging die zich uitst?'ekt
tot de beslissingen op de burge1'lijke
rechtsvorderingen die het gevolg van de
eerstgenoemde beslissing zijn. - De vernietiging van de beslissing op de strafvordering, op de voorziening van het
openbaar lllinisterie, brengt de vernietiging lllee van de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen, die het gevolg zij van de eerstgenoelllde beslissing
en waartegen de beklaagde regellllatig
cassatieberoep heeft ingesteld.
9 lllaart 1976.
788
66.- Omvang.- Strafzaken.- Ontzetting van de uitoefening der in m·tikel 31
van het St?'afwetboek genoemde ?'echten.
- V ernietiging omdat deze straf is uitgesproken voor een langere termijn dan

68.- Omvang.- Strafzaken.- Bu?'gerlijke rechtsvm·dering. V ernietiging
op g?'ond dat twee beschikkingen van een
a?'rest tegenst?'ijdig zijn. - Vemietiging
geldt voo?' beide beslissingen. - Vernietiging op grond dat twee beschikkingen
van een arrest tegenstrijdig zijn geldt,
in de regel, voor beide beschikkingen,
zelfs indien vooralsnog tegen een ervan
geen voorziening kan worden ingesteld.
3 mei 1976.
987
69. - Omvang. - Strafzaken. - Beschikking van de raadkamer tot verwijzing
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van de· verrlachte we gens misaaad naar
de correctionele ?'echtbank zonder opgave
van verzachtende omstandigheden. - Voorziening tegen het veroordelend ar1·est. T1ernietiging van dit m·1·est en van de
vorige rechtspleging, met inbegrip van de
ve1·wijzingsbeschiklcing. - Op de voorziening tegen een arrest van het hof van
beroep houdende veroordeling wegens
een misdaad, die bij beschikking van de
raadkamer zonder opgave van verzachtende omstandigheden naar de correctionele rechtbank werd verwezen, vernietigt het Hof het aangegeven arrest
alsmede hetgeen hieraan is voorafgegaan
met inbegrip van de verwijzingsbeschikking. (Artt. 408 en 413 Sv.)
18 mei 1976.
1033

70. - Omvang. - Strajzalcen. - Bu1'gerlijlce rechtsvm·de1·ing. T1oorziening
van .de belclaagde. Oassatie van de
veroordeling van de belclaagde. T1erzelceraar van de burge1·rechtelijlce aansprakelijlcheid van de belclaagde, verom·deeld
om de beklaagde te vrijwaren voor de
veroo1·delingen ten gtmste van de bu?·gm·lijlce partij, die zich niet of zich onregelmatig in cassatie heeft voorzien. - Gevolg
van de cassatie t.a.v. deze verzekeraa1·. W anneer 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 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.
1 juni 1976.
1088
71.- Omvang.- Strajzaken.- Niet
beperlcte voorziening van de belclaagde. T1ernietiging van de beslissing op de strajvordering. - Brengt dientengevolge vernietiging mede van de dejinitieve en niet
dejinitieve beslissingen op de tegen hem
ingestelde bu1·gerlijlce rechtsvorderingen.
- Zeljs in geval van vernietiging op een
ambtshalve voorgedragen middel. - Vernietiging, op de niet beperkte voorziening van de beklaagde, van de beslissing
op de strafvordering brengt dientengevolge vernietiging mede van de definitieve en niet definitieve beslissingen op
de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen, hoewel de voorziening tegen de niet definitieve beslissin-
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gen vooralsnog niet ontvankelijk is en
zelfs in geval van vernietiging van de
beslissing op de strafvordering over een
ambtshalve voorgedragen middel.
21 juni 1976.
ll84

72. - Omvang. - Strajzalcen. - Beslissing waarbij de aansprakelijlcheid voor
de aan de bu1·gerlijlce partij veroorzaakte
schade tussen de belclaagde en de bu1·ge1'lijlce pa1·tij wordt verdeeld. T1ernietiging, op de voorziening van de belclaagde,
van de beslissingen op de strajvorde1·ing
en op de bu1·ge1'lijke rechtsvordering. T1ernietiging wellce zich niet uitstrelct tot
de beschilclcing die de aanspralcelijlcheid
van de bu1•gerlijke partij vaststelt. W anneer de rechter de aansprakelijkheid
voor de aan de burgerlijke partij veroorzaakte schade heeft verdeeld tussen de
beklaagde en die partij en de beslissingen op de strafvordering en op de burgerlijke rechtsvordering ten laste van de
beklaagde op diens voorziening worden
vernietigd, strekt deze vernietiging zich
niet uit tot de beschild!:ing dat de burgerlijke partij voor haar schade ten dele
aansprakelijk is.
21 juni 1976.
1184
73.- Omvang.- Strajzalcen.- Burgerlijlce rechtsvordering. - T1onnis waarbij alle aanspralcelijlcheid vom· een aan
een derde veroorzaalct ongeval ten laste
van een beklaagde wordt gelegd, met uitsluiting van de andere belclaagde. - T1ernietiging van de beslissing ten laste van
de eerste belclaagde. - De beslissing tot
vrijspraalc van de tweede belclaagde en
tot ajwijzing van de bu1·ge1·lijke rechtsvordering van een de1•de tegen deze beklaagde ook onwettelijlc. Onbepedcte
voorziening van de eerste belclaagde. T1ernietiging van de beslissing tot veroordeling van deze belclaagde strekt zich
uit tot de beslissing waarbij deze belclaagde
wordt ve1•oordeeld om de tweede belclaagde
volledig schadeloos te stellen en tot de
beslissing op de burgm·lijlce rechtsvordering van de derde tegen de tweede beklaagde. - Grens. - Wanneer een beslissing de aansprakelijkheid voor een
aan een derde veroorzaakt ongeval ten
laste van een beldaagde legt met uitsluiting van de andere en de vernietiging van deze beslissing gegrond is op
dezelfde onwettelijkheid als de beslissing tot afwijzing van de rechtsvordering van deze derde tegen de tweede
beklaagde, strekt de vernietiging, op de
onbeperkte voorziening van de eerste
beklaagde, van de beslissing op de bur-
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gerlijke rechtsvordering tegen hem
uit tot de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van de derde tegen de
tweede beklaagde, in zoverre deze beslissing t.a.v. de eerste beklaagde is
gewezen.
21 juni 1976.
1184

74. - Stmjzaken. Geen uitspraak
over een van de telastleggingen. - Voorziening van de beklaagde alleen. - Geen
ver·nietiging wegens onwettelijkheid ten
gevolge van dit verzuim in de beslissing.
W anneer een beklaagde vervolgd
wordt wegens twee misdrijven en de
feitenrechters in hun redenen slechts een
ervan in aanmerking genomen en bewezen verldaard hebben, zonder over het
andere te beslissen, hebben de uitgesproken straffen enkel betrekking op het
bewezen verklaarde misdrijf; op de voorziening van de beldaagde alleen kan de
beslissing die deze straffen uitspreekt
niet vernietigd worden wegens de onwettelijkheid ten gevolge van het verzuim
in de beslissing.
28 juni 1976.
1220
5, -

Rechtspleging in tuchtzaken.
Omvang van de vernietiging.

HOOFDSTUK VI.
VERWIJZINC+ NA OASSATIE.
(Zie Voorziening in cassatie.)

HOOFDSTUK VII.
AFSTAND.
(Zie Voor·ziening in cassatie.)

HOOFDSTUK VIII.
(Zie Ger·echtslcosten.)

HOOFDSTUK IX.
REC+ISTRATIE. - ZEC+EL.
(Zie V oor·ziening in cassatie.)

CASSATIEMIDDELEN.
INLEIDINC+. middel.

Aar·d van het cassatie-

HooFDSTUK I. - lJ!Iiddelen die niet ontvankelijk zijn wegens onduidelijkheid.
HooFDSTUK II. - Middelen die niet ontvankelijk zijn omdat niet aangeduid

wordt waarin de wet· of welke wetsbepaling is geschonden, of omdat de
voorziening zelj niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van krachtens
de wet bij de voorziening te voegen
stukken of van bij de wet vereiste aanwijzingen.
HooFDSTUK III. -JYiiddelen diefeitelijke
grondslag missen.
HooFDSTUK IV. - Nieuwe middelen. Lauter juridische middelen.
HOOFDSTUK V.- Middelen die niet ontvanJcelijk zijn wegens gemis aan belang voor de eism·.
HommsTUK VI. Middelen die niet
ontvanlcelijk zijn omdat zij op de
bestr·eden beslissing geen betrelcking
hebben.
HooFDSTUK VII. - Ambtshalve voorgedmgen middel. (Zie CASSATIE.)

INLEIDING.
AARD VAN HET OASSATIEMIDDEL.

1. - Strajzaken. - Middel gegrond op
de valsheid van een vaststelling van de
beslissing van een commissie tot bescherming van de maatschappij. Geen
betichting van valsheid. - Niet-ontvankelijkheid.- Bij ontstentenis van betichting van valsheid is niet ontvankelijk
het middel dat gegrond is op de beweerde
valsheid van een authentieke vaststelling
van de beslissing van een commissie tot
bescherming van de maatschappij.
2 september 1975.
17
2. - Strafzaken. - JJ!Iiddel over de
toewijzing van een zaak aan een kamer· van
de correctionele rechtbank met slechts een
r·echter of aan een kamer van dezelfde
r·echtbank met dr·ie rechters. Middel
clat niet voor het em·st voor het H of van
cassatie lean w01·clen voorgedragen. - Het
middel over de toewijzing van een zaak
aan een kan1er van de correctionele rechtbank met slechts een rechter of aan een
kamer van dezelfde rechtbank met drie
rechters kan niet voor het eerst voor het
Hof van cassatie worden voorgedragen.
8 september 1975.
29
3. - Stmfzaken. - Midclel dat betrekking heeft op een loutere ver·schrijvinil· V er·scMijving kan op zichzelf geen aanleiding tot cassatieber·oep geven. - Een
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geen aanleiding tot cassatieberoep geven.
9 september 1975.
47

4. - Strajzaken. Middel waarin
jeiten en recht ve1·mengd zijn.- Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk, we·
gens vermenging van feiten en recht, is
het midde1 dat het Hof ertoe zou verplichten feitelijke gegevens na te gaan.
(Art. 95 Grondwet.)
15 september, 13 oktober, 25 november
1975 en 5 januari 1976. 71, 188, 385 en 515

5.- Strajzaken.- Middel gegrond op
beweringen welke in strijd zijn met de
authentieke vaststellingen van het procesverbaal van de terechtzitting en van de
bestreden beslissing. Geen betichting
van valsheid. - Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk is het middel waarin,
in strijd met de authentieke vaststellingen
van het pro<ies-verbaal van de terechtzitting en van de bestreden beslissing
van de commissie tot bescherming van
de maatschappij, wordt betoogd dat de
geneesheer van de inrichting niet tegenwoordig was toen de eiser gehoord werd
door de leden van de commissie en dat
het dossier niet gedurende vier dagen
ter beschikking van de raadsman van
de eiser is gesteld, als deze noch het
proces-verbaal noch de bestreden beslissing van valsheid heeft beticht.
16 september 197S"
78
6. - Dienstplicht. - li!Jiddel dat lcritiek
oejent op een jeitelijlce beo01·deling van de
herkeu.ringsraad. Niet ontvanlcelijk
middel. - Niet ontvankelijk is het middel
dat kritiek oefent op een feitelijke beoordeling van de herkeuringsraad. (Art. 95
Grondwet.)
I en 15 oktober 1975.
146 en 215
7. - Directe gemeentebelastingen. Beslissing van de bestendige deputatie van
de provincieraad. - JYiicldel ten betoge clat
de bestendige dep1ttatie de rechten van de
ve1•dediging van de reclamant heejt geschonden omdat hij geen inzage heejt gehad
van een pmces-ve?·baal van de administratie
van directe belastinge1~. - M iddel waarin
niet wordt betoogcl clat de 1·eclamant om
inzage van het aclministratiej clossie1· heeft
gevraagd. - Micldel dat niet lean worden
aangenomen. - Niet aan te nemen is het
·middel ten betoge dat de bestendige
deputatie van de provincieraad, rechtdoende over een reclamatie tegen een
directe gemeentebelasting, de rechten
van de verdediging van de reclamant
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heeft geschonden, omdat hij geen inzage
heeft gehad van een proces-verbaal van
de administratie van directe belastingen
tot vaststelling van een overtreding
inzake gemeentebelastingen, als uit geen
processtuk blijkt dat de eiser om inzage
van het administratief dossier heeft
gevraagd.
24 oktober 197 5.
254

8. Strajzaken. - Middel hieruit
afgeleid dat het bewijs van de bekendmaking van een politiereglement niet werd
gelevercl. - Middel waarin jeiten en recht
zijn vermengd. - Niet-ontvankelijkheid.
- Niet ontvankelijk wegens vermenging
van feiten en recht is het middel hieruit
afgeleid dat het bewijs van de bekendmaking van een politiereglement niet
is geleverd.
3 november 1975.
296

9. - Strajzaken. - Burgerlijke rechtsvorcle?·ingen. - Oonclusie voor de 1·echte1'
in hoge1· beroep genomen door een van de
burgerlijke partijen. - Micldel tot staving
van de voorziening van de andere burgerlijke pa1·tij aangevoe1·d en ajgeleid uit het
gebrek aan antwo01•cl op cleze conclusie. Voo1•waarden voor de ontvankelijkheid van
het micldel. W am1eer verscheidene
burgerlijke partijen tegen de beklaagde
zijn opgetreden en een van hen een
conclusie heeft genomen voor de rechter
in hoger beroep, zijn de andere burgerlijke partijen ontvankelijk om tot staving
van hun voorziening zich erop te beroepen
dat op de conclusie van de eerste geen
antwoord is verstrekt, indien de oplossing van het door deze conclusie opgeworpen geschil van hetzelfde belang is
voor het geschil tussen die burgerlijke
partijen en de beklaagde.
10 november 1975.
318

10. - Dienstplicht. - Middel waarin
jeiten en 1·echt vermengd zijn. Niet
ontvanlcelijk micldel.- Niet ontvankelijk
wegens vermenging van feiten en recht
is het middel clat het Hof zou verplichten
feitelijke gegevens na te gaan. (Art. 95
Grondwet.)
26 november 1975.
396
11. - NiMtW micldel.
Burge1·Zijke
zaken. - JJ!Jiddel niet overgelegd aan de
jeitenrechter doch dat de openbaTe orde
malct.- Ontvankelijlcheid.- Het middel
afgeleid nit de schencling van de bepalingen van artikel 7bis van de wet van
16 maart 1954 betreffende de controle
op sommige instellingen van openbaar
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nut raakt de openbare orde en kan dus
voor het eerst in cassatie worden opgeworpen.
632
30 januari 1976.

vaagheid is niet ontvankelijk het middel
dat niet zegt waarin een verweermiddel
niet zou beantwoord zijn.
8 september 1975.
34

12. ~ St1·ajzaken.- Strajvordering.Middel door de beklaagde ajgeleid uit het
geb1·ek aan antwom·d op de conclusie van
een medebeklaagde.- Ontvankelijkheid.V oorwaarden. - Doet de beklaagde van
een belang blijken, dan is hij ontvankelijk
om, tot staving van zijn voorziening
tegen de beslissing op de strafvordering
tegen hem, aan te voeren dat niet werd
geantwoord op een conclusie van een
medebeklaagde, als deze betrekking heeft
op een geschil waarvan de oplossing de
rechtsvordering tegen hem bei:nvloedde.
24 mei 1976.
1050

17. - Strajzalcen. - Middel wam·bij
het gebrek aan antwom·d op de conclusie
wordt aangevoerd. - Vaagheid. - Nietontvankelijlcheid. Wegens vaagheid
is niet ontvankelijk het middel dat een
gebrek aan antwoord op de conclusie
aanvoert, zonder te vermelden op welke
eis, weer of exceptie niet zou geantwoord
zijn.
15 en 30 september, 10 en 20 november
1975.
69, 135, 326 en 368

13.- Stmjzaken.- Middel dat lcritiek
oefent op een jeitelij ke beom·deling van
de jeitemechte?', - Niet-ontvankelijkheid.
- Niet ontvankelijk is het middel dat
kritiek oefent op een feitelijke beoordeling
van de feitenrechter. (Art. 95 Grondwet.)
25 mei 1976.
1065
14. - Directe belastingen. - Middel
waarin feiten en recht vermengd zijn. Er is geen vermenging van feiten en
recht in een middel, wanneei:' de bestreden
beslissing de vaststellingen bevat die
noodzakelijk zijn voor het onderzoek
van het rechtsmiddel.
3 juni 1976.
1097
HOOFDSTUK I.
MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK
ZIJN WEGENS ONDUIDELIJKHEID.

15. -

Bu1·ge1'lijke zaken. - Middel
ten betoge dat een reden van de bestreden
beslissing onjuist is geformuleerd.
M icldel dat niet nauwkeu1·ig vermeldt
waa1·in cleze jm·mulering de betekenis van
een ande1·e ?'eden ve1·andert. Nietontvankelijkheicl. Niet ontvankelijk,
wegens vaagheid, is het middel dat kritiek
oefent op de onjuiste formulering in een
reden van de bestreden beslissing, als
niet wordt vermeld waarin deze formularing de betekenis van een andere reden
verandert.
4 september 1975.
20
16. - Strajzaken. - Middel waa1·in
een geb1·ek aan antwoot·d op een ve1'weermiddel wordt aangevoe1·d. - V aagheid. Niet ontvankelijk middel. Wegens

18. - Strajzalcen. - Vaagheid.- Nietontvankelijlcheid. - Niet ontvankelijk is
het middel waarin wordt gezegd dat een
beslissing geen rekening heeft gehouden
met het verschil tussen de criteria van
het gemeen recht en die van de verzekering inzake arbeidsongevallen voor
de raming van de blijvende arbeidsongeschiktheid, zonder verdere precisering hieromtrent.
17 november 1975.
343
19. - Bu?·gerlijlce zaken. - Middel
wam·in mislcenning van de bewijslcracht
van een akte worclt aangevoerd. - Vaagheid. - Niet-ontvanlcelijkheid. - Wegens
vaagheid is niet ontvankelijk het middel
waarin miskenning van de bewijskracht
van een akte wordt aangevoerd, zonder
te vermelden waarin de bewijskracht
van deze akte zou miskend zijn.
20 november 197 5.
368
20. - Burge?'lijke zalcen. - Middel
waarin strijdigheid of dubbelzinnigheid
van de redenen wordt aangevoerd. Vaagheid. Niet-ontvankelijlcheid. W egens vaagheid is niet ontvankelijk
het middel waarin strijdigheid of dubbelzinnigheid van de redenen wordt aangevoerd, zonder te vermelden waarin deze
strijdigheid of dubbelzinnigheid bestaat.
20 november 197 5.
368
21. - Burge1·lijke zalcen. - Middel
waarbij de mislcenning van de bewijslcracht
van een deslcundigenverslag wordt aangevoe?·d. - Vaagheid. - Niet-ontvanlcelijkheicl. Wegens vaagheid is niet
ontvankelijk het middel waarbij de miskenning van de bewijskracht van een
deskundigenverslag wordt aangevoerd,
zonder de passus van dit verslag waarvan
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de bewijskracht zou rniskend zijn nauwkeurig te bepalen.
23 april 1976.
957
HOOFDSTUK II.
MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN
OMDAT NIET AANGEDUID WORDT WAARIN DE WET OF WELKE WETSBEPALING
IS GESCHONDEN, OF OMDAT DE VOORZIENING ZELF
NIET
ONTVANKELIJK
IS
WEGENS
HET
ONTBREKEN
VAN
KRACHTENS DE WET BIJ DE VOORZIENING TE VOEGEN STUKKEN OF VAN BIJ
DE WET VEREISTE AANWIJZINGEN.

22. - Burgerlijke zaken. - Middel
waarin als geschonden bepaling enlcel een
1vetsbepaling wordt aangehaald welke
v1·eemd is aan de opgegeven grief.- Nietontvankel~jkheid. Niet ontvankelijk,
in burgerlijke zaken, is het middel hieruit
afgeleid dat de redenen geen wettelijke
verantwoording zijn voor de bestreden
beslissing, wanneer het slechts de scherrding van artikel 97 van de Grondwet
aanvoert.
12 september 1975.
62
23. - Burgerlijke zaken. - Middel
1vam·bij de schending van een wettelijke
bepaling wordt aangevoerd, zonder dat
nader wordt bepaald waarin deze schending
bestaat. - Niet ontvankelijk middel. 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.)
25 september 1975.
ll8

24.- Dienstplicht.- Middel gesteund
op een geneeskundige verklaring die niet
aan de herlceiwingsraad is overgelegd. Niet ontvankelijk middel. - Niet ontvankelijk is het middel dat steunt op een
geneeskundige verklaring die niet aan de
herkeuringsraad is overgelegd.
l oktober 1975.
146

Middel.
25. - Dienstplichtzaken.
gegrond op een stuk dat niet aan de herkeuringsmad is overgelegd. - Niet-ontvankelijkheid.- Niet ontvankelijk is het
cassatiemiddel dat gegrond is op stukken
die niet aan de herkeuringsraad zijn
·overgelegd.
15 oktober 1975.
215
26. - Burgerlijke zalcen. - Middel
afgeleid uit de miskenning van de bewijs-
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kracht van een ovm·eenkomst en van een
brief. - Overeenkomst en brief niet overgelegd. - Tekst van deze overeenkomst
en die b1·ief blijken noch uit de bestreden
beslissing noch uit een processtuk. - Niet
ontvankelijk middel.- Niet ontvankelijk
is het middel afgeleid uit de rniskenning
van de bewijskracht van een overeenkomst en van een brief, wanneer deze
niet bij de voorziening zijn gevoegd en
noch de bestreden beslissing noch enig
ander processtuk de bewoordingen ervan
overnemen.
17 december 1975.
476
27. - Bu.rgm·lijke zaken. - Middel
ten betoge dat a1·tilcel 97 van de Grondwet
is geschonden. - Vaagheid. - Niet-ontvankelijlcheid. Niet ontvankelijk is
het middel waarin de schending van
artikel 97 van de Grondwet wordt aangevoercl zoncler nader te bepalen waarin
deze schencling bestaat. (Art. 1080 G.W.)
8 januari 1976.
527
28. - Burgerlijlce zaken. - Middel
wam·in slechts melding wordt gemaakt van
wettelijke bepalingen zonde1· enig verband
met de aangevoerde grief. - Niet ontvankelijk middel. - In burgerlijke zaken is
niet ontvankelijk het rniddel clat als
geschonclen wetsbepalingen enkel melding rnaakt van wettelijke bepalingen
zoncler enig verbancl met de aangevoerde
grief.
28 januari en 20 mei 1976.
623 en 1042

29. - Dienstplicht. - Bewering dat een
wettelij ke bepaling is geschonden zonde1•
te preciseren waarin deze schending bestaat.
- Geen cassatiemiddel. - Geen cassatierniclclel in dienstplichtzaken is de bewering dat een wettelijke bepaling is
geschonden zoncler te preciseren waarin
deze schencling bestaat. (Art. 51 gecoord.
dienstplichtwetten, § l, vervangen bij
de wet van 22 juni 1972.)
718
18 februari 1976.
30. Strafzaken. Vaagheid. Niet-ontvankelijkheid. '--- Niet ontvankelijk is het miclclel dat de schencling van
een wettelijke bepaling aanvoert zonder
nacler te bepalen waarin deze schencling
bestaat.
30 maart 1976.
881

31. - Di1•ecte belastingen.
Middel
dat de geschonden wettelijke bepaling
niet vermeldt.- Niet-ontvankelijkheid.Niet ontvankelijk is het rniddel tot
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staving van een voorziening inzake
directe belastingen dat de wettelijke
bepaling niet vermeldt welke zou geschonden zijn. (Art. 289 W.I.B.; art. 1080
G.W.)
7 april1976.
905

32. - Directe belastingen. - Verplichting voor elk middel afzonde1'lijk de wettelijke bepalingen te ve1•melden waarvan
de schending wm·dt aangevoerd. - Inzake
directe belastingen moet het verzoekschrift voor elk middel afzonderlijk de
wettelijke bepalingen vermelden waarvan
de schending wordt aangevoerd. (Art. 289
W.I.B.; art. 1080 G.W.)
7 april 1976.
905
33.- Burgerlijke zaken.- Vaagheid.
M iddel waarin niet wordt vermeld
waarin de aangevom·de wettelijke bepalingen zijn geschonden. Niet-ontvankeNiet ontvankelijk is het
lijkheid. middel waardoor het Hof niet kan uitmaken welke grieven de eiser doet gelden
en volgens hetwelk, enerzijds, het «vonnis zijn beslissing onvoldoende rechtvaardigt » door tegelijk en zonder meer
de schending aan te voeren van de
artikelen 1134, 1135, 1146, 1147, 1184,
1728, 1741 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet en, anderzijds,
dit vonnis « evenmin regelmatig is gemotiveerd » zodat de artikelen 25 van het
Wetboek van koophandel, 1341, 1349,
1354, 1355 van het Burgerlijk Wetboek,
1 van de wet van 30 april1951 en 97 van
de Grondwet werden geschonden.
26 april 1976.
965
34. - Bu1·gerlijke zaken. - Vm'Plichting voor elk van de middelen afzonderlijk
de wettelijke bepalingen te vermelden
waarvan de schending wo1·dt aangevoerd.In burgerlijke zaken moet het cassatieverzoekschrift voor elk middel afzonderlijk de wettelijke bepalingen vermelden
waarvan de schending wordt aangevoerd.
(Art. 1080 G.W.)
20 mei 1976.
1044

welk de bestreden beslissing gegrond is
op redenen die zij niet bevat.
16 september 1975.
78

36.- Strafzaken.- Middel ten betoge
dat op de conclusie geen antwoord is
gegeven. - Passend antwom·d.- Middel
dat feitelijke g1·ondslag 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.
29 september 1975.
129
37. - Stmfzaken. - M iddel dat uitgaat
van ve1•onderstellingen die geen steun
vinden in de bestreden beslissing en in de
stukken waru·op het H of vermag acht te
slaan. - Middel dat feitelijke gTOndslag
mist. - Feitelijke grondslag mist het
middel dat uitgaat van veronderstellingen
die geen steun vinden in de bestreden
beslissing en in de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan.
14 oktober 1975.
204
38.- Oassatiemiddel hieruit afgeleid dat
het belastingkohie1· inzake de gemeentelijke
opcentiemen dam· de provinciegouverneur
zou uitvoe1·baar ve1·klaru·d zijn. - Middel
dat geen steun vindt in de bestreden beslissing of in enig stuk waarop het Hof
vm·mag acht te slaan. M iddel dat
Feitelijke
feitelijke g1•ondslag mist. grondslag mist het middel hieruit afgeleid
dat het aanslagbiljet inzake.de gemeentelijke opcentiemen door de provinciegouverneur zou uitvoerbaar verklaard
zijn, als deze omstandigheid geen steun
vindt in de bestreden beslissing of in
enig stuk waarop het Hof vermag acht
te slaan.
24 oktober 1975.
254

MIDDELEN
DIE FEITELIJKE GRONDSLAG MISSEN.

39. - Stmfzaken. - Middel geg1·ond
op beweringen die steun vinden noch in
de bestreden beslissing noch. in de stukken
waarop het H of vermag acht te slaan. Middel dat feitelijke grondslag mist. Feitelijke grondslag mist het middel
gegrond op beweringen die steun vinden
noch in de bestreden beslissing .noch in
de stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan.
10 november 1975.
327

35. - Strafzaken. - Middel volgens
hetwelk de bestreden beslissing gegrond is
op redenen die zij niet bevat. - Middel
dat feitelijke grondslag mist. - Feitelijke
grondslag mist het middel volgens het-

40. - Stmfzaken. - Bescherming van
de maatschappij. Middel ten. betoge
dat de commissie tot besche1·ming van de
maatschappij die een beslissing tot hand.having van de interne1·ing )weft :.gewezen
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was voo1·gezeten doo1· een eremagistraat
ingeschreven op het tableau van de 01·de
van advocaten. - Zulks volgt niet uit de
stulcken waarop het Hoj vermag acht te
slaan. - Middel dat jeitelijke g1·ondslag
mist. - Feitelijke grondslag mist het
middel ten betoge dat de commissie tot
bescherming van de maatschappij die
een beslissing tot handhaving van de
internering heeft gewezen onwettelijk
was samengesteld omdat zij was voorgezeten door een eremagistraat ingeschreven op het tableau van de Orde van
advocaten, aJs zulks niet blijkt uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan.
17 november 1975.
347
41. - Gemeente- en provinciebelastingen. - Middel ten betoge dat het besluit
van de bestendige deputatie van een
provincieraad geen uitsp1·aak heejt gedaan
over de reclamatie. - Beslissing waarbij
de reclamatie wo1·dt verworpen. - Middel
dat feitelijke grondslag mist. - Feitelijke
grondslag mist het middel dat het besluit
van de bestendige deputatie van een
provincieraad verwijt geen uitspraak te
hebben gedaan over de reclamatie, als
de bestendige deputatie de reclamatie
heeft verworpen en dus hierover uitspraak
heeft gedaan.
20 november 1975.
363
42. Burgerlijke zaken. - Middel
dat gesteund is op een getuigsch1·ijt dat
niet werd overgelegd aan defeitenrechter.Middel dat jeitelijke grondslag mist. Feitelijke grondslag mist het middel dat
gesteund is op een getuigschrift, wanneer
niet blijkt dat het stuk aan de feitenrechter werd overgelegd.
12 december 1975.
465
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verweermiddel betre.ffende de strafvordering.
V erweermiddel waarop passend is
geantwoord in het deel van de beslissing
met betrekking tot de burgerlijke rechtsvordering. - Middel dat feitelijlce g?"Ondslag mist. - Feitelijke grondslag mist
het middel dat een gebrek aan antwoord
aanvoert op een verweermiddel betreffende de strafvordering, dat regelmatig
bij conclusie is voorgedragen, terwijl dit
verweermiddel passend is beantwoord in
het deel van de beslissing met betrekking tot de burgerlijke rechtsvordering.
(Art. 97 Grondwet.)
6 januari 1976.
522

45. - Burgerlijke zalcen. - Middel
ten betoge dat op de conclusie niet is geantwoord. - Passend antwoord. - Middel
dat jeitelijlce grondslag mist. - Feitelijke
grondslag mist het middel ten betoge dat
op de conclusie niet is geantwoord,
hoewel hierop in de bestreden beslissing
passend werd geantwoord.
9 januari 1976.
529
46. - Strafzalcen.
Middel ajgeleid
uit het geb1·elc aan antwoord op een vorde1'ing van het openbaar ministm·ie. - Geen
vordering. - Middel dat feitelijlce grandslag mist. - Feitelijke grondslag mist het
middel hieruit afgeleid dat de rechter
niet heeft geantwoord op een vordering
van het openbaar ministerie, als uit geen
processtuk waarop het Hof vermag acht
te slaan blijkt dat die vordering is genomen.
27 januari 1976.
620

47. - Strajzalcen. - Middel dat op
jeitelijke beweringen bm·ust. - Bewe1·ingen
die geen steun vinden in de bestreden
beslissing en in de processtukken. Middel dat feitelijke grondslag mist. Feitelijke grondslag mist het middel dat
op feitelijke beweringen berust, die
geen steun vinden in de bestreden beslissing en in de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan.
17 februari 1976.
707

43. - Burge1'lijke zalcen. - Middel
ten betoge dat de rechter nagelaten heeft
uitspraak te doen over een van de punten
van de vordering. - Beslissing over de
punten van de vordering welke in het
inleidend verzoelcsch1·ijt zijn opgegeven. Middel dat jeitelijke g1•ondslag mist. - ,
Feitelijke grondslag mist het middel dat
48. - Burgerlijke zaken. - Middel
aan de rechter verwijt dat hij heeft waarin wordt aangevoerd dat de bewijsnagelaten uitspraak te doen over een van kracht werd geschonden van zekere verklade punten van de vordering, als de rechter ringen opgenomen in een dossier dat aan
uitspraak gedaan heeft over de punten de jeitenrechter werd overgelegd. - Beslisvan de vordering welke in het inleidend sing die op het gehele dossier steunt. verzbekschrift zijn opgegeven.
Middel dat jeitelijke grondslag mist. 17 december 1975.
478 Feitelijke grondslag mist het middel dat
hieruit is afgeleid dat de bewijskracht
44. - Strqfzaken. - Middel dat een werd geschonden van zekere verklaringen
gebrek aan antwoord aanvoert op een opgenomen in een dossier dat aan de
CASSATIE, 1976, 42
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feitenrechter werd overgelegd, als de
beslissing steunt op het gehele dossier,
dat wil zeggen op elementen zowel van
als buiten de verklaringen.
18 februari 1976.
711

49. ~ Strafzaken. ~ Hof van assisen.
~ Vmgen gesteld aan de jury.- Middel
tot aanvoering van de dubbelzinnigheid van
een vraag. ~ Ondubbelzinnige vraag. Middel dat feitelijke grondslag mist. Feitelijke grondslag mist het middel dat
de dubbelzinnigheid aanvoert van een
aan een jury van het hof van assisen
gestelde vraag, wanneer alle, zowel
materiele als morele, bestanddelen van
het aan de beschuldigde telastegelegde
misdrijf zonder dubbelzinnigheid aan
het oordeel van de jury werden voorgelegd.
15 maart 1976.
818
50.~

Burgerlijlce zalcen.- Miskenning
van een akte. ~ Akte niet aan de feiten1'echte?· voorgelegd. - Middel dat feitelijlce
gt·ondslag mist. Feitelijke grondslag
mist het middel da t is afgeleid uit de
miskenning van de bewijskracht van een
akte die blijkbaar niet aan de feitenrechter is voorgelegd.
9 april 1976.
924
51. ~ Burgerlijke zalcen. Middel
waarbij aan de 1•echter wordt verweten een
beslissing te hebben gewezen die op dubbelzinnige of tegenst1·ijdige 1·edenen is geg?·ond.- Geen dubbelzinnige of tegenstrijdige beslissing. Middel dat feitelijke
grondslag mist. - Mist feitelijke grondslag het middel dat de rechter verwijt
een op dubbelzinnige of tegenstrijdige
motieven steunende beslissing te hebben
gewezen, wanneer de beslissing geen
dubbelzinnigheid vertoont noch tegenstrijdigheid bevat.
23 april 1976.
957

HOOFDSTUK IV ..
NIEUWE MIDDELEN. ~ LOUTER
JURIDISCHE MIDDELEN.

52. ~ Strafzaken. ~ Middel dat
lc1·itiek oefent op de regelmatigheid van de
dagvaarding. ~ Middel niet aan de
feitenrechte?· voorgelegd. ~ Niet'ontvankelijkheid. ~ Niet ontvankelijk is het
middel dat slechts kritiek oefent op de
regelmatigheid van de dagvaarding voor
de eerste ·rechter of voor de rechter in
hoger beroep, als het niet aan de feiten-

rechter is voorgelegd en de eiser zich
over de zaak ten gronde heeft verdedigd.
2 september 1975 en 22 juni 1976.
5 en 1192

53. ~ Strafzaken. - Rechten van de
ve?·dediging. ~ Oommissie tot bescherming
van de maatschappij.- Middel ten betoge
dat het dossier niet gedurende vier dagen
ter beschikking van de advocaat van de
ge!internee1·de is geweest. - Middel niet
aan de commissie voorgelegd. - Nietontvanlcelijkheid. Niet ontvankelijk,
wegens niet-voorlegging aan de commissie tot bescherming van de maatschappij,
is het middel ten betoge dat het dossier
niet gedurende vier dagen ter beschikking
van de advocaat van de geinterneerde
is geweest.
2 september 1975.
17
54. ~ Strafzalcen. - JJ!l iddel ove1· de
toewijzing van een zaak aan een lcamm·
van de correctionele rechtbank met slechts
een 1'echt61' of aan een kamer van dezelfde
rechtbank met drie 1·echters. ~ M iddel dat
geen bet?·elclcing heeft op de b~Yvoegdheid. Het middel over de toewijzing van een
zaak aan een kamer van de correctionele
rechtbank met slechts een rechter of aan
een kamer van dezelfde rechtbank met
drie rechters heeft geen betrekking op
de bevoegdheid.
8 september 1975.
29
55.~ St?·afzalcen. ~ Middel hieruit afgeleid dat de eerste ?'echtet• de voor hem
genomen conclttsie niet heeft beantwoord.
~ M iddel dat niet voo1· het eerst voor het
Hof lean worden aangevoerd. ~ Het middel
hieruit afgeleid dat de eerste rechter de
voor hem genomen conclusie niet heeft
beantwoord, kan niet voor het eerst voor
het Hof worden aangevoerd.
9 september 1975.
45

56. ~ Strafzaken. ~ Middel ten betoge
dat e1• een t•eden bestaat tot wralcing van
een lid van de cornmissie tot bescherming
van de maatschappij, die de bestreden
beslissing heeft gewezen. - Middel voo1·
het eerst voor het Hof voorgedragen. Niet-ontvankelijlcheid. - Het middel ten
betoge dat er een reden bestaat tot wraking van een lid van de commissie tot
bescherming van de maatschappij die de
bestreden beslissing heeft gewezen kan,
in de regel, niet voor het eerst voor het
Hof van cassatie worden voorgedragen.
16 september 1975 en 1 maart 1976.
78 en 748
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57. - Stmfzalcen.- Schending van de
rechten van de ve1·dediging. M iddel
hie1·uit afgeleid dat een getuige eerst
tijdens de rechtspleging in hager bm·oep
werd verhoord. - Middel voor het eerst
voor het Hof voorgedragen. - Niet-ontvanlcelijlcheid. Het middel hieruit
afgeleid dat de rechten van de verdediging geschonden werden omdat een
getuige eerst tijdens de rechtspleging in
hager beroep werd verhoord, kan niet
voor het eerst voor het Hof worden voorgedragen.
23 september 1975.
113
58. - Strafzalcen.- Middel ten betoge
dat er een 1·eden van wralcing bestaat tegen
een rechter die de best1·eden beslissing heeft
gewezen.·- Deelneming van de rechter aan
de beslissing die een essentiele regel inzalce
rechtsbedeling schendt. - Middel dat voor
het eerst voor het Hof lean worden voorgedragen. - Ret middel ten betoge dat er
een reden van wraking bestaat tegen een
rechter die de bestreden beslissing heeft
gewezen, kan, wanneer wegens deelneming van de rechter aan de beslissing
een essentiele regel inzake rechtsbedelin.g
werd geschonden, voor het eerst voor het
Hof van cassatie worden voorgedragen.
13 oktober 1975.
191
59.- Strafzaken. - JJ!Iiddel ten betoge
dat er een reden van wraking bestaat tegen
een rechter die de best?·eden beslissing heeft
gewezen. - Middel dat in de regel niet
voor het eerst voor het H of lean wm·den
voorgedmgen. - Het middel ten betoge
dat er een reden van wraking bestaat
tegen een rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen, kan in de regel niet
voor het eerst voor het Hof worden
voorgedragen.
13 oktober 1975.
191
60. - Strafzaken. - ]J!Jiddel ten betoge
dat er een reden bestaat tot wmking van
een magistraat van het openbaar ministerie.
- Middel niet voor de feitenrechter aangevoe?·d. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Het
midde1 ten betoge dat er een reden
bestaat tot wraking van een magistraat
van het openbaar ministerie kan in de
regel niet voor het eerst voor het Hof van
cassatie worden aangevoerd.
10 november 1975.
326
61. Bu1·gerlijlce zaken. - Nieuwe
middelen. - Gedeeltelijlc nieuw middel. Ontvanlcelijlc voo1• het deel van het middel
dat niet nieuw is. - W anneer een eiser

1311

tot staving van zijn voorzieni:ng een
middel aanvoert dat gedeeltelijk nieuw
is en voor een ander deel niet, is het
middel ontvankelijk in zoverre het op
dit laatste deel betrekking heeft.
13 november 1975.
333
62.- Strafzaken.- Schending van de
1·echten van de verdediging. M iddel
hieruit. afgeleid dat een aan de proctweur
des Konings gericht stuk nie.t in het dossie?·
s.teekt. - M iddel voor het eerst voor het
Hof voorgedragen. - Niet-ontvankelijkheid. - Het middel hieruit afgeleid dat
een aan de procureur des Konings gericht
stuk niet in het dossier steekt en zulks
met schending van de rechten van de
verdediging, kan niet voor het eerst voor
het Hof worden voorgedragen.
22 december 197 5.
497
63. - Burgerlijlce zalcen. - Beslissing
in hager beroep geacht op tegenspraalc te
zijn gewezen t.a.v. de appellant. - Voorziening van de appellant. - M iddelen niet
voorgelegd aan de feitenrechter en waarover deze zich niet ambtshalve heeft uitgesproken of niet gegrond op bepalingen van
openbm·e orde of van dwingend recht. Niet-ontvanlcelijkheid. De verstekdoende appellant die een ontvankelijk
cassatieberoep instelt tegen de beslissing
die geacht wordt op tegenspraak te zijn
gewezen en waarbij zijn hager beroep
wordt afgewezen, kan geen grieven aanvoeren die niet gegrond zijn op bepalingen van openbare orde of van dwingend
recht of op middelen die niet aan de
rechter in hager beroep zijn overgelegd
en waarover deze zich niet ambtshalve
heeft uitgesproken.
16 januari 1976.
577

64. - Burgerlijke zaken. - Opgave
van de geschonden wetsbepaling.- Middel
waarin de wetielijkheid wordt betwist van
de uitlegging door de feitenrechter van een
overeenkomst welke door een als « wet "
gelcwalificeerde beslissing van de wetgevende macht werd belcrachtigd.- Middel
waarin de schending van deze beslissing
Niet:ontvankelijkwordt aangevoerd. heid. ~ Middel waarin de schending o.m.
van de m·tilcelen 1319 tot 1322 of van
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek
wordt aangevoerd.- Ontvanlcelijlcheid. De beslissing van de wetgevende macht
die· eeti overeenkomst tussen de Staat,
een gemeente en een particulier be"
krachtigt neemt niet weg dat de feiten:
rechter deze overeenkomst soeverein vermag te beoordelen. Het middel afgeleid
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uit de schendn1.g van deze beslissillg,
zelfs indien zij als een « wet » wordt
gekwalificeerd, is niet ontvankelijk ; ontvankelijk is echter het middel dat is
afgeleid uit de schending o.a. van de
bewijskracht van deze overeenkomst of
van de billdende kracht ervan.
30 januari 1976.
632

65. - Burgerlijlee zaleen. - Middel
hieruit afgeleid dat de eerste rechter niet
heeft geantwoord op de conclusie wellee voor
hem is genomen. - Middel dat niet voor
het eerst voor het Hof lean worden voo?·gedrdgen. - Ret middel hieruit afgeleid
dat de eerste rechter niet heeft geantwoord op een conclusie welke voor hem
is genomen kan niet voor het eerst voor
het Rof worden voorgedragen.
12 februari 1976.
686
66.- Tuchtzaleen.- 01·de van geneesheren. - Middel hie1·uit afgeleid dat de
bestreden beslissing van de raad van
beroep van de Orde van geneeshm·en
rechten schendt wellee de eism~ beweert te
hebben beleomen door een vroegere beslissing
van de provinciale raad van de Orde. Middel dat niet voor het eerst voor het Hof
lean wo1·den voorgedragen. - Ret middel
hieruit afgeleid dat de bestreden beslissillg van de raad van beroep van de Orde
van geneesheren rechten schendt welke
de eiser beweert te hebben bekomen door
een vroegere beslissillg van de provinciale
raad van de Orde kan niet voor het eerst
voor het Hof worden voorgedragen.
3 februari 1976.
689

67. - Directe belastingen.
M iddel
waarin een betwisting wordt opgeworpen
wellce aan het hof van beroep niet was
voo1·gelegd. Niet.ontvanleelijleheid. Inzake directe belastillgen is een partij
niet ontvankelijk om voor het Rof een
betwistillg op te werpen die. aan het hof
van beroep niet was voorgelegd en waarover dit hof niet heeft beslist.
7 april 1976.
905
68. - Strafzaleen. - Middel hie1·uit
afgeleid dat ter grijfie neergelegde stuleleen
niet bij het dossier gevoegd waren dat aan
de rechter in hager be1·oep werd overgelegd.
- Middel voor het. eerst voor het Hof voorgedragen. Niet-ontvanleelijleheid. Ret middel dat hieruit is afgeleid dat
in beslag genomen en ter griffie neergelegde stukken niet bij het dossier
gevoegd waren dat aan de rechter ill
hoger beroep werd overgelegd, kan niet

voor het eerst voor het Hof worden
voorgedragen.
24 mei 1976.
1052

69.- Strajzaleen.- Burgerlijlee rechtsvordering. - Middel waarin de schending
wm·dt aangevoerd van wettelijlce bepalingen
die noch de openbare m·de ralcen noch
imperatief zijn. - Middel niet voorgelegd
aan de jeitenrechter en waarvan deze niet
op eigen initiatief lcennis heejt genomen. Nieuw middel. - Niet-ontvanleelijlcheid.
- Nieuw en derhalve niet ontvankelijk,
tot stavillg van een voorzienillg ill strafzaken, is het middel gericht tegen de
beslissillg op de burgerlijke rechtsvordering en gegrond op bepalillgen die
noch de openbare orde raken noch imperatief zijn, dat aan de feitenrechter
niet is voorgelegd en waarvan deze niet
op eigen initiatief kennis heeft genomen.
25 mei 1976.
1059
70. - Directe belastingen. - Nie~lw
middel. - Begrip. - Niet nieuw is het
middel dat betrekking heeft op een
betwisting die wettelijk aan de rechter is
onderworpen en dat de grenzen van het
door hem beslechte geschil niet overschrijdt.
3 juni 1976.
1097
71. - Directe belastingen. - Middel
dat een betwisting opwe1'Pt die het gesohil
te buiten gaat dat aan het hof van beroep
werd voorgelegd of dat door het bestreden
arrest werd beslecht. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk inzake directe
belastillgen is het middel dat een betwisting opwerpt die het geschil te buiten
gaat dat aan het hof van beroep werd
voorgelegd of dat door het bestreden
arrest werd beslecht.
10 juni 1976.
1132
72. - Tuohtzaleen.
Beslissing van
een tuohtraad van beroep van de 01·de van
Advocaten. - V oorziening in oassatie van
de bet1·olelcen advooaat. M iddel ten
betoge dat de reohten van de verdediging
werden gesohonden omdat de advooaat de
waarheid niet heeft lcunnen toetsen van de
verlclaringen v66r deze raad. - Sohending
voor het eerst aangevoerd voor het Hof. Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk tot staving van een voorziening van
de betrokken advocaat tegen een beslissing van een tuchtraad van beroep van
de Orde van Advocaten is het middel
hieruit afgeleid dat de waarheid van de
getuigenissen niet kon getoetst worden,
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als dit verweer niet voor deze raad werd
voorgedragen. (Tweeder zaak.)
18 juni 1976.
1164

verklaard een betwisting die zij ook
niet gegrond heeft verklaard.
18 september 1975 en 13 mei 1976.
85 en 1020

HOOFDSTUK V.

76. - Strafzaken. - Middel dat kritiek oejent op een ten overvloede gegeven
1·eden. - Niet-ontvanlcelijkheid. - Niet
ontvankelijk, wegens het ontbreken van
belang, is het middel dat kritiek oefent
op een ten overvloede gegeven reden
van de bestreden beslissing.
23 september 1975.
Ill

MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN
WEGENS GEMIS AAN BELANG VOOR DE
ElSER.

73. - Strajzaken. -- Voo1·ziening van
de beklaagde. - Middel hieruit afgeleid
dat het hoger beroep van de Staat, vervolgende partij, ten om·echte is aangenomen. A1·rest tot bevestiging, op het
hoger beroep van de beklaagde, van de
beslissing van de em·ste 1·echter. - lV1iddel
niet ontvankelijk wegens het ontbreken
van belang.- Niet ontvankelijk, wegens
het ontbreken van belang, is het middel
dat door de beklaagde hieruit is afgeleicl dat het hoger beroep van de Staat,
vervolgende partij, niet ontvankelijk is,
wanneer het bestreden arrest, rechtdoende op het hoger beroep van de
beklaagde, de beslissing welke de eerste
rechter te zijnen laste heeft gewezen
bevestigt.
2 september 1975.
5
74. Strajzaken.
Strafvordering.
- Een enkele straf uitgesproken wegens
verscheidene misdrijven. Middel dat
slechts op een van deze misd1·ijven betrekking heeft. - Straj wettelijk gerechtvaardigd door een ander misdrijj. Niet
ontvankelijlc middel. - W anneer wegens
verscheidene misdrijven een enkele straf
is uitgesproken, is niet ontvankelijk,
wegens het ontbreken van belang, de
eis tot vernietiging van de beslissing
op de strafvordering, welke gegrond is
op een middel dat slechts op een van
cleze misdrijven betrekking heeft, als de
uitgesproken straf wettelijk gerechtvaardigd blijft door een ander misdrijf.
16 september, 6, 21 en 27 oktober en
17 november 1975, 23 en 25 mei 1976.
75, 158, 230, 261, 341, 730 en 1061
75. - Directe belastingen. - Betwisting die niet ontvanlcelijlc en ook niet
gegrond wordt verlclaard. - Middel dat
kritielc oefent op de beslissing t.a.v. de
niet-ontvankelijkheid van deze betwisting.
- Van belang ontbloot middel. - Nietontvanlcelijkheid. Niet ontvankelijk,
bij gebrek aan belang, is het midclel dat
kritiek oefent op de bestreden beslissing, omdat zij niet ontvankelijk heeft

77. - Burge1·lijlce zalcen.
lV1iddel
dat k1·itielc oejent op een ten ove1·vloede
gegeven reden. - Niet-ontvankelijlcheid.
- Zonder belang en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat kritiek oefent
op een ten overvloede gegeven reden
van de bestreden beslissing.
25 september 1975 en 23 april 1976.
119 en 957
78. - Strafzalcen. Strajvordering.
- lV1iddel dat, zeljs indien het gegrond
is, geen cassatie lean meebrengen. - Niet
ontvanlcelijk middel. - Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang,
is het middel dat, zelfs indien het gegrond is, geen cassatie van de bestreden
beslissing kan meebrengen.
30 september en 14 oktober 1975.
135 en 201
79. - Bu1·gerlijlce zalcen. Middel
zonder belang gewm·den wegens de beslissing van het Hoj ovm· een ander middel.
Niet-ontvanlcelijlcheid. Niet ontvankelijk is het middel dat voor de
eiser zonder belang is geworden wegens
de beslissing van het Hof over een ander
middel.
2 en 30 oktober 1975, 12 me1 en
23 jnni 1976.
147, 281, 1017 en 1198
80. - Burgerlijlce zaken. - Middel
gegrond op een rechtsdwaling van de
rechter. - Dwaling zonder invloed op
de wettelijlcheid van het beschilclcende gedeelte. - Middel zonde1· belang. - Nietontvanlcelijlcheid. 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
wettelijkheid van het bestreden beschikkende gedeelte.
3 oktober 1975.
150
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81. - Stmfzaken. - Middel ger·icht
tegen de beslissing op de stmjvorde1·ing.
Beslissing die wettelijk gereohtvaa1'digd blijft, zelfs indien het middel gegrond
is. Niet-ontvankelijkheid. Niet
ontvankelijk, wegens het ontbreken van
belang, is het middel gericht tegen de
beslissing op de strafvordering, wanneer
de straf gerechtvaardigd zou blijven,
zelfs indien het middel gegrond was.
27 oktober 1975.
263

82.- Stmfzaken.- Bur·ger·lijke rechtsvor·dering. - Middel afgeleid uit de dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid van de
motieven. - D1~bbelzinnigheid of tegenstr·ijdigheid zonder· invloed op de wettelijkheid van de beslissing. - Middel niet
ontvanlcelijk. - Niet ontvankelijk, bij
gebrek aan belang, is het middel dat
gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering en afgeleid is
uit de dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid van de motieven, wanneer deze
dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid
geen invloed heeft op de wettelijkheid
van de beslissing.
18 november 19'75.
351
83.- Stmfzalcen. - Bu1·geTlijlce r·echtsvm·dM·ing. 1'\Iiddel gericht tegen de
beslissing op de bur·ger·lijlce r·echtsvonler·ing tegen de eiser· ingestelcl. - Beslissing
die wettelijk gerechtvaa1·digd blijft zelfs
indien het middel gegr·ond was. - Nietontvankelijkheid. Niet ontvankelijk,
wegens het ontbreken van belang, is het
middel gericht tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering en gegrond
zowel op een telastlegging van bedrieglijke verduistering als op een telastlegging van ruchtbaarmaking van fabrieksgeheimen, als de veroordeling wettelijk
gerechtvaardigd blijft, zelfs indien het
middel dat enkel tegen de eerste telastlegging gericht is, gegrond was.
24 november 1975.
378
84.·- Stmfzaken.- Bur·gerlijke 1'echtsJJIIiddel waarbij aan de
vm·deTing. rechter in hoge1• beroep wm·dt verweten
uitspmalc te hebben gedaan op een b1~1·ger
lijlce 1'echtsvorde1·ing die bij hem niet aanhangig was. Beslissing die zonder
lcosten de beslissing van de ee1·ste 1·echter
heeft bevestigd. Middel van belang
ontbloot. - Niet ontvanke1ijk, wegens
het ontbreken van belang, is het middel
waarbij aan de beslissing van de rechter
in hoger beroep wordt verweten uitspraak te hebben gedaan op een burgerlijke rechtsvordering die bij hem niet

aanhangig was, omdat deze beslissing
enkel de beslissing van de eerste rechter
zonder kosten bevestigt.
22 december 1975.
495

85. - Stmfzaken.
Strajvordering.
- Oassatieber·oep van de ve1·oor·deelde. Ver·oor·deling tot een enlcele straf. - lll[iddel hie1·uit afgeleid dat niet werd geantwoord op een concl1lsie, waarin de beklaagde had gesteld dat ve1·scheidene stmfJen moesten wor·den uitgesprolcen. - Niet
ontvanlcelijlc middel. - De beklaagde die
tot een enkele straf is veroordeeld, is
wegens het ontbreken van belang niet
ontvankelijk om een middel hieruit af
te leiden dat niet werd geantwoord op
zijn conclusie waarin hij had gesteld
dat de feitenrechter verscheidene straffen had moeten uitspreken.
6 januari 1976.
525

86. - Strafzalcen. - Middel gegrond
op een door cle r·echter begane Techtsdwaling. - Dwaling zonder invloed op de
wettigheid van het beschiklcende gedeelte.
- Middel zonder· belang.- Niet-ontvanJcelijkheid. - Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat aan
de rechter verwijt een rechtsdwaling te
hebben begaan, wanneer deze zonder
invloed is op de wettigheid van het
bestreden beschikkende gedeelte.
13 januari en 9 maart 1976.
539 en 778
87. - Strafzalcen. - Middelen gericht
tegen de beslissingen op de tegen de eiser·
ingestelde stmjvm·de1·ing en buTgeTlijke
r·echtsvorder·ing. - Beslissingen die wettelijk gerechtvaardigd blijven, zelfs .indien
het middel gegr·ond is. - Niet ontvanlcelijke middelen. . Niet ontvankelijk,
wegens het ontbreken van belang, zijn
de middelen gericht tegen de beslissingen op de tegen de eiser ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering,
wanneer de straf en de burgerrechtelijke
veroordeling wettelijk zouden gerechtvaardigd blijven, zelfs indien de middelen gegrond waren.
19 januari 1976.
592
88. - Stmjzalcen.
Strafvordering.
- Een enlcele straf wegens verscheidene
misdaden. - Stmfwetboek, artikel 62. Middel dat slechts op een van deze misdaden betr·ekking heejt. - Straf wettelijk
ver·antwoor·d door een andere misdaad. Niet-ontvanlcelijlcheid. Wanneer het
hof van assisen · overeenkomstig arti-
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kel 62 van het Strafwetboek wegens
verscheidene misdaden een enkele straf
heeft uitgesproken, is, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk de eis tot vernietiging van de beslissing op de strafvordering die gegrond is op een middel
dat slechts op een van deze misdaden
betrekking heeft, als de uitgesproken
straf door een andere misdaad wettelijk
verantwoord blijft. (Artt. 411 en 414 Sv.)
2 februari 1976.
646
89. - B1trge1·lijke zalcen. - Middel
clat, zelfs gegrond, niet tot cassatie lean
leiclen. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet
ontvankelijk wegens gemis aan belang
is het middel dat niet tot cassatie kan
leiden, zelfs indien het gegrond is.
5 februari 1976.
662
90. - Strajzaken.
Strajvordering.
- Een enlcele straf wegens zeven misdrijven. Gevangenisst1·aj, ontzetting uit
?'echten en bijzonde?'e ve?·beu?·dverlclaring.
- Jl!J.iddel ten betoge dat de VM'oordeling
wegens het ee1·ste misd?"ijj geg1·ond is op
een verlceerde beom·deling van de gegevens
van het dossie1·. Ande1·e middelen
1vaarin de veroordeling slechts wordt bek?·itisee1·d in zove1'1'e zij geg1·ond is op vijj
andere misdrijven. - Gevangenisst1·aj en
ontzetting uit rechten wettelijk verant1Voord door het ee1·ste misd1·ijj, ve?·beurdverlclaring vemntwoor·d doo1• het zevende
misdrijj, waarvan in de middelen geen
Niet-ontvanlcelijlcheid. spralce is. W anneer een arrest wegens zeven misdrijven een veroordeling bevat tot een
enkele gevangenisstraf en een geldboete
en, bovendien, zonder meer de ontzetting uit rechten alsmede een bijzondere
verbeurdverklaring uitspreekt, zijn niet
ontvankelijk, eensde.els, het middel ten
betoge dat de rechter de gegevens van
het dossier voor het eerste misdrijf verkeerd heeft beoorde.eld en, anderdeels,
de middelen waarin de veroordeling
enkel wordt bekritiseerd in zoverre zij
gegrond is op andere vijf misdrijven,
als de gevangenisstraf en de geldboete
alsmede de ontzetting uit rechten wettelijk verantwoord zijn door het eerste
misdrijf en de verbeurdverklaring verantwoord is door het zevende misdrijf,
waa.rvan in de middelen geen sprake is.
10 februari 1976.
679

91. - Directe belastingen.
M iddel
volgens hetwellc het bestreden arrest een
dividend onwettelijk als winst heejt gelcwalificeerd. - Rechtsdwaling zonder invloed op de wettelijlcheid van het beschilc-

1315

kende gedeelte. - JJ![iddel zonder belang.
- Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, is het midde1 volgens hetwelk het arrest van het hof van
beroep dividenden verkeerdelijk als winsten heeft gekwalificeerd, hoewel zij
slechts inkomsten zouden zijn in de
betekenis van een wettelijke bepaling,
als het beschikkende gedeelte door deze
verwarring niet onwettelijk is geworden.
4 maart 1976.
760
92. - Dienstplicht.
Aanm·aag om
uitstel niet ontvankelijk. - Middel bet?·effende de geg1·ondheid van de aanvmag.
Micldel zonder belang. Zonder
belang en derhalve niet ontvankelijk
is het middel betreffende de gegrondheid van een aanvraag van een dienstplichtige om uitstel, wanneer de aanvraag niet ontvankelijk is.
10 1naart 1976.
797
93. Burge1·lijke zaken. - Middel
ten betoge dat de vordering niet ontvankelijk is. Vm·dering ongeg1·ond verklaard. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet
ontvankelijk, wegens het ontbreken van
belang, is het middel dat kritiek oefent
op de beslissing over de ontvankelijkheid van de vordering, wanneer deze
ongegrond is verklaard.
1 april 1976.
889

94. - BurgM·lijke zaken. - Rechtsvorde?·ing VM'jaa?·d en oak ongegrond verklam·d. - Middel dat k1·itiek oejent op
de beslissing m.b.t. de verjaring van de
?'echtsvo1·de1·ing. M iddel van belang
ontbloot.
Niet-ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat kritiek oefent
op de bestreden beslissing, omdat zij
verjaard heeft verklaard een rechtsvordering die zij ook ongegrond heeft verklaard.
7 mei 1976.
1001

95. T1whtzaken.
Voorziening
tegen een beslissing van de raad van
be1•oep van de Orde van geneesheren. Een enkele sM·aj uitgesp1·oken wegens verscheidene tekortkomingen. - Middel dat
enkel k1·itiek oejent op de beslissing betreffende sommige van deze teko1·tkomingen.
Stmf wettelijk ge?·echtvaa?·digd doo?'
een ancle1·e tekortkoming. - Niet ontvankelijk middel. - Wanneer een beslissing
van de raad van beroep van de Orde
van geneesheren een enkele .tuchtrechte-
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lijke straf uitspreekt wegens verscheidene
tekortkomingen, is niet ontvankelijk het
middel dat enkel betrekking heeft op
sommige van deze tekortkomingen, indien de uitgesproken straf wettelijk gerechtvaardigd blijft door een andere
tekortkoming.
14 mei 1976.
1027

ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk
wegens het ontbreken van belang is het
middel dat slechts op bepaalde redenen
van de bestreden beslissing kritiek oefent,
tenvijl het beschikkende gedeelte wettig
gerechtvaardigd is door een andere reden.
23 juni 1976.
1202

96. Strajzaken.
Middelen die
kritiek oefenen op bepaalde redenen van
de beBtreden beBliBBing. - BeBchikkende
gedeelte wettelij k ve1·antwoord doo?' andere
redenen.- Niet-ontvankelijkheid.- Niet
ontvankelijk wegens het ontbreken van
belang zijn de middelen die slechts sommige redenen van de bestreden beslissing bekritiseren, als het beschikkende
gedeelte wettelijk verantwoord is door
andere redenen.
24 mei 1976.
1053
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97. - Strajzaken.
Voo1·ziening van
de beklaagde. - Middel ajgeleid uit de
tegenBt?·ijdigheid der redenen, wam·in de
beklaagde eenB alB dade?·, clan weer alB
medeplichtige wo1·clt beBchouwd. - Stmj
niet hager clan die welke van toepaBBing
iB op de mecleplichtige. - Niet-ontvankelijkheicl wegenB het ontbreken van belang.
- Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, is het middel dat,
tot staving van een voorziening van de
beklaagde, hieruit is afgeleid dat de
bestreden beslissing tegenstrijdig is, daar
de beldaagde volgens zekere redenen als
dader en volgens andere als medeplichtige wordt beschouwd, wanneer de uitgesproken straf niet hoger is dan die
welke van toepassing is op de medeplichtige. (Artt. 411 en 414 Sv.)
25 mei 1976.
1061
98. - Strajzaken. - M iddel clat de
rechter verwijt de bewijBkracht van een
akte te hebben miBkend. - MiBkenning
zoncler invloed op het beBchikkende gecleelte. Niet-ontvankelijk midclel. Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang
is het middel dat de rechter verwijt de
bewijskracht van een akte te hebben
miskend, zo deze miskenning zonder
invloed is op het beschikkende gedeelte
van zijn beslissing.
l juni 1976.
1086

99. DienBtplicht.
Micldel clat
BlechtB kritiek oejent op bepaalde reclenen
van de beBt1·eclen beBliBBing, te1·wijl het
beBchikkencle gecleelte wettig ge?'echtvaarcligcl iB doo1· een ande1·e reclen. - Niet-

MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN
OMDAT ZIJ OP DE BESTREDEN BESLISSING GEEN BETREKKING HEBBEN.

100. - Strafzalcen. - CommiBBie tot
beBcherming van de maatBchappij.
V oo1·ziening tegen een beBliBBing tot verwe1'Ping van een ve1·zoek tot invrijheiclBtelling. - Midclel vreemcl aan de beBt1'eden beBliBBing. - Niet-ontvankelijkheid.
- Niet ontvankelijk is het middel dat
gericht is tegen de beslissing van de
commissie tot bescherming van de maatschappij, waarbij de invrijheidstelling
wordt geweigerd, en dat op de beslissing geen betrekking heeft.
2 en 16 september 1975.
17 en 78
101. - Burge1·lijke zaken. - Middel
dat vreemcl iB aan de beBchikking van
de beBliBBing waartegen het gericht iB. Niet-ontvankelijkheicl. - Niet ontvankelijk is het middel dat vreemd is aan de
beschikking van de beslissing waartegen
het gericht is.
2 oktober 1975.
150
102.- DienBtplichtzaken.- BeBliBBing
van de herkeuringB?'aacl. - Micldel ten
betoge clat de clienBtplichtige recht had op
vrijlating van dien8t op morele grand. Niet-ontvankelijkheicl. - Niet ontvankelijk tot staving van een voorziening
tegen een beslissing van de herkeuringsraad is het middel ten betoge dat de
dienstplichtige recht had op vrijlating
van dienst op morele grond. (Art. 39
gecoord. dienstplichtwetten van 30 april
1962.)
8 oktober 1975.
171
103. Gemeente- en provinciebela8tingen. Middel dat op de beBtreden
beBliBBing geen bet1·eklcing heejt. - NietNiet ontvankelijk
ontvankelijkheid. inzake gemeente- en provinciebelastingen is het middel dat op de bestreden
beslissing geen betrekking heeft.
24 oktober 1975.
257

CHEQUE.
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104. - Tuchtzaken. - Orde van geneesher·en. - M iddel vr·eemd aan de best?·eden beslissing. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is het middel
dat vreemd is aan de bestreden beslissing.
7 november 1975.
312

kelijk · middel. - Niet ontvankelijk tot
staving van een voorziening tegen het
veroordelend arrest is het middel dat
enkel onregelmatigheden aanvoert van
de rechtspleging betreffende de voorlopige hechtenis.
24 mei 1976.
1052

105. Strajzaken.
V oorziening
tegen een ar1·est wam·bij het ve1·zet ongedaan wo1·dt vm·klaar·d. - Middelen die
het vooronderzoek, de beschikking tot verwijzing, het be1•oepen vonnis en het vm·stekvonnis beogen. - Niet ontvankelijke
middelen. Middelen die slechts het
vooronderzoek, de beschikking tot verwijzing, het beroepen vonnis en het
verstekarrest beogen zijn niet ontvankelijk tegen een arrest waarbij het verzet ongedaan wordt verldaard.
10 november 1975.
327

110. - Strajzaken. - Middel betrekkelijk een beschikking van de beslissing
waa1·tegen de eiser geen cassatieberoep
heeft ingesteld. - Niet-ontvankelijkheid.
- Niet ontvankelijk is het middel dat
aileen betrekking heeft op een beschikking van de beslissing waartegen het
cassatieberoep niet is gericht.
15 juni 1976.
1148

106. - Dienstplicht. - JJIIiddel gm·icht
tegen een beslissing waartegen het cassatieberoep niet is ingesteld. - Niet ontvankelijlc middel. - Niet ontvankelijk,
bij gebrek aan bestaansreden, is het
middel dat enkel doelt op een beslissing
waartegen de voorziening niet gericht is.
(Eerste zaak.)
26 november 1975.
394
107. - Stmjzalren.
Stmjv01·de?·ing.
V oorziening tegen het vonnisge1·echt.
- JVIiddel dat uitshtitend betrekking heeft
op het voorondm·zoek. - Middel dat geen
betrekking heejt op de bevoegdheid. Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk tot staving van een voorziening
tegen de beslissing van het vonnisgerecht
is het middel dat niet op de bevoegdheid, doch uitsluitend op het vooronderzoek betrekking heeft.
27 april en 24 mei 1976. 967 en 1052
108. - Dienstplicht. - Middel dat
enkel bet1·eldcing heeft op de betekening
van de bestreden beslissing. Nietontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk,
tot staving van een voorziening tegen
een beslissing van de Hoge Militieraad,
is het middel dat enkel betrekking heeft
op de betekening van de bestreden beslissing. (Artt. 37, § 4, en 50 gecoi:ird. dienstplichtwetten van 30 april 1962.)
5 mei 1976.
998
109. - Stmjzalren. - Stmjvo1·dering.
V e1·oordelend ar1•est alleen bestreden.
- Middel ter aanvoe1·ing van om·egelmatigheden van de rechtspleging betre.ffende
de voorlopige hechtenis. - Niet ontvan-

111. Ttwhtzaken.
Voorziening
tegen een beslissing van een tuchtmad
van be1·oep van de 01·de van Advocaten.
- JJIIiddel ge1·icht tegen de beslissing van
de mad van de Orde van Advocaten. Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk is het middel dat enkel kritiek
oefent op de beslissing van eE:m raad van
de Orde van Advocaten, als de voorziening gericht is tegen een beslissing
van een tuchtraad van beroep van de
Orde van Advocaten. (Eerste arrest.)
18 juni 1976.
1164

HOOFDSTUK VII.
AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN l\'IIDDEL.

(Zie Oassatie.)

CHEQUE.
1. - Betaling van een schuld per cheqtte.
- Afgijte van de cheque.- Is op zichzelf
geen betaling.- Wanneer de schuldenaar
zijn schuld per cheque betaalt, is de afgifte van de cheque aan de schuldeiser op
zichzelf geen betaling. (Art. 1243 B.W.)
21 november 1975.
370
2. - Betaling pe1• cheqtte. - Mogelijkheid voor de schuldeise1· de betaling te
weige1•en. - De schuldeiser kan in beginsel de betaling per cheque weigeren.
(Art. 1243 B.W.)
21 november 1975.
370
3.- Bet1·ekkingen tussen handelaa1·s.V e1-plichting voo1· de schuldeise1· de betaling
per cheque of pm· starting aan te nemen.
- In de betrekkingen tussen handelaars
optredend naar aanleiding van de uitoefening van hun handel, mogen die
personen de betalingen of stortingen van

I3I8 OOLLEOTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST.- DAGVAARDING.
ten minste vijftigduizend frank niet
die uitgevoerd worden door
m1ddel van een overschrijving op een
reke~~ng bij. de Dienst der Postcheques
of biJ een m Belgie gevestigde bankinstelling. (Art. 3 K. B. nr. 56 van
IO november I969 tot bevordering van
het gebruik van giraal geld, en art. I wet
van I april 1969.) (Impliciete oplossing.)
2I november 197 5.
370
w~igeren,

4. - Overeenlcomst volgens wellce betaling pe1• cheque mogelijlc is. -Recht voor
cle schttldenam· zijn schulcl te betalen pe1·
cheqtte die hetzij door hem hetzij door een
cle1'de werd getrolclcen. - De schuldenaar
kan zijn schuld per cheque betalen die
hetzij door hem hetzij door een derde
werd getrokken, wanneer zulks volgens
de overeenkomst mogelijk is. (Art. 1243
B.W.)
21 november I975.
370

5. - Uitgijte van een cheque zoncle1·
voo1·ajgaand, tom·eikencl en beschilcbaa1·
fonds. - W am·depapier zonde1' datum en
zonder ve1'melding van de plaats van uitgijte, maar dat als een cheque moet beschouwd worden in de gewone betelcenis
van het woord. - W aardepapier dat een
cheque blijjt in de zin van artilcel 61 van
de wet van 1 maa1·t 1961. - Hoewel bij
gebrek aan een door de wet vereiste
v~rmelding een cheque burgerrechtelijk
met ~e~r als een cheque geldig is, valt
de mtg1fte zonder voorafgaand, toereikend en beschikbaar fonds van een
cheque zonder datum of zonder vermelding van de plaats van uitgifte niettemin
onder de toepassing van artikel 6I van
de wet van 1 maart 196I, omdat het
uitgegeven waardepapier 1noet worden
beschouwd als een cheque in de gewone
betekenis van het woord en werkelijk
werd uitgegeven. (Artt. 1, 2 en 61 wet
van 1.maart 1961).
587
19 januari 1976.
-

is uitgegeven in de zin van artikel 61
van de wet van 1 maart 1961 betreffende
de invoering in de nationale wetgeving
van de eenv<_:mnige wet op de cheque,
:vanneer de t1tel van betaling in omloop
IS gebracht of aan de rechthebbende
overhandigd is.
I9 januari 1976.
587

7. - Uitgijte zonde1· toereikende, voo1'ajgaande en beschikbare delclcing. - Uitgijte stmjbaar ongeacht het bestaan van
een schuld. - Uitgifte van een cheque
zonder toereikende, voorafgaande en beschikbare dekking is strafbaar ongeacht
het bestaan van een schuld. (Art. 509bis
S.W.).
29 jubi I976.
1222
COLLECTIEVE
EENKOMST.

ARBEIDSOVER-

Bedienden.- Bedienden bij notarissen.
Oollectieve arbeiclsovereenlcomst van
9 januari 1968. - Bediende die zijn
activiteit heejt moeten stalcen ten gevolge
van het overlijden van de titularis van een
notarisambt. - Recht op een vergoeding.
- V oorwaa1·den. - De artikelen 19 van
de gecoordineerde wetten betreffende het
bediendencontract en 22 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari
1968 van het nationaal paritair comite
voor de notarisbedienden, die verbindend
is verklaard bij het koninklijk besluit van
8 juli 1968 waarin wordt bepaald dat
een bediende, die ten gevolge van het
overlijden van de titularis van een
notarisambt zijn activiteit heeft moeten
staken, in de regel recht heeft op een
vergoeding, vereisen niet dat het overlijde!l van de werkgever de onmiddellijke
stakmg tot gevolg heeft van de activiteit
waarvoor de bediende in dienst genomen
is, doch alleen dat de staking van de
activiteit van de bediende het gevolO' is
van het overlijden.
"'
22 oktober 1975.
238
-

6. - Wet van 1 maart 1961, a1·tilcel 61.
Uitgijte. - Beg1·ip. - Een cheque

D
DAGVAARDING.

1. - Strajzalcen. - Voorwe1p van de
telastlegging voldoende aangedttid.
Rechten van de ve1·dediging in acht genomen. - De vordering tot verwijzing
en de dagvaarding welke derwijze zijn

opgesteld dat zij de verdachte in staat
stellen het voorwerp van de telastlegging
voldoende te kennen en aldus zijn verdediging te verzekeren voldoen aan de
wet. (Art. 182 Sv.)
27 april 1976.

967

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.- DIEFSTAL EN AFPERSING. ,1319

2. - Strajzaken. - Voorwerp van de
telastlegging voldoende duidelijk. - Reckten van de verdediging in acht genomen. De dagvaarding welke
Geldigheid. derwijze is opgesteld dat ze aan de beklaagde de mogelijkheid biedt het voorwerp van de telastlegging voldoende te
kennen, zodat hij zich kan verdedigen,
voldoet aan de wet. (Art. 182 Sv.)
25 juni 1976.
1207
DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.

Strajwetboek, a1·tikel 66, lid 3. - Hulp
vm·leend voor de uitvoering van een misdaad of een wanbed?·iJJ. ___: Aa1·d van de
hulp. - De hulp verleend voor de uitvoering van een 111.isdaad of van een
wanbedrijf en waarvan sprake in artikel 66, lid 3, van het Strafwetbock, is een
onmisbare bijetand, ongeacht of deze
groot dan wel klein is. (Art. 66, lid 3,
S.W.)
2 december 1975.
415
DESERTIE.

Desertie gepleegd in m·edestijd door een
ojjicier in actieve dienst. - V erzachtende
omstandigheden.- Toepasselijke straj.W anneer een officier in actieve dienst
desertie heeft gepleegd in vredestijd
en de rechter verzachtende omstandigheden aanneemt, bedraagt het maximum
van de toepasselijke straf, bij het ontbreken van een van de bij artikel 28
van de wet van 14 januari 1975 houdende
het tuchtreglement van de Krijgsmacht
bepaalde omstandigheden, twintig dagen
zwa(l.r arrest. (Artt. 43, lid 1 en 3, 58 en
59, lid 1 en 7, Militair Strafwetboek;
artt. 22, § 1, 2°, d, en28 wet van 14 januari 1975.)
·
595
20 januari 1976.
DESKUNDIGENONDERZOEK.
l. - Strajzaken. - Oproeping van de
pa.rtijen voor de verrichtingen van de deshmdigen. Geen verplichting. - De
oproeping van de partijen voor de verrichtingen van de deskundigen is in strafzaken geen verplichting.
17 november 1975.
343

2. - Strajzaken. - Reden tot W?'aking
waarvan spra.ke in artilcel S2S, S 0 , van
het Gerechtelijk W etboek. - Geen toepassing op de gerechtelijlc deskundige die
herhaaldelijk in deze hoedanigheid in
dezelfde zaak is opgetreden. - De reden

tot wraking waarvan sprake in artikel 828, 8°, van het Gerechtelijk Wetbo~~ is niet van toepassing op de gerechtehJk desku:ridige die herhaaldelijk in
deze hoedanigheid in dezelfde zaak is
opgetreden.
27 april 1976.
967

3. - Stra.fzaken. - Gerechtelijk deskundige die aan de beklaagde de ra.ad geejt
zeke1·e jeiten ter· kennis te brengen van de
bevoegde overheid. - Geen ra.adgeving over
het geschil, in de zin van artikel S2S, so,
van het Gerechtelijk Wetboelc. - De gerechtelijk deskundige, die zich ertoe
beperkt aan de beklaagde de raad te
geven zekere feiten ter kennis te brengen
van de bevoegde overheid, geeft geen
raad over het geschil, in de .zin van artikel 828, 8°, van het Gerechtelijk Wethoek.
27 april 1976.
967
4. - Stra.jzaken. - Regelmatige eedajlegging door de gerechtelijk deskundige
bij zijn aanstelling door de onderzoeksrechter. - Bijkomend deskundigenondm·zoek gevraagd in het leader van deze aanGeen ve1-plichting voo?' de
stelling. deskundige opnieuw de eed af te leggen.
- W anneer de door de onderzoeksrechter
aangestelde gerechtelijke deskundige onderaan zijn aanstellingsblad verklaard
heeft zijn opdracht tc aanvaarden en de
wettelijke eedformule heeft ondertekend
vooraleer met zijn opdracht aan. te vangen, moet hij niet opnieuw de eed afleggen
v66r de. uitvoering van de. bijkomende
deskund1genonderzoeken welke hem in
het kader van zijn eerste aanstelling
werden gevraagd.
27 april1976.
967

DIEFSTAL EN AFPERSING.
1. - Bedrieglijke wegneming van andermans goed vom· een kortstondig gebntik. Gelijlcstelling met diejstal. - Artikel 461
lid 2, van het Strafwetboek, dat het
bedrieglijke wegnemen van andermans
goed voor een kortstondig gebruik met
diefstal gelijkstelt, vereist niet aileen
dat de dader de zaak tegen de wil in van
de eigenaar heeft weggenomen, maar ook
dat hij op bedrieglijke wijze heeft gehandeld, dit is met de bewuste wil de zaak
aan het genot van de bezitter te onttrekken teneinde er een kortstondig gebruik
van te maken, hoewel met het voornemen
de zaak na gebruik terug te geven.
17 februari en 12 april1976. 698 en 931
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2.- Bedrieglijke wegneming van andermans goed voor een kortstondig gebruik. Beslissing waarbij wordt vastgesteld dat
een minderjarige, dam· buiten het weten van
zijn grootvader diens voertuig voor een
wandeling te gebrttilcen, een daad van
ongehoorzaamheid heeft gesteld. Beslissing dat deze minderjarige niet het
bedrieglijlc opzet had als vereist voor het
bestaan van een diefstal om de zaalc te
gebr·uilcen.- Tegensm·ijdigheid. - Tegenstrijdig en derhalve niet regelmatig gemotiveerd is het arrest dat enerzijds
vaststelt dat de minderjarige, door buiten
het weten van zijn grootvader diens voertuig voor een wandeling te gebruiken,
een daad van ongehoorzaamheid heeft
gesteld, en anderzijds beslist dat die
minderjarige niet het bedrieglijk opzet
had als vereist voor het bestaan van een
diefstal om de zaak te gebruiken.
(Art. 461, lid 2, S.W.)
12 april 1976.
931
DIENSTPLICHT.
I. Uitstel en vrijlating
van dienst op morele grand.
HooFDSTUK II. T1rijstelling en voor·lopige aflcetwing op lichamelijlce
gr·ond.
HooFDSTUK III. JJ!IilitiM·echtscollege.
HooFDSTUK

IV. - Dienstweigemar op
grand van gewetensbezwam·.

HooFDSTUK

V. Vraagstttlclcen van
verschillende aar·d.

HooFDSTUK

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

1. - Uitstel of vr·ijlating van dienst op
morele grand. -:- Ingeschr·evene van wie
een broeder of een zuster een werkelijke
dienst heeft volbmcht. Gezin dat ten
minste een lid telt dat de hoedanigheid van
lcrijgsgevangene heeft. Hoedanigheid
van lcrijgsgevangene. - Begrip. - Onder
gezinslid dat de hoedanigheid van krijgsgevangene heeft in de zin van artikel 12,
§ 1, 5obis, lid 3, o, van de dienstplichtwetten, gewijzigd bij de wet van 30 juli
1974, moet worden verstaan het gezinslid dat het wettelijk statuut van krijgsgevangene heeft als bepaald in de wet
van 18 augustus 1947.
8 oktober, 26 november, 24 december
1975, 4 februari en 28 april1976.
170,
394, 512, 662, 977

2.- Uitstel en vrijlating van dienst op
morele grand. - Broeders of zusters geacht
hun werlcelijlce dienst te hebben volbracht.
- Artikel12, § 1, 5°, van de dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april1962. De op- Beperkende opsomming. somming, in artikel 12, § 1, 5°, van de
gecoordineerde dienstplichtwetten van
30 april 1962, van de broeders of zusters
die geacht worden hun werkelijke dienst
te hebben volbracht is een beperkende
opsomming.
306
5 november 1975.
3. Uitstel en vrijlating van dienst
op morele grand. - Broeders of zuster•s
geacht hun werlcelijlce dienst te hebben
volbracht. - Dienstplichtige ontheven van
werlcelijlce dienst. - Dienstplivhtige niet
geacht werlcelijlce dienst te hebben volbracht.
- De dienstplichtige die overeenkomstig
artikel 87 van de gecoordineerde dienstplichtwetten van 30 april 1962 van werkelijke dienst is ontheven wordt niet geacht werkelijke dienst te hebben volbracht, in de zin van artikel 12, § 1, 5°,
van deze wetten, gewijzigd bij de wet
van 30 juli 1974.
306
5 november 1975.

4 . - Uitstel en vrijlating van dienst op
morele g1·ond. - Verwe1·ping. - Beslissing wam·bij wordt vastgesteld dat de aanvmag te laat werd ingediend en dat de
door de eiser inger·oepen uitzonderlijlce
redenen voor het te laat indienen van die
aanvraag niet kunnen aangenomen W01'den. - W ettelijlce beslissing. - W ettelijk
is de beslissing van de Hoge Militieraad
waarbij een aanvraag om uitstel en vrijlating van dienst op morele grond wordt
verworpen door vast te stellen dat de
aanvraag te laat werd ingediend en dat
de door de eiser ingeroepen uitzonderlijke
redenen voor het te laat indienen van
die aanvraag niet lnmnen aangenomen
worden. (Art. 20, § 3, gecoordineerde
dienstplichtwetten van 30 april 1962.)
12 november 1975.
332

5. - Uitstel of vrijlating van dienst op
morele gr·ond. - Ingeschrevene van wie
een broeder of een zuster een werlcelijke
dienst heeft volbracht. Gezin dat ten
minste een lid telt dat de hoedanigheid van
gedepor·teer·de heeft. - Hoedanigheid van
gedeporteerde. - Begrip. - Onder gezinslid dat de hoedanigheid van gedeporteerde heeft in de zin van artikel 12,
§ 1, 5°bis, lid 3, o, van de dienstplichtwetten, gewijzigd bij de wet van 30 juli
1974, moet worden verstaan het gezinslid

DIENSTPLICHT.
dat het wettelijk statuut van gedeporteerde heeft.
26 november 197 5, 24 maart en 9 juni
1976.
394, 860 en 1130

6. - Vrijlating van dienst op mo1·ele
grand.- Broederdienst.- B1·oer die v1·ijlating van dienst wegens broederdienst
heeft bekomen. - Toestand die niet als
broederdienst in aanmerking kan lcomen.
- Voor het toestaan van vrijlating van
dienst aan een dienstplichtige van wie
twee broers of zusters hun werkelijke
dienst hebben volbracht, kan als broederdienst niet in aanmerking worden genomen de toestand van een broer die om
dezelfde reden vrijlating van dienst heeft
bekomen. (Art. 12, § 1, 5°, dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april 1962,
gewijzigd bij de wet van 30 juli 1974.)
26 november 1975.
396
7. - Uitstel en vrijlating van dienst op
mm·ele grand. - Te laat ingediende aanvraag. - Opheffing van het verval om
•uitzonderlijke redenen. - Onaantastbare
beoordeling door de militierechtscolleges.De militierechtscolleges oordelen op onaantastbare wijze over de uitzonderlijke
redenen aangevoerd tot opheffing van
het verval van een te laat ingediende
aanvraag om uitstel of vrijlating van
dienst op morele grond. (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april 1962,
art. 20, § 3).
10 maart 1976.
797
8. - Uitstel en vrijlating van dienst op
morele grand. - Dienstplichtige die om
vervroegde dienstneming heejt verzocht,
geschikt bevonden voor de dienst. - Geen
vrijlating van dienst op morele grand meer
mogelijk. - De dienstplichtige die om
vervroegde dienstneming heeft verzocht
kan geen vrijlating van dienst op morele
grond meer genieten. (Art. 9 gecoord.
dienstplichtwetten van 30 april 1962).
19 mei 1976.
1041
9. - Uitstel en vrijlating van dienst op
nw1·ele g1·ond. - Kostwinner van het gezin.
- V oorwaarden gesteld bij artikel 10, § 1,
1°, van de dienstplichtwetten moeten gelijlctijdig vervuld zijn. - Alle voorwaarden
gesteld bij artikel 10, § 1, 1°, van de
dienstplichtwetten,
gecoordineerd op
30 april 1962, waarnaar artikel 12, § 1,
7°, van die wetten verwijst, moeten
gelijkt.ijdig vervuld zijn, opdat een dienstplichtige als kostwinner van zijn vader
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en moeder of van een van hen zou kunnen
worden beschouwd.
9 juni 1976.
1129

10. - Vrijlating van dienst op morele
grand. - Vrijlating als kostwinner. Lichting waartoe de vrij gelaten ingeschrevene behoort. -De ingeschrevene die vrijlating van dienst als kostwinner bekomt,
maakt geen dee1 uit van de lichting van
zijn leeftijdsklasse, maar van de lichting
waarnaar hij op het ogenblik van zijn
vrijlating is overgebracht ingevolge de
bekomen uitstellen. (Dienstplichtwetten,
gecoordineerd op 30 april 1962, art. 12,
§§ 1, 7°, en 3, lid 2.)
1201
23 juni 1976.
HOOFDSTUK II.
VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE AFKEURING
OP LIOHAMELIJKE GROND.

HOOFDSTUK III.
MILITIERECHTSCOLLEGE.

§ 1. - Samenstelling en bevoegdheid.
Rechtspleging.

11. - Hoge Militieraad. - Dienstplichtige opgeroepen om te verschijnen. Gecoordinee1·de dienstplichtwetten, artilcel 37, § 1.- Vaststelling.- Naar luid
van artikel37, §I, van de gecoordineerde
dienstplichtwetten mag de Hoge Militieraad geen uitspraak 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; de oproeping van de betrokkene om te verschijnen moet blijken uit
procedurestukken en de inachtneming
van dit substantiee1 vormvoorschrift kan
niet worden afge1eid uit de enkele verklaring van de Hoge Militieraad dat " de
dienstplichtige behoor1ijk ontboden is
geworden om zijn verweermiddelen te
laten gelden.
14 januari 1976.
567
12. - Herlceuringsraad. - Beslissing
over de lceuring in het buitenland. - Geen
oproeping van de dienstplichtige. - De
herkeuringsraad doet uitspraak over de
keuring van de dienstplichtige in het
buitenland zonder deze op te roepen.
(Dienstplichtwetten, gecoordineerd op
30 april 1962, art. 46, § 5.)
23 juni 1976.
1200
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DIEREN.- DRONKENSCHAP.

13. - Beslissingen van de herkeurings?"aad. - Redenen. - De herkeuringsraad
die over de dienstgeschiktheid uitspraak
doet in de bewoordingen van artikel 43,
§ 4, van de dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april 1962, hoeft zijn beslissing niet nader te motiveren.
23 juni 1976.
1200
§ 2. -

Vormen van de beslissingen.

14. - Militiegereehten. - Beslissing.
- Handtekeningen. - De beslissingen
van de militiegerechten worden ondertekend door de voorzitter · en door de
secretaris-verslaggever (Art. 20, § I,
K. B. van 30 april 1962.)
26 november 1975.
396

HOOFDSTUK IV.
DIENSTWEIGERAAR
OP GROND VAN GEWETENSBEZWAAR.

HOOFDSTUK V.
VRAAGSTUKKEN
VAN VERSOHILLENDE AARD.

15. VerV?·oegde dienstneming.
Dienstpliehtige die om vervroegde dienstneming heeft verzoeht, geschikt bevonden
voor de dienst. Geen vrijlating van
dienst op morele g1•ond meer mogelijk. De dienstplichtige die om vervroegde
dienstneming heeft verzocht kan geen
vrijlating van dienst op morele grond
meer genieten. (Art. · 9 gecoord. dienstplichtwetten van 30 april 1962.)
19 mei 1976.
1041

16. - Militai1·e dienst. - Duur. Onder de wapenen houden. - Voorwaarden. --'- De duur van de militaire dienst
en het onder de wapenen houden bij het
verstrijken van de normale diensttermijn
worden door of krachtens de wet vastgesteld ; de dienstplichtige die de hoedanigheid van militair heeft verworven
overeenkomstig artikel 11 van het Wetboek van strafrechtspleging voor het
leger blijft aan de militaire wetten onderworpen zolang hij niet met onbepaald
verlofis gezonden. (Artt. 66, 71, §§ 2 en 3,
73 dienstplichtwetten van 30 april 1962;
koninklijk besluit van 19 november 1974
tot bepaling van de werkelijke diensttijd
van de dienstplichtigen ; art. 11 W etboek
van strafrechtspleging voor het Ieger.)
24 mei 1976.
1053

DIEREN.

Dierenbesclperming. Wreedheid of
mishandeling. Geen bijzonder opzet
vereist. - Ret in artikel 1, 1°, van de
wet van 22 maart 1929 op .de dierenbescherming omschreven misdrijf zich
schuldig te hebben gemaakt aan daden
van wreedheid of buitensporige mishandelingen jegens dieren, vereist geen
bijzonder opzet.
4 mei 1976.
992
DRONKENSCHAP.

1. - Besluitwet van 14 november 1939
betreffende de beteugeling van de dronkensehap, get?·offen op g1·ond van de wet van
7 septembe1· 1939 waarbij aan de Koning
buitengewone machten worden toegekend.
Beslttitwet van kracht gebleven na
28 februari 1947. - De besluitwet van
15 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap, getroffen
op grond van de wet van 7 september
1939 waarbij aan de Koning buitengewone machten werden toegeke:o.d, is va:o.
kracht gebleken na 28 februari .1947.
23 september 1975.
111
2. - Dronkenschap op een openba1·e
plaats. - He1·haling binnen het jam·. Toe te passen stmj. - Onwettelijk is de
veroordeling van de ·beklaagde tot een
geldboete van 25 frank aileen om in
staat van dronkenschap op een openbare
plaats te zijn bevonden in geval van
herhaling binnen het jaar na de eerste
veroordeling, daar de straf welke in dit
geval bij artikel 1, § 1, van de wet van
14 november 1939 is gesteld 26 tot
50 frank bedraagt en artikel 85 van het
Strafwetboek niet van toepassing is op
de misdrijven waarvan sprake in d.eze
besluitwet. (Art. 1, § l, besluitwet
14 novembel' 1939; art. 100 S.W.)
10 november 1975.
323

3. - Dronkensehap OJJ een openbare
plaats.- Eerste overt1·eding.- Geldboete.
- Maximum. - Hij die in staat van
d.ronkenschap word.t aangetroffen kan
wegens een eerste overtred.ing niet met
een geld.boete van meer dan 25 frank
worden gestraft. (Art. 1 besluitwet van
14 november 1939).
25 mei 1976.
1057
4. - D1•onkensehap op een openba1·e
plaats. Besluitwet van 14 novembm·

EOHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED.

1939. - Overtreding waa1·van spmke in
artikel 1 van deze besluitwet. - Vonnis
waarbij vervallenve1·klaring wordt uitgesproken van het recht een voertuig of
luchtschip te besturen en een rijdier te
geleiden. - Onwettelijkheid. - Onwettelijk is het vonnis dat een beklaagde,
die vervolgd wordt ter zake van op een
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openbare plaats in staat van dronkenschap te zijn bevonden, tot een geldboete
veroordeelt en hem bovendien vervallen
verklaart van het recht een voertuig of
een luchtschip te besturen of een rijdier
te geleiden. (Artt. 1 en 10 besluitwet
van 14 november 1939.)
25 mei 1976.
1057

E
ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED.
1. Hoger beroep tegen een vonnis
waarbij echtscheiding wordt toegestaan. Hoger beroep dient ter kennis gebmcht te
worden van de grijfier van het ge~·echt dat
de bestreden beslissing heeft gewezen. Voorgeschreven op straffe van nietigheid.
-De termijn van acht dagen waarbinnen ieder hoger beroep tegen een vonnis
waarbij echtscheiding wordt toegestaan
moet worden ter kennis gebracht van
de griffier van de rechtbank die de bestreden beslissing heeft gewezen, is
voorgeschreven op straffe van verval ;
de partij die hoger beroep instelt kan
van dit verval slechts ontheven worden
indien zij bewijst dat een geval van
overmacht haar belet heeft zulks tijdig
te doen. (Art. 1273 G.W.)
26 september 197 5.
125
2. Vonnis waarbij echtscheiding of
scheiding van tafel en bed wordt toegestaan
en de schuldige echtgenoot wo1·dt veroordeeld tot onderhoudsgeld. -Hoger beroep
tegen de beschikking ove1· het onderhoudsgeld. Hoger beroep dat niet ter kennis
moet gebracht w01·den van de g1·ijfier van
de rechtbanlc die de bestreden beslissing
heeft gewezen. - De beschikkingen van
vonnissen waarbij wordt beslist dat overeenkomstig artikel 1273, lid 1, en 1306
van het Gerechtelijk Wetboek, hoger
beroep, op straffe van nietigheid, moet
ter kennis gebracht worden van de griffier
van de rechtbank die de bestreden
beslissing heeft gewezen, zijn enkel de
beschikkingen waarbij echtscheiding of
scheiding van tafel en bed wordt toegestaan ; bovengenoemde artikelen zijn
niet van toepassing wanneer het hoger
beroep slechts betrekking heeft op een
beschikking over het onderhoudsgeld na
echtscheiding.
13 november 1975.
334

3. - Echtscheiding. - Verval van de
1'echtsvordering. - Verzoening. - We1·lcelijlce verzoening. - Soevereine beoordeling door de feitenrechter. -De rechter
beoordeelt soeverein in feite of er tussen
de echtgenoten een verzoening is tot
stand gekomen waardoor de rechtsvordering tot echtscheiding vervalt. (Artikelen 1284 tot 1286 G.W.)
4 december 1975.
426

4.- Grove beledigingen.- Begrip.Hoewel artikel 231 van het Burgerlijk
W etboek slechts de beledigingen van een
van de echtgenoten jegens de andere
beoogt, kunnen de beledigingen jegens
een derde niettemin grove beledigingen
zijn in de zin van de wetsbepaling, als
zij noodzakelijk een weerslag hebben op
de echtgenoot.
16januari 1976.
583

5.- Beslissing waarbij de echtscheiding
wordt toegestaan. - Beslissing waarbij
de wettelijke bepaling niet wordt opgegeven volgens wellce de bewezen verklaarde
feiten een grand tot echtscheiding zijn. Wettelijlcheid. -De beslissingen waarbij
de echtscheiding wordt toegestaan moeten de wettelijke bepaling niet opgeven
volgens welke de bewezen verklaarde
feiten een grond tot echtscheiding zijn.
(Art. 1268 G.W., gew. bij de wet van
28 oktober 1974.)
6 februari 1976.
669
6. - Echtscheiding op grand van bepaaldefeiten.- Feiten van na de indiening van
het verzoekschrift. Voorwaarde waaronder de rechter deze in aanme1·king neemt.
-De rechter kan andere feiten in aanmerking nemen dan die welke in het
verzoekschrift tot echtscheiding worden
aangevoerd, op voorwaarde dat hij de
nieuwe feiten slechts in overweging neemt
om een verband te leggen met een of

1324

EIGENDOM.- ERFDIENSTBAARHEID.

meer feiten welke in het verzoekschrift
omstandig zijn omschreven, zonder ze
te beschouwen als zijnde op zichzelf een
grand. tot echtscheiding. (Artt. 1254 en
vlg. G.W.)
6 februari en 12 maart 1976. 669 en 805

7. - Beslissing waarbij de echtscheiding
wordt toegestaan. - Beslissing die tegelijkertijd uitspmak doet ove1· de vereffening
en de ve?·deling van de gemeenschap. Wettelijkheid. - De rechter die de echtscheiding toestaat kan tegelijkertijd uitspraak doen over een vordering tot
vereffening en verdeling van de gemeenschap ; de beslissing tot vereffening en
verdeling kan evenwel slechts na de
inachtneming van de vormvoorschriften
van de artikelen 1275 tot 1278 van het
Gerechtelijk W etboek worden uitgevoerd.
6 februari 1976.
669
EIGENDOM.

1. - A1·tikel 544 van het Bu1·gerlijk
W etboek. - Eigenaar die de twee aangrenzende pe?·celen van zijn goed heejt verworven op verschillende data. Omstandigheid dat hij zonder onderb?·elcing
van zijn goed gebruik heeft gemaalct en het
genot gehad heeft zoals van een enlcele
eigendom sinds de dag waarop hij het goed
in gebruilc had genomen.- Uit artilcel544
van het Burgerlijk Wetboelc valt niet af te
leiden dat door deze omstandigheid, voor
de toepassing van artilcel 70bis van de wet
van 29 maa?·t 1962, de twee vroege?'
gescheiden percelen opnieuw samengevoegd
Werden. - W anneer een eigenaar de twee
aangrenzende percelen van zijn goed op
verschillende data heeft verworven, deze
percelen op die data niet bebouwd en
begrepen waren in een niet vervallen
verkaveling en hij later slechts op een
van de percelen heeft gebouwd, valt uit
artikel 544 van het Burgerlijk W etboek
niet af te leiden dat door het feit, dat hij
zonder onderbreking van zijn goed gebruik heeft gemaakt en het genot gehad
heeft zoals van een enkele eigendom sinds
de dag waarop hij het goed in gebruik had
genomen, voor de toepassing van artikel 70bis, § I, van de wet van 22 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedebouw, dat in
deze wet is ingevoegd bij artikel 26 van
de wet van 22 december 1970, vanaf
die laatste laatstgenoemde datum de twee
vroeger gescheiden percelen opnieuw
samengevoegd werden.
20 november 1975.
363

2. - A1·tilcel 544 van het Burgerlijlc
W etboelc. - Verhindert niet dat de openbare bestu?·en binnen hun bevoegdheid de
voo?' het algemeen belang vereiste reglementen vaststellen. - Noch artikel llO,
lid 2, van de Grondwet, noch artikel. 544
van het Burgerlijk Wetboek, noch artikel 70bis van de wet van 29 maart 1962
verhinderen dat de openbare besturen
binnen hm• bevoegdheid de voor het
algemeen belang vereiste reglernenten
en m.et name de belastingreglernenten
vaststellen, zelfs indien door de uitvoering ervan de uitoefening van een van de
gewone kenmerken van de eigendom
beperkt wordt.
20 november 1975.
363

ELEKTRISCHE ENERGIE.
Inbreulc op wrtikel 27 van de wet van
10 maart 1925 op de elelct?·iciteitsvoorziening. - Stmfvm·dering. Verjaringstermijn. - De strafvordering ontstaan
uit een overtreding van artikel 27, tweede
lid, van de wet van 10 maart 1925 op de
elektriciteitsvoorziening is, bij ontstentenis van enige oorzaak die de verjaring
schorst, verjaard, wanneer meer dan een
jaar verlopen is te rekenen vanaf de dag
van de overtreding. (Artt. 21, 22 en 23
wet van 17 april 1878.)
940
13 april 1976.

EREDIENST.
Rechte?' bij wie een betwisting over
bu?·gerlijke of politielce ?'echten of een
strafrechtelijke vervolging aanhangig is.Bevoegdheid om na te gaan of degene die
een handeling verricht i.v.m. het bestuu1· of
de inrichting van een e?'edienst volgens de
statuten en ?'eglementen van de Ke?'k
bevoegd was voo?' die handeling. - De
rechter bij wie een betwisting over burgerlijke of politieke rechten of een strafrechtelijke vervolging aanhangig is, is
bevoegd om na te gaan of degene die een
handeling verricht i.v.m. het bestuur of
de inrichting van een eredienst, volgens
de statuten en reglementen van de Kerk,
bevoegd was voor deze handeling, indien
een beslissing hierover noodzakelijk is
voor zijn vonnis. (Artt. 16, 92 en 93
Grondwet.)
25 september 1975.
ll9

ERFDIENSTBAARHEID.
1. - Heersend erf en dienstbaa?' erf in
dezelfde hand ve?'enigd. - Oonfusie. -

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.

Uitoejening van de erjdienstbaa1·heid onmogeUjk geworden.- Vervreemding van een
der erven. - E1jdienstbam·heid kan herleven. - V oorwam·de. - Hoewel, wanneer
het heersende erf en het dienstbare erf in
de:oelfde hand verenigd worden, de erfclienstbaarheid niet meer kan worden
uitgeoefend wegens confusio, in een en
dezelfde persoon, van de hoedanigheden
van eigenaar van beide erven, kan zij
niettemin herleven als de eigenaar beschikt over een van deze erven waartussen
een zichtbaar teken van erfdienstbaarheid bestaat, zonder dat het contract enig
beding omtrent de erfdienstbaarheid
bevat. (Artt. 694 en 705 B.W.)
485
18 december 1975.
2 . - Recht van ove1·gang.- Bewijs.Eigenaar die in de koopakte erkend heeft
dat hij ve1·plicht was een recht van over gang
te verlenen aan de aang1·enzende eigendom.
- V onnis volgens hetwelk het bestaan van
het recht van ove1·gang door deze · akte
bewezen is. - Wettelijkheid.- Wettelijk
verantwoord is het vonnis volgens hetwelk het betwiste recht van overgang
bewezen is door de erkenning door de
koper in de koopakte, dat hij verplicht is
aan de aangrenzende eigendom een doorgang te verlenen.
16 januari 1976.
576

3. - Erfdienstbam·heid voo1·tvloeiend uit
de plaatsgesteldheid. - Rechten van de
oeverbewoner.- G1·enzen.- De eigenaar
van een erf langs een onbevaarbare
waterloop die gemachtigd werd om een
deel van deze waterloop te overwelven en
die deze werken niet mag uitvoeren tenzij
hij de buizen van een naburige oeverbewoner verwijdert, kan zich op deze
machtiging niet beroepen om te eisen
dat de gebuur ze verwijdert, als hij niet
bewijst dat het door die gebuur uitgevoerde werk onwettelijk is, op een fout
berust of afbreuk doet aan de rechten
op grond van erfdienstbaarheden uit de
wet, .zelfs indien hij daardoor schade lijdt,
op voorwaarde evenwel dat het evenwicht
tussen naburige eigenaars niet verbroken
is. (Artt. 544, 644, 645, 1382 en 1383
B.W.)
26 maart 1976.
867

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
1. V e1·dmg tot op1'ichting van de
E·uropese Economische Gemeenschap. Gemeenschappelijk douanetMiej. - So-
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ciaal fonds voor de diamantarbeiders. Wet van 12 ap1·il 1960, gewijzigd bij de
wet van 28 juli 1962, artikel 2bis. I nvoe1· van rttwe diamant onde1·worpen
aan de betaling van een bijd1·age voor dit
fonds. - I nvoer uit Staten die geen lid
zijn van de Eu1·opese Economische Gemeenschap. - Ve1·enigbaa1·heid met m·Mkel 12
van het VeTdmg tot op1'ichting van deze
Gemeenschap. - Begrip.- Artikel 2bis
bij de wet van 28 juli 1962 ingelast in de
wet van 12 april 1960 tot oprichting van
een Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders is niet strijdig met de bepalingen van het verdrag tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap, in zoverre het, o.a. voor de periode
v66r 1 juli 1968, de rechtstreekse invoer
van ruwe diamant uit derde Ianden
onderwerpt aan de betaling van een
bijdrage voor dit fonds.
14 januari 1976.
547

2. - Conflict tttssen een rechtstreeks
toepasselijke bepaling van gemeenschapsrecht en een no1·m van nationaal recht, a.m.
een wet. - V M'J!lichting voo1' de hoven en
rechtbanken de toepassing van de no1'm
van nationaal 1'echt buiten toepassing te
laten. - V oo1'1'ang van de bepaling van
gemeenschapsrecht niet onderwo1'pen aan
het bestaan van een inte1·pretameve wet. De hoven en rechtbanken zijn verplicht
de bepalingen van nationaal recht, met
inbegrip van de wettelijke bepalingen
die strijdig zijn met de rechtstreeks toepasselijke bepalingen van conventioneel
internationaal recht of van gemeenschapsrecht, o.a. van het verdrag tot
oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, zoals deze van artikel 12
van genoemd verdrag, buiten toepassing
te laten, ongeacht of deze bepalingen van
nationaal recht al dan niet door een wet
werden gei'nterpreteerd teneinde ze in
overeenstemming te brengen, naar gelang van het geval, met het internationaal
recht of met het gemeenschapsrecht.
14 januari 1976.
547
3. Ve1·dmg tot op1·ichting van de
Europese Economische Gemeenschap. P1·ejudicieel geschil. - Geschil inzake de
verenigbam·heid van beschikkingen van een
ve1'o1•dening van de Raad van ministers
van de Eu1·opese Economische Gemeenschap met bepalingen van het Verdrag.Geschil ontstaan nam· aanleiding van een
bij het Hoj van cassatie aanhangige zaak.
- Hof van cassatie ve1·plicht de zaak, als
prejudicieel geschil, bij het Hof van Justitie
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van de Europese Gemeenschappen aanhangig te maken. - W anneer een geschil
over de verenigbaarheid van beschikkingen van een verordening van de Raad
van ministers van de Europese Economische Gemeenschap met bepalingen van
het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap
voor het Hof van cassatie ontstaat, moet
dit Hof, in de regel, de zaak als prejudicieel geschil aanhangig maken bij het Hof
van justitie van de Europese Gemeenschappen. (Art. 177 Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, goedgekeurd bij handeling
van de wetgevende macht van 2 december
1957.)
4 februari 1976.
657
4. - P1·ejudicieel geschil. - Hof van
J.ustitie van de Gemeenschappen.
Gezag van de arresten van dit Hof.- De
nationale rechter is gebonden door de
uitlegging van het aan de verordening
van 28 juni 1968 van de Raad van de
Europese Gemeenschappen toegevoegd
gemeenschappelijk douanetarief, die, op
zijn aanvraag, door het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen is
gegeven. (Art. 177 Verdrag tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij handeling van
de wetgevende macht van 2 december
1957.) (Impliciete oplossing.)
24 februari 1976.
734

5. V m·drag tot op1·ichting van de
Europese Economische Gemeenschap, artikel 177, laatste lid. - Schending van
bepalingen van het gemeenschaps1·echt
aangevoerd tot staving van een verzoek tot
ve1·wijzing van een rechtbank naar een
andere wegens gewettigde verdenking. Bepalingen die geen betrekking hebben op
het verzoek. - Geen verwijzing naar het
Hof van justitie van de Eu1·opese Gemeenschappen. W anneer het Hof van
cassatie, waarbij een verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een
andere wegens gewettigde verdenking
aanhangig is, vaststelt dat gemeenschapsrechtelijke bepalingen waarvan de verzoeker de schending aanvoert geen
betrekking hebben op dit verzoek, dient
het de zaak niet voor het Hof van
justitie van de Europese Gemeenschappen
te brengen overeenkomstig artikel 177,
laatste lid, van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap.
27 april 1976.
973

6. Vm·drag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap. P1·ejudicieel Geschil. Geschil over de
uitlegging van verordening nr. 3 van
25 september 1958 van de Raad van de
Europese Economische Gemeenschap inzake de sociale zekerheid van mignrende
werknemers.- Geschil opgewm·pen in een
bij het Hof van cassatie aanhangige zaak.
- Hof van cassatie ertoe gehouden de zaak
bij het H of van justitie van de E~~ropese
Gemeenschappen aanhangig te maken. W anneer een vraag over de uitlegging van
verordening nr. 3 van 25 september 1958
van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap inzake de sociale
zekerheid van migrerende werknemers
voor het Hof van cassatie wordt opgeworpen moet het Hof in de regel de zaak
aanhangig maken bij het Hof van
justitie van de Europese Gemeenschappen. (Art. 177 Verdrag tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij handeling van
de wetgevende macht van 2 decembre
1957.)
16 juni 1976.
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7. V e1·drag tot op1·ichting van de
Europese Economische Gemeenschap. Prejudicieel geschil. - Geschil inzake de
~titlegging van verordening nr. 1408/71
van 14 juni 1971 van de Raad van de
Europe8e Gemeenschappen betreffende de
toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen,
die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen. - Geschil opgeworpen in een bij het
Hof van cassatie aanhangige zaak. H of van cassatie ertoe gehouden de zaak
bij het Hof van justitie van de Europese
Gemeenschappen aanhangig te maken. W anneer een vraag over de uitlegging
van verordening nr. 1408/71 van 14 juni
1971 van de Raad van de Europese
Gemeenschappen betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen
op loontrekkenden en hun gezinnen, die
zich binnen de Gemeenschap verplaatsen,
voor het Hof van cassatie wordt opgeworpen, moet het Hof in de regel de zaak
aanhangig maken bij het Hof van justitie
van de Europese Economische Gemeenschappen. (Art. 177 Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, goedgekeurd bij handeling
van de wetgevende macht van 2 december
1957.)
1156
16 juni 1976.

FAILLISSEMENT, ENZ.
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F
F AILLIS SEMENT, G ERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD.
1. - Gevolgen van het jaillissement. Betaling van de bevoorrechte schuldvorderingen op de tot het jaillissement behorende
merende goede1·en. - Schorsing van de
tenuitvoe1·legging tot aan het · afsluiten
van het p1·oces-verbaal van verificatie van
de schuldvorderingen. - Iedere tenuitvoerlegging om betaling te bekomen van
bevoorrechte schuldvorderingen op de
roerende goederen die tot het fa.illisseInent behoren, wordt geschorst tot aan
het afsluiten van het proces-verbaal van
verificatie van de schuldvorderingen.
(Art. 454 W.K.)
8 april 1976.
915
2. - Gevolgen van het jaillissement.Inpafl,dgeving tot zelcerheid van een handelsvM·bintenis. - Rechten van de pandlwudende schuldeiser ve1•leend bij de artilcelen 1 tot 8 van de wet van 5 mei 1872.Geen scho1·sing van de uitoefening van deze
rechten in geval van jaillissement van de
sclvuldenaar of van de de1·de-pandgever. De uitoefening van de rechten van de
pandhoudende schuldeiser verleend bij
de artikelen 1 tot 8 van de wet van 5 mei
1872 houdende herziening van het Wethoek van koophandel betrekkelijk het
pand wordt noch door het faillissement
noch door de staat van uitstel van
beta]ing, noch door het overlijden van de
schuldenaar of van de derde-pandgever
geschorst. (Art. 9 wet van 5 mei 1872.)
8 april 1976.
915

3. Faillissement van een pandhoudende schuldenaar. - Recht van de
cttrator in het jaillissement het pand ten
behoeve van het faillissement tentg te
nemen doo1• betaling van de schttld. De curator in het faillissement van een
pandhoudende schuldeiser kan op elk
tijdstip, met machtiging van de rechtercommissaris, het pand ten behoeve van
het faillissement terugnemen door de
schuld te betalen. (Art. 543 W.K.)
8 april 1976.
915
4. Recht van de pandhoudende
schuldeiser om zich bij voor1·echt en voor1'ang boven de andere schuldeise1'8 uit de
in pand gegeven zaalc te doen betalen. .Schorsing van de uitoefening van dit 1·echt

in geval van faillissement van de pandhoudende schuldenaar. - Voorwaarde. De uitoefening van het recht van de
pandhoudende schuldeiser om zich bij
voorrecht en voorrang hoven de andere
schuldeisers uit de in pand gegeven zaak
te doen betalen wordt niet geschorst door
het faillissement van de schuldenaar die
de zaak in pand heeft gegeven, wanneer
de curator die zaak niet ten behoeve van
het faillissement heeft teruggenomen door
de schuld te betalen. (Art. 543 W.K. ;
artt. 1 tot 9 wet van 5 mei 1872.)
8 april 1976.
915

5. - Ottmto1'. - Algemene opdracht. De algemene opdracht van de curator
bestaat erin het actief van de gefailleerde
te gelde te maken en de gelden van de
realisatie van dit actief te verdelen.
8 april 1976.
915

6. - Voorwe1'Pen van een pand. V oorwerpen die buiten het actiej blijven
van het jaillissement van de pandhoudende
schuldenaar. - In hoeve1'? - De voorwerpen van een pand blijven buiten het
actief van het faillissement voor zover
de prijs van hun tegeldemaking het
bedrag van de gewaarborgde schuldvordering niet te boven gaat.
8 april 1976.
915
7. - Faillissement. - Rechtsvordering
van de cumtor. - Draagwijdte. - De
curator in een faillissement die namens
de massa in rechte optreedt oefent de
rechten uit die aan al de schulseisers
gemeen zijn en niet de rechten van elk
van hen of de rechten die enkel aan de
schuldeisers met een bijzonder voorrecht
toekomen.
8 april 1976.
915
8. - Faillissement. - V oorwaa1·den. De handelaar is in staat van faillissement
zodra hij opgehouden heeft te betalen
en zijn krediet aan het wankelen is gebracht ; zulks onderstelt niet noodzakelijk
dat het passief grater is dan het actief.
7 mei 1976.
1005
9. - Faillissement. - V aststelling dat
een handelaa1· opgehouden heeft te betalen
en dat zijn krediet aan het wankelen is
gebmcht. - Gevolg. - De faillietverkla.ring is het noodzakelijk en onafscheidelijk
gevolg van de feitelijke vaststelling dour
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de rechterlijke overheid dat de handelaar
opgehouden heeft te betalen en dat zijn
krediet aan het wankelen is gebracht,
ongeacht of het gaat om een rechtspersoon of om een natuurlijke persoon.
17 juni 1976.
1158

hager beroep der vennoten, de onregelmatige vennootschap onder een gemeenschappelijke naam en derhalve haar
vennoten ambtshalve failliet te verklaren.
17 juni 1976.
1158

10.- Hoger beroep van de vennoten van
een onregelmatige vennootschap onde1· een
gemeenschappelijke naam tegen een vonnis
van de rechtbank van koophandel waarbij
zij, doch niet de onregelmatige vennootschap, in staat van faillissement wo1·den
verklaard. Vaststelling door het hof
van beroep van de staat van faillissement
van de onregelmatige vennootschap. V erplichting vom· het hof van beroep de
vennootschap en derhalve haar vennoten
ambtshalve failliet te verkla1·en. - Wanneer, rechtdoende op de hogere beroepen
van de vennoten van een onregelmatige
vennootschap onder een gemeenschappelijke naam tegen een vonnis van de
rechtbank van koophandel, waarbij zij
en niet de vennootschap in staat van
faillissement worden verklaard, het hof
van beroep vaststelt dat de onregelmatige
vennootschap onder een gemeenschappelijke naam opgehouden heeft te betalen
en dat haar krediet aan het wankelen
is gebracht, dient het hof van beroep,
ingevolge de devolutieve kracht van het

FLESSENTREKKERIJ.
1. - Verbruik van dranken of spijzen.
- Dader die zich niet in de onmogelijkheid
Geen flessenbevindt te betalen. t?·eklcerij. - Van fiessentrekkerij is geen
sprake als hij die zich in een daartoe
bestemde inrichting dranken of spijzen
heeft laten opdienen welke hij daar heeft
verbruikt zonder ze te betalen, niet in de
volstrekte onmogelijkheid verkeerde te
betalen. (Art. 508bis S.W.)
13 oktober 1975.
195
2. - Verbruik van dranken of spijzen.
- Verbruik elders dan in de inrichting
waar de dranken of spijzen zijn opgediend.
- Geen flessentrekkerij. - Van fiessentrekkerij is geen sprake als hij die zich
in een daartoe bestemde inrichting
dranken of spijzen heeft laten opdienen,
zonder ze te betalen, die elders dan in deze
inrichting heeft verbruikt. (Art. 508bis
S.W.)
13 oktober 1975.
195

G
GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN.
1. Directe gemeentebelasting. Bezwaarschl-ift bij de bestendige deputatie.
- Te1·mijn. - Afgifte van het aanslagbiljet. - Betekenis van het woo1·d « afgifte ». - De termijn om voor de bestendige deputatie een bezwaarschrift in te
dienen tegen een aanslag in een directe
gemeentebelasting bedraagt drie maanden vanaf de afgifte van het aanslagbiljet,
d.w.z. vanaf de overhandiging van dit
aanslagbiljet aan de belastingplichtige
of de aanbieding ervan ten huize van
laatstgenoemde. (Art. 8 wet van 5 juli
1871.)
26 september, 27 november 1975 en
12 mei 1976.
124, 398 en 1013
2. Gemeentebelasting op het in
huur geven van slaapkame~·s. - Om·oerende voorheffing en door de gemeente
Belasdaarop geheven opcentiemen. tingen die niet hetzelfde voorwerp hebben.

- Een gemeentebelasting op het in huur
geven van slaapkamers heeft niet hetzelfde voorwerp als de op het kadastraal
inkomen gevestigde onroerende voorheffing en de door de gemeente daarop
geheven opcentiemen.
1 oktober en 5 december 1975.
145 en 438
3. - Di1·ecte gemeentebelastingen. Beslissing van de bestendige deputatie van
de provinciemad.- Middel ten betoge dat
de bestendige deputatie de rechten van de
verdediging van de reclamant heeft geschonden omdat hij geen inzage heeft gehad
van een p1·oces-verbaal van de administ1·atie
van di1·ecte belastingen. - M iddel waarin
niet wo1·dt betoogd dat de reclamant om
inzage van het administratief dossie1·
heeft gevmagd. - Middel dat niet kan
worden aangenomen. Niet aan te
nemen is het middel ten betoge dat de
bestendige deputatie van de provincieraad, rechtdoende over een reclamatie
tegen een directe gemeentebelasting, de
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rechten van de verdediging van de
reclamant heeft geschonden, omdat hij
geen inzage heeft gehad van een procesverbaal van de administratie van directe
belastingen tot vaststelling van een
overtrading inzake gemeentebelastingen,
als uit geen processtuk blijkt dat de eiser
om inzage van het administratief dossier
heeft gevraagd.
24 oktober 1975.
254

4. Direete gemeentebelasting.
Aanslagbiljet. - V arm. - Inzake dirocte
belastingen en directe gemeentebelastingen moet het aanslagbiljet alle vermeldingen bevatten die nodig zijn om op het
bestaan van een vaststaande en opeisbare
belastingschuld te wijzen en om de
belastingplichtige in staat te stellen een
reclamatie in te dienen ; het moet niet
vermelden door wellw overheid het
belastingkohier uitvoerbaar werd verklaard.
24 oktober 1975 en 12 mei 1976.
254 en 1015
5. - Oassatiemiddel hieruit ajgeleid
dat het belastingkohier inzake de gemeentelijke opeentiemen door de provineiegouverneur zou uitvoerbaar verklaard zijn.
M iddel dat geen stetm vindt in de
bestreden beslissing of in enig stuk waarop
het Hof vermag aeht te slaan. - Middel
dat feitelijke grands lag mist. - Feitelijke
grondslag mist het middel hieruit afgeleid
dat het aanslagbiljet inzake de gemeentelijke opcentiemen door de provinciagouverneur zou uitvoerbaar verklaard
zijn, als deze omstandigheid geen steun
vindt in de bestreden beslissing of in enig
stuk waarop het Hof vermag acht te
slaan.
24 oktober 1975.
254

6.- Direete of indireete belastingen.Feit gepleegd v66r de vaststelling van de
belasting doeh tijdens het dienstjaar waa1·op
de belasting betrekking heeft. - Feit dat
onder de toepassing van de belasting lean
vallen. - De gemeenteoverheid mag een
directe of indirecte gemeentebelasting
heffen op feiten welke voorgekomen zijn
v66r de vaststelling van de belasting,
doch tijdens het dienstjaar waarop de
belasting betrekking heeft.
24 oktober 1975.
257

7. - Direete gemeentebelastingen. W ettelijke g1·ondslag voor een VM'haalbelasting. - Begrip. - Wettelijk is het
besluit van de bestendige deputatie van
een provincieraad dat de juridische
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grondslag van een verhaalbelasting niet
de eventuele meerwaarde van de aanpalende eigendommen is, doch de algemene verplichting voor de gemeenton
te zorgen voor de politie over en de
veiligheid van de wegen.
24 oktober 1975.
257
8. Gemeentebelasting op de niet
bebouwde pereelen begrepen in een niet
vervallen ve1·kaveling. - Belasting niet
van diezelfde aa1·d als het patent. - Geen
belasting van dezelfde aard als het patent
is de gemeentebelasting die krachtens
artikel 70bis van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en stedebouw, dat in deze
wet is ingevoegd bij artikel 26 van de wet
van 22 december 1970, wordt geheven
op de niet bebouwde percelen begrepen
in een niet vervallen verkaveling. (Impliciete oplossing.)
20 november 1975 (2 arresten). 359
en 363

9. Gemeentebelasting op de niet
bebouwde pereelen beg1·epen in een niet
vervallen verlcaveling. Onthejjing ten
gunste van nationale en plaatselijlce maatsehappijen voo1· vollcswoningbouw.
Onthejjing heejt enlcel betrelclcing op de
bouwmaatsehappijen tot nut van het
algemeen. -De belastingontheffing welke
artikel 70bis van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedebouw, in deze
wet ingevoegd bij artikel 26 van de wet
van 22 december 1970, invoert ten gunste
van de nationale en plaatselijke maatschappijen voor volkswoningbouw, heeft
slechts betrekking op de nationale en
plaatselijke maatschappijen waarvan
sprake in hoofdstuk II van de Huisvestingscode vervat in het koninklijk
besluit van 10 december 1970, bevestigd
bij de wet van 2 juli 1971.
20 november 1975.
359

10. Gemeentebelasting ?P de niet
bebouwde pereelen begrepen ~n een niet
ve1·vallen ve1·kaveling. - Onthejjing door
de wet ingevoerd ten gunste van de nationale
en plaatselijke maatschappijen voor volkswoningbouw. - Besluit van de bestendige
deputatie van een pi'Ovincieraad dat deze
onthejjing enlcel betrelclcing heeft op de
bouwmaatsehappijen tot nut van het
algemeen. Inte1·pretatie van de wet
die op geen willelceurig onde1•seheid berust.
Op geen willekeurig onderscheid
tussen de diverse categorieen van maatschappijen voor volkswoningbouw, maar
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daarentegen op een onderscheid tussen
die maatschappijen, rekening houdende
1net de aard en het doel van de aanslag,
berust de interpretatie door het besluit
van de bestendige deputatie van een
provincieraad van artikel 70bis van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de
stedebouw, in doze wet ingevoegcl bij
artikel 26 van de wet van 22 decmnber
1970; volgens welke de belastingvrijstelling ten gunste van de nationale en
plaatselijke maatschappijen voor volkswoningbouw enkel betrekking heeft op
de maatschappijen waarvan sprake in
hoofdstuk II van de Huisvestingscode
vervat in het koninklijk besluit van
10 december 1970, bevestigd bij de wet
van 2 juli 1971.
20 november 1975.
359

11. Gemeentebelasting op de niet
bebouwde percelen begrepen in een niet vervallen ve1·kaveling. Eigenaar die de
twee aangrenzende percelen van zijn goed
verworven heeft op verschillende data. Omstandigheid dat h~j zonder onderbreking
van zijn goed gebntik heejt gemaakt en het
genot gehad heeft zoals van een enlcele
eigendom sinds de dag waarop hij het goecl
in geb1·uik had genomen. V oor de
toepassing van aTtikel 70bis van de wet
van 29 maa1·t 1962 woTden de twee vroeger
gescheiden pM'celen daa1·dom· niet opnieuw
samengevoegd. - W amleer een eigenaar
de twee aangrenzende percelen van zijn
goed op verschillende data heeft verworven, cleze percelen op die data niet
bebouwd en begrepen waren in een niet
vervallen verkaveling en hij later slechts
op een van de percelen heeft gebouwd,
valt uit artikel .544 van het Burgerlijk:
W etboek niet af te leiden dat door het
feit, dat hij zonder onclerbreking van zijn
goed gebruik heeft gemaakt en het genot
gehad heeft zoals van een enkele eigendom sinds de dag waarop hij het goed
in gebruik had genomen, voor de toepassing van artikel 70bis, § 1, van de wet
van 22 maart 1962 houdende organisatie
van de ruinltelijke ordening en de steclebouw, dat in deze wet is ingevoegd bij
artikel 26 van de wet van 22 december
1970, vanaf die laatste laatstgenoemde
datum de twee vroeger gescheiden percelen opnieuw samengevoegd werden.
20 november 1975.
363
12. Gemeentebelasting ?P de niet
bebouwde peTcelen begrepen ~n een niet
vervallen verkaveling. - Belasting niet
van dezelfde aanl als het patent. - Geen

belasting van dezelfde aard alshet patent
is de gemeentebelasting die krachtens
artikel 70bis van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van, de ruimtelijke ordening en de stedebouw, dat in
dezelfde wet is ingevoegd bij artikel 26
van de wet van 22 december 1970, wordt
geheven op de niet bebouwde percelen
begrepen in een niet vervallen verkaveling. (Impliciete oplossing.)
20 november 1975.
363

13. - Gemeentebelasting ?P de niet
bebouwde percelen begrepen ~n een niet
vervallen ve1·kaveling. - Eigenaar die de
twee aangrenzende percelen van zijn goed
verwoTven heeft op verschillende data. Beslissing van de bestendige deputatie van
een p1·ovincieraad waaTbij beslist. wordt dat
hij de belasting verschuldigd is door rekening te houden met de verdeling in pe1•celen
zoals zij bestond op de data waarop de
percelen achtereenvolgens verworven zijn.
- Geen schending van aTtikel 70bis, § 1,
van de wet van 29 maa1·t 1962. - W anneer
een eigenaar de twee aaneengrenzende
percelen van zijn goecl op verschillende
data heeft verworven, deze percelen op
die data niet bebouwd en begrepen waren
in een niet vervallen verkavelingen hij
later slechts op een van de percelen heeft
gebouwd, wordt artikel 70bis, § 1, van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruinltelijke ordening en de
stedebouw, dat in doze wet is ingevoegd
bij artikel 26 van de wet van .22 december
1970, niet geschonden door het besluit
van de bestendige deputatie van een
provincieraad dat, om te beslissen dat
deze eigenaar de belasting verschuldigd
is welke een gemeente heft op de niet
bebouwde percelen begrepen in een niet
vervallen verkaveling, rekening houdt
met de verdeling in percelen zoals zij
bestond op de data waarop de percelen
achtereenvolgens verworven werden.
20 november 1975.
363
14. - Gemeentebelastingen.
Jaarlijlcse belasting op niet bebouwde percelen.
- Wet van 29 maart 1962, aangevuld bij de
wet van 22 december 1970, artikel 70bis.Belasting niet van toepassing o.a. op de
percelen die, ingevolge de bepalingen van
de wet op de landpacht, niet voor bebouwing
kunnen wo1·den bestemd. - Begrip. W anneer een gemeente, op grond van
artikel 70bis, bij de wet van 22 december
1970 ingelast in de wet van 29 maart 1962
op de ruimtelijke ordening, een jaarlijkse
belasting heft op de niet bebouwde
percelen, begrepen in een niet vervallen
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verkaveling, beslist de bestendige deputatie van de provincieraad, op het beroep
van een belastingplichtige ten name van
wie een aanslag in die belasting werd
gevestigd, niet wettelijk dat deze ingevolge § 3, lid 1, van dit artikel- welke
bepaling werd overgenomen in een gemeentelijke belastingverordening - ten
kohiere kon worden gebracht, door enkel
vast te stellen dat de percelen waarop
de aanslag werd gevestigd verpacht
waren ; aangezien luidens deze bepaling
« de ... belasting niet wordt geheven op
de percelen die, ingevolge de bepalingen
van de wet op de landpacht, thans niet
voor bebouwing kunnen worden bestemd ))' is vrijstelling van deze belasting
niet wettelijk verantwoord tenzij wordt
vastgesteld, niet aileen dat er een pacht
bestaat, doch ook dat de verhuurde
percelen tijdens het litigieuze dienstjaar
niet voor bebouwing konden bestemd
worden, o.m. omdat de bepalingen van
artikel 6, afdeling III van boek II,
titel VIII van het Burgerlijk W etboek,
houdende de regels van de pacht in het
bijzonder, niet van toepassing waren.
14 januari 1976.
568

15. - Directe gemeentebelastingen. Reclamatie. - Bestendige deputatie. Eigenlijke rechtspraak. - Toezicht op de
wettelijkheid van de toegepaste besluiten
en ve1·ordeningen.- De bestendige deputatie van een provincieraad, waarbij een
reclamatie tegen directe gemeentebelastingen 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. 107 Grondwet.)
15 januari 1976.
571
16.- Gemeentelijke wegenbelasting.Verordening waarbij van belasting worden
vriJgesteld de percelen waa1•op ingevolge
een ove?·heidsbeslissing niet mag worden
gebouwd. - Draagwijdte van deze bepaling. Wanneer een gemeenteverordening de percelen waarop ingevolge
een overheidsbeslissing niet mag worden
gebouwd, van wegenbelasting vrijstelt,
mag de bestendige deputatie van de
provincieraad wettelijk beslissen dat
deze vrijstelling niet toepasselijk is
wanneer de eigenaar op de percelen aileen
een bepaalde soort van gebouwen mag
oprichten, ook al gaat het om gebouwen
die bestemd zijn voor gebruik door de
gemeenschap.
24 maart 1976.
859
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17. Directe gemeentebelasting. Bezwaarsch?-ijt bij de bestendige deputatie.
- Te1·mijn welke st1·eng moet worden in
acht genomen. - Niet-inachtneming. Inbreuk op de openbare orde. De
termijn van drie maanden om bij de
bestendige deputatie van een provincieraad een bezwaarschrift in te dienen
tegen de aanslag in een directe gemeentebelasting client streng te worden in acht
genomen ; verval ten gevolge van nietinachtneming ervan raakt de openbare
orde en moet ambtshalve worden uitgesproken. (Art. 8 wet van 5 juli 1871.)
1013
12 mei 1976.

18. - Di1·ecte p1·ovinciebelastingen. Geen verplichting voo1· de administratie
de belastingplichtige te vm·wittigen dat
de aanslag ambtshalve zal geschieden of
op het aanslagbilJet te vermelden dat de
aanslag ambtshalve werd gevestigd. Inzake directe provinciebelastingen bestaat er voor de administratie geen
verplichting de belastingplichtige te verwittigen dat de aanslag ambtshalve zal
geschieden of op het aanslagbiljet te
vermelden dat de aanslag ambtshalve
werd gevestigd.
12 mei 1976.
1015
19. Directe gemeentebelasting. Bezwaarschrijt. V erplichting voor de
bestendige deputatie om binnen de grenzen
van het bij haar aanhangig geschil de
aanslag zelf te beo01·delen. - Begrip. De bestendige deputatie van de provincieraad, waarbij een regelmatig bezwaarschrift tegen een directe gemeentebelasting aanhangig is, heeft de macht
en tot plicht, zonder gehouden te zijn
door de conclusie van de gemeente, na
te gaan welke verordening tot rechtsgrond voor de betwiste belasting client
en of deze verordening de aanslag wettig
rechtvaardigt. (Art. 1 wet van 22 juni
1865; art. 136 Gemeentewet.)
9 juni 1976.
1127

20. - Directe gemeentebelastingen. Gemeentebelasting op het te werk gesteld
personeel en de d1·ijjkracht van de moto1•en
van nijverheids- en handelsbedrijven. Met het patent analoge belasting. - Een
met het patent analoge belasting is de
directe gemeentebelasting op het te werk
gesteld personeel en de drijfkracht van
de motoren van nijverheids- en handelsbedrijven die wordt geheven afgezien
van de winsten en baten van deze
bedrijven.
18 juni 1976.
1169
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GEMEENTEVERORDENING.
1. ~ Politievemrdeningen van de gemeentetaden wo1·den bindend vanaj de
vijjde dag na hun bekendmaking.
Geen opneming van deze ve~·onleningen
in het '' BestttuTsmemm·iaal » van de pTovincie. - VeTzuim zondeT invloed op htm
binclend kamkter. ~ De politieverordeningen van de gemeenteraden worden
in de regel bindend vanaf de vijfde dag
na hun bekendmaking ; niet-opneming
van deze verordeningen in het BesttatTSmemo?'iaal van de provincie heeft geen
invloed op hun bindend karakter. (Artikel 129 Grondwet; artt. 78 en 102 gemeentewet.)
3 november 1975.
296
2. ~ Bekendmaking.
VeTbod de
wettelijkheid van de Teglementen en VM'OTdeningen van v661· de wet van 30 december 1887 te betwisten op g1·ond clat zij
slechts dam• middel van aanplakking of
van omroeping zouden bekendgemaakt
zijn. ~ Dmagwijdte van dit ve1·bod. Artikel 102, lid 6, van de gemeentewet,
volgens hetwelk het verboden is de wettelijkheid van de reglementen en verordeningen van v66r de wet van 30 december 1887 te betwisten op grond dat
zij slechts door middel van aanplakking
of omroeping zijn bekendgemaakt, heeft
betrekking op de gemeenteverordeningen die uitsluitend door middel van
aanplakking of uitsluitend door middel
van omroeping zijn bekendgemaakt ;
cleze bepaling heeft geen betrekking op
de rechtsvornem van opneming van de
politiereglementen in het Bestuu?·smemo1'iaal. (Artt. 78 en 102 gemeentewet;
art. 21 wet van 30 december 1887.)
3 november 1975.
296

3. Bekendmaking. - Bewijs van
het jeit en van de dattt.m van bekendmaking. ~ Bewijs clat dooT alle wettelijke
bewijsmiddelen kan worden geleverd. Bij gebreke van een koninklijk besluit
inzake de vorm waarin het feit en de
datum van de bekendmaking van de
gemeenteverordeningen moeten worden
vastgesteld, kan het bewijs daarvan worden geleverd door alle wettelijke bewijsmiddelen. (Art. 102 gemeentewet.)
3 november 1975.
296

4. - Alle ancle1•e samenscholingen clan
die waarvoor b~jzondeT ve1·loj we1·d ve1'leend zijn ve1•boden op het grondgebied
1•an een gemeente. - Vm·bod beoogt alleen
samenscholingen in open lucht. -Krachtens artikel 19 van de Grondwet kunnen
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alleen de bijeenkomsten in open lucht
aan een voorafgaand verlof onderworpen
worden ; het vonnis waarbij de beklaagde
wordt veroordeelt omdat hij aan een
samenscholing heeft deelgenornen met
overtreding van een gemeentelijk politiereglement moet dus vaststellen dat
deze sarnenscholing een bijeenkomst in
open lucht was.
3 november 1975.
296

5. - Gemeentereglementen van huishouclelijk bestuu1· en veTordeningen van
gemeentepolitie. - Stmffen bij cleze Teglementen en vero1·deningen gesteld. - Gemeentewet, artikel 78. - Deze straffen
mogen de politiestraffen niet oveTschrijden.
De gemeenteraden kunnen straffen
stellen op de overtredingen van hun verordeningen van gemeentepolitie, , tenzij
een wet daarin heeft voorzien, maar die
straffen mogen de politiestraffen niet
overschrijden. (Art. 78 Gemeentewet.)
16 rnaart 1976.
824
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1. ~ Uitoejening van de die1·engeneesktmcle. ~ Ve1·schajJen door een veearts
van geneesmiddelen. Geneesmiddelen
die bij een apotheker moeten gekocht W01'clen. ~ Veeartsen rnogen, o.m. in de
uitoefening van de dierengeneeskunde,
geen geneesmiddelen verschaffen welke
zij elders dan bij een apotheker hebben
gekocht. (Art. 4, § 2, 5°, K.B. nr. 78
van 10 november 1967, en art. 34 wet
van 4 april 1890.)
21 oktober 1975.
230
2. - A1·tsenijbereidkunde. ~ Ve1'schaffen door een veem·ts van geneesmiddelen.
- Geneesmiddelen die bij een apotheke1·
moeten gelcocht worden. - Veeartsen mogen, o.rn. in de uitoefening van de dierengeneeskunde, geen geneesrniddelen verschaffen welke zij elders dan bij een
apotheker hebben gekocht. (Art. 4, § 2,
5°, K.B. nr. 78 van 10 november 1967,
en art. 34 wet van 4 april 1890.)
21 oktober 1975.
230
3. ~ A1·tsenijbereidkunde. - VeeaTts.
- Gewoonlijk verschaffen van geneesmiclclelen wellce elde1·s dan bij een apotheke1·
zijn gekocht. - Onwettelijke uitoejening
van de artsenijbeTeidkunde. - Onwettelijke uitoefening van de artsenijbereidkunde is het feit dat een veearts gewoonlijk, o.m. in de uitoefening van zijn
beroep, geneesrniddelen verschaft die hij
elders dan bij een apotheker heeft ver-
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kregen. (Art. 4, §§ 1 en 2-5°, en 38 K.B.
nr. 78 van 10 november 1967.)
21 oktober 1975.
230
4. - Uitoefening van de m·tsenijbereidktmde. - P1·otocol op 29 janua1·i 1963
door Belgie en het (froothe1·togdom Luxemburg onde1·tekend. -Protocol volgens hetwelk in een van beide landen gecontroleerde jarmaceutische preparaten op het
g1•ondgebied van het andere mogen ve1'·
kocht worden. - P1·otocol zonde1' gevolg
op de wettelijke bepalingen dat de veea1'tsen
geen geneesmiddelen mogen verschaffen
welke zij eldm·s dan bij een apotheke1' hebben gekocht. - Zelfs in de onderstelling
dat de bepalingen van het protocol tussen Belgie en het Groothertogdom
Luxemburg, onclertekend te Brussel op
29 januari 1963, luidens welke in een
van beide langen gecontroleerde farmaceutische preparaten op het grondgebied van het andere mogen verkocht
worden, gevolg zouden hebben in het
in Belgie van kracht zijncle recht en
inzonderheid rechtstreeks van toepassing zouden zijn, zijn zij vreemd aan
de regels van het Belgisch recht dat de
veeartsen, o.m. in de uitoefening van de
dierengeneeskunde, geen geneesmiddelen mogen verschaffen welke zij elders
clan bij een apotheker hebben verkregen.
21 oktober 1975.
230

5. Geneesmiddelen.
Protocol op
29 janua1'i 1963 door Belgiii en het G1·oothe1'togdom Luxemburg ondm·tekend.
P1·otocol volgens hetwelk in een van beide
landen gecont1'oleerde fm·maceutische preparaten op het grondgebied van het andere
mogen ve1'kocht worden. - Protocol zonder gevolg op de wettelijke bepalingen dat
de veeartsen geen geneesmiddelen mogen
vm·schaffen welke zij elders dan bij een
apotheker hebben gekocht. - Zelfs in de
onderstelling dat de bepalingen van het
protocol tussen Belgie en het Groothertogclom Luxemburg, ondertekend te
Brussel op 29 januari 1963, luidens welke
in een van beide landen gecontroleercle
farmaceutische preparaten op het grondgebied van het andere mogen verkocht
worden, gevolg zouden hebben in het in
Belgie van kracht zijnde recht en inzonderheid rechtstreeks van toepassing zouden zijn, zijn zij vreemd aan de regels
van het Belgisch recht dat de veeartsen,
o.m. in de uitoefening van de dierengeneeskunde, geen geneesmiddelen mogen
verschaffen welke zij elders dan bij een
apotheker hebben verkregen.
21 oktober 1975.
230
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6. - Uitoejening van de die1'engeneeskunde. - P1'Dtocol op 29 janua1'i 1963
doo1· Belgiii en het G1·oothm·togdom LuxembuTg ondertekend. - P1·otocol volgens hetwelk in een van beide landen gecont1'oleerde jarmaceutische p1'epamten op het
g1·ondgebied van het ande1'e mogen vM··
kocht worden. - P1•otocol zonder gevolg
op de wettelijke bepalingen dat de veea1'tsen
geen geneesmiddelen mogen verschaffen
welke zij elde1's dan bij een apotheker
hebben gekocht. - Zelfs in de onderstelling dat de bepalingen van het protocol
tussen Belgie en het Groothertogdom
Luxemburg, ondertekend te Brussel op
29 januari 1963, luidens welke in een
van beide landen gecontroleerde farmaceutische preparaten op het grondgebied
van het andere mogen verkocht worden,
gevolg zouden hebben in het in Belgie
van kracht zijnde recht en inzonderheid
rechtstreeks van toepassing zouden zijn,
zijn zij vreemd aan de regels van het
Belgisch recht dat de veeartsen, o.m. in
de uitoefening van de dierengeneeskunde,
geen geneesmiddelen mogen verschaffen
welke zij elders dan bij een apotheker
hebben verkregen.
21 oktober 1975.
230

7. - Uitoefening van de dierengeneeskunde. - Verplichting voor de veearts de
geneesmiddelen bij een apotheker te kopen.
- Apotheker. - Begrip. - Zowel in
de zin van artikel 34 van de wet van
4 april 1890 betreffende het onderwijs
en de uitoefening van de dierengeneeskunde en van de besluiten ter uitvoering van dit artikel, als van artikel 4,
§ 2-5°, van het koninklijk besluit nr. 78
van 10 november 1967 betreffende de
geneeskunst, is de (( apotheker » bij wie
de veearts zich de geneesmiddelen moet
aanschaffen die hij, o.m. in de uitoefening van de dierengeneeskunde, verschaft
de « officina-apotheker » en niet o.a. een
bedrijf voor het fabriceren of verkopen
in het groot van geneesmiddelen, zelfs
indien het onder toezicht staat van een
persoon die houder is van het diploma
van apotheker.
21 oktober 1975.
230
8. - A1'tsenijbe1'eidkunde.- Verplichting voor de veearts de geneesmiddelen
bij een apotheke1· te kopen. - A potheker.
- Beg1·ip. - Zowel in de zin van artikel 34 van de wet van 4 aprill890 betreffende het onderwijs en de uitoefening van
de dierengeneeskunde en van de besluiten
ter uitvoering van dit artikel, als van
artikel 4, § 2-5°, van het koninklijk
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besluit nr. 78 van 10 november 1967
betreffende de geneeskunst, is de « apotheker )) bij wie de veearts zich de geneesmiddelen inoet aanschaffen die hij,
o.m. in de uitoefening van de dierengeneeskunde, verschaft de « officina-apotheker )) en niet o.a. een bedrijf voor
het fabriceren of verkopen in het groat
van geneesmiddelen, zelfs indien het
onder toezicht staat van een persoon
die houder is van het diploma van apotheker.
21 oktober 1975.
230

9. - 01·de van geneeshe1·en.
Tuchtstraf door de raad van be1·oep uitgesproken met de vereiste meerderheid van twee
denle van de stemmen. - V e?'Zet. - Eiser
ve1·schijnt niet. - Beslissing die bij gewone meerde1·heid van stemmen het ve1·zet
ongedaan ve?·klaa1·t. Wettelijkheid. vVanneer de raad van beroep van de
Orde van geneesheren bij verstek een
tuchtstraf heeft opgelegd met de daartoe
vereiste twee derde 1neerderheid van
stemmen en, op het verzet van de nietverschijnende eiser tegen deze beslissing,
dit verzet ongedaan verklaart, vereist
deze laatste beslissing geen twee derde
meerderheid van de stemmen, ook al
stelt ze vast dat de beslissing bij verstek
haar valle uitwerking zal hebben. (Artikel 22 K.B. nr. 79 van 10 november
1967; artt. 12 en 32 K.B. van 6 februari
1970.)
7 november 1975.
312

10.- 01·de van geneesheren.- Tuchtvorde?'ing. - Raad van beroep. - Niet
ve1·kozen lid van de nationale mad dat
van 1·echtswege de zittingen van de ?'aad
van beroep bijwoont en er advies ttitbrengt
over beginselkwesties of ave?' ?'egelen van
de plichtenlee?' die te?' gelegenheid van het
onde1·zocht geval worden opgewo?'pen. Aanwezigheid van dit lid enfof uitb?·engen van zijn advies niet voo1·gesch1'even
op stmffe van nietigheid. - Indien artikel 12, § 3, van het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967 weliswaar
bepaalt dat een niet verkozen lid van
de nationale raad, dat daartoe is afgevaardigd, van rechtswege de :r.ittingen
van elke raad van beroep bijwoont om
er advies uit te brengen over beginselkwesties en over rege1en van de plichten1eer die ter gelegenheid van het onderzocht geval worden opgeworpen, blijkt
nochtans uit geen enkele wetsbepaling
dat de aanwezigheid van een lid van
de nationale raad enjof het uitbrengen
van zijn advies bij de behandeling van

een zaak zijn voorgeschreven op straffe
van nietigheid of ter vrijwaring van de
rechten van de verdediging.
7 november en 12 december 1975.
312 en 461

11. - O?'de van geneeshe?'en. - Tuchtvm·de?'ing. - Raad van be?'oep. - Niet
ve?'kozen lid van de nationale mad dat
van ?'echtswege de zittingen van elke ?'aad
van beroep bijwoont en er advies uitb?'engt
ove1· beginselkwesties of over regelen van
de plichtenlee1· die ter gelegenheid van
het onderzocht geval wo?'den opgeworpen.
Aanwezigheid van dit lid enjof het
uitbrengen van zijn advies niet voorgeschreven te1· v1·ijwaring van de rechten
van de verdediging. - Indien artikel 12,
§ 3, van het koninldijk besluit nr. 79
van 10 novemberl967 weliswaar bepaalt
dat een niet verkozen lid van de nationale raad, dat daartoe is afgevaardigd,
van rechtswege de zittingen van elke
raacl van beroep bijwoont om er advies
uit te brengen over beginselkwesties en
over regelen van de plichtenleer die ter
gelegenheid van het onderzocht geval
worden opgeworpen, blijkt nochtans uit
geen enkele wetsbepaling dat de aanwezigheid van een lid van de nationale
raad enjof het uitbrengen van zijn advies
bij de behandeling van een zaak zijn
voorgeschreven op straffe van nietigheicl
of ter vrijwaring van de rechten van de
verclediging.
7 november en 12 december 1975.
312 en 461
12. - 01·de der dierenartsen. - Tuchtvo?·de?·ing. - Vroege1·e stmf?·echtelijke verom·deling wegens dezelfde feiten. - Geen
exceptie van gewijsde. - De tuchtvordering ten laste van een dierenarts vervalt
niet omdat hij wegens dezelfde feiten
strafrechtelijk wercl veroordeeld. (Artikel 417 G.W.)
6 februari 1976.
672
13. - 01·de van geneesheren. - Beslissing van de raad van be1·oep van de Orde
van geneesheren. - Beslissing tot ve1·minde1·ing van het aantal consultatiekabinetten van d1·ie tot twee en vaststelling welk
van de drie kabinetten moet wo1·den opgeheven. - Redengeving. - vVanneer de
raad van beroep van de Orde van geneesheren het in afzonderlijke steden gelegen aantal consultatiekabinetten van
een geneesheer van drie tot twee vermindert, omdat deze toestand een gevaar oplevert voor de continui:teit van
de zorgen, de regels inzake plichtenleer
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en de confraterniteit, beslist hij in feite
en derhalve soeverein welk van de drie
kabinetten moet worden opgeheven om
dit gevaar te verhelpen wegens de verspreiding van de activiteit van de geneesheer, zonder, bij gebreke van een conclusie dienaangaande, zijn beslissing dat
de activiteiten tot de ene kabinetten
veleer dan tot het andere kabinet moet
beperkt worden, te moeten motiveren.
13 februari 1976.
689

14. ~ Orde der geneesheren.
Provinciale raad die geen beslissing heejt
genomen binnen een termijn van zes
maanden vanaf de indiening van de
lclacht of van het verzoelcsch1-ijt. ~ V oorwaarden waa1'0nder de zaalc bij de 1·aad
van be1·oep aanhandig lean w01·den gemaalct. ~ Wanneer de provinciale raad
van de Orde der geneesheren geen beslissing heeft kunnen nemen binnen een
termijn van zes maanden vanaf de
indiening van de klacht of van het verzoek, kan de raad van beroep, zelfs zonder uitzonderlijke redenen, op verzoek
van de betrokken geneesheer of van de
assessor van de provinciale raad of nog
van de voorzitter van de nationale raad
samen met een vice-voorzitter van de
hele zaak kennis nemen. (Artt. 20 en
24 K.B. nr. 79 van 10 november 1967
betreffende de Orde der geneesheren ;
art. 28 K.B. van 6 februari 1970 tot
regeling van de organisatie en de Werking· der raden van de Orde der geneesheren.)
12 maart 1976.
803

15. ~ 01·de der geneesheren. ~ Rechtspleging voor de mad van be1·oep. ~Recht
van de geneesheer en van zijn raadslieden
op inzage van het dossier alsmede van de
stulclcen die v661· het sluiten van de debatten bij het dossier worden gevoegd.
~ Omvang. ~ Krachtens artikel 31,
lid 2, van het koninklijk besluit van
6 februari 1970 tot regeling van de
organisatie en de werking der raden van
de Orde der geneesheren, kunnen de
voor de raad van beroep van de Orde
der geneesheren opgeroepen geneesheer
en zijn raadslieden weliswaar v66r de
terechtzitting inzage nemen van het
dossier van de rechtspleging, doch geen
wettelijke of verordenende bepaling verplicht de raad van beroep aan de betrokken geneesheer op een andere wijze
kennis te geven van de stukken die v66r
het sluiten van de debatten bij het dossier worden gevoegd.
12 maart 1976.
803
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16. ~ Orde det· geneesheren. ~ Rechtspleging voor de mad van beroep. ~ Stulc
dat tijdens het geding in hager beroep
v66r het sluiten van de debatten bij het
dossier is gevoegd. - Geneeshee1· die M'
inzage heeft lcunnen van nemen. - Geen
schending van de rechten van de verdediging. -De rechten van de verdediging
van de voor de raad van beroep van de
Orde van geneesheren opgeroepen geneesheer worden niet geschonden, wanneer tijdens het geding in hager beroep
v66r het sluiten van de debatten een
stuk bij het dossier is gevoegd, als uit
geen gegeven van de rechtspleging blijkt
dat de betrokken geneesheer van dit
stuk geen kennis heeft kunnen nemen
of dat hem de inzage ervan werd geweigerd.
12 maart 1976.
803

GERECHTSDEURWAARDER.
1 . - Ve1·voe1'geld.- Burgerlijlce zalcen.
- Forfaitair vastgesteld. - Het vervoergeld van de gerechtsdeurwaarders voor
de akten in burgerlijke zaken is forfaitair vastgesteld. (Artt. 519 en 520 G.W.;
art. 15 K.B. van 12 september 1969.)
10 september 1975.
53

2.- Ve1·voe1'geld.- Burgerlijlce zaken.
V e1•deling voo1' de alcten die tijdens
een zelfde 1·eis en in dezelfde plaats zijn
opgemaalct. - Een zelfde plaats. - Beg1·ip. - Voor de verdeling van het vervoergeld van de gerechtsdeurwaarders
voor de akten die in burgerlijke zaken
tijdens een zelfde reis en in dezelfde
plaats zijn opgemaakt, moet onder een
zelfde plaats worden verstaan een zelfde
gemeente, deel van een gemeente of een
zelfde gehucht waarvan sprake in het
boek der wettelijke afstanden. (Artikelen 519 en 520 G.W. ; art. 15 K.B.
van 12 september 1969.)
10 september 1975.
53

GERECHTSKOSTEN.
1. - Burgerlijlce zalcen. ~ Tarief voo1·
de alcten van de ge1·echtsdeurwaarders. Artilcel 519 en 520 van het Get·echtelijk
W etboek. ~ Bepalingen van openbm·e
orde. - De artikelen 519 en 520 van het
Gerechtelijk W etboek betreffende het
tarief voor de akten van de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke zaken zijn
bepalingen die de openbare orde raken.
10 septe1nber 1975.
53
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2. - Burget·lijke zaken. - Tariej voor
de akten van de gerechtsdeut·waarders. Vervoergeld. - Forjaitair vastgesteld. Het vervoergeld van de gerechtsdeurwaarders voor de akten in burgerlijke
zaken is forfaitair vastgesteld. (Artikelen 519 en 520 G.vV. ; art. 15 K.B. van
12 september 1969.)
10 september 1975.
53
3. - Burgerlijke zaken. - Tarief voor
de akten van de gerechtsdeurwaat•det·s. V ervoergeld. - V erdeling voor de akten
die tijdens een zelfde reis en in dezeljde
plaats zijn opgemaalct. Een zeljde
plaats. - Beg1'ip. - Voor de verdeling
van het vervoergeld van de gerechtsdeurwaarders voor de alden die in burgerlijke zaken tijdens een zelfde reis en
in dezelfde plaats zijn opgemaakt, moet
onder een zelfde plaats worden verstaan
een zelfde gemeente, deel van een gemeente of een zelfde gehucht waarvan
sprake in het boek der wettelijke afstanden. (Artt. 519 en 520 G.W.; art. 15 K.B.
van 12 september 1969.)
10 september 1975.
53

4. - Burgerlijlce zaken. - Rust- en
overlevingspensioen.
Oassatiegeding.
Oassatieberoep van de Rijlcsdienst
Aannevoor werknemerspensioenen. ming van het cassatieberoep. - Veroordeling van de eiser in de kosten. -Wanneer, op de voorziening van de Rijksdienst voor werknemerspensioenen, het
Hof een beslissing op een vordering
welke is gegrond op de wetgeving inzake
rust- en overlevingspensioenen der werknemers en werd ingesteld door of tegen
een gerechtigde vernietigt, veroordeelt
het de eiser in de kosten van het cassatiegeding. (Artt. 580, 2°, 1017, lid 2,
en 1ll1, lid 4, G.W.)
lO september 1975 en 28 januari 1976.
55 en 624

5.- Strajzaken.- Oassatiegeding.Voorziening van de burgerlijlce partij. Betekening van de voorziening aan partijen wam·tegen z~j niet is gericht. Kosten van deze betekeningen ten laste
van de burgerlijke partij. - De kosten
van betekening van een voorziening
aan partijen waartegen zij niet is gericht
blijven ten laste van de eiser.
29 september 1975.
127
6. - Strajzalcen. Vet·oordeling van
twee beklaagden. - Misdrijven gepleegd
door beide beklaagden en misdrijven ge-

pleegd door een van hen. - Hoofdelijke
veroordeling van de belclaagden in alle
kosten van eerste aanleg en hager beroep.
- V oorwaarde. - Niet wettelijk is de
hoofdelijke veroordeling van twee beklaagden in alle kosten van eerste aanleg en hoger beroep van de strafvordering, als een van de beklaagden enkel
voor een deel van de ten laste van de
andere bewezen geachte misdrijven schuldig verklaard wordt en de beslissing
niet vaststelt dat alle kosten veroorzaakt werden door de misdrijven welke
door beide beklaagden werden gepleegd.
(Art. 50 S.W.)
28 oktober 1975.
270

7. - Strajzaken. - Strajvordm·ing. Hoger beroep van een van twee veroordeelde
beklaagden en van het openbaar ministet·ie tegen beide beklaagden. - V eroordelende beslissing in hager beroep even gunstig zoniet gunstiger vom· de belclaagden
dan de beroepen beslissing. - V erom·deling van de belclaagde die hager beroep
heejt ingesteld in alle kosten van hoge1'
beroep. - Onwettelijlcheid. - Wanneer,
op het hoger beroep van een van twee
veroordeelde beklaagden en van het
openbaar ministerie tegen beide beklaagden, de rechter in hoger beroep een voor
beide beklaagden even gunstige zoniet
gunstiger beslissing van veroordeling
uitspreekt dan de eerste rechter, mogen
alle kosten van hoger beroep niet ten
laste gelegd worden van de beklaagde
die hoger beroep heeft ingesteld. (Art. 3
wet van 1 juni 1849.)
28 oktober 1975.
270
8. - Burgerlijlce zaken. - Arbeidsongeval. - Rechter in hager beroep die de
vordering van de werlcnemer verwerpt. Rechter die de werlcnemer in de kosten
van beide gedingen veroot·deelt. - Geen
vaststelling van de tergende en roekeloze
aard van de vordering en van het hoget·
beTOep. Onwettelijke veroordeling. Onwettelijk is de beslissing van de rechter in hoger beroep die, bij de verwerping van de vordering van een werknemer welke gegrond is op de arbeidsongevallenwetgeving, de werkgever in de
kosten van beide gedingen veroordeelt
zonder vast te stellen dat de vordering
en het hoger beroep van de werknemer
roekeloos en tergend waren. (Art. 68
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
10 december 1975.
451
9. - Strafzaken. - Veroordeling van
verschillende belclaagden wegens ajzon-

GEREOHTSKOSTEN.

derlijke misdrijven. Hoofdelijke verOO?'deling in de kosten van de strafvordering. - Onwettelijkheid. - Onwettelijk is de hoofdelijke veroordeling van
verschillende beklaagden in de kosten
van de strafvordering, wanneer de beklaagden wegens onderscheiden misdrijven zijn veroordeeld. (Art. 50 S.W.)
15 december 1975.
466
10. - Strafzalcen. - Burgerlijke partij die niet het initiatief tot de strafvorde?·ing heeft genomen. Facultatieve
veroordeling in de kosten van deze rechtsvordering. - Soevereine beoordeling door
de jeitenrechter. - Wanneer de burgerlijke partij niet het initiatief tot de
strafrechtsvordering heeft genomen, is
de strafrechter er niet toe verplicht de
in het ongelijk gestelde burgerlijke partij in de kosten van deze rechtsvordering
te veroordelen ; hij beoordeelt soeverein
of en in welke mate de burgerlijke partij
in deze kosten moet veroordeeld worden. (Artt. 162, 194 en 211 Sv.)
16 december 1975.
473

11. - Strafzaken. - Vm·oordeling van
de beklaagde in alle kosten van de strafvordering. - V eroordeling impliceert dat
de misdrijven, waaraan de beklaagde
schuldig wordt bevonden, het geheel van
de kosten hebben veroorzaalct.- De feitenrechter beoordeelt soeverein in welke
mate de ten laste van de beklaagde vastgestelde misdrijven de kosten van de
vervolging hebben veroorzaakt; wanneer de beklaagde in aile kosten van de
strafvordering wordt veroordeeld impliceert deze beslissing dat de misdrijven,
waaraan hij schuldig wordt bevonden,
het gehee1 van de kosten hebben veroorzaakt. (Artt. 102, 194 en 211 Sv.)
16 december 1975.
473

13. - Burgerlijke zalcen. - Oassatiegeding. - Middel van niet-ontvankelijkheid, door de ve1·weerder tegen de voorziening aangevoerd, niet aangenomen. Memorie van wederantwoord. - Kosten
in beginsel ten laste van de verweerder
in de voorziening, zelfs indien de voorziening wordt verworpen. Beslissing
van het Hof. - Wanneer het middel
van niet-ontvankelijkheid door de verweerder tegen een voorziening in burgerlijke zaken aangevoerd niet wordt
aangenomen, moeten de kosten van de
memorie van wederantwoord in beginsel, zelfs in geval van verwerping van
de voorziening, door de verweerder worden gedragen en worden zij door het
Hof te zijnen laste gelegd. (Art. 11ll,
lid 4, G.W.)
29 januari 1976.
629
14. - Strafzalcen. - Belclaagden vervolgd en ve1·oordeeld wegens onderscheidene feiten. Hoger beroep van een
belclaagde en hager beroep van het openbaa?' ministe1'ie tegen beide beklaagden.
- Bevestiging door de rechter in hager
beroep. - Veroordeling van de beklaagde
die hoge?' beroep instelt in de kosten van
het hager beroep van het openbaar ministerie tegen de andere belclaagde. - Onwettigheid. - W anneer twee beklaagden,
die wegens onderscheidene feiten vervolgd werden, door de eerste rechter
veroordeeld zijn, de ene hoger beroep
instelt en het openbaar ministerie in
hoger beroep komt tegen beiden, kan
de rechter in hoger beroep, die de beslissing van de eerste rechter bevestigt, de
kosten van het hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen de tweede
beklaagde niet ten laste leggen van de
beklaagde die hoger beroep heeft ingesteld. (Art. 3 wet van 1 juni 1849.)
3 februari 1976.

12.- Burgerlijke zaken.- Arbeidsongeval. - Geding tussen de getroffene 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 aile 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.
24 december 197 5.
506
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15. - Burgerlijke zaken. We?·lcloosheidsverzelcering. Oassatiegeding.
- V oo1·ziening van een gerechtigde tegen
de beslissing op een vordering · ingesteld
door of tegen de Rijlcsdienst voor arbeidsvoorziening. Voorziening verworpen.
V eroordeling van verweerder in de
lcosten. - W anneer het Hof de voorziening van een gerechtigde tegen de
beslissing over een vordering, gegrond
op de wetgeving inzake werkloosheid
en ingesteld door of tegen de Rijksdienst
voor arbeidsvoorziening, verwerpt, veroordeelt het verweerder in de kosten
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van het cassatiegeding. (Artt. 580, 2°,
1017, lid 2, en 1ll1, lid 4, G.W.)
25 februari 1976.
741

16. - Bu1·gerlijlce zaken. - Rust- en
overlevingspensioen de1· zelfstandigen. Gassatiegeding. V oorziening van het
Rijlcsinstituut voor de sociale Ve?'zelce?'ingen der zeljstandigen tegen een beslissing
op een rechtsv01·dering van een ?'echthebbende. V oorziening aangenomen. V e1•oordeling van de eiser in de lcosten.
- W anneer het Hof, op voorziening van
het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, een beslissing vernietigt welke werd gewezen op
een rechtsvordering gegrond op de wetgeving inzake rust- en overlevingspensioenen der zelfstandigen en ingesteld
door een rechthebbende, veroordeelt
het de eiser in de kosten van het cassatiegeding. (Artt. 580, 1°, 1017, lid 2,
en 1ll1, lid 4, G.W.)
3 maart en 26 mei 1976.
756 en 1067
17. - Strajzalcen. - Beklaagden vervolgd wegens ve1·schillencle jeiten. - Ve1'oordeling van de ene en m·ijspmak van
de andere. - Ve1·oordeling van de eerstgenoemde in alle lcosten van de st1·ajvo1·dering.- Voorwaarcle.- Wanneer twee
beklaagden wegens verschillende feiten
vervolgd worden en de ene veroordeeld
en de andere vrijgesproken wordt, kan
de rechter de gezamenlijke kosten van
de strafvordering slechts ten laste van
de veroordeelde leggen, mits hij vaststelt
dat ze alle veroorzaakt zijn door het
misdrijf dat de veroordeelde heeft gepleegd.
15 maart, 24 mei en 29 juni 1976.
817, 1047 en 1225

18.- Stmjzalcen. - Ve1'D01'deling van
Ve1'Schillende beJclaagden wegens eenzelfde
misd1•ijj en wegens ajzonderlijlce misd?·ijven. - Hoofdelijlce veroordeling in alle
kosten van de strajv01·dering. Voo1'waa1•de. - Onwettelijk is de hoofdelijke
veroordeling van verschillende beklaagden in alle kosten van de strafvordering,
wanneer sommige van hen slechts schuldig werden bevonden aan een gedeelte
van de misdrijven die aan een andere
beschuldigde ten laste werden gelegd,
en wanneer de beslissing niet vaststelt
dat alle kosten werden veroorzaakt door
de misdrijven welke aan de beschuldigden gemeen zijn. (Art. 50 S.W.)
15 maart en 31 mei 1976.
818 en 1085

19. - Btt1'gerlijke zalcen. - Sluiting
van ondernemingen. Gassatiegeding.
V oorziening van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van
ondernemingen ontslagen werlcnemers tegen een beslissing op een 1'echtsvordering
van een ge1·echtigde. - Voorziening aangenomen. Ve1'D01'deling van de eise1·
in de kosten. - W anneer het Hof, op
voorziening van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van
ondernemingen ontslagen werknemers,
een beslissing vernietigt welke is gewezen op een vordering gegrond op de
wetgeving inzake sluiting van ondernemingen en ingesteld door een . gerechtigde, veroordeelt het de eiser in de
kosten van het cassatiegeding. (Artikelen 580, 2°, 1017, lid 2, en llll, lid 2,
G.W.)
831
17 maart 1976.
20. - Strajzaken.
Benadeelde pe1'soon die de dader van de schade rechtstreeks dagvaardt voor een strajge1·echt. Kosten van de burgerlijlce rechtsvordering.
- De kosten van het exploot, waarbij
een door een misdrijf benadeelde persoon de beweerde dader van de schade
rechtstreeks voor de correctionele rechtbank of de politierechtbank doet dagvaarden, zijn geen kosten van de. strafvordering maar wel kosten van de bcu'gerlijke rechtsvordering.
22 maart 1976.
854

21. - Stmjzalcen. - V onnis wam·bij
de belclaagde en de burgerrechtelijlc aanspralcelijlce partij worden veroordeeld. Rechter in hoge1· beroep bij wie enlcel de
stmjvordering aanhangig is. - Rechte1·
in hager be1·oep die de belclaagde van vm·volging ontslaat en de bttrgerrechtelijk
aanspmkelijlce partij buiten de zaalc stelt.
- Geen ve1·oo1'cleling van de burgerlijke
partij in de kosten van de stmjvordering
mogelijk. - De burgerlijke partij wier
rechtsvordering door de rechter in eerste
aanleg definitief werd toegewezen, kan
in hoger beroep niet tot de kosten van
de strafvordering worden veroordeeld,
als de .rechter in hoger beroep, bij wie
alleen deze rechtsvordering aanhangig
is, de beklaagde van vervolging ontslaat
en de burgerrechtelijk aansprakelijke
partij buiten de zaak stelt. (Artt. 162,
194 en 2ll Sv.)
22 maart 1976.
854
22. - Bu1·gerlijke zaken. - Gassatiegeding. - BM·oepszielcte. - Bevoegclheid
van het fonds voor beroepszielcten. ·

GRONDWET.

Voorziening aangenomen. ~ V eroordeling
van de eiser in de kosten. ~ Wanneer,
op de voorziening van het Fonds voor
beroepsziekten, het Hof een arrest vernietigt van een arbeidshof, dat beslist
heeft over een rechtsvordering welke
gegrond is op de wetten betreffende de
schadeloosstelling voor beroepsziekten,
veroordeelt het de eiser in de kosten.
(Art. 53 wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoi:ird.
bij ICB. van 3 juni 1970.)
14 april 1976.
947
23. ~ Burgerlijke zaken. ~ Partijen
die onderscheidenlijk omtrent een geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld. ~ Omslag
van de kosten door de feitem·echtm·. ~
Wanneer de partijen onderscheidenlijk
omtrent enig geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld, kan de feitenrechter
een der partijen in alle kosten veroordelen of het bedrag ervan over hen omslaan. (Art. 1017, lid 1, G.W., gewijzigd
bij art. 15 van de wet van 24 juni 1970;
art. 97 Grondwet.)
20 mei 1976.
1042
24. ~ Strafzalcen.
V eroordeelde
eise1· in hager beroep. ~ Openbaar ministet·ie dat tegen hem en tegen een vrijgesproken medebeklaagde hoge1· beroep aantelcent. ~ Bevestiging doo1· de 1·echter in
hager beroep. ~ Veroordeling van de
veroo1·deelde in alle lcosten van het hager
beroep. ~ Onwettelijkheid. ~ Stelt een
veroordeelde hoger beroep in en tekent
het openbaar ministerie hoger beroep
aan tegen hem en tegen een vrijgesproken medebeklaagde, dan moeten de
kosten van het hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen de laatstgenoemde, in geval van bevestiging van
de vrijspraak, ten laste van de Staat
blijven. (Art. 3 wet van 1 juni 1849.)
24 mei 1976.
1047

25. ~ Strafzalcen. ~Hoger beroep van
de ve1·oordeelde. ~ Hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen de ve1·oordeelde
en tegen medeve1·oordeelden. ~ Bevestiging
door de rechter in hoge1· beroep. ~ TTeroo?·deling in hoge1• be1·oep in alle lcosten
van het hager beroep. ~ Onwettelijkheid.
- W anneer een veroordeelde hoger beroep instelt en het openbaar ministerie
in hoger beroep komt tegen hem en
tegen de medeveroordeelden, moeten de
kosten van het hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen de laatstgenoemden, in geval van bevestiging van
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de straf, ten laste van de Staat blijven.
(Art. 3 wet van 1 juni 1849.)
1220
28 juni 1976.

GRONDWET.
1. ~ Artilcel 19. ~ Gemeenteverordening, waarbij alle samenscholingen, alle
verkeer in groepen, alle optochten buiten
deze waarvoo1· bijzondere toelating werd
verleend, verboden zijn. - Verbod beoogt
alleen de samenscholingeri in open lucht. ~
Krachtens artikel 19 van de Grondwet
kunnen alleen de bijeenkomsten in open
lucht aan een voorafgaand verlof onderworpen worden ; het vonnis waarbij de
beklaagde wordt veroordeeld omdat hij
aan een samenscholing heeft deelgenomen
met overtreding van een gemeentelijk
politiereglement moet dus vaststellen
dat deze samenscholing een bijeenkomst
in open lucht was.
3 november 1975.
296
2. - Gelijlcheid van de Belgen voor de
Artikel 6 van de
wet. ~ Beg1ip. Grondwet betekent dat alle Belgen zich
gelijkerwijze aan de voorschriften van
de wet moeten onderwerpen, zoals zij
allen hetzelfde recht hebben om de
bescherming ervan in te roepen.
20 november 1975.
359

3. ~ Bevoegdheid van het Hof van
cassatie om na te gaan of de interpretatie
do01· de feitenrechtet• van wettelijlce of VM'ordenende bepalingen conform de G?·ondwet is.- Het Hofvan cassatie is bevoegd
om na te gaan of de interpretatie door
de feitenrechter van wettelijke of verordenende bepalingen conform de Grondwet is. (Impliciete oplossing.)
20 november 1975.
359

4.

~ Gelijlcheid voor de wet.~ Begrip.
De grondwettelijke regel van de gelijkheid der Belgen voor de wet wordt niet
geschonden door de rechter die, bij de
interpretatie van een wet, beslist dat zij
vermag de betaling van zekere bijdrage
op te leggen in bepaalde gevallen of
wegens bepaalde feiten teneinde het
uitbetalen van bepaalde sociale voordelen aan bepaalde arbeiders mogelijk
te maken, op voorwaarde dat deze interpretatie insluit dat al degenen die zich
in dezelfde toestand bevinden op dezelfde wijze behandeld worden, dat die
arbeiders niet beoordeeld worden door
enig onderscheid tussen individuen dat
door een andere grondwettelijke regel of
regel van internationaal recht of van
~
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gemeenschapsrecht is verboden en tenslotte dat dit onderscheid niet willekeurig is.
14 januari 1976.
547

den geschonden door het enkel feit dat
de concessionaris van een openbare
dienst, zoals degene die met de exploitatie van een haven wordt belast, voor
de werking van die dienst, een exclusiviteit verleent voor de bevoorrading in
bepaalde goederen.
30 januari 1976.
632

5. - Artikel 6 en 6bis. - Gelijkheid
voor de wet.- Discriminatieverbod inzake
genot van de rechten en vrijheden. Begrip. - Hoewel ingevolge de gelijkheid voor de wet en het discriminatieverbod inzake het genot van de aan de
Belgen toegekende rechten en vrijheden
zij die een beroep doen op een openbare
dienst gelijkelijk moeten worden behande1d, valt daaruit niet af te leiden
dat de artikelen 6 en 6bis van de Grandwet die deze gelijkheid waarborgen wor-

6. Gelijkheid van de Belgen voo1·
de wet. - Begrip. - Het beginsel van de
gelijkheid van aile 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.)
9 juni 1976.
1130

H
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HERSTEL IN EER EN RECHTEN.

Inpandgeving. - Wet van 25 oktober
1919, gewijzigd bij het koninklijk besluit
nr. 282 van 30 maart 1936. - Tegeldemaking van de handelszaak. - Rechtspleging geregeld bij de artikelen 4 tot 10
van de wet van 5 mei 1872. - Hoewel
de inpandgeving van een handelszaak,
geregeld bij de wet van 25 oktober 1919,
gewijzigd bij het koninklijk besluit
nr. 282 van 30 maart 1936, onderworpen
is aan andere bijzondere regels dan die
welke van toepassing zijn op het pand
waarvan sprake in de artikelen 2073 tot
2084 van het Burgerlijk W etboek en in
de wet van 5 mei 1872 houdende herziening van het W etboek van koophandel
betrekkelijk het pand en de commissie,
is de rechtspleging inzake de tegeldemaking van de in pand gegeven handelszaak geregeld bij de artikelen 4 tot 10
van de wet van 5 mei 1872. (Art. 12
wet van 25 oktober 1919.)
8 april 1976.
915

1. - Strafzaken. - Eiser die in het
buitenland vm·blijft of e1· heeft verbleven. De procureur des Konings kan de over te
leggen verklaringen bepalen of zich de
nodige bescheiden verschaffen. - Wannear de veroordeelde, die een verzoek tot
herstel in eer en rechten heeft ingediend,
in het buitenland verblijft of er heeft
verbleven, bepaalt de procureur des
Konings die van het verzoek kennis heeft
gekregen welke verklaringen moeten
worden overgelegd ter vervanging van
de verklaringen waarvan sprake in artikel 629, 4°, lid 1, van het Wetboek van
strafvordering of verschaft hij zich de
nodige bescheiden. (Art. 629, 4°, lid 1
en 2, Sv.).
23 december 1975.
501

HELING.
Bestanddelen. Bestanddelen van
heling zijn bezit of detentie van een door
middel van een misdaad of wanbedrijf
van een derde bekomen voorwerp en de
voorafgaande of gelijktijdige wetenschap
van de onrechtmatige oorsprong van dit
voorwerp; de wil om dit voorwerp te
onttrekken aan de nasporingen van de
eigenaar kan een gegeven zijn om deze
wetenschap te beoordelen. (Art. 505
S.W.)
3 november 1975.
292

2. - Strafzaken. - Eiser die in het
buitenland vm·blijft of er ve1·bleven heeft.
- Arrest van de kame~· van inbesch1ddigingstelling waarin niet wordt vastgesteld
dat de regel van artikel 629, 4°, lid 1 en 2,
van het W etboek van strafvordering in
acht genomen is en de redenen niet worden
opgegeven waarom die regel ten deze niet
van toepassing zou zijn. - Beslissing dat
niet bewezen is dat de verzoeker in het
buitenland een vaste ve?·blijfplaats heeft. Geen gemotivem·de beslissing.- Wanneer
de veroordeelde, die een verzoek tot
herstel in eer en rechten heeft ingediend,
in het buitenland verblijft of er heeft
verbleven, is niet regelmatig met redenen
omldeed het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat beslist dat
niet bewezen is dat de verzoeker een

HERZIENING. -

HOF VAN ASSISEN.

vaste verblijfplaats in het buitenland
heeft gehad zonder vast te stellen dat de
regel van artikel 629, 4°, lid 1 en 2, van
het W etboek van strafvordering in acht
genomen is of zonder de redenen op te
geven waarom die regel ten cleze niet
van toepassing zou zijn.
23 december 1975.
501

HERZIENING.
1. V e1·oo1·deling uitgesproken doo1·
een hof van beroep. - Aanvraag tot herziening wegens een nieuw feit. - Met
redenen omkleed gunstig advies van het
hof van beroep belast met het onderzoek
van de aanvraag. - Regelmatige 1"echtspleging. Vemietiging van de ve?·oordeling. - Verwijzing naaT een andm· hof
van beroep dan datgene dat het vernietigd
ar1·est heeft gewezen. - vVanneer het hof
van beroep, belast met het onclerzoek
van de aanvraag tot herziening, wegens
een nieuw feit, van een door een hof van
beroep uitgesproken veroorcleling, het
met reclenen omldeecl advies heeft uitgebracht clat er grand bestaat tot herziening, vernietigt het Hof van cassatie
de veroorcleling wanneer het vaststelt clat
de rechtspleging regelmatig is, en verwijst
de zaak naar een ander hof van beroep
clan clatgene dat het vernietigt arrest
heeft gewezen. (Art. 445 Sv.)
15 maart 1976.
815
2. - Omstandigheden wellce de veroordeelde ten tijde van het geding niet heeft
kunnen aantonen. Verklaringen van
gettdgen. - Ve1·oordeelde die niet bewijst
dat hij de thans doo1· hem aangevoe1·de
getttigenissen ten tijde van het geding niet
heeft kunnen inroepen. - Niet ontvanlcelijke aanvraag. - Niet ontvankelijk is
de aanvraag tot herziening gegrond op
een omstandigheid dat de veroorcleelde
ten tijcle van het geding niet had kunnen
aantonen, wanneer die veroordeelcle de
onmogelijkheicl niet bewijst, waarin hij
zich bij de te zijnen laste ingestelcle vervolgingen bevond, om de door hem tot
staving van zijn aanvraag aangevoerde
getuigenissen in te roepen. (Art. 443,
3° Sv.)
18 mei 1976.
1035

HOF VAN ASSISEN.
1. - Samenstelling. - Assesso1•en.
Aanwijzing door de voo1·zitter van de
1·echtbank van ee1·ste aanleg in de zetel
waarvan de assisen wo1·den gehouden. Beg1•ip. - Door enkel het beginsel te
CASSATIE,

1976. -

43
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vermelclen van de keuze tu:ssen de oudstbenoemcle onclervoorzitters en de rechters, laat artikel 121 van het Gerechtelijk
W etboek de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg in de zetel waarvan
de assisen worden gehouden oorclelmi
welke aanwijzingen, rekening houdende
met de behoeften van de dienst zowel in
het hof van assisen als in de rechtbank,
het beste zouden zijn voor de rechtsbedeling ; claaruit volgt dat wanneer
hij niet de oudstbenoemde magistraten
aanwijst, de voorzitter niet moet vaststellen clat cleze verhindercl zijn wegens
hun clienst, of wegens een andere wettige
oorzaak, en evenmin de assessoren moet
kiezen tussen de magistraten die op de
tabel onmiddellijk volgen op die welke
zouden verhinderd zijn.
2 februari 1976.
646

2. - Ju1·y. - Samenstelling. - Substantiele vormvereisten. De bij de
artikelen 244 en volgende van het Gerechtelijk W etboek bepaalde vormvereisten
betreffende de samenstelling van de
rechtsprekende jury beogen de vrijwaring
van de rechten van de verclediging en
zijn substantieel.
2 februari 1976.
646
3. - Ar1·esten waarbij de opge1·oepen
werkende of toegevoegde gezwm·enen worden vrijgesteld. GeTechtelijk Wetboek,
artikel 243. - Aa1·d van, deze besliasingen.
De arresten waarbij het hof van
assisen, met toepassing van artikel 243
van het Gerechtelijk W etboek, de opgeroepen werkende of toegevoegde gezworenen ambtshalve of op aanvraag vrijstelt zijn louter administratieve hanclelingen waarin de beschuldigden niet
mogen tussenkomen en die aan hun toezicht ontsnappen.
2 februari 1976.
646

4. - ATTesten waaTbij de opge1·oepen
weTkende of toegevoegde gezwoTenen worden vTijgesteld. GeTechtelijk Wetboek,
aTtikel 243. - Tegenwoordigheid van de
beschuldigde. Gerechtelijk Wetboek,
artilcel 242. - Doel van deze tegenwoordigheid. - De bij artikel 242 van het
Gerechtelijk W etboek voorgeschreven
tegenwoorcligheid van de beschuldigde,
wanneer, v66r de opening van de debatten, de gezworenen voor het hof van
assisen worden geroepen en dit hof, met
toepassing van artikel 243 van ditzelfde
wetboek, zowel ambtshalve als op aanvraag uitspraak doet over de vrijstelling
van de opgeroepen werkende of toege-
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voegde gezworenen, heeft tot doel dat
hij zou weten welke gezworenen verwijderd werden van de hem overeenkomstig
artikel 241 van betzelfde wetboek ter
kennis gebrachte lijst.
2 februari 1976.
646

omstandigheid naar voren hebben doen
komen die niet vermeld is in de akte van
beschuldiging en dat de vraag die daarop
betrekking heeft zal gesteld worden.
(Art. 338 Sv.)
17 februari 1976.
707

5. Ver·ooTdelend arTest. Voor·ziening in cassatie van de besch1tldigde
tegen dit aTrest. - Dmagwijdte van dit
beToep. - De beschuldigde die veroordeeld is door het hof van assisen en geen
voorziening in cassatie heeft ingesteld
tegen het verwijzingsarrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling is niet ontvankelijk om, tot staving van een voorziening tegen het veroordelend arrest,
de nietigheid aan te voeren van een
proceshandeling dat aan het verwijzingsarrest is voorafgegaan, daar deze nietigheid gedekt is overeenkomstig artikel 408
van het Wetboek van strafvordering.
17 februari 1976.
706

9. - B1t1·ger·lijke par·tij die niet als
get1tige in haar· eigen zaak lean wor-den
gehoor-d. - BuTger·lijke par·t1j bij wege
van eenvoudige inlichting buiten ede
gehoor·d, kr·achtens de discr·etionai1·e macht
van de vom·zitter·.- Hoewel de burgerlijke
partij niet als getuige in haar eigen zaak
kan worden gehoord, kan de voorzitter
van het hof van assisen haar, krachtens
zijn discretionaire macht, bij wege van
eenvoudige inlichting buiten ede horen.
(Art. 322 Sv.).
17 februari 1976.
707

6. Ver·schillen in de ver·klaTingen
van getHigen. - Geen vorder·ing om ze te
doen vaststellen. - V oor-zitter· niet veTplicht
er- rekening mee te hoHden.- De verplichting voor de voorzitter van het hof van
assisen aantekening te houden van de
verschillen in de verklaringen van getuigen is niet voorgeschreven op straffe van
nietigheid, wanneer van de voorzitter
niet gevorderd werd van deze verschillen
aantekening te houden. (Art. 318 Sv.).
17 februari 1976.
707
7. - V er·zwar·ende omstandigheden. H of van as sis en dat soever·ein ooTdeelt of
der·gelijke omstandigheden uit de debatten
vooTtvloeien. Het hof van assisen
oordeelt soeverein in feite of de debatten
een of meer verzwarende omstandigheden
naar voren hebben doen komen die niet
vermeld zijn in de akte van beschclidiging ; het hof is niet verplicht het deel
van de debatten te bepalen waarin die
omstandigheden zouden tot uiting zijn
gekomen.
17 februari 1976.
707
8. - Ver·zwaTende omstandigheden niet
ve1'meld in de akte van besch1tldiging. H of van assisen dat bij t1tssena1Test v661'
het sluiten van de debatten beslist dat deze
omstandigheden tijdens de debatten naar·
Geen schending
voTen gekomen zijn. van de r·echten van de ver-dediging. Wettelijkheid. De rechten van de
verdediging worden niet geschonden
door het hof van assisen dat v66r het
sluiten van de debatten bij tussenarrest
beslist dat de debatten een verzwarende

10.- Recht van het openbaaT ministm·ie
bijkomende inlichtingen in ie winnen. De procureur-generaal heeft het recht
alle bijkomende inlichtingen in te winnen
die hij nodig acht in een zaak welke voor
het hof van assisen is.
17 februari 1976.
707

11. - Doo1' het openbaar· minister·ie
ingewonnen bijkomende inlichtingen wor·den bij het dossie1' gevoegd. - Vor·m. Geen enkele bepaling verplicht de voorzitter van het hof van assisen te preciseren dat de toevoeging van door het
openbaar ministerie ingewonnen bijkomende inlichtingen bij wijze van eenvoudige inlichting geschiedt.
17 februari 1976.
707

12. - OnderTichtingen aan de gezwo?'enen door· de vom·zitte?' van het Hof van
assisen. - Vaststelling. - Geen enkele
wetsbepaling schrijft op straffe van
nietigheid voor dat in het proces-verbaal
van de zitting de artikelen worden vermeld betreffende de onderrichtingen die
de voorzitter van het hof van assisen met
toepassing van artikel 25 van de wet van
15 mei 1838 moet geven; de vermelding
in dit proces-verbaal dat de voorzitter,
na de vragen te hebben gesteld, de gezworenen heeft herinnerd aan de ambtsverrichtingen die zij te vervullen hebben,
is voldoende om, zelfs zonder uitclrukkelijke verwijzing naar artikel 342 van
het Wetboek van strafvordering, te
bewijzen dat de gezworenen door de
voorzitter werden ingelicht over de wijze
waarop zij krachtens die wetsbepaling
moesten handelen. (Art. 25 wet van
15 mei 1838; art. 342 Sv.)
15 maart 1976.
818
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13.- Getuigen.- Ve1wanten en aanverwanten van de beschuldigden. - Verhoor buiten ede krachtens de dism·etionaire
macht van de voo1·zitte1·. - Wettelijkheid.
- Zelfs wanneer geen enkele partij zich
verzet tegen het verhoor onder ede van
een bij artikel 322 van het Wetboek van
strafvordering bepaalde persoon, welke
op de betekende lijst van de getuigen
voorkomt, kan de voorzitter van het hof
van assisen hem krachtens zijn discretionaire macht verhoren buiten ede en
ter inlichting. (Art. 268 en 269 Sv.)
15 maart 1976.
818
14. - Vragen aan de ju1·y. - Moo1·d.
- JJ!Ieerdere beschuldigden. - Oogmerk
om te doden.- Vmag tegelijk gesteld voor
meedere beschuldigden. Wettelijkheid.
- Een vraag betreffende een hestanddee! van misdrijf dat eigen is aan elk der
beschuldigden zoals het oogmerk om te
doden, kan tegelijk voor alle beschuldigden worden gesteld, wanneer ze enke1 de
bestanddelen van het misdrijf vo1gens de
bewoordingen van de wet vermeldt en
wamwer over de persoonlijke schuld van
elke beschuldigde in verband met zijn
deelneming aan die misdaad een afzonderlijke en onderscheiden vraag werd
gesteld. (Artt. 331 en 336 Sv. ; art. 20
wet van 15 mei 1838.)
15 maart 1976.
818
15. - Toevoeging van stttkken bij het
dossier van de rechtspleging. Vaststelling. -De toevoeging bij het dossier
van de rechtsp1eging van de door het
openbaar ministerie voorgelegde stukken
b1ijkt voldoende uit de vaststelling van
het proces-verbaal van de zitting van
die dag dat de voorzitter van het hof van
assisen die maatrege1 heeft bevolen ; het
proces-verbaal moet bovendien de uitvoering ervan niet verme1den.
15 maart 1976.
818
16. - Getuigenis van een medebeschuldigde. - Medebeschuldigde. - Begrip. Geen enkele wetsbepaling verbiedt dat
een getuigenis onder ede wordt afgelegd
door een getuige die geen medebeschuldigde is, nu hij niet onder een zelfde
beschuldiging valt of niet bij dezelfde
debatten als de beschuldigden betrokken
is, alhoewel hij bij het onderzoek werd
betrokken en naar een andere jusrisdictie
werd verwezen.
15 maart 1976.
818

17.- Vragen van de ju1·y over de deelneming van een beschuldigde aan een

1343

hoojdjeit. - Objectieve en intrinsieke ve1'zwarende omstandigheden waarove1· ajzondedijke vragen zijn gesteld. - Over de
deelneming van de beschtddigde aan de
jeiten die deze omstandigheden opleve1·en
moet geen bijzonde1·e vraag worden gesteld.
- W anneer aan de jury een vraag wordt
gesteld over de schuld van de beschuldigde m.b.t. een hoofdfeit en uit andere
vragen blijkt dat dit feit is gepleegd met
objectieve en intrinsieke verzwarende
omstandigheden, moet over de rechtstreekse en persoonlijke deelneming van
de beschuldigde aan de feiten die deze
omstandigheden opleveren geen bijzondere vraag meer worden gesteld. Artt. 337
en 338 Sv.)
5 april 1976.
898

18.- Vm·wijzingsan·est.- Voorziening
in cassatie binnen tien dagen als bepaald
in artikel 296 van het Wetboek van strafvorde1·ing. Ve1·daging van de zaak
naar een latere zitting. - V oo1·zitter die
opnieuw de beschuldigde ondervraagt. Ondervmging doet geen nieuwe term~jn
ingaan om zich in cassatie te voorzien. W anneer, na een ondervraging van de
beschuldigde door de voorzitter van het
hof van assisen overeenkomstig de artikelen 293 en 296 van het W etboek van
strafvordering, de zaak naar een latere
zitting verwezen wordt, doet de omstandigheid dat de beschuldigde opnieuw
door de voorzitter ondervraagd is geen
nieuwe termijn ingaan om zich in cassatie
te voorzien tegen het verwijzingsarrest.
6 april 1976.
903
19. Beslissingen gewezen na het
verwijzingsarrest, doch v66r het definitiej
ar1·est van het hof van assisen. - Beslissingen die geen uitspraak doen over een
bevoegdheidsgeschil. Voorziening in
cassatie tegen deze beslissingen v66r het
eindarrest. Niet-ontvankelijkheid. Tegen beslissingen gewezen na het arrest
tot verwijzing naar het hof van assisen,
die geen uitspraak doen over een bevoegdheidsgeschil, kan v66r het eindarrest van
het hof van assisen geen cassatieberoep
worden ingesteld. (Art. 416 Sv.)
6 april 1976.
903
20. - Samenstelling van de zetel. Rechter belast met het opmaken van de
definitieve lijst van gezworenen, aangewezen als assessor van de voorzitter van
het hof van assisen, tijdens de dtmr van de
geldigheid van deze lijst. - Wettel~jkheid.
- Opmaken van de definitieve lijst van
gezworenen. Middel waarin k1'itiek
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wo1·dt geoefend op de wijze wam·op deze
lijst is opgemaakt. - Niet-ontvankelijkheid. - Aanwijzing van de vooraf met
het opmaken van de de:finitieve lijst van
gezworenen belaste rechter, als assessor
van de voorzitter van het hof van assisen,
tijdens de duur van de geldigheid van
deze lijst, brengt geen schending mede
van de rechten van de verdediging.
24 mei 1976.
1048
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HoOFDSTUK

I. -

Belastingzaken.

II. - Burgerlijke zaken of
zaken van koophandel.

HooFDSTUK

HooFDSTUK

III. -

Dienstpliahtzaken.

IV. - Strajzalcen (Douane
en Aacijnzen inbegrepen).

HooFDSTUK

V. -

Tuahtzalcen.

21. Verwijzingsa1Test. V 001'Ziening in cassatie van de beschttldigde binnen
tien m·ije dagen na de betekening van het
ar1·est. Onde1·zoelc door het Hoj. Het Hof verwerpt de voorziening die
door de beschuldigde tegen het arrest
tot verwijzing naar het hof van assisen
werd ingesteld v66r het verstrijken van
de termijn van tien vrije dagen na de
betekening van het arrest, wanneer dat
arrest geen van de schendingen van de
wet bevat en niet. is aangetast door een
van de nietigheden die, in de huidige
stand van het geding, voor onderzoek
aan het Hof worden onderworpen.
(Artt. 299 en 416 Sv.).
24 mei 1976.
1053

HOOFDSTUK

22. Betekening van de lijst van de
gezwo1·enen aan de beschuldigde. - Artikel 241 Ge1·eahtelijlc Wetback. - Betekening op een V1'ijdag en opening van de
debatten op de daa1·opvolgende maandag.
- T~jdige betekening. - De betekening
van de lijst van de gezworenen aan de
beschuldigde, die krachtens artikel 241
van het Gerechtelijk \Vetboek moet
geschieden ten minste achtenveertig uren
v66r de opening van de. de batten, geschiedt tijdig op een vrijdag wanneer
de opening van de debatten zal plaatsvinden op de daaropvolgende maandag.
(Art. 52 G.W.)
17 augustus 1976.
1240

1. Btt1'ge1·lijlce zalcen. Hoge1•
beToep tegen een vonnis waarbij eahtscheiding wonlt toegestaan. - Hoge1· be1·oep
moet binnen aaht dagen worden ter kennis
gebmaht van de g1•ijfie1· van de reahtbanlc
die de best1·eden beslissing heeft gewezen. Behoudens ove1·maaht is het vormvoorsahTijt
op st1·ajJe van vm·val voo1·gesah1·even. De termijn van acht dagen waarbinnen
ieder hoger beroep tegen een vonnis
waarbij echtscheiding wordt toegestaan
moet worden ter kennis gebracht van
de griffier van de rechtbank die de
bestreden beslissing heeft gewezen, is
voorgeschreven op straffe van verval ;
de partij die hoger beroep instelt kan
van dit verval slechts ontheven worden
indien zij bewijst dat een geval van
overmacht haar belet heeft zulks tijdig
te doen. (Art. 1273 G.W.)
26 september 1975.
125

23. - Betekening van de lijst van de
getuigen aan de besahttldigde. - Betokening op een V1'ijdag en opening van de
debatten op de daaTOpvolgende maandag.
- Tijdige betekening. -De betekening
van de lijst van de getuigen aan de beschuldigde, die krachtens artikel 315
van het vVetboek van Strafvordering
moet geschieden ten minste vierentwintig
uren v66r hun verhoor, geschiedt tijdig
op een vrijdag wanneer de opening van
de debatten zal plaatsvinden op de daaropvolgende maandag en het verhoor van
de getuigen derhalve niet v66r die maandag zal plaatshebben. (Art. 52 G.W.)
17 augustus 1976.
1240

§ 1. - Vorm. - Ontvankelijkheid. - Door
het openbaar ministerie te verrichten
formaliteiten.
§ 2. - Draagwijdte van het hoger beroep.
- Bevoegdheid van de rechter in hoger
beroep en rechtspleging (eenparigheid).

HOOFDSTUK I.
BELASTINGZAKEN.

HOOFDSTUK II.
BURGERLIJKE ZAKEN
OF ZAKEN VAN KOOPHANDEL.

2. - BuTgm·lijlce zalcen. - Een de1·
paTtijen heeft in Belgie noah woonplaats,
noah ve1·blijjplaats, noah gelcozen woonplaats. - Hoge~· beroep buiten de te1·mijn
van een maancl, verlengd oveTeenlcomstig
aTtilcel 55 van het Ge1·eahtelijlc W etboelc,
vanaj de betelcening van het vonnis.- Nietontvanlcelijlcheicl. - Niet ontvankelijk is
het hoger beroep tegen een vonnis in
burgerlijke zaken dat niet is ingesteld
binnen de termijn van een maand, ver-
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lengd overeenkomstig artikel 55 van
het Gerechtelijk W etboek, te rekenen
van de betekening van dit vonnis, wanneer een partij aan wie het vonnis is
betekend of op verzoek van wie het vonnis is betekend in Belgie noch woonplaats,
noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaats heeft. (Artt. 55 en 1051 G.W.)
(Eerste en tweede zaak.)
30 oktober 1975.
276
3. - Burgerlijke zaken. - Rechter in
hager beroep die niet ontvankelijk verJclaart een hager beroep dat te laat we1·d
ingesteld door een pm·tij die .op het f!1'ondgebied van de Bonds1•epubl%elc Du%tsland
verblijft. - Toepassing van de 1'egels van
het te 's- Gmvenhage op 1 mam·t 1954
gesloten verd1·ag en van de Belgisch-Duitse
ovm·eenkomst van 25 ap1·il1959 betreffende
de overzending van ge1·echtelijlce stttlclcen.
- Geen schending van de 1'echten van cle
verdediging.- De rechten van de verdediging worden niet gescho~den door de
rechter in hoger beroep die, op grond
van de regels inzake overzending van f!e
gerechtelijke stukken waarvan sprake m
het verdrag betreffende de burgerlijke
rechtsvordering, dat op 1 maart 1954 te
's-Gravenhage werd gesloten en goedgekeurd bij de handeling van de wetgevende macht van 28 maart 1958, al~
mede in de overeenkomst van 25 april
1959 tussen de Belgische Regering en de
Regering van de Bondsrepubliek Duitsland tot het vergemakkelijken van de
toepassing van artikel 6 van voornoemd
verdrag niet ontvankelijk verldaart het
hoger b~roep tegen een vonnis i~ burgerlijke zaken dat te laat werd mgest~ld
door een partij die op het grondgeb1ed
van de Bondsrepubliek Duitsland verblijft. (Eerste en tweede zaak.)
30 oktober 1975.
276

4. -:- Btt1'ge1·lijke zalcen. - Onteigening
ten algemenen nutte. - Spoedp1·ocedu~·~· Beslissing van de v1•ede1·echte1' waa1·b%J een
der pa1·tijen bttiten de zaak wordt gesteld
op grand dat deze geen eigenm·es van het
goed is. - Beslissing vatbam· voo1· hager
be1·oep. -De beslissing waarbij de vrederechter, voor wie een vordering tot onteigening ten algemenen n~1tt~ volgens de
spoedprocedure aanhangig Is, een der
partijen buiten de zaak stelt op groJ?-d
dat zij geen eigenares van het goed Is,
is vatbaar voor hoger beroep, zelfs als
het vonnis dat deze beslissing bevat de
provisionele vergoe~ing~n .welke de onteigenaar verschuld1gd IS m een andere
beslissing vaststelt. (Artt. 616 en 1050
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G.W.; art. 8, lid 2, vervat in artikel 5
van de wet van 26 juli 1962.)
30 oktober 1975.
283

5. - Bu1·gerlijlce zalcen. - Incidenteel
hager be1·oep. - Pm·tij die een vonnis
betelcent zonder voorbehoud of berusting
erin v66r de betekening. - Later hoofdberoep van de tegenpartij. - I ncidenteel
be1•oep van de gedaagde in hager beroep.
Geldigheid. - Door te bepalen dat
de gedaagde in hoger beroep te allen tijde
inciclenteel beroep kan instellen, zelfs
indien hij het vonnis zonder voorbehoud
heeft betelcend of er v66r de betekening
in berust heeft, heeft artikel1054 van het
Gerechtelijk W etboek willen bepalen
dat deze betekening en berusting, die
vermoed worden voorwaardelijk te zijn,
in geval van later hoofdberoep van de
tegenpartij niet beletten dat de geclaagde
in hoger beroep incidenteel beroep instelt.
13 november 1975.
333
6. - BurgM·lijlce zalcen. - Incidenteel
hager be1·oep. - Gedaagde in hoge1· be1·oep
Jean op iede1· ogenblilc incidenteel be1·oep
instellen. - G?·enzen - De bepaling van
artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetbock dat de geclaagde in hoger beroep
te allen tijde incidenteel beroep k~n
instellen heeft niet tot doel en kan met
tot gevolg hebben van het beginsel van
het gewijscle af te wijken.
13 november 1975.
333
7. - Btwge1·lijlce zalcen. V onnis
waarbij echtscheiding of scheiding van
tafel en bed wo1·dt toegestaan en de schttldige echtgenoot wonlt ve?'001'deeld tot o?1'de1·hottdsgeld. - Hoge1· be1'0ep dat n%et
ter Jcennis moet gebmcht wo1·den van de
g1·i:ffie1· van de 1'echtbanlc die de best1·e~en
beslissing heeft gewezen. - De beschikkingen van vmmissen waarbij wordt
beslist clat overeenkomstig artikel 1273,
lid 1 en 1306 van het Gerechtelijk Wethoek: hoger beroep, op straffe van nietigheid moet ter kem1is gebracht worden
van 'de griffier van de rechtbank die .f!e
bestreden beslissing heeft gewezen, ZIJn
enke1 de beschikkingen waarbij echtscheiding of scheicling van tafel en bed
wordt toegestaan; bovengenoemde artikelen zijn niet van toepassing wanneer
het hoger beroep slechts betrekking heeft
op een beschikking over het onderhoudsgeld na echtscheiding.
13 november 1975.
334
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8 . - Burge1·lijke zaken. - Ge1·eohtelijk
Wetboek, artikel 1070. Dmagwijdte
van deze bepaling. - Artikel 1070 van
het Gerechtelijk W etboek luidt als volgt :
«De rechtbank van eerste aanleg, in
voorkomend geval de rechtbank van
koophandel, die zitting houdt in tweede
aanleg, beslist over de zaak zelf en daartegen staat hoger beroep open indien het
geschil tot haar bevoegdheid behoorde "·
Zulks onderstelt dat de rechtbank van
eerste aanleg of de rechtbank van koophandel waarbij de zaak bij wege van
hoger beroep aanhangig wordt gemaakt,
de beslissing vernietigt, waarbij de eerste
rechter zich ten onrechte bevoegd heeft
verklaard, hetzij de beslissing, waarbij
de eerste rechter zich onbevoegd verklaart, bevestigt.
4 december 1975.
422

9. - Bu1·ge1'lijke zaken. - Reohtbank
van eerste aanleg waarbij het hoge1• bet•oep
van een vonnis van de vredereohte1• aanhangig is. - Reohtbank die de beslissing
van de m·edereohtet• wijzigt in zoverre hij
de vorde1·ing niet ontvanlcelijk had verklaard en die vervolgens ove1· de zaak
zelj uitspraak doet. - Reohtbank maakt
dusdoende geen toepassing van m·tikel1 0 70
van het Ge1·eohtelijk Wetboelc, dooh doet
uitspraalc als reohte1• in hager be1•oep. De rechtbank van eerste aanleg, waarbij
aanhangig is het hoger beroep tegen een
vonnis van een vrederechter en die niet
vaststelt dat de eerste rechter niet
bevoegd was, doch zijn beslissing wijzigt
in zoverre zij de vorclering niet ontvankelijk had verklaarcl en die vervolgens
over de zaak zelf uitspraak cloet, maakt
geen toepassing van artikel 1070 van
het Gerechtelijk W etboek, doch doet
enkel uitspraak als rechter in hoger
beroep.
4 december 1975.
422
10. Burget·lijke zalcen. Hoger
be1·oep tegen een vonnis met een definitieve
besohikking en een besohikking waarbij
een onderzoeksmaatregel wo1·dt bevolen. Verpliohting voor de 1·eohter in hoge1· be1·oep
uitspmak te doen ove1· het punt dat door
de definitieve besohiklcing is besleoht. Zelfs indien hij, wegens bevestiging van de
onderzoeksmaat1·egel, de zaak, voor het
overige, naa1· de ee1·ste reohte1· moet ve1'wijzen. - Het hoger beroep tegen een
vonnis met eon definitieve beschiklcing
en een beschikking die alvorens recht te
doen een voorafgaande maatregel beveelt,
verplicht de rechter in hoger beroep uitspraak to doen over het punt dat door de

definitieve beschikk:ing is beslecht, zelfs
indien hij, wegens bevestiging van de
door de eerste rechter bevolen onderzoek:smaatregel, voor hot overige de zaak
naar doze rechter moot verwijzen. (Artikel 1068, lid 1 en 2, G.W.)
4 december 1975.
430

11.- Bu1·gerlijlce zaken.- Inoidenteel
be1·oep. - Besohilclcingen van de beroepen
beslissing die doo1• de ge!intimeerde kunnen
bestreden worden. - Zelfs ingeval van eon
beperkt hoofdberoep, kan de ge'intimeerde te allen tijde incidenteel beroep instollen tegen alle beschikkingen van de
beroepen beslissn1.g waardoor hij gegriefd
wordt, voor zover hot mcidenteel beroep
gericht is tegen eon partij die in hot
geding is voor de rechter in hoger beroep.
(Art. 1054 G.W.).
19 december 1975.
487
12.- Burge1·lijlce zaken. - Inoidenteel
be1•oep. - Vorm. - Het incidenteel beroep van artikel1051 van het Gerechtelijk
W etboek kan worden ingesteld hetzij bij
conclusie hetzij bij akte van eon gerechtsdeurwaarder.
19 december 1975.
487
13.- Bu1·gm·lijke zalcen.- Bewijs do01·
getuigen. - Horen van nieuwe getuigen.
Toelaatbaarheid. De rechter in
hoger beroep mag niet weigeren nieuwe
getuigen to horen om de enkele reden
dat de belanghebbende partij in eerst
aanleg doze getuigen niet heeft opgegeven en geen opmerkingen omtrent het
getuigenverhoor heeft gemaakt. (Artikelen 922, 939, 941 en 1042 G.W.)
24 december 1975.
511

14. - Burgerlijlce zalcen. - Verstekdoende appellant. V erpliohting voo1·
de reohte1· de grand van de zaalc te onde1'zoelcen.- Grenzen.- Wanneer de appellant verstek laat gaan, is de rechter in
hoger beroep, die op de conclusie van de
ge'intimeerde het hoger beroep van de
appellant afwijst, slechts verplicht de
grond van de zaak ambtshalve to onderzoeken, in zoverre het beroepen vonnis
zou gegrond zijn op bepalingen van openbare orde of van dwingend rocht. (Implicieto oplossing.)
16 januari 1976.
577
15. - Bu1·gerlijke zalcen. - Beslissing
van de reohter in hager beroep die een hoge1•
beToep ambtshalve onontvankelijlc verklaart,
zonde1· heropening van de de batten te hebben
bevolen. - Onwettelijkheid. -De rechter
in hoger beroep kan niet ambtshalvo een
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hager beroep onontvankelijk verklaren
zonder vooraf de heropening van de
debatten te hebben bevolen. (Artt. 774,
lid 2, en 1042 G.W.).
29 januari 1976.
626

16. ~ BttrgeTlijke zaken. ~ Devolutieve
kracht van het hager beToep. ~ Omvang. ~
W anneer een vordering tot echtscheiding
en tot vereffening en verdeling van de
gemeenschap door de rechtbank verworpen wordt, maakt het niet beperkte hager
beroep de vordering tot echtscheiding
en de vordering tot vereffening en verdeling noodzakelijk aanhangig bij het hof
van beroep. (Art. 1068 G.W.)
6 februari 1976.
669
17. ~ Bu1·ge1·lijke zaken. ~ De 9'echte?"
in hoge1· be1·oep lean enkel uitspmak doen
over de beslissing wellce dam· het hager
beroep van de pm·tijen vom· hem is gebmcht.
~ Beg1·ip. ~ Wanneer de arbeidsrechtbank beslist heeft dat enkel bepaalde
activiteibsjaren in aanmerking mogen
genomen worden voor de berekening van
het rustpensioen van een zelfstandige en
de Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen aileen hager
beroep heeft ingesteld tegen dit vonnis,
kan het arbeidshof niet beslissen dat,
buiten die jaren, andere perioden kunnen
in aanmerking komen voor de berekening
van het pensioen, zonder de grenzen van
het hager beroep te overschrijden of het
gezag van gewijsde van de niet bestreden
bepalingen van het beroepen vonnis te
schenden. (Artt. 24 en 1068 G. W.).
3 maart 1976.
756
18. ~ Bttrge1•lijlce zaken. ~ Pm·tijen
die voo1• een van de in de a1·tilcelen 2 en 3
van de wet van 15 juni 1935 op het geb1·uilc
van de talen in gerechtszalcen bedoelde
9'echtbanken, ove1·eenkomstig a1•tikel 7, § 1,
van die wet, eenstemmig m·agen dat de
rechtspleging in het lh·ans wm·dt voo?"tgezet. ~ Beslissing die weige1•t in te gaan
op het ve1·zoelc. ~ Beslissing die niet vatbaar is voo9• hoge1· bm·oep. ~ Wanneer de
partijen voor een van de in de artikelen 2 en 3 van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik van de talen in gerechtszaken bedoelde rechtbanken, overeenkomstig artikel 7, § l, van die wet,
eenstemmig vragen dat de rechtspleging
in het Frans wordt voortgezet, is de
beslissing die weigert in te gaan op het
verzoek niet vatbaar voor hager beroep
maar wel voor cassatieberoep. (Impliciete
oplossing.)
14 mei 1976.
1024
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19. ~ Burgm·lijlce zaken. ~ Vonnis
van de 1·echtbank van lcoophandel waa1·bij
de vennoten van een on1•egelmatige vennootschap, ambtshalve in staat van faillissement wo?"den vm·lclaard. ~ HogeT beToep
van de gefailleerde vennoten. ~ Devohttieve kracht. ~ Wanneer, rechtdoende op
de hogere beroepen van de vennoten van
een onregelmatige vennootschap onder
een gemeenschappelijke naam tegen een
vonnis van de rechtbank van koophandel,
waarbij zij en niet de vennootschap in
staat van faillissement worden verhlaard,
het hof van beroep vaststelt dat de
onregelmatige vennootschap onder een
gemeenschappelijke naam opgehouclen
heeft te betalen en clat haar krecliet aan
het wankelen is gebracht, client het hof
van beroep, ingevolge de devolutieve
kracht van het hager beroep cler vennoten, de om·egelmatige vennootschap onder een gemeenschappelijke naam en derhalve haar vennoten ambtshalve failliet
te verhlaren.
17 jcmi 1976.
1158
20. ~ Btt?'gerlijlce zalcen. ~ Eindvonnis
of vonnis alvm·ens 9'echt te doen van de
em·ste Techtm·. ~ Het geschil zelf is aanhangig bij de 9'echte?" in hogm· bemep,
zelfs als hij de beslissing van de eerste
9'echtm· vm·nietigt wegens om·egelmatige
samenstelUng van het gerecht. ~ V olgens
de regel van artikel 1068 van het Gerechtelijk W etboek, maakt het hager beroep
tegen een eindvonnis of tegen een vonnis
alvorens recht te doen het geschil zelf
aanhangig bij de rechter in hager beroep.
Hierop is geen uitzondering wanneer de
beroepen beslissing o.m. wegens onregelmatige samenstelling van het gerecht in
eerste aanleg worclt vernietigd. (Eerste
arrest.)
18 juni 1976.
1164
HOOFDSTUK III.
DIENSTPLIOHTZAKEN.

HOOFDSTUK IV.
STRAFZAKEN (DOUANE EN ACOIJNZEN
INBEGREPEN.)

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

21. ~ P9·ocu?"eU9' des Konings die hogeT
bm·oep instelt tegen een vonnis van de
co?'Tectionele 9'echtbanlc. ~ Geen toepassing
van a1•tilcel 205 van het W etboek van strafvorde1·ing. ~ Artikel 205 van het Wet-
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boek van strafvordering is niet van toepassing op het hoger beroep door de
procureur des Konings tegen een vonnis
van de correctionele rechtbank ingesteld.
9 september 1975.
45

22. Strajzaken. Hoger ber·oep
tegen een ver·stekvonnis. - Termijn. De termijn die de veroordeelde heeft om
tegen een verstekvonnis van de correctionele rechtbank hager beroep in te
stellen bedraagt tien dagen na de dag
van de betokening aan deze partij of
aan haar woonplaats. (Art. 203 Sv.)
16 september 1975.
77
23. - Stmjzalcen. - Vonnis op tegenspraak van de politier·eehtbanlc. - Hoger·
ber·oep van de bur·ge1'lijke par·tij. - Ter·mijn. - Hoger beroep van de burgerlijke
partij tegen een vonnis op tegenspraak
van de politierechtbank moet, op straffe
van verval, worden ingesteld binnen de
termijn van artikel 209 van het W etboek
van strafvordering. (Artt. 174 en 203 Sv.)
24 november 1975.
379
24.- Te1·mijn.- Strajzaken.- Verstelcvonnis. - Betelcening overeenlcomstig
artilcel 37 van het Ger·eehtelijlc Wetboelc.Hoger ber·oep van de VM'oor·deelde na het
verstr·ijken van de termijn van artilcel 203,
§ 1, van het Wetboelc van str·ajvorder·ing.Niet ontvanlcelijlc hager beroep. In
strafzaken is niet ontvankelijk het hager
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.
12 januari 1976.
535
§ 2. - Draagwijdte van het hager beraep. Bevaegdheid van de rechter in hager beraep
en rechtspleging (eenparigheid).

25. - Stmjzaken. - Hoger beroep
tegen vonnissen gewezen door· de politiereehtbanken. Toe te wijzen aan de
lcamer·s met dr·ie r•eehters van de eorr·eetionele reehtbank. - Het hager beroep tegen vonnissen gewezen door de politierechtbanken moet worden toegewezen
aan correctionele kamers van de rechtbank van eerste aanleg met drie rechters.
(Art. 92, § 1, 3°, G.W.)
8 september 1975.
29
26. - Stmjzalcen. Verslag van de
te1·eehtzitting van het hoj van ber·oep. -

Hoj van ber·oep dat in eerste en in laatste
aanleg van de zaalc lcennis neemt. - Geen
ver·slag voorgesehr·even. - Het uitbrengen
van het verslag op de terechtzitting van
het hof van beroep door een van de rechters is slechts voorgeschreven als de
zaken in hager beroep worden gewezen.
(Artt. 209, 479 en 483 Sv.)
16 september 1975.
76

27.- Stmjzaken.- Stmjvor·dm·ing.Hoger ber·oep van de belclaagde alleen. Verzwar·ing van de in eerste aanleg uitgespr·olcen VM'oordeling. Onwettelijlcheid. - De beklaagde kan op zijn hager
beroep alleen niet worden veroordeeld
tot een zwaardere straf dan die. welko
door de eerste rechter is uitgesproken.
(Artikel 202 Sv.; art. 7 wet van 1 mei
1849.)
16 september en 25 november 1975.
77 en 388
28. - Stmjzalcen. - Hogere beroepen
van de beklaagde en van het openbaar·
ministerie. - Niet-ontvanlcelijlcheid van
het hager· beroep van het openbaar ministerie. - V er·zwar·ing van de veroor·deling
in eerste aanleg. - Onwettelijlcheid. W anneer de beklaagde en het openbaar
ministerie hager beroep hebben ingesteld tegen een veroordelend vonnis en
het hager beroep van het openbaar
ministerie niet-ontvankelijk is verklaard,
kan de beklaagde tot geen zwaardero
straf worden veroordeeld dan die welke
in eerste aanleg tegen hem is uitgesproken (Art. 202 Sv.)
22 september 1975.
108

29. - Stmjzalcen. - Eenstemmigheid.
Beslissing in hoge1· beroep die de
belclaagde aan een bijkomend jeit sehuldig
ve1'lclaart. - Bevestiging van de door de
ee1•ste reehter· uitgesprolcen straj. .,-- Eenstemmigheid ver·eist. - W anneer de correctionele rechtbank een beldaagde heeft
veroordeeld wegens een misdrijf met
beperking tot zekere feiten waarvan
sprake in de telastlegging, kan het hof
van beroep, zelfs indien het de door de
eerste rechter uitgesproken straf bevestigt, de telastlegging niet << zonder enige
beperking '' bewezen verldaren zonder
vast te stellen dat het dienaangaande met
eenparige stemrnen van zijn leden heeft
beslist (Art. 2llbis Sv.)
29 september 1975.
132
30. - Stmfzalcen. - Hogere be1'0epen
van het openbaar· ministerie en van de
btwge1'lijlce par·tij. Reel~ter· in hager·
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beroep mag de belclaagde niet ontlasten
van de ve1'0o1·deling tot sohadeve1•goeding.
- Op de enkele hogere beroepen van het
openbaar ministerie en van de burgerlijke partij, . mag de rechter in hoger
beroep de beldaagde niet ontlasten van
de veroordeling tot schadevergoeding,
ten gcmste van de burgerlijke partij door
de eerste rechter uitgesproken. (Art. 202
Sv. ; art. 7 wet van 1 mei 1849.)
266
27 oktober 1975.
31.- Strajzalcen.- Niet bepe1·lct hoge1·
beroep van de ve1'001'deelde. - Geen hogm·
beroep van de ve1·zelce1·aa1' van de burgM'nohtelijlce aanspTalcelijlcheid van de verom·deelde inzalce mot01'1'ijtuigen, v1·ijwillig
tussengelcomen partij, die ten aanzien van
de burgeTlijlce pa1·tij solidai1· met zijn ve1'zelcerde weTd vm·ooTdeeld. V1·ijspmalc
van de beklaagde. - Beslissing in hogeT
beroep die het stmjge1·eoht onbevoegd ve1'lclaa1't om lcennis te nemen van de bu1·ge1·lijlce 1'eohtsvo1'dering. - W ettelijlcheid. W anneer de beklaagde op zijn niet
beperkt hoger beroep vrijgesproken
wordt, verldaart de rechter in hoger
beroep zich wettelijk onbevoegd om
kennis te nemen van de tegen hem en de
vrijwillig tussengekomen verzekeraar van
zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid
inzake motorrijtuigen ingestelde burgerlijke rechtsvordering, zelfs wanneer geen
hoger beroep werd ingesteld door de
verzekeraar.
28 oktober 1975.
269
32.- Stmjzalcen.- Devolutieve lcmoht.
- Burgerlijlce Teohtsvo1'de1·ing. - Hoge1·
beroep van de vm·zelce1·aa1' van de btwge1'reohtelijlce aanspmlcelijlcheid van de beklaagde, v1·ijwillig tttssengekomen pm·tij.
- HogeT beToep dat cle 1'eohtsvo1·clm·ing van
cle buTge1·lijke partij tegen de belclaagde
niet aanhangig maalct bij de 1'eohte1' in
hoger beToep. - Het hoger beroep van
de verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de beldaagde, die
voor het strafgerecht vrijwillig was
tussengekomen, maakt de rechtsvordering van de burgerlijke partij tegen de
beldaagde niet aanhangig bij de rechter
in hoger beroep. (Art. 202 Sv. ; art. 9
wet van 1 juli 1956.)
10 november 1975.
319
33. - Strajzalcen. - Eenstemmigheid.
- Oorreotionele 1'eohtbanlc clie cle doo1· cle
politiereohtbanlc ttitgespTolcen stmj handhaajt, dooh het uitstel van de tenuitvoe1'legging eTvan ophejt. - Eenstemmigheid
vereist. De correctionele rechtbank
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kan, zonder met eenparige stemmen van
haar leden uitspraak te doen, het uitstel
van de tenuitvoerlegging van de door
de politierechtbank uitgesproken straf
niet opheffen, als zij de straf zelf handhaaft. (Art. 2llbis Sv.)
8 december 1975.
440

34. - Stmjzalcen. - V onnis van cle
001'1'eotionele 1·eohtbanlc dat een enkele st1'aj
uitspreelct wegens ve1·sohillende misd1·ijven.
- A1·1·est dat sleohts bepaalde van deze
misd1·ijven in aanmm·lcing neemt.- Handhaving van de door de ee1·ste Teohter uitgesp1·olcen stmj. - Eenstemmigheid niet
VM'eist. - Wanneer het hof van beroep,
nadat het kennis heeft genomen van het
hoger beroep tegen een vonnis dat, wegens de eenheid van opzet, een enkele
straf uitspreekt wegens verschillende
misdrijven, slechts bepaalde van deze
misdrijven in acht neemt en niettemin
de uitgesproken straf handhaaft, moet
het zijn beslissing niet nemen met eenparige stemmen van zijn leden. (Artikel 2llbis Sv.),
8 december 1975.
440

35. - Stmjzalcen. - Belclaagde dom·
de em·ste Teohtm· ve1·om·deeld wegens een
telastlegging. Hoge1• beToep van de
belclaagde alleen. - Belclaagde door de
1·eohte1' in hoge1· be1·oep uitgenodigd zich
bovendien op hetzelfde feit te veTdedigen
wegens een ande1·e telastlegging. - Beslissing in hoge1· be1•oep die beide telastleggingen bewezen ve1·lclaa1·t. - Onwettelijlcheid. - Op het hoger beroep van de
beklaagde alleen, kan de rechter in hoger
beroep ten laste van de beldaagde, die
door de eerste rechter wegens een telastlegging werd veroordeeld en door de rechter in hoger beroep wercl uitgenodigd zich
bovendien te verdedigen op hetzelfde feit
wegens een andere telastlegging, niet beslissen clat de twee misdrijven bewezen
zijn en clat er met betrekking tot cleze
misdrijven eendaadse samenloop bestaat,
ook al veroordeelt hij de beklaagde niet
tot een zwaardere straf dan die uitgesproken door de eerste rechter. (Art. 202
Sv.).
9 december 1975.
444
36. - Stmjzalcen. - St1·ajverzwa1'ing.
- Eerste Techte1' die de belclaagde heejt
ve1'0o1•deeld tot een hoojdgevangenisst1·aj
met ttitstel, een geldboete en een ve1•vallenve1·lclaring van het Techt een motorvoertuig
te besturen. - Hoge1· bm·oep van de beklaagde alleen. - RechteT in hoger be1·oep
die de hoofdgevangenisstmf en de geld-
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boete bevestigt, doch het ititstel ontneemt,
en geen vervallenverklaring uitsp1·eekt. Rechter in hoge1· beroep clie de stmffen
niet ve1·zwam·t. W anneer de eerste
rechter de beklaagde heeft veroordeeld
tot een hoofdgevangenisstraf met uitstel,
een geldboete en een vervallenverhlaring
van het recht een motorvoertuig te
besturen, en alleen de behlaagde hoger
beroep heeft ingesteld, verzwaart de
rechter in hoger beroep niet de straffen
indien hij de door de eerste rechter uitgesproken hoofdgevangenisstraf en geldboete bevestigt, doch het uitstel ontneemt, en geen vervallenverklaring uitspreekt.
9 december 1975.
446
37. Strafzaken. Beklaagde cloo1· de
ee?'Ste ?'echtM' Ve?'OOrdeeld tot een st?·aj
wegens verscheidene telastleggingen. Hoge1• bemep van de beklaagde alleen Beslissing in hager beroep die sommige
van cle doo1· de ee1·ste 1'echte1· aangehouden
telastleggingen bewezen verlclaa1·t, alsoolc
een b~jlcomende telastlegging betrelclcing
hebbende op hetzelfcle feit. Onwettelijkheid. - Op het hoger beroep van de
beklaagde alleen, kan de rechter in hoger
beroep ten laste van de behlaagde, die
door de eerste rechter werd veroordeeld
tot een straf wegens verschillende telastleggingen, niet beslissen dat sommige van
die telastleggingen, alsook een bijkomende telastlegging betrekking hebbende op
hetzelfde feit, bewezen zijn en dat er
met betrehl~ing tot deze misdrijven eendaadse samenloop bestaat, ook al veroordeelt hij de beklaagde niet tot een
zwaardere straf dan die uitgesproken
door de eerste rechter. (Art. 202 Sv.)
9 december 1975.
446

38.- Stra:fzalcen. -Hoger beroep van
het openbaa1• ministerie en van een burgerlijlce partij.- Wijziging van de beslissing
op cle 1'echtsvo1·de1·ing van een andere
burgerlijlce partij. - Onwettelijlcheid. Op de enkele hogere beroepen van het
openbaar ministerie en van een burgerlijke partij, kan de rechter in hoger
beroep de beslissing op de rechtsvordering van een andere burgerlijke partij
niet wijzigen. (Art. 202 Sv. ; art. 1138,
2°, G.W.)
9 februari 1976.
674
39. Stmfzalcen. - Belclaagde doo1· de
ee1•ste 1'echtM' wegens vM·scheidene misdrijven ve1·oordeeld tot een enlcele straf. Hoge1· beroep van cle belclaagcle alleen. -

Rechte1· in hager beroep die de door de
ee1·ste 1'echte1· bewezen verklam·de telastleggingen alsmecle een bijkomende telastlegging betrekkelijk hetzelfde feit bewezen
vM·klaa1·t. - Onwettelijlcheid. - Op het
hoger beroep van de behlaagde alleen
kan de rechter in hoger beroep ten laste
van de beklaagde, die door de eerste
rechter wegens verscheidene telastleggingen tot een enkele straf is veroordeeld,
niet beslissen dat deze telastleggingen
alsmede een bijkomende telastlegging
betrekkelijk hetzelfde feit bewezen zijn
en dat er eendaadse samenloop bestaat,
zelfs indien hij de beklaagcle tot geen
zwaardere straf veroorcleelt clan die
welko de eerste rechter heeft uitgesproken. (Art. 202 Sv.)
16 februari 1976.
695
40. - Stmjzaken.
Ve1•scheidene telastleggingen. - Beslissing van de eerste
1'echte1· die de opscho1·ting van de uitspmak
van de VM'oMdeling gelast vom· bepaalcle
telastleggingen in de beklaagde van ve?'·
volgingen ontslaat voor ande1·e telastleggingen. -Hoger beroep van de beklaagde
en van het openbaar ministe1•ie beperlct tot
de ee1·ste telastleggingen. - Beslissing in
hager be1·oep die de stm:fvo?·dering niet
toelaatbaa1· ve1·klaart wat betreft de tweede
telastleggingen.
Onwettelijlcheid.
W anneer de eerste rechter de opschorting
van de uitspraak van de veroordeling
heeft gelast voor bepaalde telastleggingen
en de behlaagde voor andere telastleggingen heeft ontslagen van de vervolgingen, en de behlaagde en het openbaar
ministerie hun hogere heroepen hebben
beperkt tot de eerste heslissing, mogen
de rechters in hoger beroep niet de
strafvordering ontoelaatbaar verklaren
in zoverre de eerste rechter de behlaagde
van de vervolgingen heeft ontslagen.
(Art. 202 Sv.)
9 maart 1976.
788

41. - Stmfzaken. - Devolutieve kmcht.
- Ee1·ste ?'echter die zich onbevoegd ve?'·
lclaart om 1-titspraalc te doen over de 1'echtsvorde?·ing van een burge?'lijlce partij tegen
de belclaagde. - Hoger beroep van het
openbaar ministerie en van een ande1•e
bu?'gM·lijlce pm·tij. - Hoge1· be1·oep dat
de ?'echtsvo?·de?"ing van cle eerste bit1·ge1·lijke
pa1·tij niet aanhangig maakt bij de 1•echter
in hoge1' be1·oep. - Het hoger beroep van
het openhaar ministerie en van een burgerlijke partij maakt de rechtsvordering
van een andere burgerlijke partij tegen
de behlaagde niet aanhangig bij de rech-
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ter in hoger beroep. (Artt. 202 en 203,
§ 4, Sv.)
15 maart 1976.
822

42.- Stmjzaken.- Strafvo?·dering.Burgerlijke rechtsvo1·de~·ing. Vonnis
waarbij de rechtbank zich onbevoegd verklaart of enkel uitspraak doet ave?' de ontvankelijkheid van een dezer ?'echtsvm·deringen.- Hoge~· beroep van het openbam·
ministerie of van de b~trge~·lijke partij. Te niet doen. - V onnis op de stmfvorde1'ing en op de burgerlijke rechtsvorde1·ing.
- Wettelijkheid. - Wanneer de eerste
rechter enkel uitspraak heeft gedaan over
zijn bevoegdheid of over de ontvankelijkheid van de strafvordering of van de
burgerlijke rechtsvordering, moet de
rechter in hoger beroep die, op het hoger
beroep hetzij van het openbaar ministerie
hetzij van de burgerlijke partij, deze
beslissing teniet doet, over de zaak ten
gronde beslissen, zowel op de burgerlijke
rechtsvordering als op de strafvordering.
16 maart 1976.
825
43. - Strafzaken.
Ve1·zet tegen ve~·stekvonnis zowel op de b~wgerlijke ?'echtsvordering als op de strafvorde?'ing. Verzet ontvankelijk vM·klam·d. - Hoge1•
beroep van de bu1·gerlijke partij alleen.
Rechte~· in hoge1· bemep niet bevoegd
om te beslissen op de stmjvo1·de1'ing.
W anneer de rechtbank het verzet
van de beklaagde tegen zijn veroordeling bij verstek, zowel op de burgerlijke
rechtsvordering als op de strafvordering,
ontvankelijk heeft verklaard, maakt het
hoger beroep van de burgerlijke partij
alleen tegen deze beslissing slechts de
burgerlijke rechtsvordering bij de rechter
in hoger beroep aanhangig, zelfs indien
de eerste rechter, na het verzet ontvankelijk verklaard te hebben, de zaak
enkel heeft uitgesteld opdat, als gevolg
van het verzet, opnieuw over de zaak ten
gronde wordt beslist.
16 maart 1976.
825
44. - Stmfzaken.
Politie1·echtbank
die wegens verscheidene misd?"ijven een
enkele st1·aj uitsp1·eekt. Oor?'ectionele
1·echtbank die slechts zekm·e misd1·ijven in
aanmerking neemt. - Handhaving van de
door de em·ste ?'echter ttitgesp?·oken stmf. Geen eenstemmigheid ve?'eist. - Wanneer
de correctionele rechtbank, waarbij een
hoger beroep aanhangig is tegen een
vonnis dat, wegens de eenheid van opzet,
een enkele straf uitspreekt wegens verscheidene misdrijven, slechts bepaalde
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van deze misdrijven in aanmerking neemt
en niettemin de uitgesproken straf handhaaft, moet zij haar beslissing niet uitspreken met eenparige stemmen van haar
leden. (Art. 2llbis Sv.).
10 mei 1976.
1006

45. - Strajzaken. - Incidenteel hager
be1·oep. - Beg1·ip. - Het incidenteel
hoger beroep dat de ge'intimeerde ter
terechtzitting van het strafgerecht kan
instellen is slechts de uitoefening door
die partij van het verhaal dat zij had
kunnen uitoefenen bij wege van een
hoofclberoep binnen de termijnen bij
de wet gestelcl, tegen de beslissing die
betrekking heeft op de partij door wier
hoger beroep zij ge'intimeerde is. (Art. 203,
§ 4, Sv.)
28 juni 1976.
1218
46. - Stmjzaken. - HoofdbeToep van
de b~w·ge?'lijke pa1·tij alleen tegen het
vonnis van de politie1·echtbank waa1·bij
een beklaagde en de bu1·ge?'?'echtelijk aanspmkelijke pa1·tij wm·dt ve1·oordeeld. Incidenteel hager be1·oep van de beklaagde
en van de burge?'?'echtelijk aansprakelijke
pa1·tij. - Oo?'Tectionele ?'echtbank die de
beklaagde ve1·oordeelt en de b~wge1·rechtelijk
aanspmkelijke JJartij buiten de zaak stelt.
- Onwettelijkheid. - De artikelen 202
en 203, § 4, van het W etboek van Strafvordering worden geschonden door de
correctionele rechtbank die, nu slechts
het hoofdberoep van de burgerlijke partij
alleen en het incidenteel hoger beroep
van de beldaagde en van de burgerrech.
telijke aansprakelijke partij tegen een
veroordelend vonnis van de politierechtbank bij haar aanhangig is, de beklaagcle
vrijspreekt en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij buiten de zaak stelt,
claar deze hogere beroepen de strafvordering niet bij de correctionele rechtbank
aanhangig maken.
28 juni 1976.
1218
47. - Stmjzaken. - Eenstemmigheid.
Be?'oepen vonnis waarbij de st?·ajvo?'
dm·ing niet ontvankelijk wo1·dt ve1·klaa1·d
- Ge1·echt in hoge?' be?'oep dat de telast
legging bewezen VM'klaart en een st?·af
uitsp?'eekt. - Eenstemmigheid ve?·eist. W anneer de eerste rechter de strafvordering niet ontvankelijk heeft verklaard,
moet het gerecht in hoger beroep met
eenstemmigheid beslissen, indien het de
telastlegging bewezen verklaart en een
straf uitspreekt. (Art. 2llbis Sv.)
20 juli 1976.
1322
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HOOFDELIJKHEID.
HOOFDSTUK V.
TUOHTZAKEN.

48. - T~tchtzaken. - Orde der dierenm·tsen. - Beslissing van de gewestelijke
mad van de Orde. - Ar·tikel 1068 van
het Ger·echtelijk W etboek. - Toe te passen
wettelijke bepaling. - Artikel 1068 van
het Gerechtelijk Vvetboek, luidens hetwelk hager beroep tegen een eindvonnis
of tegen een vonnis alvorens recht te doen
het geschil zelf bij de rechter in hager
beroep aanhangig maakt, is van toepassing op het hoger beroep tegen een
beslissing, overeenkomstig artikel 14 van
de wet van 19 december 1950, van een
gewestelijke raad van de Orde der dierenartsen (Artt. 2 en 1068 G.W.)
6 februari 1976.
672
49. - T~tchtzaken. - Or·de der· dier·ena1·tsen. - Gemengde 1·aad van be?'Oep die
de beslissing van een gewestelij ke 1·aad
van de 01·de, die een tuchtsanctie heejt ~tit
geproken, nietig verklaa1·d. - Gemengde
1·aad van beroep die zich ove1· de zaak zelj
moet ~titspreken. Vom·waarde. - De
gemengde raad van beroep van de Orde
der dierenartsen die een beslissing van
een gewestelijke raad van de Orde nietig
verldaart, moet over de zaak zelf uitspraak cloen, als deze nietigverklaring
niet gegroncl is op het feit clat. de eerste
rechter onbevoegd was of van de zaak
niet wettelijk kennis genomen had.
(Artt. 1068 en 1069 G.W. ; artt. 12 en 17
wet van 19 december 1950.)
6 februari 1976.
672

50. - Tuchtzaken.
A1·chitecten. Hoger· be1·oep tegen een beslissing van
een provinciale 1'Ctad van de Onle.- Vormvoorschrijten. - Sanctie. - Het hoger
beroep tegen een beslissing van een
provinciale raad van de Orde van architecten moet, op straffe van nietigheicl,
bij een ter post aangetekende brief worden gericht aan de raad van beroep van
de Orde die bevoegd is om kennis ervan
te nemen ; nietig is dus de akte van hager
beroep welke gericht is aan de provinciale
raad die de beslissing heeft uitgesproken,
zelfs indien deze akte is doorgezonden
aan de raad van beroep en deze raad ze
binnen de wettelijke termijn heeft ontvangen. (Art. 26, leden 2 en 6, wet van
26 juni 1963.)
4 juni 1976.
1119
51. caten. -

Tuchtzaken. - 01·de van AdvoBeslissing van een mad van de
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Orde. - Hoger beroep. - A1·tikel 1068
van het Ge1·echtelijk fVetboek.- Toe te passen wettelij ke beJJaling. - De bepalingen
van artikel 1068 van het Gerechtelijk
W etboek luidens welke hager beroep
tegen een eindvonnis of tegen een vonnis
alvorens recht te doen het geschil zelf
aanhangig maakt bij de rechter in hager
beroep zijn van toepassing op het hager
beroep tegen een tuchtrechtelijke beslissing van een raad van de Orde van
Advocaten welke werd gebracht voor de
tuchtraad van beroep van deze Orde.
(Artt. 2 en 1068 G.W.) (Eerste arrest.)
18 juni 1976.
1164
52. - Tttchtzaken.
Advocaten. Verzwm·ing door een tuchtraad van beroep
van de doo1· de mad van de 0Tde ttitgesp1·oken tttchtsanctie. - Geen eenstemmigheid ve1·eist. - Geen enkele wetsbepaling
en geen rechtsbegrip verplicht de Tuchtraad van beroep van de Orde van Advocaten die, na kennisneming van een
hager beroep tegen een beslissing van
een raad van de Orde, de door deze
beslissing uitgesproken tuchtsanctie verzwaart, met eenstemmigheid uitspraak
te doen. (Tweede zaak.)
18 juni 1976.
1164

HOOFDELIJKHEID.
SclnddenaaTs, handelaa1·s door eenzeljde
ve1'bintenis gebonden. - Ve1·moeden dat
er 1·echtens tussen hen hoojdelijkheid bestaat. - Ve1·moeden dat ajwijkt van het
beginsel dat de schuld onder· de schuldenaaTs wo1'dt verdeeld. Ve1•moeden dat
slechts bepe1·kend moet worden toegepast.
Het vermoeden van hoofdelijkheid
dat rechtens bestaat tussen schuldenaars,
handelaars die door eenzelfde contractuele verbintenis gebonden zijn, wijkt
af van het beginsel dat de schuld onder
de schuldenaars wordt verdeeld en moet
derhalve beperkend worden toegepast.
5 december 1975.
434
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HOOFDSTUK I.
ALGEMENE BEGRIPPEN.

1. - Hutt1'ove1'eenkomst in het algemeen. - Onteigening ten algemenen nutte.
HtmrGedwongen onteigening. ove1·eenkomst zonde1' vaste dagtekening. Voo1·waarden.
NietigveTklaring.
Huurovereenkomsten die v66r de overschrijving van het beslagexploot geen
vaste dagtekening hebben en waarop
artikel 25 van de wet van 15 augustus
1854 betrekking heeft mogen niet worden nietig verklaard tenzij de omstandigheden het mogelijk maken en de
schuldeisers of de kopers zulks vragen.
7 mei 1976.
1003
HOOFDSTUK II.
HUISHUUR.

2. Huishuu1·. Bepalingen die
ajwijken van de a1·tikelen 1719 en volgende van het BuTge~·!ijk. Wetboek . .Geldigheid. - W ettehJk IS de bepalmg
van een huurovereenkomst die afwijkt
van de verplichtingen waarvan sprake
in de artikelen 1719 en volgende van het
Burgerlijk W etboek, nl. c!-ie welk_e de
huurder verplicht herstellmgen mt te
voeren en desnoods de buizen van een
pand te vervangen. (Artt. 1724 en
1728 B.W.) (Impliciete oplossing.)
11 december 1975.
452
3.- Httishuu1'.- OndeThuurder jegens
de hoofdhuurde1' gehouden tot dezelfde
verplichtingen als deze jegens de ve1·huurde1·. - Onderhuu1·de1' gehouden tot V1'ijwaring van de hoofdhuurder voo1· de veroO?·delingen ten gunste van de verhuuTder
wegens niet-inachtneming van de bepalingen van de huttrovereenkomst. - De
onderhuurder moet de hoofdhuurder vrijwaren voor de veroordelingen van laatstgenoemde ten gm1ste van de veri-murder
wegens niet-inachtneming van de bepalingen van de huurovereenkomst, als
deze overeenkomst aan de onderhuurder
dezelfde verplichtingen oplegt als die
van de hoofdhuurder jegens de verhuurder.
11 december 1975.
452

HOOFDSTUK III.
PAOHT.

4. - Pacht. - Opzegging do01· de ve1'pachter. Kennisgeving. Verschei-
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dene pachte1'8 die het goed gemeenschappelijk pachten.- Kennisgeving aan iede1·
van hen, zelfs indien het gaat om echtgenoten en ongeacht hun huwelijksstelsel. W anneer verscheidene pachters het goed
gemeenschappelijk pachten, moet van
de opzegging door de verpachter kennis
gegeven worden aan al degenen die het
goed exploiteren, zelfs indien het gaat
om echtgenoten en ongeacht hun huwelijksstelsel. (Art. 12-3 van de afdeling
van het Burgerlijk Wetboek over de
regels betreffende de pacht in het bijzonder ; art. I van de wet van 4 november 1969.)
5 septe111ber 1975.
25

5. - Pacht. - Opzegging doo1' de veTpachter. - Kennisgeving. - Pacht aangevangen te1·wijl de pachter ongehuwd
was. - Pachte1• achteraj in het huwelijk
getreden. - Huwelijksband volstaat niet
om aan de echtgenote van de pachter de
hoedanigheid van medepachtsteT te ve1·stTekken.- Gevolg.- Wanneer de pachter ongehuwd was als de pacht een aanvang heeft genomen en achteraf in het
huwelijk is getreden, volstaat het louter
bestaan van een huwelijksband niet om
aan de echtgenote van de pachter de
hoedanigheid van medepachtster te verstrekken ; in znlk geval is derhalve enkel
de kennisgeving van de opzegging aan
de pachter vereist. (Art. 12-3 van de
afdeling van het Burgerlijk W etboek
over de regels betreffende de pacht in
het bijzonder; art. I van de wet van
4 nove111ber 1969.)
5 septe111ber 1975.
25
6 . - Pacht.- Opzegging door de verpachte1', met het oog op eigen exploitatie.
- Opzegging voo1• een gedeelte van het
ve1·pachte goed, gedurende een latere pachtperiode dan de eeTste en de tweede. ToelaatbaTe opzegging. - De door de
verpachter gedurende een latere pachtperiode dan de eerste en de tweede gegeven opzegging om zelf het verpachte
goed te exploiteren, mag zowel een gedeelte van het pachtgoed als het geheel
ervan betreffen. (Art. 8 van de afdeling
van het Burgerlijk W etboek over de
regels betreffende de pacht in het bijzonder ; art. I van de wet van 4 november 1969.)
25
5 september 1975.
7. - Pacht. - Opzegging door de veTpachter. - Kennisgeving. -Pachter gehuwd. - Pacht aangegaan door de pachter alleen, zonder tussenkomst van zijn
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echtgenote. - Huwelijlcsband volstaat niet
om aan de echtgenote van de pachter de
hoedanigheid van medepachtster te ve1'strelclcen. - Gevolg. - W anneer de gehuwde pachter aileen, zonder tussenkomst van zijn echtgenote, de pacht
heeft aangegaan, volstaat het louter bestaan van een huwelijksband niet om
aan deze echtgenote de hoedanigheid
van medepachtster te verstrekken ; in
zulk geval is derhalve enkel de kennisgeving van de opzegging aan de pachter
vereist. (Art. I2-3 van de afdeling van
het Burgerlijk Wetboek over de regels
betreffende de pacht in het bijzonder ;
art. I van de wet van 4 november 1969.)
28
5 september I975.
8. - Pacht. - Wet van 26 juli 1952
tot bepe1·lcing van de pachtp1'1jzen. Laagstamj1'uitaanplanting. N o1'male
pachtwaa1'de in 1939. Feiten1'echte1·
die het ontb1·elcen, in 1939, van laagstamfruitaanplantingen en het apm·t lcamlcter
van de1·gelijlce aanplantingen vaststelt. Feitem·echter die ve1·mag daaruit af te
leiden dat voormelde wet niet toepasselijlc
is op de pachtprijs van laagstamj1·uitaanplantingen. - De feitenrechter die het
ontbreken, in I939, van laagstamfruitaanplantingen vaststelt, alsook het fundamenteel verschil tussen dergelijke aanplantingen en gewone exploitatiepachten, vermag daaruit af te leiden dat de
wet van 26 juli I952 tot beperking van
de pachtprijzen niet toepasselijk is op
de pachtprijs van laagstamfruitaanplantingen. (Artt. I, 3, 5 en 6 wet van 26 juli
I952.)
I9 september I975.
94
9. - Pacht. - vVet tot bepet·lcing van
de pachtp1·ijzen ve1·vat in a1·tilcel III van
de wet van 4 novembe1' 1969 tot wijziging
van de pachtwetgeving en van de wetgeving betr·effende het r·echt van vom·lcoop
ten gunste van huurders van landeigendommen. Laagstamj1·uitaanplanting.
V aststelling doo1' de provinciale pachtprijzencommissies van maximum-coiifficienten, enlcel wat bet1·ejt landbouwg1'onden en weiden. - Feitem·echter die dam·uit
lean afleiden dat voo1'melde wet niet toepasselijlc is op de pachtprijs van laagstamj1'uitaanplantingen. - De feitenrechter,
die vaststelt dat de laagstamfruitaanplantingen niet ktlilllen ondergebracht
worden in de rubrieken, voorkomende
in de door de provinciale pachtprijzencommissies bepaalde maximum-coiifficiiinten voor de pachtprijzen betreffende
landbouwgronden en weiden, kan daar-

uit afieiden dat de wet tot beperking
van de pachtprijzen, vervat in artikel III van de wet van 4 november I969
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
laagstamfruitaanplantingen.
19 september I975.
94

10. - Pacht. - Opzegging door· de
Ve1'pachter·s. - Opzeggingsbr·ief met een
ve1'gissing in ove1' de hoedanigheid waarin
de verpachte1·s en de toelcomstige exploitant
opt1'eden. Ve1'gissingen waardoor de
eer·stgenoemden niet lconden misleid wor·den omtr·ent de juiste opzeggingsTeden. Geldigheid van de opzegging. - Geldig
is de opzegging door de verpachters,
die zich in de opzeggingsbrief medeiiigenaars noemen van alle gepachte goederen, hoewel een van hen alleeneigenaar
is van een deel van deze goederen, en
die aan de toekomstige exploitant de
hoedanigheid van medeiiigenaar toekennen in plaats van die van medeiiigenaar
en afstammeling, wanneer de vergissingen de pachters niet hebben kunnen misleiden over de juiste opzeggingsreden.
(Artt. 7, 1°, lid I en 2, en 12, 1o, vervat
in artikel I van de wet van 4 november
1969 betreffende de pacht.)
10 oktober I975.
184
11. - Pacht. - Recht van voorlcoop
van de pachter·. - vVet van 4 november
1969, ar·tilcel 47 en volgende.- Voorwet·p
van dit 1·echt. - Zowel de naalcte eigendom als de valle eigendom van het ver·pachte goed. - Ret recht van voorkoop
van de pachter krachtens de artikelen 4 7
en volgende vervat in artikel I van de
wet van 4 november 1969 tot wijziging
van de pachtwetgeving dat de afdeling
vormt van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de pacht in
het bijzonder, behelst zowel de naakte
eigendom als de voile eigendom van het
verpachte goed dat de eigenaar wil verkopen of verkoopt.
14 november 1975.
335
12. - Pacht. - Gebruilcmalcing door·
de pachte1' van zijn 1'echt van vooT!coop.
- Wet van 4 november' 1969, artilcel 54.
- Ver·bod het aldus verlc1•egen goed of de
exploitatie er·van af te staan. - Beg1'i]J.
- De pachter die gebruik heeft gemaakt
van zijn recht van voorkoop mag, behoudens machtiging van de vrederechter, geclurende een periode van vijf jaar
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te rekenen van de aankoop, het goed of
de exploitatie ervan niet overdragen aan
andere personen dan zijn echtgenoot,
zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of die van zijn echtgenoot. (Art. 54
Afdeling van het Burgerlijk Wetboek
betreffende de regels betreffende de pacht
in het bijzonder; art. I wet van 4 november 1969.)
14 november 1975.
335

13. - Pacht. - Recht van voo1·koop.
- Aanbod van ve1·koop van de valle eigendom van het ve1•pachte goed niet aangenomen. Wet van 4 november 1969,
a1·tikel 48-1. - Ve1·bod voo1· de ve1·pachter het goed aan een dm·de te ve1·kopen
tegen gunstiger voorwaarden dan die van
het aanbod. - Verkoop aan de1•den van
de naakte eigendom en van het v1·uchtgeb1·uik. Gunstige1· voo1·waa1·den in de
zin van artikel 48-1. - In de zin van
artikel 48-1 vervat in artikel I van de
wet van 4 november 1969 tot wijziging
van de pachtwetgeving dat de afdeling
van het Burgerlijk W etboek houdende
de regels betreffende de pacht in het
bijzonder is een verkoop door de eigenaar tegen gunstiger voorwaarden het
feit dat deze, na aan de pachter de volle
eigendom van het verpachte goed te
hebben aangeboden, hetgeen niet werd
aangenomen, aan derden afzonderlijk
de naakte eigendom en het vruchtgebruik van dat goed verkoopt.
14 november 1975.
335
14. - Paoht. - Pacht onderworpen aan
de bepalingen van de wet van 4 november
1969 tot wijziging van de pachtwetgeving.
- Begrip. - Naar luid van artikel 1
vervat in artikel I van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving, zijn de bepalingen van de
wet die de afdel:i:ng vormen van het Burgerlijk W etboek houdende de regels betreffende de pacht in het bijzonder van
toepassing op de pacht van onroerende
goederen die hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend vanaf de ingenottreding van
de pachter, hetzij krachtens een uitdrukkelijke overeenkomst van de partijen in de loop van de pachttijd, hoofdzakelijk gebruikt worden voor een landbouwbedrijf, met uitsluiting van de
bosbouw; de rechter, die vaststelt dat
de overeenkomst slechts een huis met
een tuin betrof, dat alle door de eigenaar overgelegde betalingsbewijzen de
vermelding « huishuur" vertonen en dat,
zo de pachter na deze overeenkomst
verschillende hectaren in pacht heeft
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genomen, dat gebeurde op grond van
een met een derde gesloten contract,
kan hieruit derhalve wettelijk afleiden
dat de huur van het huis en de tuin
geen pacht was die onderworpen is aan
de wet van 4 november 1969.
14 november 1975.
337

15. - Pacht. - Landbouwexploitatie.
- Begrip. - De landbouwexploitatie,
in de zin van de wettelijke bepalingen
inzake pacht, doet de periodieke produktie van natuurlijke vruchten afhangen van het behoud van eigen entiteit
en gaafheid van de landbouwgrond,
zodat de exploitatie die de uitputting
of de verdwijning of de verandering
van identiteit van de landbouwgrond
tot gevolg heeft, niet onder de toepassing valt van de vorenvermelde wettelijke bepalingen. (Art. 1 van de afdeling
houdende de regelen betreffende de pacht
in het bijzonder [art. I wet van 4 november 1969].)
28 november 1975.
406
16. - Pacht. - Opzegging dam· de
verpachter om het goed persoonlijk te
Pachter beroept zich op
exploiteren. de onmogelijkheid om twee ajzonde1'lijke
boerderijen behoo1·lijk te exploite1•en en
op het feit dat het voor de verpachter
jinancieel onmogelijk is twee exploitaties
V onnis val gens hetwelk
te houden. geen twijjel kan bestaan ovm· de ernst en
de ee1·lij kheid van de bedoeling van de
ve1'Pachter en over de reden van de opzegging. - Impliciet antwoord waarin de
beweringen van de conclusie van de pachte1' .worden tegengesproken. GemotiveM·de beslissing. - Regelmatig gemotiveerd is de beslissing die impliciet de
conclusie beantwoordt, waarbij de pachter de geldigheid betwist van de opzegging door de verpachter om het verpachte goed persoonlijk te exploiteren,
omdat het onmogelijk is twee afzonderlijke boerderijen behoorlijk te exploiteren en het voor de verpachter financieel
onmogelijk is twee exploitaties te houden, door aan te stippen dat over de
ernst en de eerlijkheid van de bedoeling
van de verpachter en over de reden van
de opzegging geen twijfel kan bestaan.
(Art. 97 Grondwet.)
l l december 1975.
460
17. - Pacht. - Beeindiging van de
pacht door de verpachter met het oog op
eigen exploitatie bij het einde van de
tweede pachtperiode van negen jaa1·.
Tijdstip van de ee1·ste ingebruikneming.
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- Nu de verpachter, met het oog op
eigen exploitatie, aan de pacht een einde
kan maken gedurende elke opeenvolgende pachtperiode van minstens negen
jaar, met uitsluiting van de eerste en
de tweede, kan de rechter beslissen dat
de eerste ingebruikneming van het goed
dateert van v66r het in werking treden
van de wet van 4 november 1969.
(Artt. 4 en 8 vervat in artikel I van de
wet van 4 november 1969 tot wijziging
van de pachtwetgeving [afdeling III
van titel VIII van boek III van het
Burgerlijke Wetboek] en artikel IV van
deze wet.)
19 december 1975.
490

18. - Pacht. - Mogelijkheid van de
verpachter een einde te Btellen aan de
pacht bij het ve1'8trijken van de tweede
pachtperiode van negen jaa1·. - Mogelijlcheid daa1·toe opzegging te doen tijdenB
de tweede per'iode. - W anneer de verpachter, met het oog op eigen exploitatie, beslist een einde te maken aan
de pacht op het einde van de tweede
periode van negen jaar, kan de bij de
wet bepaalde opzegging gedaan worden
v66r het verstrijken van deze tweede
periode. (Art. 8 vervat in artikel I van
de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving [afdeling III
van titel VIII van boek III van het
Burgerlijk Wetboek].)
19 december 1975.
490
19. - Pacht. - Onde1'Pacht. - D~HW'
van de onde1·pacht m.b.t. die van de hoofdpacht. - De duur van de onderpacht
van een landeigendom hangt, in elke
hypothese, af van de duur van de hoofdpacht. (Art. 32 van de afdeling van het
Burgerlijk W etboek houdende de regels
betreffende de pacht in het bijzonder
[wet van 4 november 1969].)
22 januari 1976.
609
20. - Pacht. - Hoojdpachter die de
landeigendom onderve1·pacht. Onderpacht Bluit niet in dat de hoofdpachter
ajBtand doet van zijn 1·echt aan de hoofdpacht een einde te maken onde1' de wettelijlce voorwaarden. - Wanneer de hoofdpachter van een landgoed dat goed onderverpacht, sluit zulks niet in dat hij
afstand doet van zijn recht aan de hoofdpacht een einde te maken onder de wettelijke voorwaarden. (Artt. 14, lid 2,
en 32 van de afdeling van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betref-

fende de pacht in het bij.wnder [wet
van 4 november 1969].)
609
22 januari 1976.

21. - Pacht. - Opzegging door de
ve1'Pachte1·. - Opzegging v66r de inwerkingtTeding van de wet van 4 november
1969. - Geldigheid en gevolgen van de
opzegging. --- Beom·deling op g1·ond van
de wettelijke bepalingen die van kmcht
zijn op het ogenblik van de opzegging.
- De geldigheid en de gevolgen van de
opzegging door de verpachter aan de
pachter gedaan 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.)
610
23 januari 1976.
22. - Pacht. Opzegging gedaan
door de ve1•pachtm·. - Vm·bod een nieuwe
opzegging te doen binnen de drie jam·
vanaf de opzegging die doo1• de 1'echtm·
niet we1·d geldig ve1·klam·d. - BetekeniB
van die laatBte wom·den. - Het verbod
voor de verpachter binnen de drie jaar
vanaf een " niet geldig verklaarde opzegging » de pacht opnieuw op te zeggen,
is van toepassing, niet aileen wanneer
een vonnis de eerste opzegging niet geldig heeft verklaard, maar ook wanneer
de verpachter heeft afgezien van elke
vordering tot geldigverklaring ervan.
(Art. 1776, lid 3, B.W. ; art. 15 wet van
7 juli 1951.)
23 januari 1976.
610
23. - Pacht. - Pachtoverdmcht. Ove1·dmcht aan de ajBtammelingen of
aangenomen kinderen. Gevolgen andM'B naargelang van de overd1·acht al dan
niet aan de verpachter iB lcenniB gegeven.
- De bepalingen van de artikelen 34
en 35 van de afdeling van het Burgerlijk vVetboek houdende de bijzondere
regels inzake pacht hebben een verschillend voorwerp ; krachtens artikel 34
mag de pachter, zelfs zonder toestemming van de verpachter, zijn pacht
overdragen aan zijn afstammelingen of
aangenomen kinderen of aan die van
zijn echtgenoot en de overdrager blijft
met de rechtverkrijgenden hoofdelijk
ertoe gehouden zijn huurverplichtingen
na te komen ; krachtens artikel 35 kan
de aldus ten gunste van de rechtverkrijgenden overgedragen pacht worden hernieuwd, de overdrager ontslagen zijnde
van aile verplichtingen die na de ken-
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nisgeving aan de verpachter zijn ontstaan.
30 januari 1976.
642

24. - Pacht. - Pachtover·dmcht. Ove1·dmcht aan de afstammelingen of
aangenomen kinderen. - Pachtve1'niettwing en ontlasting van de pachter. V ooTwaaTden. - Een pachtoverdracht
door de pachter aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die
van zijn echtgenoot kan overeenkomstig
de bepalingen van artikel 35 van de
afdeling van het Burgerlijk W etboek
houdende de bijzondere regels inzake
pacht aanleiding geven tot een pachthernieuwing ten voordele van de paPhtovernemer, de pachtoverdrager ontslagen zijnde van alle uit de pacht voortvloeiende verplichtingen, op voorwaarde
dat de pachter of al zijn rechtverkrijgenden van de pachtoverdracht aan de
verpachter kennis heeft gegeven en dat
die verpachter er zich niet geldig heeft
tegen verzet.
30 januari 1976.
642

25. - Pacht. - Onde7'Jiacht zonder
schriftelijke toestemming van de ve1·pachter. - Geldigheid. - Gevolgen. - Artikel 30, vervat in artikel I van de wet
van 4 november 1969 tot wijziging van
de pachtwetgeving, luidens hetwelk de
pachter van een landeigendom het gepachte goed noch gelteel noch ten dele
in onderpacht mag geven zonder schriftelijke toestemming van de verpachter,
stelt de rechtsbetrekkingen vast tussen
verpachter en pachter ; een dergelijke
overeenkomst kan geldig zonder schriftelijke toestemming vanwege de verpachter worden gesloten, doch in dat geval
kan zij aan laatstgenoemde niet worden tegengeworpen.
26 april 1976.
962
26. - Pacht. - Ondm·pacht. - Bestaan. - Bew~fsmiddelen. - W anneer
de onderpacht niet schriftelijk is vastgesteld kan hij die in het bezit is van een
landeigendom het bewijs leveren, o a.
van het bestaan van de onderpacht,
door alle rechtsmiddelen, met inbegrip
van getuigen en vermoedens. (Art. 3
vervat in afdeling III, hoofdstuk II,
titel VIII, Boek III van het Burgerlijk
Wetboek [wet van 4 november 1969,
art. I].)
26 april 1976.
962

27. - Pacht. van de pachtet. -

Recht van vootkoop
Petsonen ten gunste

van wie het techt van voo7•koop kan wotden uitgeoefend. - Regeling van v661· de
wet van 12 juni 1975. - Recht om een
lastgevet aan te wijzen. G1·enzen. Naar luid van artikel 47 vervat in artikel I van de wet van 4 november 1969
tot wijziging van de pachtwetgeving en
van de wetgeving betreffende het recht
van voorkoop ten gunste van huurders
van landeigendommen, voordat artikel 48bis in deze wet werd ingelast bij
het enig artikel van de wet van 12 juni
1975, kon de pachter, bij verkoop van
een in pacht gegeven landeigendom, het
recht van voorkoop slechts uitoefenen
voor zichzelf of voor zijn afstammelingen die daadwerkelijk aan de exploitatie van dat goed deelnamen ; de pachter
kon dus enkel ten gunste van diezelfde
afstammelingen een lastgever aanwijzen.
17 juni 1976.
ll62
28. - Pacht van een ontoeTend goed
dat geb1·uikt wm·dt voor indust?·iiile vetmestetij en indust7·iiile fokketij, onafhankelijk van een landbouwbedtijj. - Regels
betteffende de pacht in het bijzonde7' niet
van toepassing. -De bepalingen betreffende de pacht in het bijzonder zijn niet
van toepassing op de pacht van een
onroerend goed dat worclt gebruikt voor
industriele vetmesterij en industriele fokkerij, onafhankelijk van een landbouwbedrijf. (Art. 2, lid I en 1°, van afdeling 3 in hoofdstuk II van titel VIII
van het boek III van het Burgerlijk
Wetboek [wet van 4 november 1969,
art. I].)
25 juni 1976.
1202
HOOFDSTUK IV.
HANDELSHUUR.

29. - Handelshutw. - Aanvmag om
huuthe7·nieuwing aan de vethutwde1' betekend. - Tegenvom·stellen van de vm·huu1'de7' ondet vom·behoud van vm·zwa1·ing van
zijn aanspmlcen in geval van niet-aanvaa1•ding en van een be1·oep op de techtet.
- Tegenvom·stellen dom· de techtet veTwotpen omdat de ve1·httutdet daa1·doo7·
niet is gebonclen. W ettelijkheid. W amteer op een regelmatige aanvraag
om huurhernieuwing de verhuurder kennis geeft van het feit dat hij bereid is
een nieuwe huur te sluiten onder andere
voorwaarclen, onder voorbehoud dat hij
deze mag verzwaren in geval van nietaanvaarding en van een beroep op de
rechter, kan de feitenrechter deze tegenvoorstellen, waardoor de verhuurder niet
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gebonden is, wettelijk verwerpen. (Artikel 14 vervat in de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten.)
IS september 1975.
91

30. - Handelshuu1·. - Aanvmag tot
huurhe1·nieuwing. Hoofdhuurder die
zich jegens de onderhuurde1· heejt ve?·bonden de huurhe1·nieuwing te vragen. Hoofdhuurder die zijn ve1·bintenis niet is
nagekomen. - OndM'htturder die de voorschTijten van artikel 11, II, lid 2, ve1•vat
in de wet van 30 april 1951 niet is nagekomen. Gevolg op het ?'echt van de
onderhuurder op huurhernieuwing.
Daar uit de verbintenis van de hoofdhuurder jegens de onderhuurder om
huurhernieuwing te vragen geen rechtsverhoudingen kunnen ontstaan zoals die
tussen de eigenaar en de hoofdhuurder
bij de we·b zijn vastgelegd, moet de
onderhuurder zich beveiligen tegen de
gevolgen van een tekortkoming aan die
verbintenis door de voorschriften van
artikel 11, II, lid 2, vervat in de wet
van 30 april 1951 op de handelshuur in
acht te nemen.
9 oktober 1975.
171
31. Handelshuur.
Wet van
30 april 1951, artikel 16, IV.
Uitwinningsvm·goeding vermeerdenl met de
bedragen die volstaan om de geleden
schade volledig te vergoeden. - Raming
« ex aequo et bono , van deze ve?·meerdering. Wettelijkheid. Voo?·waarden. - De vermeerdering van de uitwinningsvergoeding, welke aan de huurder van een handelsgoed verschuldigd
is om bet geleden nadeel volledig te
herstellen, wordt wettelijk ex aequo et
bono geraamd door de rechter die de
reden opgeeft waarom de door de partijen of de deskundigen voorgestelde
berekeningswijze niet kan worden aangenomen en die vaststelt dat het onmogelijk is het bedrag van deze schade
vast te stellen, als er geen vaststaande
gegevens zijn om deze te beoordelen.
(Art. 16-IV wet van 30 april 1951.)
4 december 1975.
420
32. - Handelshttttr.
Uitzetting van
de hoofdhtturde?' brengt uitzetting mede
van zijn ondM·httU?'dM·. - Uitzetting van
de hoojdhutw·dM· wegens zijn nalatigheid.
Verplichting de onde1•hutwder te vergoeden. - Grondslag. -De hoofdhuurder van een goed voor handelsdoeleinden die geen gebruik heeft gemaakt van
het recht, dat hem is verleend krachtens artikel 16 vervat in de wet van

30 april 1951, om de hernieuwing van
de huur van zijn onderhuurder te weigeren, maar die uitgezet werd omdat
hij nagelaten heeft regelmatig de hernieuwing van zijn eigen huurovereenkomst aan de hoofdverhuurder te vragen, is verplicht zijn huurder die door
zijn schuld uitgezet werd te vergoeden
op basis van de gemeenrechtelijke beginselen tot regeling van de contractuele
aansprakelijkheid en niet krachtens de
regels inzake de handelshuurovereenkomsten. (Artt. 1146 en 1147 B.W.)
11 december 1975.
456

33. - Handelshuu1·.
Huu?·ovm·eenkomst met een beding dat niet we1·d uitgevoerd door de httu?·der. - Rechter die
aan de ve1·huurder een vm·goeding toelcent
onder de vm·m van een huu1·aanpassing.
- Geen schending van het beginsel van
de autonomic van de wil of van de regels
inzake de herziening van het bedrag van
de handelshuur. - De rechter die vaststelt dat een beding inzake een handelshuurovereenkomst door de huurder niet
is uitgevoerd en die aan de verhuurder
een vergoeding toekent op basis van
het verschil tussen de huur, zoals deze
zou vastgesteld zijn bij gebreke van dat
beding, en de overeengekomen huur,
schendt noch het beginsel van de autonomic van de wil der partijen noch de
regels inzake de herziening van het
bedrag van de handelshuur. (Artikel 1134 B.W. ; art. 6 vervat in de wet
van 30 april 1951.)
29 januari J 976.
629
34. - Handelshuur.
Huurovereenkomst hm·nieuwd door uitwisseling van
b1•ieven. - V aste datum van de oorspronlcelijlce huurovereenlcomst. - V aste datum
die zich niet uitstrelct tot de hernieuwde
huurovereenkomst. - W anneer een geregistreerde handelshuurovereenkomst door
uitwisseling van brieven hernieuwd is,
strekt het gevolg van de vaste datum
van de oorspronkelijke huurovereenkomst door haar registratie, zich niet
uit tot de stukken waarin de hernieuwing en de modaliteiten ervan worden
vastgesteld.
13 februari 1976.
687
35. - Handelshuur.
Hernieuwing.
- Aanm·aag tot hernieuwing. Ve?'huurde?' die hierop niet antwoordt. V ed~uurdm· wo1·dt ve1·moed met de he1'nieuwing in te stemmen. Tegenstelbaa?·heid van deze niettwe hutwove?·eenlcomst aan dm·den. V oo?·waarde. -

HUWELIJK.
W anneer hernieuwing van een handelshuurovereenkomst geschied is krachtens
het wettelijk vermoeden dat de verhuurder de aanvraag tot huurhernieuwing
heeft aanvaard, daar deze nagelaten
heeft erop te antwoorden en geacht
wordt met de hernieuwing in te stemmen, moet de huurder die deze nieuwe
huurovereenkomst aan derden tegenstelbaar wil maken het nodige doen om
vaste datum te geven aan de brief waarbij hij om huurhernieuwing heeft gevraagd. (Art. 14, lid 1, vervat in de wet
van 30 april 1951.)
13 februari 1976.
687

36. - Handelshuur.
Huu?·overeenkomst normaal toegestaan voor minde?'
dan een jaar. - Begrip. - De feitenrechter die vaststelt dat een handelshuur
voor een beperkte duur is gesloten volgens de bestemming welke de partijen
&an het goed hebben willen geven, rekening houdende met preciese objectieve
gegevens, beslist wettelijk dat de huur
normaal is gesloten voor minder dan een
jaar, in de zin van artikel 2, 1°, van afdeling IIbis van hoofdstuk II van titel VII
van hoek III van het Burgerlijk W etboek
(wet van 30 april 1951).
26 maart 1976.
865
37. - Handelshuu?·ove?'eenkomsten. V olledige onde?·ve?·hu?·ing van een pand.
Gelijktijdige overdracht van de handelszaak. - Huu?·ove?·dracht. -De handelshuur wordt overgedragen, in de zin
van artikel 11, §I, vervat in de wet van
30 april 1951, als de volledige onderverhuring van het pand samengaat met
de overdracht van de handelszaak.
1 april 1976.
889
38. - Handelshuur. - Pe1·soonlijk en
werkelijk in gebruik nemen. - Beg?·ip.
- Hoewel het persoonlijk en werkelijk
in gebruik nemen, in de zin van artikel16, I, 1°, vervat in de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten,
zich moet uitstrekken tot het geheel van
het vroeger verhuurde goed, is daartoe
niet vereist dat alle plaatsen voortdurend en over de volle oppervlakte door
de verhuurder worden benut, indien
deze ook het niet onmiddellijk benutte
gedeelte van het vroeger verhuurde goed
voor het voorgenomen persoonlijk gebruik onder zich houdt.
30 april 1976.
981
39. - Handelshuurovereenkomsten. N ieuwe voo1·waa?·den voo?' de huu?·he?·nieuwing. Ve?plichting voo?' de huurder
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zich tot de vrederechter te wenden binnen
een termijn van de?·tig dagen. - Zelfs
indien hij, na een ee?·ste weige1·ing van
de ve?·huu?·de?·, ?'eeds een rechtsvorde1'ing
tot huurhe1'nieuwing had ingesteld. W anneer de verhuurder de huurhernieuwing aan nieuwe voorwaarden onderwerpt en er onenigheid blijft bestaan
over deze voorwaarden, moet de huurder, op straffe van verval, zich tot de
vrederechter wenden binnen dertig dagen
na het antwoord van de verhuurder,
zelfs indien hij, na een eerste weigering
van de verhuurder, reeds een rechtsvordering tot huurhernieuwing heeft ingesteld. (Artt. 14 en 18 vervat in de
wet van 30 april 1951.)
4 juni 1976.
1117
HUWELIJK.
1. - Respectieve ?'echten en verplichtingen van de echtgenoten. - Ve?plichting bij ie dmgen in de lasten van de
huishouding. - Feitelijlc gescheiden echtgenoten. - Aanvmag om uitke1·ing tot
onderhoud van een der echtgenoten. Door de aanvmge?' te leveren bewijs. De feitelijk gescheiden echtgencot die
een uitkering tot onderhoud van zijn
echtgenoot vordert, moet bewijzen dat
de echtscheiding aan de andere echtgenoot te wijten is. (Art. 212 en 218 B.W.)
19 september 1975 en 21 mei 1976.
97 en 1045
2. Respectieve rechten en vmplichtingen 'Van de echtgenoten. - V e?plichting bij te dmgen in de lasten van de
huishouding. - Feitelijk gescheiden echtgenoten. Aanvmag om uitlce?·ing tot
onde?·hottd van een dm· echtgenoten gegrond
op het voo?"tdu?·en van de feitelijke scheiding. - Doo?' de aanvmger te leveren
bewijs. - Wanneer de scheiding tussen
feitelijk gescheiden echtgenoten voortduurt, moet de echtgenoot die van de
andere echtgenoot een uitkering tot
onderhoud vordert, bewijzen dat de
verdere scheiding aan de schuld van
deze echtgenoot te wijten is. (Artikelen 212 en 218 B.W.)
19 septembre 1975 en 21 mei 1976.
97 en 1045
3. - Respectieve ?'echten en verplichtingen van de echtgenoten. - V erplichting bij te dmgen in de lasten van de
huishmtding. - Feitelijk gescheiden echtgenoten. - Aanvmag om uitke1·ing tot
onde1·houd van een de?· echtgenoten geg?·oncl
op het voo?·tcltwen van de jeitelijke schei-
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ding.
Do01· de aanvrager te leve1·en
bewijs. - Wanneer de scheiding tussen
feitelijk gescheiden echtgenoten voortduurt, kan de rechter die vastste1t dat
de scheiding te wijten is aan de echtgenoot van wie de andere echtgenoot
een uitkering tot onderhoud vordert,
wettelijk beslissen dat tegen die echtgenoot, tot het bewijs van het tegendeel,
een vermoeden bestaat dat hij alleen
ervoor aansprakelijk is dat de feitelijke
scheiding voortduurt.
19 september 1975.
97

1. Scheiding van goede1•en.
Schuldvo1·de1·ing van een echtgenoot op
de andere. Bewijs van het bestaan
van deze schuldvo1·de1·ing. - Bewijs geregeld door het gemeen recht. Onder
het stelsel van de scheiding van goederen wordt het bewijs van het bestaan
van een schuldvordering van een echtgenoot op de andere geregeld door het
gemeen recht. (Artt. 1315 en 1341 B.W.)
17 mei 1976.
1028

2. - Wettelijlce gemeenschap. - ~Met
gemeenschap van goederen gehuwde m·ouw.
- Schade voortsp1'ttitende uit de tijdelijke
en blijvende m•beidsongeschilctheden en ~tit
de medische lcosten vero01·zaalct do01· een
ongeval waa1·voor de echtgenoot aansp1·alcelijk is. - Pe1·soonlijlce schuldv01·dering
op deze echtgenoot. - Door de schade
voortspruitende uit de tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheden en uit de
medische kosten, welke door een ongeval
werden veroorzaakt, bekomt de echtgenote, die daarin getroffen werd, op haar
echtgenoot die voor het ongeval aansprakelijk is een persoonlijke schuldvordering. (Art. 1382 en 1478 B.W.)
18 juni 1976.
1175

4. - Respectieve 1'echten en vm'Plichtingen vctn de echtgenoten. Ve1·plichting tot bijstand en tot bijdmge in de
lasten van de huishouding. - Feitelijlc
gescheiden echtgenoten.- Beslissing waarbij een van de echtgenoten woTdt gemachtigd om een deel van de inlcomsten van
de andere echtgenoot te ontvangen. Voo1·waarden van wettelijlcheicl en d1·aagwijdte. 'VamJ.eer echtgenoten feitelijk gescheiden leven, kan enkel de
echtgenoot die bewijst dat de scheiding
te wijten is aan de andere echtgenoot
gemachtigd worden om een deel van de
inkomsten van de echtgenoot te ontvangen ; de beslissing, waarbij een dergelijke machtiging wordt verleend, impliceert derhalve dat de scheiding te wijten
is aan de andere echtgenoot. (Artikel 218 B.W.)
432
5 december 1975.

3. - Wettelijlce gemeenschap. - Echtgenoot, persoonlijlce schuldeiser van de
andM·e. - Kan, v661· de ontbinding van
de gemeenschap, betaling van zijn schuldV01'de1·ing vorderen op de persoonlijlce
goedM·en van de echtgenoot die schuldenaa1' is. - Hoewel, luidens artikel 1478
van het Burgerlijk W etboek, een van
de echtgenoten, persoonlijke schuldeiser
van de andere, na het voltrekken van
de verdeling, zijn schuldvordering kan
verhalen op het aandeel dat de andere
echtgenoot in de gemeenschap is te
beurt gevallen, of op diens persoo:ttlijke
goederen, volgt daaruit niet dat de
echtgenoot, schuldeiser, voorafgaandelijk de betaling ervan niet kan vorderen
op de persoonlijke goederen van de echtgenoot die schuldenaar is.
18 juni 1976.
1175

5. - Respectieve rechten en ve1'Plichtingen van de echtgenoten. Verplichting voor ellce echtgenoot bij te dragen
in de lasten van de huishouding. Lasten van de huishouding. - Begrip.
- De verplichting voor elke echtgenoot
bij te dragen in de lasten van de huishouding strekt zich uit tot alle lasten
van het gezin die uit het huwelijk voortvloeien, o.m. tot de lasten die voortvloeien uit de aankoop en het onderhoud van het gemeenschappelijk huis.
(Artt. 212 en 218 B.W.)
949
22 april 1976.

I
INDEPLAA TSSTELLING.
1. - Zielcte- en invaliditeitsvM·zelcering.
Wet van 9 at!gttstus 1963, artilcel 70,
§ 2. - De verzelce1'ingsinstelling die ten

-

gunste van de getroffene van een ongeval
p1·estaties heeft verstrelct, treedt in de
1·echten van de getroffene tegen degene
die de schade heeft veroorzaalct. - Begrip.
De verzekeringsinstelling die ten

IN HET BUITENLAND, ENZ. gm1ste van de getroffene van een ongeval prestaties heeft verstrekt, zoals bepaald bij de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, en die als getredene
in de rechten van de rechthebbende op
deze prestaties optreedt tegenover de
derde die voor het ongeval aansprakelijk
is, kan geen andere rechten uitoefenen
dan die welke deze rechthebbende zelf
uit hoofde van deze schade tegen de
aansprakelijke derde had lnmnen uitoefenen ; deze kan dientengevolge tegen de
rechtsvordering van de in de plaats
getredene verzekeringsinstelling de verweermiddelen en excepties aanvoeren
die hij aan de rechtsvordering van de
getroffene had k=en tegenwerpen.
(Art. 70, § 2, wet van 9 augustus 1963.)
349
17 november 1975.

2. - Ziekte- en invaliditeitsverzeke1·ing.
Wet van 9 augttstus 1963, a1·tikel 70,
§ 2. Verzelcm·ingsinstelling die geheel
of ten dele de zielcenhttislcosten van de
get1·o,jjene van een ongeval heejt gedelct.
Subrogatoir verhaal tegen de de1·de
die voo1· het ongeval aanspmlcelijlc is. Vom·waarden en modaliteiten. - De verzekeringsinstelling die geheel of ten dele
de ziekenhuiskosten van de getroffene
van een ongeval heeft gedekt kan de
terugbetaling van deze kosten als getredene in de rechten van de getroffene
van de derde die voor het ongeval aansprakelijk is slechts vorderen binnen de
grenzen van hetgeen zij daarvoor krachtens de wet heeft uitbetaald ; deze derde
kan, in zoverre hij dit verweer tegen de
getroffene had kUllllen opwerpen, van
deze kosten de normale persoonlijke
onderhoudskosten aftrekken welke de
getroffene had kunnen besparen door
zijn opneming in een ziekenhuis.
17 november 1975.
349

-

3. Kan tegelijlcertijd bij overeenkomst en lcrachtens de wet geschieden. Indeplaatsstelling in de rechten van de
schuldeiser ten voordele van een derde
persoon die hem betaalt kan tegelijkertijd bij overeenkomst of krachtens de
wet geschieden. (Artt. 1249 tot 1251
B.W.)
1046
21 mei 1976.

IN HET BUITENLAND BEDREVEN
MISDRIJF.

1liisdaad of wanbedrijf doo1· een Belg
in het buitenland bedreven. - V e1·volging

INKOlVISTENBELASTINGEN.
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in Belgie mogelijlc. Voorwaarde. Een Belg die zich buiten het grondgebied van het Rijk schuldig gemaakt
heeft aan een feit dat door de Belgische
wet misdaad of wanbedrijf wordt genoemd, kan in Belgie vervolgd worden
indien op het feit straf gesteld is door
de wet van het land waar het is gepleegd.
(Art. 7, § 1, wet van 17 april 1878,
gewijzigd bij art. 1 van de wet van
16 maart 1964.)
27 april 1976.
974
INKOMSTENBELASTINGEN.
TITEL I . - ALGEMENE BEGRIPPEN.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

Begrip.
Annaliteit van de belasting.
Opcentiemen.
Aanslagtermijnen.
Vrijstellingen.
Belastingaangifte.
Aanslag en inkohiering.
Aanslagbiljet.
Wijziging door de administratie van
een aangifte.
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
belastingplichtigen.
Aftrek van de bedrijfsuitgaven en
-lasten.
Aftrek van bedrijfsverliezen van
vroegere dienstjaren.
Aftrek van de reeds belaste elementen
teneinde dubbele belasting te vermijden.
Van het totaal belastbaar nettoinkomen aftrekbare lasten.
Vermindering wegens gezinslasten.
Sancties (naar gelang van het geval :
verhogingen, administratieve geldboeten, straffen).
Reclamatie.
Ontheffi:ng.
Beroep voor het hof van beroep.
Voorziening in cassatie. (Zie : Oassatie. Oassatiemiddelen. V oorziening in cassatie.)

INKOMSTENBELASTINGEN.
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25. Vervolgingen,
tenuitvoerlegging,
voorrecht van de Schatkist.
26. Internationale verdragen :
a) Verdrag met de Verenigde Staten
van Amerika.
b) Verdrag met Franluijk.
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
N oord-Ierland.
h) Verdrag met Zweden.
i) V erdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
TITEL II. - STELSEL v66R HET WETHOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN.
HooFDSTUK I. - Belasting op de inkornsten uit o1woer·ende goederen ( G1·ondbelasting).

HooFDSTUK V. § 1. § 2. § 3. -

Voorhejjingen.

Onroerencle voorheffing.
Aanvullende om•oerende voorheffing.
Roerencle voorheffing.

4. -

Aanvullende roerende voorheffing.

5. -

Beclrijfsvoorheffing.

6. - Aanrekening en terugbetaling van
de voorheffingen.

HooFDSTUK VI. -

Ove1·gangsbepalingen.

TITEL IV.- TIJDELIJKE BELASTINGEN.
HoOFDSTUK I. - Speciale uitzonderlijke
belasting op de winsten uit zeke1·e
valutaspeculaties.
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
inlcomsten.

HooFDSTUK II. - Belasting op de inkomsten uit Tom·ende lcapitalen (JYiobilienbelasting).

HOOFDSTUK IV. - Bijbelasting op uitzonde1'lijke gedeelten van bepaalde inkomsten van de jaren 1951 en 1952.

HooFDSTUK III. - Belasting op de bed7·ijjsinlcomsten (Bedrijjsbelasting).

HooFDSTUK V.- Buitengewone conjunctuurtaks (Wet van 12 maart 1957).

HooFDSTUK IV.- Aanvullende personele
belasting.

HOOFDSTUK VI. - Buitengewone belasting vastgesteld bij de wet voor
economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel van 14 jebruari 1961.

HooFDSTUK V. ting.

Nationale C1'isisbelas-

TITEL III. - vVETBOEK vAN DE rNKOMsTENBELAsTINGEN.
HooFDSTUK I. -

PeTsonenbelasting.

§ 1. -

Algemene begrippen.

§ 2. -

Inkomsten nit groncleigendommen.

§ 3. - Inkomsten nit roerencle kapitalen
en roerende goedercn.
§ 4. -

Beclrijfsinkomsten.

§ 5. -

Diverse inkomsten.

HooFDSTUK II. ting.

Vennootschapsbelas-

HooFDSTUK III. ting.

Rechtspersonenbelas-

HooFDSTUK IV. " "Belasting van de nietverblijjhmtders.

TITEL I. - Algemene
begrippen.
l. Begrip.

2. Annaliteit van de belasting.

1. - Belastingschuld. - Schuld die
voor de belastingplichtige die de aanslagvoorwaarden ve1·vult ontstaat uit de jaa?·lijkse wet van financien. -De belastingschuld van de belastingschuldige die de
aanslagvoorwaarden vervult ontstaat uit
de jaarlijkse wet van financiiin op basis
waarvan de Staat de bij de wet ingevoerde belastingen mag innen.
24 oktober 1975 en 19 februari 1976.
254 en 718
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3. Opcentiemen.

12. Raming van de belastbm·e grondslag.

4. Aanslagtermijnen.

5. - Raming van de belastbare g?·ondslag. - Wetboelc van de inlcomstenbelastingen, a1·tilcel 235, § 3. - Ve1'Plichting
van de ambtenm·en van het openbaa1·
ministe1·ie, die lcennis hebben van een
stmjzaalc, de minister van jinancien ove1·
indicien van ontduilcing in te lichten. Dmagwijdte. - De bepaling van artikel 235, § 3 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, naar luid waarvan de ambtenaren van het openbaar
ministerie bij de hoven en rechtbanken
waarbij een strafzaak aanhangig is,
waarvan het onderzoek ernstige indicien
van ontduiking inzake inkomstenbelastingen aan het licht brengt, de minister
van financien hierover inlichten, nadat ze
van de procureur-generaal of van de
auditeur-generaal uitdrukkelijk verlof
daartoe hebben gekregen, heeft enkel
tot doel de administratie in staat te
stellen de inkomstenbelastingen te vestigen en te innen, door haar mede te
delen dat er een documentatie bestaat
die kan nuttig zijn en waarvan zij niets
afweet ; deze bepaling heeft geen betrekking op de toelating om inzage of een
afschrift te verkrijgen van een bij het
vonnisgerecht aanhangig strafdossier,
welke het openbaar ministerie kan geven
aan de administratie van financien,
zoals aan eenieder die door een misdrijf
is benadeeld, teneinde samen met de
strafvordering voor het strafgerecht een
rechtsvordering te kunnen instellen.
2 september 1975.
5

5. Vrijstellingen.
6. Belastingaangijte.

7. Aanslag en inkohim·ing.
8. Aanslagbiljet.

2.- Aanslagbiljet.- Vo1·m.- Inzake
directe belastingen en directe gemeenteen provinciebelastingen moet het aanslagbiljet aile vermeldingen bevatten
die nodig zijn om op het bestaan van
een vaststaande en opeisbare belastingschuld te wijzen en om de belastingplichtige in staat te stellen een reclamatie
in te dienen ; het moet niet vermelden
door welke overheid het belastingkohier
uitvoerbaar werd verklaard.
24 oktober 1975 en 12 mei 1976.
254 en 1015
9. Wijziging door de administratie
van een ajgijte.
10. Belastingcommissie.
11. Aanslag van ambtswege.

3. - Aanslag van ambtswege. - Belastingschuldige die in zijn conclusie voor
het hof van beroep heejt doen gelden dat
de belastbare grondslag . willekeurig is
gemamd.- Geen antwoord op het middel.
- Niet gemotiveerde beslissing. - Niet
gemotiveerd is het arrest van het hof
van beroep dat het .ber·oep van een
belastingschuldige tegen de beslissing van
de directeur der directe belastingen verwerpt, zonder te antwoorden op het
regelmatig voorgedragen middel volgens
hetwelk de aanslag van ambtswege moest
worden vernietigd omdat de belastbare
grondslag willekeurig was vastgesteld,
daar de administratie rekening had gehouden met vergelijkingspunten en feiten
welke door de belastingsschuldige werden
betwist. (Art. 97 Grondwet.)
125
26 september 1975.

4. - Aanslag van ambtswege. - Raming van de belastbare grondslag op basis
van jeitelijke vm·moedens. - Geen willelceurige aanslag. Een aanslag van
ambtswege is geen willekeurige aanslag
wauneer de administratie de grondslag
ervan vastgesteld heeft op basis van
feitelijke vermoedens.
23 oktober 1975.
240

6. - Raming van de belastba1·e grandslag bij vergelijking met soo?·tgelijlce belastingplichtigen. - Bewijsmiddel waarvan spmlce in m·tilcel 248 van het W etboek
van de inlcomstenbelastingen. - Doel. Ret arrest waarin een vergelijking wordt
gemaakt met soortgelijke belastingplichtigen teneinde een gegeven vast te stellen
waardoor de belastbare grondslag kan
worden bepaald, nl. het bedrag van de
aftrekbare bedrijfslasten, maakt geen toepassing van het bijzonder bewijsmiddel
waarvan sprake in artikel 248 van het
W etboek van de inkomstenbelastingen,
doch wei van een feitelijk vermoeden.
(Artt. 246 en 248 W.I.B.)
23 oktober 1975.
240
7. - Raming van de belastba?'e grandslag. - F'eitelijlce vermoedens. - Beg1·ip.
Ret arrest waarin een vergelijking
wordt gemaakt met soortgelijke belastingplichtigen teneinde een gegeven vast
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te stollen waardoor de belastbare grandslag kan worden bepaald, nl. het bedrag
van de aftrekbare bedrijfslasten, maakt
geen toepassing van het bijzonder bewijsmiddel waarvan sprake in artikel 248 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen, doch wei van een feitelijk vermoeden. (Artt. 246 en 248 W.I.B.)
23 oktober 1975.
240
13. Raming van de belastba1·e gmndslag
door tekenen of indicien van gegoedheid.

8. - Raming van de belastbare g?·ondslag door tekenen of indicien van gegoedheid. - Activa voor bedrijjsuitgaven. Activa in ?'ekening gebracht voo1· cle vaststelling van cle belastba1·e grondslag. Wettelijkheicl. - Artikel 247 van het
W etboek van de inkomstenbelastingen
voert een wettelijk vermoeden in voor
de oorsprong van de activa waaruit de
gegoedheid voortspruit, daar deze, behoudens tegenbewijs van de belastingplichtige, vermoed wordt voort te komen
uit belastbare inkomsten ; dit vermoeden
geldt o.a. ook wanneer activa voor bedrijfsuitgaven zijn aangewend.
7 april 1976.
908
14. Raming van cle belastbare g1•ondslag
bij ve1·gelijking met soo1·tgelijke
belastingplichtigen.

9. - Raming van cle belastbare grandslag bij ve1·gelijking met som·tgelijke
belastingplichtigen.- Bewijsmiclclel waa?'van sprake in artikel 248 van het W etboek
van de inkomstenbelastingen. - Doel. Ret arrest waarin een vergelijking wordt
gemaakt met soortgelijke belastingplichtigen teneinde een gegeven vast te stollen
waardoor de belastbare grondslag kan
worden bepaald, nl. het bedrag van de
aftrekbare bedrijfslasten, maakt geen
tocpassing van het bijzonder bewijsmiddel waarvan sprake in artikel 248
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, doch wei van een feitelijk
vermoeden. (Artt. 246 en 248 W.I.B.)
23 oktober 1975.
240
15. Ajtrek van de bed'l'ijjsuitgaven
en -lasten.

10. - Algemene beg1·ippen. - Ajt?·ekking van bed1·ijjsuitgaven en -lasten. Vennootschapsbelasting. Niet ajtrekVenncotschapsbelasbare belasting. ting is geen aftrekbare bedrijfslast, zelfs
indien zij ten name van een vennoot-

schap in vcreffening is ingekohierd en
betaald werd door de velllJ.ootschap die
deze heeft opgeslorpt. (Artt. 44, 109,
435 en 436.)
85
18 september 1975.
16. Aftrek van bedrijjsve'l'liezen
van vroegere dienstjaren.
1 7. Ajtrek van cle 1·eeds belaste elementen
teneinde dubbele belasting
te vermijden.
18. Van het totaal belastbaa1·
netto-inkomen ajtrekba1·e lasten.
19. Ve1·minde1·ing wegens gezinslasten.
20. Sancties (naaT gelang van het geval :
ved~o gingen, aclministratieve
geldboeten, straffen.)
21. Reclamatie.

11.- Reclamatie.- GTief.- BegTip.
- Een grief welke in het antwoord op
een wijzigingsbericht is aangevoerd doch
in de reclamatie niet is herhaald, kan
niet worden beschouwd als een geschreven grief tot aanvulling van de oorspronkelijke reclamatie, in de zin van artikel 273 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
7 april 1976.
905
12. - Reclarnatie. - Ajzien van de
Teclamatie. Gevolgen. - Door van
geheel of een deel van zijn reclamatie af
te zien, stelt de belastingschuldige de
directeur der belastingen vrij van de
verplichting in zijn beslissing te antwoorden op de griefwaarvan dusdoende wordt
afgezien, maar daardoor verliest de
directeur het hem ingevolge de reclamatie
verleende recht niet om zowel ten voordele als ten nadele van de belastingschuldige te wijzen op aile onregelmatigheden van de aanslag teneinde de belastingschuld overeenkomstig de wet vast
te stollen.
7 april1976.
908
22. Ontheffing.
23. Beroep voor het hof van beroep.

13. - Aanslag van ambtswege voo1· het
hof van beroep. - Belastingschuldige die
betoogt dat cle belastbm·e grondslag willekeurig is geraarnd. - Geschil aan het hof
van be1·oep onderwm-pen. - Begrip. Niet nieuw zijn de bij conclusie voorgedragen middelen over de raming van
de belastbare grondslag waarop de
aanslag van ambtswege is gevestigd,
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wanneer deze middelen slechts zijn voorgedragen tot staving van de door de
belastingschuldige regelmatig in zijn
bezwaarschrift aangevoerde grief dat de
belastbare grondslag willekeurig is geraamd.
26 september 1975.
125

is voor de oplossing van het geschil
(Art. 877 en vlg. G.W.)
7 april 1976.
908

14. - Beroep voor het hof van beroep. N ee1·legging van nieuwe stukken. - Stukken door de par·tijen overgelegd om op
nieuwe middelen of argumenten te antwoorden. De artikelen 281 tot 283
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen beletten niet dat de partijen
nieuwe stukken voor het hof van beroep
neerleggen, wanneer zulks geschiedt om
te antwoorden op nieuwe, door de tegenpartij bij conclusie voorgedragen middelen of argumenten, en de rechten van
de verdediging van deze partij zijn in
acht genomen.
7 april 1976.
905

25. Ver·volgingen, tenuitvoer'legging,
voo?'?'echt van cle Schatlcist.

15. - Beroep voor het hof van beroep.
- Niet aan de directeur der belastingen
onderwm·pen vr·aag. Geen beslissing
van de directeur over deze vraag hoewel
hij ze ambtshalve had moeten onde1·zoeken.
- H of van be1·oep niet bevoegd om er
kennis van te nemen. - Het hof van
beroep waarbij aanhangig is het beroep
van de belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur der directe belastingen kan, zonder zijn bevoegdheden
te overschrijden en buiten verval en
gewijsde, geen kennis nemen van een
vraag die door de belastingplichtige in
zijn reclamatie niet aan de directeur is
voorgelegd of waarover de directeur geen
uitspraak heeft gedaan, zelfs indien hij
ze ambtshalve had moeten onderzoeken.
(Art. 278 W.I.B.)
7 april 1976.
905
16. - Beroep voor· het hof van beroep.
- Recht van het hof van beroep ambtshalve
nee1·legging van nieuwe stukken te gelasten.
-De artikelen 281 tot 285 van het Wethoek van de inkomstenbelastingen, waarin het recht van de partijen wordt geregeld en beperkt om nieuwe stukken neer
te leggen voor het hof van beroep waarbij
een beroep inzake directe belastingen
aanhangig is, bevatten geen afwijking of
de gemeenrechtelijke regels betreffende
het recht voor de rechter ambtshalve
aan een partij te bevelen dat zij de
stukken neerlegt waarover zij beschikt,
indien hij oordeelt dat zulks noodzakelijk

24. Voo1·ziening in cassatie. (Zie : Cassatie, Cassatiemiddelen, Voorziening in
cassatie.

17. Wettelijke hypotheek. Inschrijving van de wettelijke hypotheelc tot
waar·borg van directe en bijlcomende belastingen. - Gevolgen voor de verlcoop van
het onroer·encl goecl die v661· de insch?-ijving
heeft plaatsgehad, clock niet is overgesch?-even. - Daar de wettelijke hypotheek
tot waarborg van directe en bijkomende
belastingen uit de wet ontstaat en rang
neemt van haar inschrijving af, kan de
verkoop van een onroerend goed die bij
onderhandse akte vastgesteld en dus in
de registers van de hypotheekbewaarder
niet overgeschreven is, niet worden tegengesteld aan de ontvanger der belastingen
en belet hij de inschrijving niet van de
wettelijke hypotheek tot waarborg van
de directe belastingen, die ten tijde van
de inschrijving verschuldigd zijn, zelfs
indien deze onderhandse alde is geregistreerd en de ontvanger wist dat het goed
verkocht was v66r de inschrijving van
de wettelijke hypotheek. (Artt. 316 tot
323 W.I.B.)
28 mei 1976.
1074
26. Intm·nationale ver·cl1·agen.
a) Verdrag met de Verenigde Staten
van Amerika.
b) Verdrag met Frankrijk.

18.- Inte1·nationale overeenlcomsten.Ove?'eenlcomst van 10 maar·t 1964 tussen
Belgie en JJ'mnlc1'ijlc tot voor-koming van
dubbele belasting. - Activiteit van hen
die het schouwspel en de spo1·t beroepshalve
beoefenen, van de musici en ande1·e per·sonen die in het openbaar optr·eden. Fransen die hun activiteit in Belgiii uitoefenen en die geengageerd en bezoldigcl
wm·clen door· een in Belgie gevestigde
werlcgever. - Bezolcliging die inlcomsten
van Belgische oo?·spr·ong en in Belgie
belastbaar· zijn. - W anneer Fransen die
het schouwspel en de sport beroepshalve
beoefenen, musici of andere personen
die in het openbaar optreden door een
in Belgie gevestigde werkgever worden
geiingageerd, zijn hun bezoldigingen in-
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komsten van Belgische oorsprong die in
Belgie belastbaar zijn. (Overeenkomst
van 10 Irtaart 1964 tussen Belgie en
Frankrijk tot voorkoming van dubbele
belasting, goedgekeurd bij handeling
van de wetgevende nmcht van 14 april
1965, artt. 7, 11 en 24, § 2).
838
18 maart 1976.

TITEL II.- Stelsel voor het Wetboek
van de inkomstenbelastingen.

c) Verdrag
met het Groothertogdom Luxemburg.

HOOFDSTUK II.

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

e) Verdrag met Nederland.

BELASTING OP DE INKOMSTEN
UIT ROERENDE KAPITALEN
(lVIOBILIENBELASTING).

f) Verdrag
met de Bondsrepubliek Duitsland.

HOOFDSTUK III.

d) Verdrag met Italiici.

g) V erdrag met het V erenigd Koninkrijk

van Groot-Brittannie
en Noorcl-Ierland.

19. I nternationale ove1·eenlcomsten.
- Overeenkomst op 29 augttsttts 1967 te
London ondertekend tussen het V m·enigd
Koninb·ijk G1·oot-B1·ittanniii en NoordIerland en Belgie te1· voo1·koming van
dubbele belasting. - Datum van inWM'kingtreding. - De overeenkomst die op
29 augustus 1967 te Lonclen is ondertekencl tussen het Verenigcl Koninkrijk
Groot-Brittannie en Noorcl-Ierland en
Belgie ter voorkoming van dubbele
belasting en is goeclgekeurd bij de handeling van cle wetgevende macht van
27 februari 1970 is niet in werking kunnen
treden of heeft geen uitwerking kunnen
hebben v66r cle uitwisseling van de
bekrachtigingsoorkonden, nl. 17 maart
1970. (Overeenkomst van 29 augustus
1967, art. XXIX, (b).
19 februari 1976.
718
h) Verdrag met Zvveden.

i) Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens
en de fundamentele vrijheden.

20.- Internationale verd1·agen.- Ve1'drag tot besche1·ming van de rechten van
de mens en de jundamentele m·ijheden,
artikel 6-1. Geen toepassing op de
1·echten en ve1-plichtingen die hun oo?·sprong
vinden in het fiscaal 1·echt. - De bepalingen van artikel 6-1 van het Verdrag
tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheclen is
niet van toepassing op cle rechten en
verplichtingen die hun oorsprong vinden
in het fiscaal recht.
8 april 1976.
913

BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN
(BEDRIJFSBELASTING).

HOOFDSTUK IV.
AANVULLENDE PERSONELE BELASTING.

HOOFDSTUK V.

N ATIONALE

CRISISBELASTING.

TITEL III. - Wetboek
van de inkomstenbelastingen.
HOOFDSTUK I.
PERSONENBELASTING.

1. -

Algernene begrippen.

21. - Wetboek van de inkomstenbelastingen.- Personenbelasting.- Belasting
van niet-verblijjhoude1·s. Opdeciemen
voo?' de dienstja?'en 1968 tot 1970. - Wet
van 31 maa?·t 1967, a?'tikel 2, § 1, a. Opdeciem op de belasting met bet?·ekking
tot de schijj van het belastbare inkomen
boven 500.000 fmnk. De wet van
31 maart 1967 tot toekenning van
bepaalde machten aan de Koning, teneinde de stabilisatie van het begrotingsevenwicht te verzekeren, heeft voor de
staat alleen voor de dienstjaren 1968
tot 1970 opdeciem gevestigd op de personenbelasting, de belasting der nietverblijfhouders en de vennootschapsbelasting ; voor deze eerste twee belastingen, wordt een opcleciem gevestigd
op de belasting met betrekking tot de
schijf van het belastbaar inkomen boven
500.000 frank. (Art. 2, § l, a, wet van
31 maart 1967, gewijzigcl bij de wet van
11 februari 1969.)
1020
13 mei 1976.
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22. - Wetboek van de inkomstenbelastingen.- Personenbelasting.- Belasting
van niet-verblijjhouders. - Opdeciem. Wet van 31 maart 1967, artikel2, § 1, a.V aststelling van de schijj van het belastbare inlcomen boven 500.000 jmnk waa1'voo1' de opdeciem moet worden vastgesteld.
- In aanmerking te nemen belastba1·e inkomsten waarin de inkomsten ve1·vat zijn
waarvan sprake in artikel 93, § 1, 3°, a,
van het W etboek van de inkomstenbelastingen. - De schijf van de belastbare
inkomsten waarvan sprake in artikel 2,
§ 1, a, van de wet van 31 maart 1967
moet, krachtens deze wettelijke bepaling,
worden vastgesteld rekening houdende
met alle belastbare inkomsten met inbegrip van de inkomsten die, o.a. met
toepassing van artikel 93, § 1, 3°, a,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, aan een afzonderlijke belasting onderworpen zijn.
13 mei 1976.
1020
23. - Wetboek van de inkomstenbelasPersonenbelasting. Belastingen. ting van niet-vm·blijjhouders.- Opdeciem
vastgesteld bij de wet van 31 maart 1967,
a1·tikel 2, § 1, a. - Koninklijk besluit
m·. 29 van 29 juni 1967 volgens hetwelk,
met het oog op de vaststelling van het
bedrag van de inkomsten wam·op die opdeciem wordt geheven, de inlcomsten waa1'van sprake in a1·tikel 93, § 1, 3°, a, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen bij
de in aanme1·king te nemen inkomsten
moeten gevoegd worden. - Wettelijkheid.
- I n zoverre het koninklijk besluit nr. 29
van 29 juni 1967 betreffende de opdeciem
op de personenbelasting en op de belasting der « niet-verblijfhouders » bepaalt
dat de bij de wet van 31 maart 1967
gevestigde opdeciem berekend wordt
rekening houdende met de gezamenlijke
inkomsten, met inbegrip dus van de
inkomsten waarvan sprake in artikel 93,
§ 1, 3°, a, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, is dit besluit wettelijk omdat het zijn grondslag vindt in
die wet van 31 maart 1967.
13 mei 1976.
1020
§ 2. -

Inkomsten uit grondeigendommen.

24. - W etboek van de inkomstenbelastingen, artilcel 7, § 1, b, 155, 360, 361
en 362. - Pe1·sonenbelasting. - Inkomsten uit grondeigendommen. - In huur
gegeven onroerend goed dat doo1• de huurder voor de uitoefening van zijn bed?·ijjsactiviteit wordt aangewend. - Huumve1'eenkomst waarbij aan de huurdm· wo1·dt

1367

toegestaan het on1'0e1'encl goecl te ve1·ande1·en
en wo1·dt bepaald clat de httu1·der van de
wm·ken eigenaa1• zal blijven tot het VB1'st1·ijlcen van de lnttwovereenkomst.
W e1·ken waa1•dooT het gehuu1·de panel een
meerwaaTde heejt gekngen en het kadastmal inkomen wenl heTzien. - Kadastraal
inlcomen waa1·mee t.a.v. de eigenaa1'-Ve1'httU1'der rekening moet wm·den gehottden.
- W anneer een onroerend goed in huur
gegeven is en door de lmurder voor de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteit wordt
aangewend, de huurovereenk01nst waarbij aan de lmurder wordt toegestaan het
onroerend goecl te veranderen bepaalt
dat die huurder eigenaar blijft van deze
werken tot het verstrijken van de huurovereenkomst, en het kadastraal inkomen van het panel dientengevolge verhoogd is, wegens de meerwaarde van het
goed, moet met het kadastraal inkomen
van v66r de door de ]murder uitgevoerde
werken rekening gehouden worden om
het belastbaar inkomen van de verhuurder vast te stellen. (Artt. 7, § 1, b, 155,
360, 361 en 362 W.I.B.)
19 februari 1976.
721
§ 3. -

Inkomsten uit roerende kapitalen.
en roerende goederen.

25. - Wetboek van de inkomstenbelastingen, a1·tikell1.- Personenbelasting.Inkomsten en opbrengsten van roe1·ende
goederen en kapitalen.- Inkomsten en opbrengsten. - Begrip. - Artikel 11 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen beschouwt als inkomsten of opbrengsten van roerende goederen en kapitalen
alle opbrengsten van kapitalen welke
ten voordele van natuurlijke personen
en van vennootschappen zijn aangewend,
ongeacht de marrier waarop de partijen
de toekenningsvoorwaarden bij overeenkomst hebben vastgesteld.
12 november 1975.
330
26. - Wetboek van de inkomstenbelastingen, aJ•tikel11-1°. -Personenbelasting.
- Inkomsten en opbrengsten van roerende
goederen en kapitalen. - Andere schuldvorderingen wegens geldleningen. - Begrip.- De uitdrukking «andere schuldvorderingen wegens ge1dleningen » in
artike1 11, 1°, van het Wetboek van de
inkomstenbe1astingen beoogt schuldvorderingen van dezelfde aard als geldleningen, zoals de schuldvorderingen
wegens geldbeleggingen waardoor, zoals
bij geldleningen, een inkomen of een opbrengst wordt bekomen.
12 november 1975.
330
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§ 4. -

Bedrijfsinkomsten.

27. - Pm·sonenbelasting. - Bedrijjsinkomsten. - Handelsexploitatie. - JJ!Iakelaar. - Schuldvonle1·ing op commissielonen. - Winst belastbaa1• van zodm de
schuldvm·dm·ing zeke1· en vaststaande is.Een schuldvordering wegens aan een
makelaar verschuldigde commissielonen
is een winst van een handelsexploitatie
die belastbaar is van zod:ra zij zeker en
vaststaande is. (A:rtt. 20, I 0 , en 2I W.I.B.)
23 oktober 1975.
240
28. - Wetboek van de inkomstenbelastingen.- Pe1·sonenbelasting. - Bed1·ijjsbelasting. V1·ijgestelde bed1·ijfsinkomsten. - JJ£em·waa1·de ten gevolge van een
onteigeningsve1•goeding. Mem·waarde
slechts vrijgesteld als a.m. de onteigeningsvm•goeding aan de eigenaa1· van het onteigende goed betaald is. - Een meerwaarde ten gevolge van een onteigeningsvergoeding kan beschouwd worden als
zijnde vrijgesteld, indien o.m. de vergoeding gestort wordt aan de eigenaar van
het onteigende goed ; zulks is niet het
geval wanneer zij ten dele gaat naar de
deelgenoten als vennoten .(Art. 35, § l,
W.I.B.)
I9 februari I976.
724
29. Wetboek van de inkomstenbelastingen, artikel 20.
Pe1·sonenbelasting. Inkomsten belastbaar ten
name van degenen die deze ontvangen
hebben, zelfs indien zij de inkomsten
slechts ve1·kregen hebben ter uitvoM·ing van
een nietige overeenkomst. - Winsten uit
een beroepsactiviteit, ongeacht de aard
of het voorwerp ervan, zijn als bed:rijfsinkomsten belastbaar ten name van
degene die deze ontvangen hebben, zel£s
indien zij de inkomsten slechts verkregen
hebben ter uitvoering van een nietige
overeenkomst. (Art. 20 W.I.B.)
18 maart I976.
843
30. - vVetboek van de inkomstenbelastingen. - Pe1·sonenbelasting. - Vergoedingen betaald ten gevolge van stopzetting
van arbeid of beeindiging van bedienclenof dienstverhm·ingscontmct. - A1·tikel 93,
§ 1, 3°, a, van genoemcl wetboek.- Oncle1'scheiden aanslag. - Beg1·ip. - De vergoeclingen, al of niet contractueel betaald
ten gevolge van stopzetting van arbeid
of beeindiging van bedienden- of dienstverhuringscontract,
die
meer
dan
25.000 frank bedragen zijn onder de
voorwaarden van artikel 93, § I, W.I.B.
afzonderlijk belastbaar tegen de gemid-

delde aanslagvoet overeenstemmend met
het geheel van de belastbare inkomsten
van het laatste vorige jaar tijdens hetwelk de belastingplichtige een normale
bedrijfsactiviteit heeft gehad. (Art. 93,
§ I, 3o, a, W.I.B.)
I3 mei I976.
I020

31. - Wetboek van cle Inkomstenbelastingen. - Pm·sonenbelasting. - Beclrijjsinkomsten. - Vereniging in deelneming.
- Winsten van cle vm·eniging.- Aard van
cleze winsten voo1· de vennoten, m.b.t. de
belasting. - Nu de vereniging in deelneming geen andere juridische individualiteit bezit dan die der deelgenoten, moeten de tijdens. de exploitatie behaalde
winsten m.b.t. de belasting worden beschouwd als zijnde rechtstreeks verworven door de deelgenoten en te hunnen
opzichte worden beoordeeld, o.m. naar
gelang van de aard van hun tussenkomst,
nl. naargelang zij enkel kapitaal of goederen in gemeenschap hebben gebracht
of voor de vereniging gewerkt hebben.
(Artikel 34 W.I.B.).
3 juni I976.
I097

32. - Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Belastingm·ijstelling vom· de
meenvaarden waa1·van sprake in artikel 35
van het T!Vetboek van de Inkomstenbelastingen. - Ontwerp van onteigening van
een deel van een bed1·ijjsgebouwencomplex.
- Verkoop in cler minne van geheel dit
complex. Ve1·koop als onvermijclelijk
gevolg van de ontworpen onteigening.
Opbrengst van cle verkoop voo1·tkomencle
uit een gebeu1·tenis van gelijke aa1·d als
de onteigening. - Het arrest dat vaststelt dat de verkoop in der minne van
een complex van bedrijfsgebouwen het
onvermijdelijk gevolg is van de voorgenomen onteigening v~~ een :teel van
dit complex, kan wettehJk beshssen dat
de bij deze verkoop behaalde meerwaarde
voortkomt uit vergoedingen wegens een
gebeurtenis van gelijke aard als een
onteigening, in de zin van artikel 35 van
het W etboek van de Inkomstenbelastingen.
9 juni I976.
ll3I
§ 5. -

Diverse inkomsten.

33. - Wetboek van de inkomstenbelastingen. - Personenbelasting. --:- Dive~·se
inkomsten. - Begrip. - Als diverse mkomsten zijn belastbaar de winsten of
baten uit een inbreng in een vennootschap welke een verrichting is in de zin
van artikel 67, 1°, van het Wetboek van
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de inkomstenbelastingen, zelfs indien
deze inbreng een onstoffelijk goed betreft.
24 oktober 1975.
244

34. - Wetboek van de inkomstenbelastingen. - Pet·sonenbelasting. - Diverse
inkomsten. - N ot·male vet'1'ichtingen van
beheer van een pt·ivaat vm·mogen. - Verrichtingen bett·effende onstoffelijke goedet·en. - Verrichtingen betreffende onstoffelijke goederen kunnen geen normale
verrichtingen van beheer van een privaat
vermogen zijn, in de zin van artikel 67, 1°,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
24 oktober 1975.
244

HOOFDSTUK II.
VENNOOTSOHAPSBELASTING.

35. - Algemene begt·ippen. - Ajtrekking van bedt·ijjsuitgaven en -lasten. Vennootschapsbelasting. - Niet ajtrekbare
belasting. - Vennootschapsbelasting is
geen aftrekbare bedrijfslast, zelfs indien
zij ten name van een vem1.ootschap in
vereffening is ingekohierd en betaald
werd door de vennootschap die deze
heeft opgeslorpt. (Artt. 44, 109, 435
en 436.)
18 september 1975.
85
36. ~ Wetboek van de inkomstenbelastingen, aTtikel20-1°, 96 en 97.- Vennootschapsbelasting. - Handelsvennootschap.
- Vennootschap die kapitalen ter beschikking van vennoten heejt gesteld, zonder
t•ente en zondeT lasten. - VetTichting die
ten name van de vennootschap geen belastbaat· inkornen opbrengt. - De handelsvennootschap die kapitalen ter beschikking van vennoten stelt zonder rente en
zonder lasten krijgt als tegenprestatie
voor deze aldus aan die vennoten toegekende voordelen geen belastbaar inkomen. (Artt. 20-1°, 96 en 97 W.I.B.)
12 november 1975.
331

.37. - Wetboek van de inkornstenbelastingen.
V ennootschaps belasting.
Gt·ondslag van de belasting. - Vaststelling van het bedmg van de belastbare inkomsten. - Ajt?·ek van de V?·ijgestelde inkornsten. - W etboek van de inkomstenbelastingen, artikel 110. - V aststelling,
in feite, door het hof van be1'0ep dat de
inkomsten ttit het buitenland werden vTijgesteld op gt·ond van een intet·nationale
overeenkornst tot het vm·rnijden van dubbele
belasting. - Soevet·eine vaststelling. W anneer het hof van beroep, in feite,
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heeft vastgesteld dat de administratie,
met toepassing van artikel ll 0 van het
W etboek van de inkomstenbelastingen,
inkomsten nit het buitenland heeft vrijgesteld op grond van een internationale
overeenkomst tot het vermijden van
dubbele belasting, is deze vaststelling
een soevereine vaststelling en kan het
Hof het bestaan van dit feit niet beoordelen.
4 maart 1976.
760

38. - Wetboek van de inkornstenbelastingen.
Vennootschapsbelasting.
G1'0ndslag van de belasting. Van de
belastbat·e winsten ajt?·ekbat·e inkomsten.
- At·tikel113 van dit wetboek. -Inkomsten geacht vooT te kornen in de belastbare
winsten. - Begt·ip. - Onder de woorden
(( de in artikel ll1, 1°, . . . vermelde inkomsten worden geacht in de belastbare
winsten voor te komen ten belope van
95 pet. van de geinde nettobedragen ... »,
wordt in artikel ll3, § 1, van het Wethoek van de inkomstenbelastingen verstaan de belastbare winst zoals zij is
vastgesteld na aftrek, overeenkomstig
artikel 110 van ditzelfde wetboek, van
de vrijgestelde inkomsten.
4 maart 1976.
760

39. - W etboek van de inkomstenbelastingen.
Vennootschapsbelasting.
G?·ondslag van de belasting. Van de
belastbar·e winsten ajtrekbat·e inkornsten. At·tikel111, § 1, van dit wetboek.- Vt·ijgestelde inkomsten wam·van sprake in
at·tikel 110 van dit wetboek. - Ajtt·ek van
deze vt·ij gestelde inkornsten v66T de ver·t·ichting bedoeld in ar-tikel111. - De vrijgestelde inkomsten bedoeld in artikel 11 0
van het W etboek van de inkomsten
belastingen worden, met toepassing van
deze bepaling en van artikel ll1 van hetzelfde wetboek, afgetrokken van de winst
van het belastbaar tijdperk v66r de aftrek waarvan sprake in deze laatste
bepaling, het zijn dus geen inkomsten die,
in de zin van artikel lll, § 1, ((in de
belastbare winst voorkomen ».
760
4 maart 1976.
40. - Wetboek van de inkornstenbelastingen.
TT ennootschapsbelasting.
Gr·ondslag van de belasting. TTan de
belastbar-e winsten aftr·ekbat•e inkomsten.
- W etboek van de inkomstenbelastingen,
at·tikel 113. - Inkomsten die geacht woTden in de belastbat·e winsten voot· te komen
ten belope van 95 pet. - Doel van deze
bepaling. -De bepaling van artikel ll3
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van het Wetboek van de inkomstenbelastingen dat «de in de artikelen ll1,
§ 1, ... bedoelde inkomsten (inkomsten
uit aandelen of delen of uit belegde
kapitalen) worden geacht in de belastbare winsten voor te komen ten belope
van 95 pet. van de gei:ncle nettobedragen ... " beoogt enkel de forfaitaire vaststelling voor zover dergelijke inkomsten daarin voorkomen, van de financiele
lasten en de algemene kosten ... die erop
rusten en waarvan uitdrukkelijk sprake
was in artikel 52, §§ 2, 4 en 5, van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen.
4 maart 1976.
760
41. - Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Belastingvrijstelling voor de
mee1·wam·den waa1·van spmke in a1·tikel 35
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. - Ontwe1p van onteigening van
een deel van een bedrijjsgebouwencomplex.
- Ve1·koop in der minne van geheel dit
complex. Verkoop als onvermijdelijk
gevolg van de ontwmpen onteigening. Opbrengst van de ve1•koop voortkomende
uit een gebeu1·tenis van gelijke aard als
de onteigening. - Het arrest dat vaststelt dat de verkoop in der minne van
een complex van bedrijfsgebouwen het
onvermijdelijk gevolg is van de voorgenomen onteigening van een deel van dit
complex, kan wettelijk beslissen dat de
bij deze verkoop behaalcle meerwaarde
voortkomt uit vergoeclingen wegens een
gebeurtenis van gelijke aard als een onteigening, in de zin van artikel 35 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
9 juni 1976.
1131

HOOFDSTUK III.
RECHTSPERSONENBELASTING.

HOOFDSTUK IV.
BELASTING VAN DE
NIET-VERBLIJFHOUDERS.

42. - Wetboek van de inkomstenbelastingen. - Pe1•sonenbelasting. - Belasting
van niet-ve1·blijjhouders. Opdeciem
vastgesteld bij de wet van 31 mam·t 1967,
a1'tikel 2, § l, a. - Koninklijk besluit
nr. 29 van 29 jttni 1967 volgens hetwelk,
met het oog op de vaststelling van het
bedmg van de inkomsten waa1'0p die
opdeciem wm·dt geheven, de inkomsten
waarvan sprake in artikel 93, § 1, 3D, a,

van het TVetboek van de inkomstenbelastingen bij de in aanme1·lcing te nemen inkomsten moeten gevoegd worden.- l-Vettelijkheid. In zoverre het koninklijk
besluit nr. 29 van 29 juni 1967 betreffende
de opdeciem op de personenbelasting en
op de belasting der « niet-verblijfhouders '' bepaalt dat de bij de wet van
31 maart 1967 gevestigde opdeciem
berekend wordt rekening houdende met
de gezamenlijke inkomsten, met inbegrip
dus van de inkomsten waarvan sprake in
artikel 93, § 1, 3D, a, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, is dit
besluit wettelijk omdat hot zijn grandslag vindt in die wet van 31 maart 1967.
13 mei 1976.
394

43. - Wetboek van de inkomstenbelastingen.- Personenbelasting.- Belasting
van niet-verblijjhoude1·s. - Opdeciem. Wet van 31 maart 1967, a1·tikel 2, § 1, a.
V aststelling van de schijj van het
belastbm·e inkomen boven 500.000 fmnk
waarvoo1' de opdeciem moet wo1'den vastgesteld. - In aanme1·lcing te nemen belastbm·e inkomsten waarin de inkomsten
ve1'vat zijn waa1'van sprake in a1'tikel 93,
§ 1, 3D, a, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. - De schijf van de belastbare inkomsten waarvan sprake in
artikel 2, § l, a, van de wet van 31 maart
1967 moet, krachtens deze wettelijke
bepaling, worden vastgesteld rekening
houdende met alle belastbare inkomsten
met inbegrip van de inkomsten die, o.a.
met toepassing van artike1 93, § 1, 3D, a,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, aan een afzonderlijke belasting onderworpen zijn.
13 mei 1976.
1020
44. - W etboek van de inkomstenbelastingen.- Pe1•sonenbelasting.- Belasting
van niet-verblijjhouders. Opdeciemen
voo1' de dienstjaren 1968 tot 1970. - Wet
van 31 maart 1967, artikel 2, § 1, a. Opdeciem op de belasting met bet1'ekking
tot de schijj van het belastbare inkomen
boven 500.000 frank. De wet van
31 maart 1967 tot toekenning van
bepaalde machten aan de Koning, teneinde de stabilisatie van het begrotingsevenwicht te verzekeren, heeft voor de
staat aileen voor de dienstjaren 1968
tot 1970 opdeciem gevestigd op de personenbelasting, de belasting der nietverblijfhouders en de vennootschapsbelasting; voor deze eerste twee belastingen, wordt een opdeciem gevestigd
op de belasting met betrekking tot de
schijf van het belastbaar inkomen hoven

INMENGING IN OPENB. AMBTEN. 500.000 frank. (Art. 2, § I, a, wet van
31 maart 1967, gev.>ijzigd bij de wet
van II februari 1969.)
13 mei 1976.
1020
HOOFDSTUK V.
VooRHEFFINGEN.

§ 1. § 2. -

Onroerende voorheffing.

Aanvullende onroerende voorheffing.
§ 3. -

4. -

Roerende voorheffing.

Aanvullende roerende voorheffing.
§ 5. -

6. -

Bedrijfsvoorheffing.

Aanrekening en terugbetaling
van de voorheffingen.

HOOFDSTUK VI.
0VERGANGSBEPALINGEN.

TITEL IV. - Tijdelijke
belastingen.
HOOFDSTUK I.
SPECIALE UITZONDERLIJKE BELASTING
OP DE WINSTEN
UIT ZEKERE VALUTASPECULATIES.

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 INKOJ\'ISTEN.

HOOFDSTUK IV.
BIJBELASTING OP UITZONDERLIJKE GEDEELTEN VAN BEPAALDE INKOl\fSTEN
VAN DE JAREN 1951 EN 1952.

HOOFDSTUK V.
BUITENGEWONE OONJUNCTUURTAKS
(WET VAN 12 MAART 1957).

HOOFDSTUK VI.
BUITENGEWONE BELASTING VASTGESTELD
BIJ DE WET VOOR ECONOJ\'IISOHE EXPANSIE,
SOCIALE
VOORUITGANG EN
FINANCIEEL HERSTEL VAN 14 FEBRUARI

1961.

INTERN. VERDR.

1371

INMENGING IN OPENBARE AMBTEN.
Bestanddelen van het. - Inmenging in
een openbaar ambt bestaat hetzij in de
uitvoering, zonder titel, van een bepaalde
verrichting van een openbaar ambt, hetzij in het aanwenden van handelmjzen
of van een voorstelling van de zaken die,
zonder verrichtingen van openbaar ambt
te zijn, nochtans van die aard zijn dat
zij doen aannemen dat hij die zulks doet
de bij de wet aan een ambtenaar of aan
een openbaar officier toegekende bevoegdheden bezit. (Art. 227 S.W.)
21 juni 1976.
1181
INTERNATIONALE VERDRAGEN.

1. - Geneeslcunst. - Protocol op 29 janum·i 1963 dom· Belgie en het Groothe1·togdom Luxembtt1'g ondertekend. P1·otocol volgens hetwelk in een van beide
landen gecont1·olee1·de ja1·maceutische p1·epa1·aten op het g1•ondgebied van het ande1•e
mogen ve1•kocht worden. - Protocol zonde1·
gevolg op de wettelijke bepalingen dat de
veea1·tsen geen geneesmiddelen mogen ve1'schaffen welke zij eldm·s dan bij een apothekm· hebben gekocht.- Zelfs in cle onderstelling dat de bepalingen van het protocol tussen Belgie en het Groothertogdom
Luxemburg, ondertekencl te Brussel op
29 januari 1963, luidens welke in een van
beide landen gecontroleerde farmaceutische preparaten op het grondgebied
van het andere mogen verkocht worden,
gevolg zouden hebben in het in Belgie
van kracht zijnde recht en inzonderheid
rechtstreeks van toepassing zouden zijn,
zijn zij vreemd aan de regels van het
Belgisch recht dat de veeartsen, o.m. in
de uitoefening van cle dierengeneeskunde,
geen geneesmiddelen mogen verschaffen
welke zij elders dan bij een apotheker
hebben verkregen.
21 oktober 1975.
230
2. - Ve1·d1·ag nopens de erkenning en
de temtitvoe1·legging van beslissingen tm·
zake van onde1•houdsve1plichtingen jegens
kindm·en. - Uitvom·ing van een verstekbeslissing welke in de Bondsrepubliek
Duitsland is gewezen tegen iemand die in
Belgie zijn domicilie heeft. - Voorwaarden. - Wettelijk is het arrest dat, op
grond van artikel 2 van het V erdrag
nopens de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen ter zake van
onderhoudsverplichtingen jegens kinde-
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ren, ondertekend te 's-Gravenhage op
15 april 1958 en goedgeurd bij de handeling van de wetgevende macht van
l l augustus 1961, weigert uitvoerbaar te
verklaren een vonnis van een rechtbank
van de Bondsrepubliek Duitsland tegen
een in Belgie gedomicilieerde verstekdoende verweerder, op grond dat de
aan deze verweerder afgegeven processtukken in het Duits waren gesteld zonder
Nederlandse vertaling en dat niet gebleken is dat deze verweerder voldoende
Duits kende.
24 oktober 1975.
259

3. - V e1·drag tot besche1·ming van de
rechten van de mens en de funamentele
vrijheden, artilcel 6. - Bepaling niet van
toepassing op grieven die niets te malcen
hebben met de 1·echten van de verdediging
voor het vonnisgerecht. - Artikel 6 van
het V erdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955, heeft betrekking op de
rechten van de verdediging voor het
vonnisgerecht en niet op grieven die niets
te maken hebben met de uitoefening van
die rechten.
2 december 1975.
411

4. - Oonflict tussen een rechtstreelcs toepasselijlce bepaling van conventioneel intM·nationaal recht of van gemeenschapsrecht en een norm van nationaal recht, a.m.
een wet. - V e1plichting voo1· de hoven en
rechtbanlcen de norm van nationaal recht
buiten toepassing te laten. - Voo?Tang van
de bepaling van intemationaal1·echt of van
gemeenschapsrecht niet onde1•worpen aan
het bestaan van een inte1pretatieve wet.
- De hoven en rechtbanken zijn verplicht de bepalingen van nationaal recht,
met inbegrip van de wettelijke bepalingen die strijdig zijn met de rechtstreeks toepasselijke bepalingen van conventioneel internationaal recht of van
gemeenschapsrecht, o.a. van het verdrag
tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, zoals deze van
artikel 12 van genoemd verdrag, buiten
toepassing te laten, ongeacht of deze
bepalingen van nationaal recht al dan
niet door een wet werden gei'nterpreteerd
teneinde ze in overeenstemming te
brengen, naar gelang van het geval, met
het internationaal recht of met het
gemeenschapsrecht.
14 januari 1976.
547
5. - Verd1·ag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele

vrijheden, a1·tilcel 6-1. - Geen toepassing
op de 1•echten en verplichtingen die hun
oo1·sprong vinden in het fiscaal recht. De bepalingen van artikel 6-l van het
V erdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden is niet van toepassing op de rechten
en verplichtingen die hun oorsprong vinden in het :fiscaal recht.
8 april 1976.
913

6. - Verdmg tot besche1·ming van de
rechten van de mens en de fundamentele
v1·ijheden, artilcel 6. - Bepaling die geen
betrelclcing heeft op de 'Ltitoefening van de
1·echten van de verdediging voor de onde1'zoelcsgerechten. - Artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden
heeft betrekking op de rechten van de
verdediging voor de vonnisgerechten en
niet op de uitoefening van deze rechten
voor de onderzoeksgerechten.
27 april 1976.
967
7. - V e1·dmg tot bescherming van de
1·echten van de mens en de fundamentele
m·ijheden, Mtilcel 5. Bepalingen die
geen verband houden met het onder de
wapenen houden van een burger overeenlcomstig de wettelijlce bepalingen. - De
bepalingen van artikel 5 van het V erdrag
tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden
hebben slechts betrekking op de vrijheidsberoving door arrestatie of door gevangenhouding; zij houden geen verband
met het onder de wapenen houden van
een burger overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
24 mei 1976.
1053
8. - Verd1·ag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, m·tilcel 7, 1. - Beginsel van de
wettelijlcheid van de misdrijven en de
stmffen. - Beg1·ip. - Ret beginsel van
de wettelijkheid van de misdrijven en de
straffen, gehuldigd in artikel 7 van het
V erdrag tot bescherming van de recht<;J?
van de mens en de fundamentele Vl'IJheden, heeft geen andere draagwijdte
dan te verbieden een beklaagde te veroordelen wegens een feit dat op het ogenblik
dat het gepleegd werd niet strafbaar
was gesteld.
24 mei 1976.
1053
9. - V e1·dmg tot besche1•ming van de
?'echten van de mens en de fundamentele
vrijheden, artilcel 6, § 1. - Belclaagde
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vervolgd o.m. wegens het bestu1·en van een
voM·tuig in staat van dronkenschap en in
staat van alcoholintoxicatie. V e1•zoek
van de beklaagde tot vM·hoor van de ve?·balisanten. W eige1·ing waarvan de
bewoordingen e1·op wijzen dat het ge1·echt,
dat de zaak moest be1•echten, niet mee1• de
vereiste waarbo1·gen van onpa1·tijdigheid
bood. - Schending van het 1•echt dat de
zaak door een onpartijdige rechtbank
wo1·dt be1·echt. - Nietigheid van de ve?'oordeling.- Nietig is de veroordeling van
de beklaagde o.m. wegens het besturen
van een voertuig in staat van dronkenschap en in staat van alcoholintoxicatie,
wanneer uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan blijkt dat de rechter
geweigerd heeft in te gaan op het verzoek
van de beklaagde tot verhoor van de verbalisanten, door te zeggen dat zij meermaals werden gehoord en dat het niet
noodzakelijk was hen nogmaals te doen
terugkomen voor een « dronkaard >> of
voor een << persoon die lijdt aan zware
alcoholintoxicatie », daar blijkens deze
bewoordingen het gerecht, dat de zaak
moest berechten, niet meer de vereiste
waarborgen van onpartijdigheid bood.
(Art. 6, § 1, V erdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
31 mei 1976.
1082

10. - Inte1·nationale overeenkomst betreffende het goederenvM·kee?' pm• spoorweg
(O.I.M .. , artilcel 31}, op 25 jebntari 1961
te Bern onde?"tekend en goedgelcettrd bij de
wet van 4 maart 1964. Fmjaitai1·e
bepm·lcing van de vm·goeding doo1· de spoorweg vm'Schuldigd in geval van volledig of
gedeeltelijk ve1·lies van de VM'VOe1·de goederen. - Geg1·oepeerd vervoer. - Toepassing van de bepe1·king op elk afzonderlijk
beschottwd calli. - Bij internationaal vervoer per spoorweg, met een enkele
vrachtbrief, zonder aanwijzing van de
aard of de waarde en zonder aangifte
van het belang bij de afievering van verschillende calli's van verscheidene verzenders voor verscheidene bestemmelingen, doch gegroepeerd door een commissionair die slechts een globaal gewicht
heeft opgegeven en een enkele bestemmeling die met de levering is belast, is de
vergoeding, welke de spoorweg aan de
eindbestemmeling van een der calli's
moet betalen, bij volledig of gedeeltelijk
verlies, na bewijslevering van de waarde
van de goederen, in de regel beperkt tot
100 goudfrank per ontbrekend kilogram
brutogewicht van deze calli, ongeacht
het gewicht van de andere calli's. (InterCASSATIE,

1976. -
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nationale Overeenkomst betreffende het
goederenverkeer per spoorweg [O.I.M.,
art. 31], op 25 februari 1961 te Bern
ondertekend en goedgekeurd bij de wet
van 4 maart 1964 [2].)
3 j<-mi 1976.
1111

11. - V erd1·ag tot besche1·ming van de
?"echten van de Mens en de jundamentele
vrijheden, artilcel 6. - Dmagwijdte. Het arrest dat vaststelt dat de beklaagde
de gelegenheid had zich bij de behandeling van zijn zaak te verdedigen en dat
aantijgingen tegen hem in een andere
zaak geen invloed konden hebben op
de behandeling van zijn zaak, zowel voor
de onderzoeksrechter als voor de eerste
rechter, beslist wettelijk dat artikel 6
van het V erdrag tot bescherming van de
rechten van de Mens en de fundamentele
vrijheden niet werd geschonden, daar de
beklaagde zijn rechten heeft kunnen doen
gelden, bij het bepalen van de gegrondheid van de aantijgingen tegen hem.
25 juni 1976.
1207
12. - Verdrag tot bescherming van de
rechten van de Mens en de fundamentele
vrijheden, artilcel 6-1. - Eerlijke behandeling van de zaalc. - Begrip. - Redengeving. - W anneer de beldaagde bij
conclusie betoogt dat zijn zaak niet eerlijk werd behandeld omdat een vroeger
vonnis in een zaak ten laste van een ander die geen partij in het geding was, een
vooroordeel tegen hem bevatte, is regelmatig gemotiveerd en wettelijk verantwoord het arrest dat vaststelt dat de
rechters, die de tegen deze beklaagde
ingestelde vervolgingen moeten beoordelen, in rechte niet waren gebonden
door de vaststellingen van dit vonnis en
dat deze vaststellingen voor de rechters
evenmin feitelijk beslissend waren, zodat
de zaak van de beklaagde eerlijk werd
behandeld.
25 juni 1976.
1207

13. - Verdrag tot bescherming van de
rechten van de Mens en de fundamentele
v1·ijheden. - Artikel 6-3, a. - Draagwijdte. - De bepalingen van artikel 6
van het V erdrag tot bescherming van de
rechten van de Mens en de fundamentele
vrijheden hebben gezamenlijk en noodzakelijk tot doel het recht van de
beklaagde op een eerlijke behandeling
van zijn zaak door het gerecht te waarborgen, zodat de rechter, die vaststelt
dat uit de vergelijking van het strafrechtelijk onderzoek met de bewoordingen van de telastlegging in de dagvaar-
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de commissie tot besche~·ming van de
maatschappij en op de uitspraak van de
beslissing van die commissie. - Artikel 6, § 1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden is, in zoverre
het de openbare behandeling van een
zaak en de uitspraak van de vonnissen
in openbare terechtzitting voorschrijft,
niet van toepassing wanneer de commissie tot bescherming van de maatschappij
oordeelt over de wederopneming van een
op proef in vrijheid gestelde ge'interneerde en over zijn invrijheidstelling.
17 augustus 1976.
1236

ding duidelijk blijkt welke misdrijven
ten laste van de beklaagde worden gelegd,
wettelijk beslist dat de door artikel 6,
§ 3, a, van dat Verdrag gewaarborgde
rechten van de verdediging in acht
genomen zijn.
25 jtmi 1976.
1207

14. Ve1·drag tot besche1·ming van
de ?'echten van de mens en de fundamentele
vrijheden, artikel 6, § 1. - Openba1•e
behandeling van de zaak. - Uitspmak
van de vonnissen in openbare terechtzitting.- Bepaling die niet van toepassing
is op de behancleling van een zaak cloD?'

J
JACHT.
1. - J agen op de openba1·e wegen. Ancleren clan de aangelancle eigenaa?' of
zijn ?'echthebbenclen mogen clam· niet jagen.
Verbocl en ajwijking ove1· de valle
breeclte van cleze tvegen. W anneer
gronden langs beide zijden van een openbare weg of langs de gedeelten die er een
integrerend deel van uitmaken, aan een
verschillende eigenaar toebehoren, mogen
heiden of hm1. rechthebbenden ja.gen op
de volle breedte van het geheel van deze
weg. (Art. 3, lid 2, wet van 28 februari
1882).
896
5 april 1976.

2. - Openbare wegen. - Beg1•ip. Aangezien de jachtwet het begrip «openbare weg » niet beperkt tot het gedeelte
van die wegen dat rechtstreeks voor het
verkeer is bestemd, hebben het verbod
op deze weg te jagen en de vastgestelde
afwijking voor de aangelande eigenaars
betrekki:ng op de volle breedte van die
wegen, met inbegrip van de sloten, de
bermen of taluds aan de kant ervan,
die voor htm bestaan noodzakelijk zijn
en er derhalve een integrerend deel van
uitmaken. (Art. 3 wet van 28 februari
1882).
5 april 1976.
896
JEUGDBESCHERMING.
1. - Overt1•eclingen van de wetten en
verorcleningen betreffencle de politie over
het wegve1·kee1·. - V ervolgingen ten laste
van mincle?jm·igen van meer clan zestien
jaar en mincler dan valle achttien jaar en

ten laste van mee?·clerja1·igen. - Openbaarheicl van de terechtzitting. -Toe te passen
?'egels. - Het onderzoek van de vervolgingen ten laste van minderjarigen
van meer dan zestien jaar en minder dan
volle achttien jaar voor de krachtens het
gemeen recht bevoegde gerechten ingesteld in de geva.llen 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 datze1fde
gerecht worden gebracht, zelfs al zijn
de laatstgenoemden en de minderjarigen
bij hetzelfde exploot gedagvaard. (Art. 96
Grondwet ; art. 36bis wet van 8 april1965
gew. bij de wet van 9 mei 1972.)
104
22 september 1975.
2. - Wet van 8 ap?·il1965. - B eslissing
van het hof van be1•oep (jettgcllcamer) waarbij een minde?jarige worclt be1·ispt. Beslissing waartegen de o~!ders van de
minde?ja?·ige een cassatieberoep hmnen
instellen. De ouders wier kind is
berispt door een jeugdrechtbank zijn
partijen in de zaak, in de zin van artikel 58 van de wet van 8 april 1965; deze
kmmen zich dus in cassatie voorzien
tegen deze beslissing. (Artt. 37,58 en 62
wet van 8 april 1965.) (Impliciete oplossing.)
3 november 1975.
291

3 . - Wet van 8 ap1'il1965, artikel 61,
lid 3. - Bu?·gerrechtelijk aansprakelijke
pa1·tij. - Rechtstreekse verantwoO?·clelijlcen
voo?' de mincle1jarige. - Zij die krachtens
artikel 61, lid 3, van de wet van 8 april

KOOP.
1965 betreffende de jeugdbescherming
samen met de minderjarige, die wegens
een als misdrijf omschreven feit wordt
vervolgd, voor de jeugdrechtbank worden
gedagvaard om hoofdelijk met hem te
zijn gehouden tot de kosten, tot teruggave en tot schadevergoediing zijn aileen
diegenen die rechtstreeks voor de minderjarige aansprakelijk zijn op de voet van
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek
of van bijzondere bepalingen en niet diegenen die aansprakelijk zijn voor een
derde die zelf voor de minderjarige aa.nsprakelijk is.
15 december 1975.
470
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treding van de artikelen 418 en 419 of 420
van het Strafwetboek en tegen een meerde1'jm·ige wegens overtreding van de wetten
en 1·eglementen bet1·ejJende de politie over
het wegverkeer. - Politim·echtm· die e1·op
wijst dat de ove1·t1·edingen samenhangend
zijn en de zaken samenvoegt. Geen
conclusie dienaangaande in hager beroep.
- Oo1·rectionele 1·echtbank die impliciet
de noodzaak om de zalcen samen te voegen
bevestigt. - Rechtbank die zodoende haar
bevoegdheid wettelijk verantwoordt.
W anneer de politierechtbank, waarbij
vervolgingen tegen een minderjarige van
meer dan zestien en minder dan achttien
jaar op het ogenblik van de feiten wegens
overtreding van de artikelen 418 en 419
of 420 van de Strafwetboek en tegen een
meerderjarige wegens overtreding van
de wetten en reglementen betreffende de
politie over het wegverkeer aanhangig
zijn, de zaken samengevoegd heeft na er
te hebben op gewezen dat deze misdrijven
samenhangend waren, verantwoordt de
correctionele rechtbank die, wegens het
ontbreken van een conclusie dienaangaande in hoger beroep, door haar
beslissing impliciet de noodzaak om de
zaken samen te voegen bevestigt, wettelijk haar bevoegdheid inzake de vervolging tegen de minderjarige. (Art. 36
wet van 8 april 1965.)
15 maart 1976.
812

4. - Wet van 8 april1965, a1·tikel 36bis.
- Samenhang. - Begrip. - De samenhang waarvan sprake in artikel 36bis van
de wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming moet in de gebruikelijke
betekenis worden verstaan : hij vloeit
voort uit het verband tussen verscheidene
misdrijven dat van die aard is dat zij
voor een goede rechtsbedeling samen en
door dezelfde rechter moeten worden
berecht.
15 maart 1976.
812

5. - Vervolgingen voor de politierechtbank tegen een minde1'jm·ige van mee1· dan
zestie.n en minde1' dan achttien jaar op
het ogenblik van de feiten, wegens ovm·-

K
KOOP.

1. Verborgen geb1·eken van de gekochte zaak. Verbm·genheid van het
geb1·ek. - Soevereine beoordeling doo1• de
jeitenrechter.- De vraag of er een zichtbaar of verborgen gebrek bestaat is
hoofdzakelijk een feitelijke kwestie welke
door de feitenrechter soeverein wordt
beoordeeld. (Art. 1643 B.W.)
20 februari 1976.
728
2. - Rechtsvo1·dm·ing van de koper op
g1·ond van koopvernietigende gebreken. Instellen binnen een km·te te1·mijn. Hoe kart deze te1·mijn is wordt door de
jeitenrechtm· beoo1·deeld. De rechter
beoordeelt in feite en derhalve soeverein
of de rechtsvordering op grond van
koopvernietigende gebreken binnen een
korte termijn werd ingesteld. (Artikel 1648 B.W.)
20 februari 1976.
728

3 .. - Verborgen gebreken. - Begrip.
- Geen verborgen gebrek is het gebrek
dat de koper kan waarnemen door een
aandachtig, doch normaal onderzoek,
dadelijk na de levering. (Artt. 1641
en 1642 B.W.)
29 maart 1976.
872

4. - Ovm·dracht van schuldvordering.
- Kan deze aan de schuldenam· worden
Voo1·waarden. Oftegenworpen? schoon de impliciete, doch zekere erkenning door de gecedeerde schuldenaar
dat er overdracht van schuldvordering
heeft plaatsgehad hem het recht ontneemt zich te beroepen op niet-naleving
van de door artikel 1690 van het Burgerlijk W etboek voorgeschreven vormen om de overdracht te betwisten,
heeft deze erkenning evenwel niet tot
gevolg dat de overdracht aan andere
derden kan worden tegenworpen.
30 april 1976.
977
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5. - Ove?·dmcht van schuldvorde1·ing.
- Kan deze aan andere de1·den dan de
gecedee?·de sch~tldenaar worden tegenworpen ? - Erkenning door de gecedee?·de
dat de ove?·dmcht heeft plaatsgehad. Gevolg hiervan voor de ande?'e de1·den. Ofschoon de impliciete, doch zekere
erkenning door de gecedeerde schuldenaar dat er overdracht van schuldvordering heeft plaatsgehad hem het recht
ontneemt zich te beroepen op nietnalevin.g van de door artikel 1690 van
het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven
vormen om de overdracht te betwisten,
heeft deze erkenning evenwel niet tot
gevolg dat de overdracht aan andere
derden kan worden tegenworpen.
30 april 1976.

LIJFSDWANG.
wie de koop gevolgen heeft zodra deze
is gesloten. (Art. 1590 G.W.)
17 juni 1976.
1162

KORT GEDING.
Beschilcking die een uitkering tot onderhoud tot op een bepaalde datum toekent
onder een voorwaarde waarvan de vervulling van de schuldenaa?' ajhangt. Beschilcking waarvan de gevolgen op de
vastgestelde dag ophouden. - W anneer
de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg, rechtsprekend in kort geding,
een uitkering tot onderhoud heeft toegekend tot op een bepaalde datum, bij
gebreke van dagvaarding ten grande
binnen een bepaalde termijn, houden de
gevolgen van de beslissing op na de in
de beschikking opgegeven datum, zelfs
indien de uitkering tot onderhoud wordt
toegekend ten laste van degene die, door
niet ten grande te dagvaarden, de gevolgen van deze maatregel kan doen ophouden. (Art. 1280 G.W.) (Impliciete oplossing.)
11 juni 1976.
1137

977

6. - Aanwijzing van een lastgever. Gevolg. De verkrijger die gebruik
maakt van het hem krachtens het koopcontract verleende recht een lastgever
aan te wijzen is slechts een schijnbare
koper ; de enige echte koper is degene
die later wordt aangewezen en jegens

L
LASTER EN EERROOF.
1. - Lasterlijke aangijte. - Aangijte
slechts gedeeltelijk vals. - Aangijte niettemin lasterlijk. Een aangifte kan,
zelfs indien zij slechts gedeeltelijk vals
is, de lasterlijke aangifte opleveren
waarvan sprake in artikel 445 van het
Strafwetboek.
4 november 1975.
305
2. - Lasterlijke aangijte.
Valsheid
of gebrek aan bewijs van het Ve?'Weten
jeit. - Bestanddeel van het misd1·ijj.·De aangifte is slechts lasterlijk wanneer
het verweten feit vals is of wanneer hiervan geen bewijs kan worden bijgebracht.
26 januari 1976.
615
3. - Lasterlijke aangijte. - Bewijs
van het verweten jeit. - Op twijjel gesteunde vrijspmak van de wegens dit
jeit vervolgde persoon. Bewijs van
het jeit kan niet mee1· worden geleverd.
Ve1·oordeling. Wettelijkheid. Daar vrijspraak, zelfs al steunt zij op
twijfel, van degene die wegens het verweten feit wordt vervolgd impliceert
dat het feit niet is bewezen, is wette-

lijk verantwoord de veroordeling wegens
lasterlijke aangifte die erop wijst dat
degene tegen wie deze aangifte is gericht
van het verweten feit definitief werd
vrijgesproken.
26 januari 1976.
615

LEVENSONDERHOUD.
Beslissing tot toelcenning. Uitwerking. - De beslissing tot toekenning
van levensonderhoud behoudt haar uitwerking, zolang de schuldenaar geen
ontheffing of vermindering heeft bekomen met toepassing van artikel 209
van het Burgerlijk W etboek.
9 september 1975.
49

LIJFSDWANG.
1. - Stmjzaken. - Vernietiging van
de veroordeling in de kosten van de strafvo?·dering. B1·engt vernietiging mede
van de Ve?'oordeling tot lijjsdwang die er
het gevolg van is. - Vernietiging van de
veroordeling in de kosten van de strafvordering brengt vernietiging mede van
de veroordeling tot lijfsrlwang die daar-

LOON. -

MINDER-VALIDEN.

van het gevolg is. (Artt. 2, 3, 4 en 5
wet van 27 juli 1871.)
15 maart en 28 juni 1976.
818 en 1220
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overige 40 pet. worden besteed aan de
kosten voor het organiseren van de
speelbeurten. (Artt. 2 en 18 wet van
12 april 1965; art. 16, 40 en 5o, K.B.
van 1 maart 1971 ; wet van 5 december
1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comi-

2. - St1·ajzaken. Beklaagde minderjarig op de dag van de jeiten. - Ve~·
oordeling tot lijjsdwang. - Onwettelijkheid. - Lijfsdwang mag niet worden
uitgesproken tegen een veroordeelde
wegens misdrijven welke hij heeft gepleegd toen hij nog minderjarig was.
(Art. 6 wet van 27 juli 1871.)
17 augustus 1976.
1234

tes.)

18 februari 1976.

716

2. - Besche1·ming.
Werkgever die
een bediende zonde~· voo1·opzegging wegens
dringende 1·edenen heejt ontslagen. Ve1·goeding aan de bediende ve1·schuldigd
wegens het ontb1•eken van een wettige
reden tot ontslag. - Die vergoeding is
geen loon. - W anneer een werkgever
een bediencle zoncler vooropzegging, wegens dringende redenen, heeft ontslagen,
zijn de vergoedingen welke aan de ontslagen werlmemer zijn verschuldigd geen
loon in de zin van artikel 2 van de wet
betreffende de bescherming van het loon
van de werlmemers. (Artt. 20 en 21
wetten betreffende het bediendencontract, gecoord. op 20 juli 1955; artt. 2
en 11 wet van 12 april 1965.)

LOON.
1. - Besche~·ming. - Oasinopersoneel.
- Speelbeurt1•echt. - Aa1·d. - Het speelbeurtrecht van 2 pet. dat in de casino's
ten laste van de winnende spelers wordt
geheven is een fooi voor het spelpersoneel ten belope van 60 pet. van dit
recht dat het huishoudelijk reglement
toekent aan de personeelsleden, zodat
de wettelijke bepalingen betreffende de
bescherming van het loon der werknemers niet geschonden worden als de

14 april 1976.

942

M
MILITAIR.
Militq,ire dienst. - Duur. - Onde1· de
wapenen houden. - Voo1•waarden. - De
duur van de militaire dienst en het
onder de wapenen houden bij het verstrijken van de normale diensttermijn
worden door of krachtens de wet vastgesteld ; de dienstplichtige die de hoedanigheid van militair heeft verworven
overeenkomstig artikel 11 van het Wetboek van strafrechtspleging voor het
leger blijft aan de militaire wetten onderworpen zolang hij niet met onbepaald
verlof is gezonden. (Artt. 66, 71, §§ 2
en 3, 73 dienstplichtwetten van 30 april
1962; koninldijk besluit van 19 november 1974 tot bepaling van de werkelijke
diensttijd van de dienstplichtigen ; art. 11
W etboek van strafrechtspleging voor het
leger.)
24 mei 1976.
1053

MINDER-VALIDEN.
1.

Gewone tegemoetkoming.
vergoed, volgens het ge-

Minde~·-valide

meen 1'echt, wegens eenzelfde arbeidsongeschiktheid. Vermindering van de
gewone tegemoetkoming. Berekening.
- Wanneer een mincler-valicle, op basis
van het gemeen recht, een vergoeding
geniet welke hem in kapitaal is toegekend wegens dezelfde arbeiclsongeschiktheicl als die welke hem recht geeft op
de gewone tegemoetkoming, wordt deze
verrninderd met het totaal bedrag van
de hypothetische lijfrente berekencl valgens de artikelen 35 tot 38 van het
koninklijk besluit van 17 november
1969. (Art. 3, § 2, wet van 27 juni 1969
betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan minder-valiclen, en artikel 34 K.B. van 17 november 1968 houdende algemeen reglement betreffende
het toekennen van tegemoetkorningen
aan minder-validen.)
17 maart 1976.
834
2. - Sociale reclassering.
Sociale
hulp. - Mate~·iele hulp voo1· kosten die
voo1' de omscholing of p1·ojessionele integratie van de minder-valide niet noodzakelijk doch alleen maa1· nuttig zijn. Begrip. - Materiele hulp voor kosten
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die voor zijn omscholing of professionele
integratie niet noodzakelijk doch aileen
maar nuttig zijn kan aan een mindervalide worden verleend voor door hem
gemaakte kosten die ook door valide
personen worden gemaakt of voor he.n
nuttig zijn, op voorwaarde dat die
kosten voor de minder-valide noodzakelijk zijn ingevolge zijn handicap en hij
daardoor bijkomende uitgave~ moet
doen die een valide persoon met verplicht is te doen. (Ministerieel besluit
van 27 december 1967, art. 18, 2°.)
23 juni 1976.
1198

MISBRUIK VAN VERTROUWEN.
1. - Bed1·ieglijk opzet. Ve1·duiste1·ing van gelden ten nadele van een
vennootsehap. Insehrijving van die
gelden in de boekhouding als een persoonlijke sehuld ten opziehte van de vennootsehap. - Omstandigl~eicl .die niet. noodzakelijk het opzet ~t%tsltt%t om Z%Ch .de
jondsen toe te eigenen. - De omstandigheid dat hij die, ten nadele van een
vennootschap, gelden heeft verduisterd,
deze later in de boekhouding als een
persoonlijke schuld ten opzichte van de
vennootschap heeft laten inschrijven
sluit op zichzelf niet noodzal~e~ijk uit
dat hij zich deze gelden defimtief wou
toeeigenen noch, derhalve, dat er bedrieglijk opzet was. (Art. 491 S.W.)
2 december 1975.
417
2. Ve1·duistering. Bed1'ieglijk
opzet. - Ingeb1•ekestelli":g. Gevolg~n.
Een ingebrekestellmg hou.dt met
noodzakelijk in dat door het met-betalen van de schuld de gelden bedrieglijk
werden verduisterd, maar zij kan door
de feitenrechter we1 in aanmerking worden genomen om het bedrieglijk opzet
te beoordelen (Art. 491 S.W.)
9 maart 1976.
778
3. - Bed1·ieglijke vm·cluiste1'ing van een
geldsom. - Bed1·ieglijk opzet. - Beg1·ip.
- De omstandigheid dat de beklaagde,
vervolgd wegens bedrieglijke verdu:istering van een bepaalde g.~ldsom, aanva:t?-kelijk van zins zou ZIJn geweest die
som te storten in een in verstandhouding met zijn med~ve~oot . gehoude~
niet-offic:iele kas, slmt met mt dat hiJ
die geldsom voor eigen rekening kan
hebben aangewend of verspild. (Art. 491
S.W.)
8 juni 1976.
1124

4. Beclrieglijke verduiste1·ing. Beoo1'deling dom·
Bed1·ieglijk opzet. -

MISDRIJF.

de feitern-eehtm·. - De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze, op grond
van de feitelijke gegevens, of het door
de wet voor het misdrijf van n1.isbruik
van vertrouwen vereiste bedrieglijk opzet
bewezen is, met dien verstande nochtans
dat zijn feitelijke vaststellingen de gevolgen moeten k=en rechtvaardigen
die hij in rechte eruit a:fleidt. (Art. 491
S.W.)
8 juni 1976.
1224

MISDRIJF.
1. Opzettelijke d1'onkensehap. Geen 1·eehtvaa1'digingsgrond. - De dader
van een misdrijf kan zijn staat van
dronkenschap niet als rechtvaardigingsgrond aanvoeren, wanneer hij zich opzettelijk in deze toestand heeft gebracht.
14 oktober 1975.
197
2. - Reehtvaa1·digingsg1·ond. Onoverwinnelijke dwal·;ng. Beoo1'deling
dom· de jeitem·eehter. - Toezieht van het
Hoj. - De feitenrechter beoordeelt soeverein het bestaan van een door de beklaagde als rechtvaardigingsgrond aangevoerde onoverwinnelijke dwaling, doch
het Hof moet nagaan of de door hem
vastgestelde feiten de gevolgen welke
hij er in rechte nit a:fleidt verantwoorden.
21 oktober 1975.
230
3. - Versehoningsg1·ond. - Zedelijke
dwang. - Bestanddelen. - De zedelijke
dwang levert slechts dan een rec~~vaa~
digingsgrond op, wanneer de .vriJe 'Yil
van degene die de daad verrwht, mtgeschakeld werd of wanneer voor de
dader tegenover een ernstig en clreigend
gevaar geen andere weg ope:r:sto~d ter
beveiliging van de belangen die hiJ, met
voorrang boven alle andere, verplicht
en gerechtigd was te beveiligen. (Art. 71
S.W.)
17 november 1975.
341
4. - Reehtvaa1·cligingsgrond. - Soeve1'eine beom·deling door de feitenreehter. -:Motivering. - De rechter beoordeelt m
feite en derhalve soeverein of de door
de beldaagde aangevoerde omstandigheden een rechtvaardigingsgrond opleveren waardoor de strafrechtelijke aansprakelijlmeid wordt uitgesloten ; bij
gebreke van ee~ conclu~ie dienaangaande
is de rechter met verphcht de elementen
te preciseren waarop hij deze beoordeling steunt.
15 111aart 1976.
823

NACHTGERUCHT OF NACHTRUMOER. -

5. - Rechtvam·digingsg?·ond. - Onoverwinnelijke onwetendheid of onove?'winnelijke dwaling. - Beom·deling doo1·
dejeitenrechter.- De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze, in feite,
het bestaan of het niet-bestaan van een
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door de beldaagde als rechtvaardigingsgrond aangevoerde onoverwinnelijke onwetendheid of onoverwinnelijke dwaling.
(Art. 7l S.W.)
8 jtmi 1976.

1122

N
e1·kenning. - Personen die een dergelijke
vonlering mogen instellen. - De vordering tot betwisting van de erkenning
van een natuurlijk kind door de vader
of door de moeder kan worden ingesteld
door eenieder die daarbij belang heeft,
met inbegrip van de erkenner, zelfs als
hij wist dat de erkenning leugenachtig
was. (Art. 339 B.W.)
20 mei 1976.
1042

NACHTGERUCHT OF NACHTRUMOER.
Strafwetboek, m·tikel 561-1°. V1·ijspmak. - Uitlegging van dit artikel van
het 8t1·ajwetboek gegrond op de bepalingen van een gemeentelijke politieverm·dening. - Onwettelijkheid. - Onwettelijk
is het vonnis dat, teneinde een beldaagde
van een inbreuk op een wet - ten deze
artikel 561-1° van het Strafwetboek
inzake nachtgerucht of nachtrumoer
waardoor de rust van de inwoners wordt
gestoord - vrij te spreken, de wet uitlegt op grond van de bepalingen van
een gemeentelijke politieverordening,
waarbij een zeker en wel bepaald nachtgerucht of nachtrumoer strafbaar wordt
gesteld.
25 mei 1976.
1060

NIEUWE EIS.
Burgerlijke zaken. -Door de ve?'Wee?'de?' ingestelde tussenvordering. - A1·tikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek niet
toepasselijk. - De bepaling van artikel 807 van het Gerechtelijk W etboek,
luidens welke de tussenvordering moet
berusten op een feit of akte in de dagvaarcling aangevoerd, is niet toepasselijk op de door de verweerder ingestelde
tussenvordering.
26 mei 1976.
1067

NATUURLIJK KIND.
1. Vorde1·ing tot ajgijte van het
kind, ingesteld doo1· de oude?'s tegen de
personen die in feite het bewakingsrecht
uitoefenen. - Advies van de jamilie?·aad
niet wettelijk vereist. - De rechter die
uitspraak moet doen over een vordering
tot afgifte van een natuurlijk kind,
ingesteld door de ouders van het kll<d
tegen de personen die in feite het bewakingsrecht uitoefenen, is niet wettelijk
verplicht het advies van de familieraad
in te vv:innen alvorens over de vordering
uitspraaJc te doen.
19 december 1975.
492
2. -

E1·kenning. -

NIJVERHEIDSTEKENINGEN
-MODELLEN.

EN

Koninklijk besluit ?uo. 91 van 29 januari
1935. BeschM·mingsvoorwaa?·den. Schepping en originaliteit. Om de
bescherming van artikel l van het koninklijk besluit nr. 91 van 29 januari 1935
te genieten moeten de nijverheidstekeningen en -modellen tegelijkertijd blijk
geven van een zekere schepping en van
een zekere originaliteit.
21 jtmi 1976.
1183

Betwisting van de

0
OMKOPING VAN AMBTENAREN.
A1·tikel 252 van het St?·ajwetboek. Bestanddelen van het misdrijj. - W ettelijk verantwoord is het arrest dat beslist
dat de beldaagde sclnudig is aan het
misclrijf (, omkoping van ambtenaren "

omschreven in artikel 252 van het Strafwetboek, na te hebben vastgesteld dat
er een oorzakelijk verband bestaat tussen de giften van de beklaagde en de
handelingen van de ambtenaar.
25

jrmi 1976.

1207
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ONBEKWAAMVERKLARING EN
GERECHTELIJK RAADSMAN.
Toevoeging van een gerechtelijk raadsman. Zwakzinnige. Beg?'ip. V oor de toevoeging van een gerechtelijk
raadsman aan een zwakzini.tige volstaat
het dat de betrokkene, zonder zich te
bevinden in een aanhoudende staat van
onnozelheid of krankzi.tmigheid, een karakterstoornis vertoont die hem wel niet
volledig ontoerekenbaar maakt maar die
niettemin zijn geestelijke integriteit ernstig vermindert en hem in een toestand
stelt waarin hw'u gevaar voor abnormale,
onbeheerste en voor zijn vermogen schadelijke handelingen reeel is. (Art. 1247
G.W. en art. 489 B.W.)
2 april 1976.
893

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE.
1. - Onde1•nemingsmad. - Wm·knemersafgevaanligde of kandidaat bij de
ve1'7ciezingen. Ontslag wegens economische of technische 1·edenen. - E1·kenning van de reden door het paritair comite.
- Beo01·deling van het voo1·tbestaan van
de reden op het ogenblik van het ontslag.
- Bevoegdheid van de 1'echte1·. - Wanneer het paritair comite het bestaan van
een economische of technische reden tot
ontslag van een werknemersa.fgevaardigde in de ondernemingsraad of een
kandidaat bij de verkiezingen heeft
erkend, mag de rechter nagaan of de
toestand in de onderneming, met inachtneming waarvan de erkende reden is
beoordeeld, ongewijzigd is gebleven tot
op het ogenblik van het ontslag. (Art. 21,
§ 2, wet van 20 september 1948.)
140
I oktober 1975.

alleen wegens een d1·ingende ?'eden of een
doo1· het pm·itair comite m·kende economische of technische ?'eden ktmnen wo1•den
ontslagen. - Aanvangsdatum van deze
pe1·iode. - De periode gedurende welke
de werlmemersafgevaardigden in het
veiligheidscomite en de kandidaten voor
de verkiezingen aileen kmmen worden
ontslagen wegens een dringende reden
of een door het paritair comite erkende
economische of teclm.ische reden, gaat
in de dertigste dag v66r de aanplalddng
van het bericht dat de verkiezingsdatum
vaststelt, ongeacht de datum waarop
de kandidatenlijst aan de werkgever
wordt voorgelegd. (Art. Ibis, §§ 2, 3
en 4, wet van IO juni I952.)
10 december 1975.
449

4. Ondememingsmad. Vm·kiezing van de personeelsafgevaa?"digden. V oorwaa1·den van kiesrecht. - Voo?·waarden vastgesteld bij de a1·tikelen Ibis en 6
van het koninklijk besluit van I8 febrtta?·i
I97I ter uitvoering van artikel I8 van
de wet van 20 septembe1' I948. - De
artikelen Ibis en 6 van het koninldijk
besluit van 18 februari 1971 tot vaststelling van de voorwaarden van kiesrecht voor de verkiezing van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad vinden hun wettelijke grondsla.g
in artikel 18 van de wet van 20 september I948. (Art. I8 wet van 20 september houdende organisatie van het bedrijfsleven, artt. Ibis en 6, lid I, respectievelijk ingevoegd en gewijzigd bij K.B.
van 24 januari I975.)
I7 december I975.
478

2. - Ontslag va11 een werknemersafgevaa?·digde wegens een andere dan een
dringende reden. Ontslag van al het
personeel bij stopzetting van de exploitatie. Raadpleging van het paritair
comite vereist. - Ook wanneer de werkgever de exploitatie van de onderneming
voiledig stopzet en al het personeel ontslaat, mag hij een werknemersafgevaardigde bij het veiligheidscomite, behoudens wegens dringende reden, aileen
ontslaan nadat het paritair comite heeft
erkend dat economische of technische
redenen diens ontslag verantwoorden.
(Art. Ibis, § 2, wet van IO jm.ti I952.)
26 november I975.
392

5. - Ondernemingsraad.
Ve?'lciezing van de pe?·soneelsafgevam·digden.
V oorwaa1·den om verkiesbaar te zijn. Voorwaa1·den vastgesteld bij artikel I9
van de wet van 20 september I948 en
bij a?"tikel 6 van het koninklijk besluit
van I8 februari I97I. - De voorwaarden om verkiesbaar te zijn voor de verkiezing van de personeelsafgevaardigden
in de ondernemingsraad zijn vastgesteld bij artikel I9 van de wet van
20 september I948 en bij artikel 6 van
het koninklijk besluit van 18 februari
I971. (Art. I9 wet van 20 september
I948, gew. bij de wet van I7 februari
I971 en bij de wet van 23 januari I975;
art. 6 K.B. van I8 februari I971 tot
regeling van de ondernemingsraden, gew.
bij K.B. van 24 januari I975.)
I7 december 1975.
478

3. W e?·knemersafgevaanligden bij
het comite en kandidaten voor de verkiezingen. - Pe1·iode gedu1·ende welke zij

6. - Veiligheidscomite. - Verkiezing
van de personeelsafgevam·digden. - Voo?'waa?·den vastgesteld bij de artikelen Ibis
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en 6 van het koninldijk besluit van
18 februari 1971 ter uitvoering van
artikel I, § 4, b, lid 8, van de wet van
IO juni I952. - De artikelen Ibis en 6
van het koninklijk besluit van 18 februari 1971 tot vaststelling van de
voorwaarden inzake kiesrecht voor de
verkiezing van de personeelsafgevaardigden in de comites voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen vinden hun wettelijke grandslag in artikel I, § 4, lid 8, van de wet
van 10 juni 1952 (Art. I, § 4, b, wet van
IO juni I952 betreffende de gezondheid
en de veiligheid van de werkn.emers,
alsmede de salubriteit van het werk en
van de werkplaatsen, gew. bij de wetten
van 17 juli I957, I7 februari I971 en
23 januari I975; K.B. van I8 februari
I971 betreffende de aanwijzing van de
personeelsafgevaardigden in de comites
en arrondissementscomites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen, artt. Ibis en 6, lid I,
respectievelijk ingevoegd en gewijzigd
bij K.B. van 24 januari I975.)
I7 december I975.
478

7. - Veiligheidscomite. - Voorwaa1'den om ve1·kiesbam· te zijn. - Voorwaarden vastgesteld bij artikel 1, § 4, b bis
van de wet van 10 juni 1952 en bij artikel 6 van het lconinklijk besluit van 18 februari 1971. De voorwaarden om
verkozen te worden voor de verkiezing
van de personeelsafgevaardigden in het
comite voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing der werkplaatsen zijn vastgesteld bij artikel I, § 4, b bis van de
wet van IO juni I952 en bij artikel 6
van het koninldijk besluit van 18 februari I971. (Art. I, § 4, b bis, wet
van IO juni 1952, gew. bij de wetten
van I februari I971 en 23 januari I975;
art. 6 K.B. van I8 februari I971 betreffende de aanwijzing van de personeelsafgevaardigden in de comites en arrondissementscomites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, gew. bij K.B. van 24 januari
I975.)
17 december I975.
478
8. Ondernemingsmad.
V erkiezing van de pe1•soneelsafgevaa1·digden. Leidinggevend pe1·soneel. Personeelsleden die niet zijn belast met het dagelijlcs
Persobeheer van de onde1·neming. neelsleden die lcunnen beschouwd worden
als leden van het leidinggevend pe1•soneel.
- Voorwaarden. - Voor de verkiezing
van de personeelsafgevaardigden in een
ondernemingsraad, die niet zijn belast
met het dagelijks beheer van de onder-
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neming kunnen slechts als leden van
het leidinggevend personeel worden beschouwd wanneer zij onmiddellijk ondergeschikt zijn aan personen die met het
dagelijks beheer belast zijn en opdrachten van dagelijks beheer vervullen.
(Art. 6, lid I, K.B. van I8 februari I971
tot regeling van de ondernemingsraden,
gew. bij K.B. van 24 januari I975.)
I7 december I975 en 3 maart I976.
478 en 754
9. - Veiligheidscomite. - Verkiezing
van de personeelsafgevaa1·digden. - Leidinggevend pe1·soneel. - Pe1·soneelsleden
die niet zijn belast met het dagelijks
behee1•. Pe1·soneelsleden die kttnnen
beschouwd worden als leden van het
Voo1·wam·leidinggevend pm·soneel. den. V oor de verkiezing van de
personeelsafgevaardigden in het comiM
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing
van de werkplaatsen kunnen de personeelsleden van een onderneming die niet
zijn belast met het dagelijks beheer van
de onderneming slechts als leden van
het leidinggevend personeel worden beschouwd wanneer zij onmiddellijk ondergeschikt zijn aan personen die met
het dagelijks beheer belast zijn en opdrachten van dagelijks beheer vervullen.
(Art. 1, lid 1, K.B. van 18 februari 1971
betreffende de aanwijzing van personeelsafgevaardigden in de comites en
arrondissen1.entscomiMs voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, gew. bij K.B. van 24 januari
1975.)
478
17 december 1975.

10. - Ontslag van een personeelsafgevaa1·digde om een andere reden dan een
Ontslag gemotivee1·d door
dringende. de slttiting van een sect01· van de bedrijvigheid van de ondememing. - Pa1·itair
comite dat geen beslissing heeft genomen
of te1·mijn voo1· het pa1·itair comite om
zijn beslissing te nemen niet verst1·elcen.
- Beslissing wam·bij niet ontvankelijlc
w01·dt ve1·lclaard het vm·zoelc van de we1·lcgeve1· om het bestaan van economische of
technische 1•edenen te doen vaststellen. Wettelijkheid. - Wettelijk gerechtvaardigd is de beslissing waarbij niet ontvankelijk wordt verklaard het verzoek
van de werkgever om het bestaan van
economische of technische redenen te
doen vaststellen waardoor de sluiting
van een sector van de bedrijvigheid
van zijn onderneming wordt gerechtvaardigd om het ontslag van een personeelsafgevaardigde in het veiligheidscomite te verantwoorden, en waarbij
wordt vastgesteld dat het ontslag werd
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betekend voordat het paritair comite
een beslissing tot erkenning van de economische of technische redenen had
genomen of v66r het verstrijken van de
termijn van twee maanden waarovtr
het paritair comite beschikte om een
beslissing te nemen. (Art. Ibis, § 2, wet
van IO juni I952.)
2I januari I976.
597

11. ~ V erkiezing van personeelsafgevaardigden. ~ Geschil inzake het opmaken van de kiezerslijsten. ~ Onde?·nemingsmad en veiligheidscomite die de
klacht van een representatieve organisatie
van we1·knemers verwe1pen. ~ Beroep
v66r de a?·beids1·echtbank. ~ Ondememingsmad en veiligheidscomite geen ve?'·
weerde?'s in de ?'echtsvo?·de?·ing. ~ Wanneer een representatieve organisatie van
werknemers beroep instelt tegen de beslissing van de ondernemingsraad en het
comite voor veiligheid en hygiene, waarbij de klacht die zij ingediend heeft
tegen de kiezerslijsten voor de verkiezing van personeelsafgevaardigden word
verworpen, zijn doze raad en dit- comite
geen verweerders in de rechtsvordering.
(Art. IO K.B. van I8 februari I971 tot
regelin.g van de ondernemingsraden ;
art. 10 K.B. van 18 februari I97I betreffende de aanwijzing van de personeelsafgevaardigden in de comites en arrondissementscomites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen.)
4 februari 1976.
659
12. ~ Verkiezing van pe?·soneelsafgevaardigden. ~ Geschil inzake het opmaken van de kieze1·slijsten. ~ Beslissing
van de rechte1· dat een weTlcnemm· op de
kiezerslijst moet voorkomen. ~ Geen vaststelling dat deze werknemer behoo1·t tot
de technische bed1·ijjseenheid. ~ Onwettelijkheicl. ~ Onwettelijk is het vonnis
dat, in een geschil inzake het opmaken
van de kiezerslijsten voor de aanwijzing
van de personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraad en het comite voor
veiligheid, beslist dat een werknemer op
de kiezerslijst moet voorkomen, zonder
vast te stollen dat deze werknemer, waarvan werd betwist dat hij tot de ondernaming behoorde, van het personeel van
de technische bedrijfseenheid deel uitmaakt. (Art. Ibis door K.B. van 24 januari I975 ingelast in K.B. van 18 februari I97l tot regeling van de ondernemingsraden; art. Ibis, door K.B. van
24 januari I975 ingelast in K.B. van
18 februari 1971 betreffende de aanwijzing van de personeelsafgevaardigden in de comites en arrondissements-

comites voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen.)
4 februari I976.
659

13. ~ Verkiezing van personeelsajgevaa?·digden. ~ Kies1•echt. ~ Bezwaa?'
tegen cle kiezm·slijsten of tegen de lijst
van personen die werkelijk met een
junctie
zijn
belast.
leidinggevencle
Be1·oep tegen de beslissing over dit
bezwaar. ~ Be1·oep staat open vooT de
bet1·oklcen weTkneme1'S en de bet1·olcken
meest 1'ep1·esentatieve organisaties. ~ Een
beroep tegen de beslissing die, bij de
verkiezing van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad of in het
comite voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing der werkplaatsen, uitspraak
doet over het bezwaar van de betrokken
werlmemers of van de betrokk:en meest
representatieve organisaties tegen de
kiezerslijsten of tegen de lijst van de
personen die werkelijk met een leidinggevende functie in de onderneming zijn
belast, kan worden ingesteld bij de
arbeidsrechtbank, niet aileen door de
betrokken werlmemers, doch ook: door
de als dusdanig betrokken meest representatieve organisaties, zonder dat de
organisaties moeten doen blijk:en van
een voln1acht van de werknemers.
(Art. 14 wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven en wet van IO jlmi 1952 betreffende de gezondheid en veiligheid van
de werknemers alsmede de salubriteit
van het werk en van de werkplaatsen,
art. 1, § 4, h, gew. bij de wet van 23 januari 1975, art. 7, 14 en 15.)
I8 februari 1976.
714
14. ~ Ve~·kiezing van pm·soneelsafgevaaTdigclen. ~ Kiesrecht. ~ Beslissing
waarin de leden van het leidinggevencl
pe1•soneel woTden aangewezen alsmede de
we1·kneme1·s die op de kieze1·slijsten moeten
woTclen geplaatst. ~ Beslissing zondeT
pTeciseTing ove~· de functie van de veTschillencle we1·knemeTs. ~ Geen gemotiveer·de beslissing. ~ Niet regelmatig
gemotiveerd is de beslissing over de
samenstelling van de k:iezerslijst voor
de aanwijzing van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en
in het comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen,
waarin de !eden van het leidinggevend
personeel alsmede de werknemers die
op de kiezerslijsten moeten worden geplaatst worden aangewezen zonder precisering over de functie van de verschilende werlmemers wier inschrijving op
de lijsten word betwist. (Art. 97 Grandwet; art. 780 G.W.)
18 februari 1976.
714
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15. - Verlciezing van pe?·soneelsafgevaardigden. Verlciezing. - Leidinggevend pe1•soneel. - Beslissing gegroncl
op cle statuten van cle vennootschap waarvan cle onclerneming ajhangt en op een
beslissing vctn cle mad van behee?' van
cleze vennootschap. - Beslissing zonder
precisering ovm· de e1·in opgesomcle we?·lcnemers. - Niet ?'egelmatig gemotiveercle
beslissing. - De beslissing over de samenstelling van de lijst van de kiezers
voor de aanwijzing van de personeelsafgevaaxdigden in de ondernemingsraad
en in hot veiligheidscomiM is niet regelmatig gemotiveerd door de arbeidsrechtbank die, om te bepalen welke werkneIners van eon onderneming deel uitmaken van hot loidinggevend personeel,
steunt op de statuton van de vennootschap waarvan de ondorneming afhangt
en op eon beslissing van de raad van
beheer van deze vennootschap zonder
enige precisering to geven over de ftmctie van de orin opgesmrtde werknemers.
(Art. 97 Grondwet.)
3 1naart 1976.
753

16. - Onclememingsmacl.
Ve?·lciezing van cle pe1·soneelsajgevaarcligclen. Verlciezing. - Leiclinggevencl personeel.
- Personeelsleden belast met opdrachten
van clagelijlcs behee?', Techtst?'eelcs ondergeschilct aan cle mad van behem·. - Leden
die cleel ~titmalcen van het leiclinggevend
pe?'soneel. - Bij hot opmaken van de
kiezerslijsten voor de aanwijzing van de
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad maken deel uit van hot
leidinggevend personeel, de personeolsleden die, zonder belast te zijn met hot
dagelijks beheer van de onderneming,
opdrachten van dagelijks beheer vervullen terwijl zij rechtstreeks ondergeschikt zijn aan de raad van beheer van
de vennootschap waarvan de onclernoming afhangt. (Art. 6, lid 1, K.B. van
18 februari 1971 tot regoling van de
ondernemingsraden, gew. bij K.B. van
24 januari 1975.)
754
3 maart 1976.
17. Ve1·lciezing van de pe?'soneelsajgevaarcligden. - Geschil bet1·ejjende het
opmaken van cle lciezeTslijsten. - Gecling
ingeleicl clam· een ?'ep1'esentatieve we?·lcneme?·sorganisatie.
TVeTkneme?'s wie?'
insch?'ijving op de lciezm·slijsten woTclt
betwist. - In cle ?'egel geen pa1·tij in
het gecling. De werknemers wier
inschrijving op de kiezerslijsten voor de
verkiezing van de personeelsafgevaarcligclen in de ondernemingsraad en het
veiligheidscomite worclt betwist, zijn
geen partij in hot geding ingeleid door
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eon representatieve werknemersorganisatio tegen de beslissing over hun inschrijving tenzij die werlmemers vrijwillig in
het geding tussenkomon of in gedwongen tussenkomst worden opgeroepen.
(Art. l l van de koninklijke besluiten
van 18 februari 1971.)
28 april 1976.
975

18. - Verlciezing van personeelsafgevaa?·cligclen. - W et·knemers wier k~N~,cli
clat~tur woTdt betwist. Gecling aangespannen clam· een ?'ep?'esentatieve organisatie van werkneme?·s. - Een Jcandiclaat
is in cle ?'egel geen pm·tij in het geding.
- Wanneer een representatieve organisatie van werknemers een geding heeft
aangespannen tegen de beslissing van
een andere representatieve organisatie
van werknemers, waarbij wordt geweigerd een wijziging te brengen in de lijst
van kandiclaten die zij voor de verkiezing van personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraad en in het comiM voor
veiligheid en gezondheid heeft voorgedragen, zijn de werlmemers wier kandidatuur wordt betwist geen partij in hot
gecling, tenzij zij vrijwillig dam·in zijn
tussengekomen of in gedwongen tussenkornst worden opgeroepen. (Art. 25
koninkl. besluiten van 18 februari 1971.)
1038
19 mei 1976.

19. - Ve1•lciezing van pe?'soneelsafgevaarcligclen. - V e?·lciesbaaTheiclsvoorwam·clen. liVeTkzaam in cle onclerneming.
- Begrip. - Een werknerner vervult
de verkiosbaarheidsvoorwaarden voor de
verkiezing van personeelsafgevaardigden
in de ondernerningsraacl en in hot comite
voor veiligheid en gezonclheicl niet, als
hij er sinds meer clan eon j aar niet meer
werkzaam is en er niet meer toegelaten
wordt. (Art. 19 wet van 20 september
1948 on art. 4, bbis, wet van 10 juni
1952, gew. bij de wet van 17 februari
1971.)
19 mei 1976.
1038

20. - Ve1·lciezing van pe?'soneelsafgeGeschil bet?'effencle het
vaa?·digclen. opmalcen van de lciezeTslijsten. - Alcte
tot inleicling van het gecling niet oncle?"tekencl. - Gevolg ten aanzien van de geldigheid van het be?"oep . - De akte tot
inleiding van een geding betreffende de
kiezerslijsten voor de verkiezing van de
personeelsafgevaardigden in de onclernemingsraad en het veiligheidscomite
kan niet nietig worden verklaard om de
enkele reden clat de akte niot onclertekend is. (Artt. 860 en 862, § 1, 2°,
G.W.; art. 10, kon. besluiten van
18 februari 1971.)
26 rnei 1976.
1070
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ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).

1.- Huiszoeking.- Toestemming.V oO?'Waa1'den. - De door de bewoner
gegeven toestemming tot huiszoeking
kan stilzwijgend zijn. (Art. 10 Grondwet; art. l, 3°, wet van 7 j.uni 1969.)
652
3 februari 1976.
2. - Huiszoeking. - Toestemming. Onaantastba?'e beoordeling doo?· de feitenrechter. De feitenrechter oordeelt
onaantastbaar of een huiszoeking met
toestemming van de bewoner is verricht.
3 februari 1976.
652

van het Gerechtelijk W etboek aan de
verdachte niet toe zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen. (Art. 4
wet van 20 april 1871; art. 1, §XV, wet
van 25 oktober 1919, aangevuld bij
art. 3 van de wet van 16 februari 1961;
artt. 2 en 440 G.W.)
27 oktober 1975.
267

3. - Om·egelmatigheden gepleegd tijdens het vom·onderzoek. - Hebben geen
vernietiging van de ?'egelmatige verwijzingsbeslissing van het bevoegde onde?'zoeksgerecht ten gevolge. - In correctionele zaken kunnen de onregelmatigheden
tijdens het vooronderzoek geen nietigheid ten gevolge hebben van de regelmatige verwijzingsbeslissing van het
bevoegde onderzoeksgerecht.
27 april 1976.
967

2. - Beslissing tot ve1·wijzing naa1· de
co?'?'ectionele ?'echtbanlc of de politim•echtbanlc. Geen onwettelijkheid wat de
bevoegdheid betreft. - Vonnisgerecht waa?'bij de zaak aanhangig wm·dt gemaalct. Beslissingen waa~·van de gevolgen blijven
bestaan zolang zij dom· het H of van cassatie niet zijn vemietigd. - De beslissingen
waarbij de onderzoeksgerechten een verdachte naar de correctionele rechtbank
of de politierechtbank verwijzen maken
de zaak bij deze gerechten aanhangig,
in zoverre zij geen onwettelijkheid bevatten wat de bevoegdheid betreft, en de
gevolgen ervan blijven bestaan zolang
zij door het Hof van cassatie niet zijn
vernietigd.
27 april 1976.
967

4. Geheim van het ondm·zoek. Grenzen. - Het beginsel dat het onderzoek in strafzaken geheim is wordt niet
geschonden als het openbaar ministerie
stukken van een nog niet afgelopen
onderzoek aan een rechtbank, waarbij
een zaak ten laste van een derde aanhangig is, voorlegt om berechting van
deze zaak mogelijk te maken nadat de
rechtbank volledig werd ingelicht.
25 jlmi 1976.
1207

3. - Vorde?·ing tot verwijzing met voldoende opgave van het voorwe1·p dm· t~la;st
legging. - Rechten van de verded~g~ng
in acht genomen. - De vordering tot
verwijzing en de dagvaarding welke
derwijze zijn opgesteld dat zij de verdachte in staat stellen het voorwerp
van de telastlegging voldoende te kennen en aldus zijn verdediging te verzekeren voldoen aan de wet. (Art. 182 Sv.)
27 april 1976.
967

5. - Ondm·zoelc naar de plaats waar
de gestolen voorwe1-pen zijn geheeld. Ondm·zoelc na het plegen van het misdrijf
« heling "· Geen aanzetting tot het m~s
drijf. - Geen aanzetting tot een ~Is
drijf " heling " waardoor de veroordelmg
gebrekkig is, is het onderzoek van de
politie na de heling naar de plaats waar
de gestolen voorwerpen zijn gelweld.
20 juli 1976.
1232

4. - Om·egelmatigheden gepleegd tijdens het vooronderzoelc. - Hebben geen
vernietiging van de ?'egelmatige verwijzingsbeslissing van het bevoegde onde?'zoelcsgerecht ten gevolge. In corr~c
tionele zaken kumien de onregelmatigheden tijdens het vooronderzoek geen
nietigheid ten gevolge hebben van de
regelmatige verwijzingsbeslissing van het
bevoegde onderzoeksgerecht.
27 april 1976.
967

ONDERZOEKSGERECHTEN.

V m·tegenwoo?·diging van een verW ettelijlce
dachte door een advocaat. bepalingen volgens welke de pe?·soonli~lce
vm·schijning van de ve1·dachte ~s. _vere~st.
- Artilcel 440 van het GerechtehJlc Wetboelc staat de ve1·dachte niet toe zich doo?'
een advocaat te laten ve1•tegenwoordigen.
- W anneer de persoonlijke verschijning
van de verdachte voor de onderzoeksgerechten is vereist bij niet op!Seheven
wettelijke bepalingen, staat artikel 440
1 -

5. -- Stm.fzaken. - Hoger be1·oep van
de belclaagde tegen een beschilclcing tot
ve1·wijzing naa1· de cor?'ectionele rechtbanlc.
- Hoge1· be1•oep bepm·lct tot de bevoegdheid
(( ?'atione loci " van het onde?·zoelcsgm·echt.
- Ontvanlcelijlc hoge?' be1·oep. - Onde?'zoelc van de gegrondheid van het hager
bm·oep door de lcamm· van inbeschuldigingstelling. - Grenzen. - Het hoger beroep
van de beklaagde tegen een beschikking
van de raadkamer waarbij deze naar
de correctionele rechtbank wordt ver-

ONOPZ. TOEBR. VAN VERW., ENZ. wezen is ontvankelijk in zoverre het
betrekking heeft op de bevoegdheid van
het onderzoeksgerecht en o.m. op de
bevoegdheid ratione loci ; de kamer van
inbeschuldigingstelling, waarbij dit hoger
beroep aanhangig is, mag enkel de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht
nagaan ; zij mag niet onderzoeken of er
voldoende bezwaren bestaan voor de
telastleggingen waarvoor verwijzing is
bevolen. (Art. 539 Sv.)
18 mei 1976.
1034

6. - Beschilclcing tot ve1·w~Jzmg naar
de C01'1'ectionele 1'echtbanlc wegens een misdaad. - Geen opgave van vm·zachtencle
omstandigheden. - Nieuwe beschilclcing
tot verwijzing met opgave van veTzachtencle
omstancligheden. - Nietigheicl. - Wanneer de raadkamer bij een eerste beschikking ee11 verdachte wegens ee11 misdaad
naar de correctionele rechtbank heeft
verweze11 zonder opgave van verzachtende omstandigheden, is nietig de
nieuwe beschikking van de raadkamer,
waarbij de verdachte wege11s hetzelfde
feit naar de correctionele rechtbank
wordt verwezen met opgave van verzachtende omstandigheden.
14 juni 1976.
ll42
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELI.JK DODEN.

1. - Onopzettelijlc toeb1·engen van VM'·
wondingen. - V aststelling van een fout
die bij cle belclaagcle een gebrelc aan vom··
zichtigheicl of voo1·zorg oplevert, en tevens
van een oo1·zalcelijlc ve1•band tussen deze
fout en de verwondingen. - Ve1·oo1·cleling
wettelijlc gerechtvaardigd. - Wettelijk is
de beslissing tot veroordeling wegens
011opzettelijk toebrengen van verwondinge11, waarin wordt vastgesteld dat
de beldaagde een fout heeft begaa11 welke
een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg oplevert en dat er tusse11 deze fout
en de verwondingen een oorzakelijk verband bestaat. (Artt. 418 en 420 S.W.)
6 oktober 1975.
159
2.- Fout waa1'doo1· de schacle is ve1'001'·
zaalct. - Beg1·ip. - Luide11s artikel 418
en 420 van het Strafwetboek is schuldig
aan het toebrengen van verwondingen
door o11voorzichtigheid hij wie11s gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg de oorzaak of een van de oorzaken van de
verwondingen is zoals zij zich in conm·eto hebben voorgedaan.
6 oktober 1975.
159

ONSPLITSBAARHEID.

138.5

3. - Vaststelling van een fout die bij
de belclaagde een gebTelc aan vooTzichtigheid of V001'Z01'g oplevert en tevens van
een ooTzakelijk ve~·bancl tussen de fout en
de verwondingen c.q. de dood. - Veroordeling wettelijlc ge1·echtvaardigd. - Wettelijk gerechtvaardigd is de beslissing
van veroordeling wegens onopzettelijk
toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden, die vaststelt dat de beklaagde een fout heeft begaan welke een
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
oplevert en tevens dat een oorzakelijk
verband tussen deze fout en de verwondingen c.q. de dood bestaat. (Artt. 418
en 420 S.W.)
14 oktober 1975.
198
ONRECHTMA TIGE
GING.

MEDEDIN-

Handelspmlctijlcen. - Met de ee1•lijke
gebruilcen in handelszalcen strijdige daden.
Verbocl. Wet van 14 jttli 1971,
a1·tilcel 55.- Dmagwijdte.- De opsomming, in artikel 55 van de wet van 14 juli
1971 betreffende de handelspraktijken,
van de artikelen waarvan de bepalingen,
in geval van tekortkoming, aanleiding
km1nen geven tot een bevel van staking
vanwege de voorzitter van de rechtbank
van koophandel is een beperkende op.
somming ; ofschoon deze magistraat
krachtens letter i van dit artikel staking
kan bevelen van een tekortkoming aan
de bepalingen van artikel 54, vindt deze
bepaling evenwel geen toepassing op de
daden die, hoewel zij beantwoorden aan
de criteria van dit artikel, door een andere bepaling van de ge11oemde wet verboden zij11.
4 juni 1976.
ll14

ONSPLITSBAARHEID.

1. - Strafzalcen. - OnsplitsbaaTheid
van ve1·scheidene misdrijven. - Gelijlctijdige vervolging.- Gevolg voor de bevoegdheid van cle lcennisnemende rechter. W anneer op grond van verscheidene
misdrijven wegens samenhang of onsplitsbaarheid voor dezelfde rechter vervolgingen worden ingesteld, moeten zij
samen berecht worden door deze rechter
die zich dus niet voor de ene bevoegd
en voor de andere onbevoegd kan verklaren zo11der vast te stellen dat de misdrijven noch samenhangend noch onsplitsbaar zijn.
12 januari 1976.
529
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ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE.

2. - Hoge1· beroep. Gerechtelijk
Wetboek, artilcel 753 en 1053. - Bepalingen van openbare orde. - De bepalingen van de artikelen 753 en 1054
van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging in hoger beroep
raken de openbare orde, wanneer het
geschil onsplitsbaar is. (Impliciete oplossing.)
577
16 januari 1976.
3. - Geschil tussen pensioenaanm·ager
en Rijksdienst voor W erlcnemerspensioenen. - Oassatiebe1·oep van de p1'0curettrgeneraal bij het hof van be?·oep.- Geschil
ten aanzien van de procureu?·-generaal
onsplitsbaa?'. - Wanneer de procureurgeneraal bij het hof van beroep cassatieberoep instelt tegen een arrest van
het arbeidshof dat uitspraak doet over
een geschil tussen een pensioenaanvrager
en de Rijksdienst voor Werknemerspensioenen betreffende het recht op pensioen, is het geschil ten aanzien van de
procureur-generaal voor de toepassing
van artikel 1084 van het Gerechtelijk
Wetboek onsplitsbaar. (Art. 31 G.W.)
26 mei 1976.
1069

ONTEIGENING
NEN NUTTE.

TEN

ALGEME-

1. - Onteigening met het oog op de
stedebouw of ruimtelijke ordening.
Wet van 29 maart 1962, artikel 25.
Recht van de onteigenende overheid, op
verzoek van de persoon die met de ordening
van een st?·ook is belast, de daartoe ve1·eiste
om·oerende goederen te onteigenen.
V oorwam·den voo1· de uitoejening van dit
recht. - Krachtens artikel 25, lid 6,
van de wet van 29 maart 1962 houdencle
organisatie van de ruimtelijke ordening
en van de stedebouw, mag een onteigenende overheid, op verzoek van een persoon die met de ordening van een strook
is belast, de daartoe vereiste onroerende
goederen niet onteigenen indien de bij
lid 3 en 4 van genoemd artikel gestelde
voorwaarden niet vervuld zijn, zelfs
wanneer de onderhandse verkrijging
daarvan onmogelijk blijkt te zijn.
30 oktober 1975.
281
2. Spoedprocedu1·e.
Beslissing
van de vrederechter tot vaststelling van de
provisionele vergoedingen die de onteigenaar is verschuldigd. - Beslissing die
voor generlei beroep vat bam· is. - De
beslissing waarbij de vrederechter, voor

wie een vordering tot onteigening ten
algemenen nutte volgens de spoedprocedure aanhangig is, de provisionele vergoedingen vaststelt die de onteigenaar
verschuldigd is, is voor generlei beroep
vatbaar. (Art. 8, lid 2, vervat in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962.)
30 oktober 1975.
283

3. - Spoedp1·ocedure.
A1·tikel 8,
lid 2, vervat in artikel 5 van de wet van
26 jttli 1962, dat als 1·egel stelt dat de
beslissing van de vrede1·echte1' tot vaststelling van cle p1·ovisionele ve1·goedingen door
de onteigenaar versclntldigd, voo1· generlei
be1•oep vatbam· is. - Bepalinq uitsluitend
van toepassing op die beslissing. - Artikel 8, lid 2, vervat in artikel 5 van de
wet van 26 juli 1962, dat als regel stelt
dat voor generlei beroep vatbaar is de
beslissing waarbij de vrederechter, voor
wie een vordering tot onteigening ten
algemenen nutte volgens de spoedprocedure aanhangig is, de provisionele vergoedingen vaststelt welke de onteigenaar verschuldigd is, is slechts op die
beslissing van toepassing.
30 oktober 1975.
283
4. Spoeclp?•oceclu?'e,
Beslissing
van de vrederechter waarbij een cler partijen buiten de zaak w01·dt gesteld op g1•ond
dat zij geen eigena1·es van het goed is. Beslissing vatbaa1• voor hager beroep. De beslissing waarbij de vrederechter,
voor wie een vordering tot onteigening
ten algemenen nutte volgens de spoedprocedure aanhangig is, een der partijen
buiten de zaak stelt op grond dat zij
geen eigenares van het goed is, is vatbaar voor hoger beroep, zelfs als het
vonnis dat deze beslissing bevat de provisionele vergoedingen welke de onteigenaar verschuldigd is in een andere beslissing vaststelt. (Artikelen 616 en
1050 G.W. ; art. 8, lid 2, vervat in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962.)
30 oktober 1975.
283

5. - Vonnis van de vrederechter valgens hetwelk de bij de wet voo1·gesch1·even
jormaliteiten vervttld zijn. - Gevolg. Ret vonnis waarbij de vrederechter beslist dat de formaliteiten voorgeschreven
bij de wet op de onteigening ten algemenen nutte vervuld zijn, heeft tot gevolg het eigendomsrecht over te dragen
en derhalve een einde te maken aan elke
huurovereenkomst van de onteigende.
(Artt. 7 en 8 wet van 17 april 1835.)
20 februari 1976.
729

ONTUOHT EN PROSTITUTIE. 6. - Billijke vergoeding. - Waa1·de
van het onroerend goed op de dag van
het vonnis dat de door de onteigenaar
versohuldigde voorlopige vm·goeding vaststelt. De billijke vergoeding welke
moet worden toegekend aan de eigenaar
van een onteigend onroerend goed moet
overeenstemmen met de waarde van dit
goed op de dag van het vonnis dat de
door de onteigenaar verschuldigde voorlopige vergoeding vaststelt ; hierin moet
begrepen zijn de toekomstwaarde van
het onteigende goed op dat ogenblik.
(Art. 11 Grondwet en art. 7 wet van
17 april 1835.)
I7 mei I976.
I029

7. - Billijke vergoeding versohuldigd
aan de eigenaar van het onteigende onroerend goed. - V e1·lies van handelsinkomsten uit de verhuring van het om·oerend
goed. - Verlies niet geoompenseerd door
de inkomsten uit de als tegenwaarde van
het om·oerend goed toegekende ve1•goeding.
- Ret verlies van de handelsinkomsten
uit de verhuring van een onteigend onroerend goed wordt niet gecompenseerd
door de inkomsten uit de als tegenwaarde
van het onroerend goed toegekende vergoed:ing. (Art. II Grondwet en art. 7
wet van I7 april I835.)
I7 mei I976.
I029
ONTUCHT EN PROSTITUTIE.
1. - H ouder van een huis van ontuoht
of prostitutie. - M isd1·ijf dat een zekm·e
o1·ganisatie van blijvende aa1·d en herhaling van de handelingen van ontuoht of
prostitutie onderstelt. - Het misdrijf van
het houden van een huis van. ontucht
of prostitutie onderstelt een zekere organisatie van blijvende aard en de herhaling van de handelingen van ontucht of
prostitutie in de inrichting. (Art. 380bis,
2°, S.W.)
24 februar:i 1976.
734

2. - Houde1· van een huis van onttwht
of prostitutie. - 1J!Jisd1·iJf dat een zelce1•e
organisatie van blijvende aa1·d en hm·haling van de handelingen van ontuoht of
prostitutie onderstelt. - Beoo1·deling door
de feitem·eohter. - De feitenrechter oordeelt soevere:in in feite of de herhaling
van de handelingen van ontucht of prostitutie, vereist voor het bestaan van het
misdrijf van het houden van een huis
van ontucht of prostitutie, van die aard
is dat de inrichting waar ze plaatshadden
als een huis van ontucht of prostitutie

OPENBAAR MINISTERIE.
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kan worden beschouwd. (Art. 380bis, 2o,

S.W.)
24 februari I976.

734

3 . - Houden van een huis van ontuoht
of prostitutie. - Zedelijk bestanddeel van
het misdrijf. - Algemeen opzet. - Ret
misdrijf van het houden van een huis
van ontucht of prostitutie vereist geen
bijzonder opzet ; het volstaat dat de
dader het voornemen had het feit te
plegen en de gevolgen ervan te verwezenlijken, ongeacht de bedoeling die
hem daartoe heeft aangezet. (Art. 380bis,
2°, s:w.)
24 februari I976.
734

OPENBAAR MINISTERIE.
1. - Bu1·gerlijlce zaken. - Reohtsvo1'dering van ambtswege buiten de gevallen
die de wet bepaalt. - Voorwaarde. - Opdat het openbaar ministerie in burgerlijke zaken ambtshalve mag optreden
buiten de gevallen die de wet bepaalt,
volstaat niet dat een bepaling opgenomen
in een wet van openbare orde of die
deze orde raakt, is miskend; vereist is
bovendien dat deze miskenning een toestand schept die de openbare orde in
gevaar brengt en derhalve niet mag
worden behouden. (Art. I38 G.W.)
3 september en I oktober I975.
I9 en I4I
2. Burge1·lijke zalcen. Reohtsvordering van ambtswege. - V oorziening
in oassatie. - Openbare orde. - V oorwaarden vom· de ontvankelijlcheid. - Het
openbaar ministerie is ontvankelijk om
zich in cassatie te voorzien tegen een
besl:issing die in burgerlijke zaken in
laatste aanleg is gewezen, wanneer de
openbare orde in gevaar wordt gebracht
door een toestand die verholpen moet
worden. (Art. I38, lid 2, G.W.)
5 november I975.
307
3. - Strafzaken. - Algemeen reglement
voo1• de m·beidsbesohe1•ming of beslissingen
en besluiten genomen tm· uitvoe1·ing van dit
algemeen 1·eglement. - Overtreding doo1·
een werkgever. Strafvm·de?·ing.
Bevoegd openbaar ministe1·ie. Leden
van het m·beidsauditoraat en van het arbeidsauditomat-genemal. - De uitoefening van de strafvordering wegens de
enkele overtreding, door een werkgever,
van de bepalingen van het algemeen
reglement voor de arbeidsbescherming,
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OPENBARE DIENST. -

goedgekeurd bij de besluiten van de
Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, of van de beslissingen en
besluiten genomen ter uitvoering van
dit reglement, behoort voor de politierechtbanken en de correctionele rechtbanken tot de bevoegdheid van de leden
van het arbeidsauditoraat en voor de
hoven van beroep tot de bevoegdheid
van de leclen van het arbeidsauditoraatgeneraal. (Artt. 155, lid 1, en 583 G.W.;
artt. 1, 23°, 4, 5 en 19 wet van 30 juni
1971 betreffencle de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk
op sommige sociale wetten.)
9 maart en 25 mei 1976. 788 en 1063

OPENBARE DIENST.

Concessie. Concessionm·is die een
exclusiviteit voo?' een bevoo1·mding verleent, - In beginsel geen schending van
de artikelen 6 en 6bis van de G1·ondwet. Hoewel ingevolge de gelijkheid voor de
wet en het discriminatieverbod inzake
het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden zij die een
beroep do en op een openbare dienst gelijkelijk moeten worden behandeld, valt
daaruit niet af te leiden dat de artikelen 6
en 6bis van de Grondwet die deze gelijkheid waarborgen worden geschonden
door het enkel feit dat de concessionaris
van een openbare dienst, zoals clegene
die met de exploitatie van een haven
wordt belast, voor de werking van die
dienst, een exclusiviteit verleent voor de
bevoorrading in bepaalde goederen.
30 januari 1976.
632
OPENBARE ORDE.
1. - Bepalingen betreffende het tm·iej
vom· de akten van de gerechtsdeu1·waardM'S
in burge1·lijke zaken.- A1·tilcel519 en 520
van het Ge1•echtelijk W etboelc, - Bepalingen van openbare orde.- De artikelen 519
en 520 van het Gerechtelijk W etboek
betreffende het tarief voor de akten van
de gerechtsdel.U'Waarders in burgerlijke
zaken zijn bepalingen die de openbare
orde raken.
10 september 1975.
53
2. - Rust- en ove1'levingspensioen.
W erknemers. - G1·ave1·ij. - Tewm·lcstelling als mijnwe1·ker.
Bepalingen
inzake bewijslevering van de tewerlcstelling als ondergrondse of boveng1•ondse

OPENBARE ORDE.

mijnwe1'lce1·. - Bepalingen van openbare
orde. - De bepalingen inzake bewijslevering van de tewerkstelling als ondergrondse of bovengrondse mijnwerker
voor de berekening van het rustpensioen
van een werlmemer raken de openbare
orde. (Art. 15 K.B. nr. 50 van 24 oktober 1967; art. 32, § 2, lid 4, K.B. van
21 december 1967.)
10 september 1975.
55
3. - Tegelijlcm·tijd rechte1' en partij in
eenzelfde zaalc zijn is ve1·boden.
Regel die cle openbm·e m•cle raalct. - Het
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk
niemand tegelijkertijd rechtPr en partij
in eenzelfde zaak mag zijn, raakt de
openbare orde.
13 oktober 1975.
191
4. A1•beiclsovM·eenlcomst van onbepaalcle cluu1·. - Bepaling volgens welke
cle ove?'eenlcomst niet eenzijdig mag wm·den
beeindigcl tenzij wegens e1·nstige 1•eclenen.
- Nietigheicl die de openba1·e orde raalct.
Nietig, wegens strijdigheid met de openbare orde, is de bepaling van een arbeidsovereenkomst volgens welke de
werkgever nooit de werknemer kan afdanken, tenzij wegens ernstige redenen.
31 oktober 1975.
287

5. - Bepalingen tot vaststelling van het
1·echtsgebied van een a1·beidshoj. - Bepalingen van openba1·e o1·de. - De bepalingen tot vaststelling van het rechtsgebied
van een arbeidshof raken de openbare
orde ; schending van deze bepalingen
inzake rechterlijke organisatie brengt
de openbare orde in gevaar en doet een
toestand ontstaan die verholpen moet
worden (Art. 104 Grondwet; artt. 103,
lid I, en 607, G.W., alsmede art. 5 van
de bijlage bij dit wetboek.)
5 november 1975.
307
6. - Wet van 16 maart 1954 betre.ffencle
cle cont1·ole op sommige instellingen van
openbaar nut, a1·tilcel 7bis. - Bepaling
van openbare o1·de. - De bepalingen van
artikel 7bis van de wet van 16 maart 1954
betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut die betrekking hebben op de overeenkomsten inzake aannemingen, leveringen en diensten, welke die instellingen sluiten, raken
de openbare orde.
30 januari 1976.
632
7. Di1·ecte gemeentebelastingen.
Bezwaarsclwijt bij cle bestendige cleputatie. -

OPLICHTING. -

Termijn welke streng moet wo1·den in acht
genomen. - Niet-inachtneming. - Inbreulc op de openbare o1·de. - De termijn
van drie maanden om bij de bestendige
deputatie van een provincieraad een bezwaarschrift in te dienen tegen de aanslag in een directe gemeentebelasting
dient streng te worden in acht genomen ;
verval ten gevolge van niet-inachtneming
ervan raakt de openbare orde en moet
ambtshalve worden uitgesproken. (Art. 8
wet van 5 juli 1871.)
12 mei 1976.
1013

OPLICHTING.
1. - Bestanddelen. - Begrip. - Oplichting wordt gepleegd door degene die,
met het oogmerk om zich een zaak toe
te eigenen die aan een ander toebehoort,
door het aanwenden van listige kunstgrepen de daadwerkelijke deelneming
bekomt van een persoon aan de kapitaalsverhoging van een vennootschap waarin
hij rechtstreeks belang had, zelfs indien
hij heeft geloofd dat de verrichting uiteindelijk voordelig kon zijn. (Art. 496
G.W.).
23 februari 1976.
730
2 . - Moreel bestanddeel.- Begrip.Bedrieglijk opzet, dat het moreel element
is van het misdrijf oplichting, bestaat
uit het oogmerk om zich een zaak toe
te eigenen om erover te beschikken ;
het is onderscheiden zowel van de listige
lnmstgreep als van de drijfveer van de
dader. (Art. 496 S.W.)
23 februari 1976.
730

OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN.
Slagen of verwondingen die het volledig
verlies van het gebruik van een o1·gaan
ten gevolge hebben gehad. - 01·gaan. Beg1·ip. - Onder het volledig verlies van
het gebruik van een orgaan, waarvan
sprake in artikel 400 van het Strafwetboek, moet worden verstaan het volledig
verlies van een fysiologische functie,
zoals die van het gezicht, het gehoor,
de spraak. (Impliciete oplossing.)
8 september 1975.
39
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1. -

W etsconjlict. -

V aststelling van
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de toe te passen wet. - Bevoegdheid van
de feitenrechter. - Bij ontstentenis van
een uitdrukkelijke bepaling inzake de
wil van de partijen, moet de rechter, in
geval van wetsconflict, aan de hand van
de gegevens van de zaak nagaan aan
welke wet de partijen hun contractuele
verbintenissen hebben willen onderwerpen. (Artt. 1134 en 1156 B.W.)
4 september 1975.
20
2. - Wetsconjlict.
Vaststelling van
de toe te passen wet. - Wilsautonomie
van de partijen. - Uitlegging doo9' de
feitenrechte9', - Begrip. - De rechter
die erop wijst dat een overeenkomst in
Belgie is opgemaakt en getekend, verantwoordt wettelijk zijn beslissing dat deze
overeenkomst door de Belgische wet
beheerst wordt, hoewel de schuld in
vreemde munt was uitgedrukt, daar de
beide partijen van Belgische nationaliteit
zijn en in Belgie wonen.
4 september 1975.
20

3. - Schadeve1·goeding.
Ingebrekestelling vereist. - Burgedijk Wetboek,
a1·tikel 1146. - Geen onderscheid tussen
compensee1·de schadevergoeding en mo9·atoi9'e schadeve1·goeding. - Volgens artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek
is inzake overeenkomsten schadevergoeding dan eerst verschuldigd wanneer de
schuldenaar in gebreke is zijn verbintenis
na te komen ; op deze algemene regel
wordt slechts uitzondering gemaakt in
geval van schending van een verbintenis
iets niet te doen of, wat de verbintenissen
van een andere aard betreft, als krachtens de overeenkomst van de partijen
geen ingebrekestelling vereist is of de
verbintenis slechts volledig kon worden
nagekomen binnen een bepaalde tijd die
de schuldenaar heeft laten voorbijgaan ;
er wordt geen onderscheid gemaakt tussen
moratoire schadevergoeding en compenserende schadevergoeding.
4 september 1975.
20

4. Uitleggingsbevoegdheid van de
9'echter. - Omvang. - De bevoegdheid
van de rechter om een overeenkomst uit
te leggen is niet beperkt tot de uitlegging
van de bewoordingen welke de partijen
hebben gebruikt in het contract tot vaststelling van deze overeenkomst.
18 september 1975.
88
5. - Strafbeding wegens vertraging in
de uitvoering van een verbintenis. - Bijkomstig beding. - Draagwijdte. - De

1390

OVEREENKOMST.

toepassing van een strafbeding, dat
bedongen is voor het geval van vertraging in de uitvoering van een verbintenis,
mag gecumuleerd worden met de gedeeltelijke uitvoering van de verbintenis of
met de vergoeding wegens niet-uitvoering, bedongen bij overeenkomst dan
wel bepaald op grond van het gemeen
recht. (Impliciete oplossing.)
3 oktober 1975.
155
6. - Algcmcnc voorwaardcn vastgcstcld
door ccn g1•ocpc1·ing van handelaa1•s. Olausulcs waardoo1• de contractantcn gcbondcn zijn.- Voorwam·dcn.- De clausules van de algemene voorwaarden inzake bewaargeving welke door een groepering van handelaars zijn vastgesteld
kunnen de partijen in een overeenkomst
van bewaargeving binden wanneer ze
deze voorwaarden hetzij uitdrukkelijk
hetzij stilzwijgend hebben aanvaard.
17 oktober 1975.
224
7. - Tocstcmming.
Uitdrulckclijkc
of stilzwijgcndc tocstcmming. - De toestemming van een partij in een overeenkomst kan in de regel hetzij uitdrukkelijk
hetzij stilzwijgend tot uiting komen.
(Artt. ll08, ll09, ll38, ll35 en ll60
B.W.)
17 oktober 1975.
224
8. Gcb1·uik. - Artikclcn 1135 en
1160 van hct B~trgcrlijk Wetback. - Aan
wclkc vcrcistcn moct hct gcb1·uik voldocn ?
- Een clausule kan slechts als een gebruik, in de zin van de artikelen ll35
en ll60 van het Burgerlijk Wetboek,
worden beschouwd en als dusdanig van
een welbepaalde overeenkomst deel uitmaken, niettegenstaande de overeenkomst er niet van gewaagt, als in de
streek algemeen en door eenieder wordt
aangenomen dat zij op dergelijke overeenkomsten toepasselijk is, behoudens
andersluidende bepaling.
17 oktober 1975.
224

9. - OvM·ccnkomst volgcns welkc betaling per cheque mogclijk is. -Recht vom·
de schuldcnam· zijn sch~tld tc bctalcn pe1·
cheque die hctzij door hem hctzij doo1' ecn
derdc wcrd gct1·okkcn. - De schuldenaar
kan zijn schuld per cheque betalen die
hetzij door hem hetzij door een derde
werd getrokken, wanneer zulks volgens
de overeenkomst mogelijk is. (Art. 1243
B.W.).
21 november 1975.
370

10. -

Gcvolgcn tusscn de pa1·tijen. -

V oorwaardc waa1•ondcr zij dcrdcn tot
voo1·dcel strckt. - Een overeenkomst heeft
slechts gevolgen tussen de contracterende
partijen en strekt in regel derden slechts
tot voordeel wanneer zij een beding ten
behove van een derde bevat. (Artt. ll65
en ll2l B.W.)
21 november 1975.
375
11. - Bindcndc kmcht tusscn de partijcn. - Rechtcr die zich berocpt op extrinsiclcc omstandighedcn om de wc1•kclijkc
wil van de partijcn tc bcpalcn. - Rcchtm·
die aan de OVM'ccnkomst hct gevolg tockcnt
dat zij, volgcns de uitlcgging die hij cman
gccjt, wcttclijk tusscn de partijcn heejt. Gccn schcnding van a1·tikcl 1134 van hct
De bindende
Bu1·gcrlijk W etboek. kracht van een overenkomst wordt niet
miskend door de rechter die, bij het zich
beroepen op extrinsieke omstandigheden
om de werkelijke clraagwijdte te bepalen
die de partijen aan de overeenkomst
hebben willen geven, hieraan het gevolg
toekent dat zij, volgens de uitlegging die
hij eraan geeft, wettelijk tussen de partijen heeft. (Art. 1134 B.W.)
21 november 1975.
375

12. - Gccn uitvoM·ing van de ovm·ecnlcomst. - Bctwisting ovc1· de rcspecticve
vcrplichtingcn van de partijen. - Hie1'door wm·dt de fout nict uitgcslotcn van de
partij die haar vcrplichtingcn nict is nagckomen. - Een betwisting over de respectieve verplichtingen van de partijen
in een overeenkomst sluit de fout niet uit
van de partij die haar verplichtingen
niet is nagekomen. (Art. ll47 B.W.)
11 december 197 5.
452

13. - Bindcnde kracht.
Beslissing
die aan ccn overccnkomst nict hct gevolg
tockcnt dat zij wettclijk tusscn de pa1'tijcn hecjt. - Schm~ding van a1·tikcl1134
van hct Burgerlijlc Wetback.- Bcgrip.De bindende kracht van een overeAnkomst wordt miskend en artikel ll34
van het Burgerlijk W etboek worclt dus
geschonden door de beslissing die op
grond van een andere voorwaarde dan
die welke deze overeenkomst bevat, hieraan niet het gevolg toekent dat tussen
partijen was overeengekomen.
23 januari 1976.
614
14. - Bindcndc kracht tusscn de pm·tijcn. - Rcchtc1· die aan de ove1·cenlcomst
de uitwcrking tockcnt die zij, volgcns de
uitlcgging die hij cman gecjt, wcttclijk
tusscn de pm·tijcn hccjt. - Gccn schcnding
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van a1•tikel 1134 van het B~trgerlijk Wetboek. - De bindende kracht van een
·overeenkornst wordt niet miskend door
·de rechter die aan de overeenkornst de
uitwerking toekent die zij, volgens de
uitlegging die hij eraan geeft, wettelijk
tussen de partijen heeft. (Art. 1134 B.W.)
28 januari 1976.
623

15. - Uitlegging.
Bekrachtiging
van een ove1'eenkomst doo1' een beslissing
van de wetgevende macht.- Bekrachtiging
neemt niet weg dat de feitem·echte1' deze
ove1'eenkomst soeve1·ein ve~·mag te beoo1·delen. - De beslissing van de wetgevende
macht die een overeenkomst tussen de
Staat, een gemeente en een particulier
bekrachtigt neernt niet weg dat de feiten~·echter deze overeenkomst soeverein vermag te beoordelen. Het middel afgeleid
uit de schending van deze beslissing,
zelfs indien zij als een « wet >> wordt
gekwalificeerd, is niet ontvankelijk;
ontvankelijk is echter het middel dat
is afgeleid uit de schending o.a. van de
bewijskracht van deze overeenkornst of
van de bindende kracht ervan.
30 januari 1976.
632
16. -

Eenzijdige beeindiging van de
Recht op de daa1'~tit
vom·tvloeiende vergoeding. Ogenblik
waa1'op dit 1·echt ontstaat en bepaald wm·dt.
Het recht op vergoeding dat kan
voortvloeien uit de eenzijdige verbreking
van een overeenkornst ontstaat en wordt
bepaald vanaf de kennisgeving van de
wil tot verbreking door een der partijen,
zelfs wanneer, ingevolge een bijzondere
bepaling van de beeindigde overeenkornst, deze nog zekere gevolgen zou
hebben tot het verstrijken van de opzeggingsterrnijn.
25 maart 1976.
863
ove~·eenkornst.

17. - Oont1'act inzake niet-alleenvm·koop van onbepaalde tijd. - Eenzijdige
beiiindiging v661' de inwe1·kingt1·eding van
de wet van 13 ap1'il 1971 betreffende eenzijdige beiiindiging van de verkoopconcessies, tot wijziging van de wet van 27 j~tli
1961 bet?·effende eenzijdige beeindiging
van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenve1'koop. - Opzeggingste1'mijn nag niet ve1•lopen bij de inwM·kingt1'eding van vorenve1·rnelde wet van 13 april
1971. - Daardoor wordt deze wet niet toepasselijlc op de contracten inzake concessie
van niet-alleenve~·koop van onbepaalde tijd
voo1' de beeindiging waa1·van, v66r de
inwe1·kingtreding van genoemde wet, regelmatig kennis gegeven wenl. - De wet
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van 13 april 1971 betreffende eenzijdige
beeindiging van de verkoopconcessies,
tot wijziging van de wet van 27 juli 1961
betreffende eenzijdige beeindiging van de
voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, heeft geen terugwerkende kracht, zodat de bepalingen
van deze wet niet tot gevolg kunnen
hebben dat voornoernde wet van 13 april
1971 toepasselijk is op de contracten
inzake concessie van niet-alleenverkoop
van onbepaalde tijd voor de beeindigil'g
waarvan, v66r de inwerkingtreding van
deze wet, regelrnatig kennis gegeven
werd, zelfs indien de opzeggingsterrnijn
nog niet verstreken is bij de inwerkingtreding van vorenverrnelde wet van
13 april 1971.
863
25 maart 1976.
18.- Geb1·uik.- A1'tikel1135 en 1160
van het Bu1•ge1·lijk Wetboek. - W anneer
is er sp1·ake van geb1·uik ? - Een beding
kan niet als gebruikelijk worden beschouwd, in de zin van de artikelen ll35
en 1160 van het Burgerlijk Wetboek,
noch als dusdanig in een overeenkomst
van een bepaalde aard voorkomen, niettegenstaande daarover in deze overeenkornst niets wordt gezegd, tenzij algemeen wordt aangenomen dat het, behoudens andersluidende bepaling, van
toepassing is op dergelijke overeenkornsten.
29 rnaart 1976.
874
19. - Wede~·kerig contmct. - Ontbinding ten laste van een de1· partijen. - TTerplichting voo1· de 1'echte1' na te gaan of het
ve1·weten verzuim voldoende ernstig is. De feitenrechter moet nagaan of het door
een partij aan haar cocontractant verweten verzuim voldoende ernstig is om
de ontbinding van het wederkerig contract ten laste van die cocontractant te
verantwoorden. (Art. 1184 B.W.)
8 april1976.
914
20. - Niet-nakorning van een verbintenis. - Ingeb1·elcestelling van de sch1tldenaa1·. - Beg1·ip. - Ingebrekestelling van
de schuldenaar is wettelijk vereist in
andere gevallen dan die waarvan sprake
in artikel 1146 van het Burgerlijk vVetboek ; deze wettelijke bepaling maakt in
het bijzondere, uitdrukkelijk beoogde
geval toepassing van een rechtsbeginsel
dat ingebrekestelling oplegt.
9 april1976.
921
21. -

TTerzeke1·ingsove~·eenkomst.
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Ingeb?·elcestelling van de verzekerde die,
op st?·affe van verval, e1•toe gehouden is
een contractuele verbintenis na te komen.
- Begrip. - Ingebrekestelling van de
verzekerde kan vereist worden opdat de
verzekeraar zich zou kuxmen beroepen
op het in de overeenkomst bedongen
verval wegens niet-nakoming door de
verzekerde van een verbintenis · een
d~rgelijke ingebrekestelling is ev'enwe1
~net vereist wanneer vrijstelling daarvan
IS bedongen en ook, o.In., als de ingebrekestelling met het voorwerp of de
aard van de overeenkomst of met de
?edoeling van de partijen onverenigbaar
IS.
9 april 1976.
921

22. - Verbindende kracht.
Rechter
die, zonde?' ve1·antwoonling, op een in de
voorwaa1·de
overeenkomst
onbestaande
steunt teneinde de rechtm· en ve?'Plichtingen
van de P_artijen vast te stellen.- Schending
van art~kel 1134 van het Bu1·ge1'lijk Wetbock. - De bindende kracht van een
overeenkomst wordt miskend door het
arrest dat vaststelt dat in de overeenkomst wordt bepaald dat " staangeld
wordt geheven om het even welke de
oorzaak zij van de overschrijding van
de termijn voor het lassen (van de door
de Nationale maatschappij der Belgische
Spoorwegen ter beschikking van de
contractant gestelde spoorwagons) en
zelfs in geval van overmacht '' doch
ni~ttemin algemeen, zonder ov~rigens
emge reden aan te voeren welke o.m. is
~fgeleid uit de gemeenschappelijke bedoelmg v:an de ra:rtijen of ~it een wettelijke
bepalmg, beshst dat dit staangeld niet
verschuldigd is wanneer het stilstaan te
wijten is aan de vervoerder, daar het
aldus aan de tussen de partijen gesloten
overeenkomst een clausule toevoegt of
aan de partijen andere rechten en verplichtingen toekent en oplegt dan deze
welke uitdrukkelijk werden bepaald.
(Art. 97 Grondwet en art. ll34 B.W.)
13 mei 1976.
1019
23. - Verbintenis om gedu1•ende een
bepf!alde tijd iets niet te doen. - Strajbed~ng wegens niet-uitvoe1·ing van die
verbintenis. - V e1·bintenis die gedeeltelijk
wo1·d uitgevoerd. - A1·tikel 1231 van het
Burgerlijlc W etboek. - Straj die door de
?'echter lean veTmindeTcl worden. - Wanneer de rechter vaststelt dat de verbintenis van een partij om gedurende een bepaalde tijd iets niet te doen, gedurende
een gedeelte van de aldus bepaalde tijd
werd uitgevoerd, kan hij de straf, gesteld

voor de niet-uitvoering van de verbintenis, ;rerminderen wegens gedeeltelijke uitvoermg van de hoofdverbintenis. (Artikel 1231 B.W.)
25 juni 1976.
1204
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1. - BuTgerlijke ?'echtsvordeTing van
de echtgenoot die klacht heeft ingediend. Beslissing waaTin wo1·dt vastgesteld dat
niet lean woTden beschouwd dat deze echtgenoot beledigd is. - Beslissing dat de
rechtsv01·dering niet gegrond is. - Wettelijkheid. - Ret arrest waarin wordt vastgesteld dat niet kan worden beschouwd
dat een echtgenoot is beledigd door het
oversi?el van zijn vrouw, waarmee hij
heeft mge~temd en ~at hij zelfs uitgelokt
heeft, beshst. wettehJk .dat de burgerlijke
rechtsvordermg van die echtgenoot niet
gegrond is. (Art. 1382 B.W.)
20 oktober 1975.
227
2. --:-;- Onde~houd~n; van. een bijzit in de
echtehJke won~ng, voor de ~nwm·kingtreding
van de wet van 28 oktobe1· 1974. - Misd?·ijj strafbaar na de inwerkingtreding
van deze w~t. -;-- Toepasba?'e stmj. De man, dw zwh v66r de inwerkinatreding van de wet van 28 oktober 197'4
schuldig heeft gemaakt aan het onderhou~en van een b~jzit in de echtelijke
w:onmg, kan na de mwerkingtreding van
dw wet worden gestraft met de lichtere
straf die deze wet op overspel stelt.
(S.W., artt. 387, gewijzigd door artikel I
van de wet van 28 oktober 1974, en 389,
opgeheven door artikel 2 van die wet.)
25 november 1975 en 16 februari 1976.
382 en 693
3. - Wangedmg van de echtgenoot die
een klacht indient. - Gevolg op de ontvankelijkheid van de klacht. - Inzake
overspel heeft het wangedrag van de
echtgenoot die een klacht indient in de
regel geen invloed op de ontvankelijkheid
van de ldacht en levert voor de schuldige
echtgenoot geen rechtvaardigingsgrond
op. (Artt. 387 en 390 S.W.).
25 november 1975.
390

4. - Bewijs. - Toegelaten bewijsmiddelen. -Ret bewijs van het wanbedrijf
van overspel mag door aile gemeenrechtelijke bewijsmiddelen geleverd worden.
(Art. 387 S.W., gew. bij art. 1 van de
wet van 28 oktober 1974).
23 maart 1976.
856

PAND. -

PREJUDICIEEL GESCHIL.
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1. - Inpandgeving van een handelszaak. - Wet van 25 oktober 1919, gewijzigd bij het lconinklijk besluit m·. 282
van 30 maart 1936. Tegeldemaking
van de handelszaak. Rechtspleging
geregeld bij de artikelen 4 tot 10 van de
wet van 5 mei 1872. - Hoewel de inpandgeving van een handelzsaak, geregeld hij de wet van 25 oktoher 1919,
gewijzigd hij het koninklijk hesluit
nr. 282 van 30 maart 1936, onderworpen
is aan andere hijzondere regels dan die
welke van toepassing zijn op het pand
waarvan sprake in de artikelen 2073 tot
2084 van het Burgerlijk W ethoek en in
de wet van 5 mei 1872 houdende herziening van het Wethoek van koophandel hetrekkelijk het pand en de commissie, is de rechtspleging inzake de
tegeldemaking van de in pand gegeven
handelszaak geregeld hij de artikelen 4
tot 10 van de wet van 5 mei 1872.
(Art. 12 wet van 25 oktoher 1919.)
8 april 1976.

915

2. ~ Inpandgeving tot zeke1·heid van
een handelsverbintenis. Rechten aan
de pandhoudende schuldeise1· verleend bij
de artikelen 1 tot 8 van de wet van 5 mei
1872. - Geen schorsing van de uitoefening van deze 1'echten in geval van faillissement, staat van ttitstel van betaling
of van ove1'lijden van de schttldenaar of
van de derde-pandgeve1·. - De uitoefening van de rechten van de pandhoudende schuldeiser verleend hij de artikelen 1 tot 8 van de wet van 5 mei 1872
houdende herziening van het W ethoek
van koophandel hetrekkelijk het pand
wordt noch door het faillissement noch
door de staat van uitstel van hetaling,
noch door het overlijden van de schuldenaar of van de derde-pandgever geschorst. (Art. 9 wet van 5 mei 1872.)
8 april 1976.

915

3. - Faillissement van de pandhoudende schuldenam·. - Recht van de mwator in het jaillissement het pand ten behoeve van het jaillissement te1·ug te nemen
do01• betaling van de schuld. - De curator in het faillissement van een pandhoudende schuldeiser kan op elk tijdstip,
met machtiging van de rechter-commissaris, het pand ten hehoeve van het

faillissement terugnemen door de schuld
te hetalen. (Art. 543 W.K.)
8 april 1976.
915

4.- Recht van de pandhoudende schuldenaar om zich bij 'voo1-recht en voo?Tang
boven de andere schttldeisers uit de in
pand gegeven zaak te doen betalen. Schorsing van de uitoefening van dit
1'echt in geval van faillissement van de
pandhottdende schuldenaar. Voo?'wam·de. - De uitoefening van het recht
van de pandhoudende schuldeiser om
zich hij voorrecht en voorrang hoven
de andere schuldeisers uit de in pand
gegeven zaak te doen hetalen wordt niet
geschorst door het faillissement van de
schuldenaar die de zaak in pand heeft
gegeven, wanneer de curator die zaak
niet ten hehoeve van het faillissement
heeft teruggenomen door de schuld te
hetalen. (Art. 543 W.K. ; artt. 1 tot 9
wet van 5 mei 1872.)
915
8 april 1976.
5. - Vo01·werpen van een pand. V oorwerpen die buiten het actiej blijven
van het faillissement van de pandhoudende
schuldenaa1·. - In hoever? - De voorwerpen van een pand hlijven huiten het
actief van het faillissement voor zover
de prijs van hun tegeldemaking het
hedrag van de gewaarhorgde schuldvordering niet te hoven gaat.
8 april 1976.
915
PREJUDICIEEL GESCHIL.
Telastlegging van inmenging in openBeklaagde die betwist
bare ambten. dat het bosbeheer een on1'oe1·end zakelijk
recht heeft op de bossen waarop het bewee?'t een eigendomsrecht uit te oefenen.
- P1·ejudicieel geschil, do01' de bu?'gerlijlce rechte1· te beslechten. - Voo1•waarde.
- W anneer de beklaagde, die wegens
inmenging in openhare amhten wordt
vervolgd, hetwist dat het hosbeheer
enig onroerend zakelijk recht heeft op
de hossen waarop het heweert een eigendomsrecht uit te oefenen, moet de strafrechter, hij wie dit prejudicieel geschil
aanhangig is, hetzij de exceptie verwerpen indien hlijkt dat zij niet gegrond
is op een hlijkhaar deugdelijke titel of
op wel hepaalde feiten van hezit van
die aard dat het feit, waarop de vervolgingen gegrond waren, elk karakter van
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I wet
geschil niet beslechten. (.Artt.
van 17 april 1878.)

misdrijf verloor, hetzij de exceptie aannemen en de partijen naar het burgerlijk gerecht verwijzen ; hij kan zelf het

21 juni 1976.

17 en 18
ll81

R
RAAD VAN STATE.

RECHTBANKEN.

1 . - Ajdeling wetgeving.- Dr·ingendheid waar·dom· de ministers ervan ontslagen wm·den sommige vom·ontwerpen aan
de ajdeling wetgeving van cle Raacl van
State voor· te leggen. - Beoorcleling door
cle ministers.- arenzen.- Hoewel het,
onder voorbehoud van hun politieke
verantwoordelijkheid, aan de ministers
staat de dringendheid te beoorclelen
waarcloor zij ervan ontslagen worden
de teksten van de voorontwerpen van
organieke en verordenencle wetten of
uitvoeringsbesluiten van het berecleneerd
aclvies van de afcleling wetgeving van
de Raacl van State voor te leggen, hebben de hoven en rechtbanken het recht
te onclerzoeken of een minister, door het
aclvies van de Raad van State niet te
vragen, geen nmchtsoverschrijcling of
machtsmisbruik heeft gepleegcl omclat
hij het rechtsbegrip " dringenclheid >>
miskencl heeft. (Art. 107 Gronclwet;
art. 3 gecoi:ircl. wett. inzake de Raad
van State van 30 januari 1973.)
18 juni 1976.
ll70

1. - Stmjzaken. - Oorrectionele rechtbank of politierechtbank. - De 1·echter is
veTplicht aan het bij hem aanhangige
stmjbaar feit zijn wettelijke kwalijicatie te
geven. - De politierechtbank of de correctionele rechtbank waarbij een strafbaar feit aanhangig is, is, zowel in eerste
aanleg als in hager beroep, verplicht
hieraan zijn wettelijke kwalificatie te
geven, onder voorbehoud van inachtneming van de rechten van de verclecliging.
34
8 september 1975.

2. - Ajcleling wetgeving. - Dr·ingenclheid waarcloor de ministe1·s ervan ontslagen worden sommige voorontwerpen aan
cle ajcleling wetgeving van de Raacl van
State voor te leggen. - Dringenclheicl. Begr·ip. - Het feit dat het koninklijk
besluit van 24 september 1971 houclende
vaststelling van het tarief voor het vervoer van voertuigen over de weg tussen
het Koninkrijk Belgie en de Bonclsrepubliek Duitsland, ook indien het vervoer
gecleeltelijk over het gronclgebiecl van
een derde land plaatsvinclt, slechts de
6de oktober 1968 werd bekenclgemaakt
en dat het wercl afgekoncligcl met toepassing van een richtlijn van de Raad
van de Europese Gen1.eenschappen van
30 juli 1968 volstaat niet ten bewijze
dat de minister die dit besluit niet heeft
voorgelegd aan het berecleneercl aclvies
van de afcleling wetgeving van de Raad
van State, zijn macht heeft overschreclen.
(Art. 3 gecoi:ircl. wett. inzake de Raad
van State van 30 januari 1973.)
18 juni 1976.
ll70

2. - Stmjzaken. - StrajvoTclering. Rechter in hager· beroep die de beklaagcle
ve~·oorcleelt wegens een ancle1· misclrijj clan
clat waarove~· cle eerste r·echter heejt beslist.
- Vom·waanle voor de wettelijkheicl van
de ver·oorcleling. - De rechter in hager
beroep kan de beldaagde niet wettelijk
veroorclelen wegens een ander misdrijf
clan dat waarover de eerste rechter heeft
beslist, clan wanneer hij vaststelt dat
het aldus in aamnerking genomen feit
hetzelfcle is als datgene waarop de vervolging was gegrond of begrepen was in
het feit dat eraan ten gronclslag lag, en
wanneer de beklaagcle verwittigcl werd
van de wijziging in de kwalificatie.
8 september, 2 december 1975 en
14 ju11.i 1976.
34, 414 en ll34
3 . - B1wge~·lijke zaken.- Bevoegclheicl
van het vonnisgerecht. - Rechter die een
cleskunclige aanstelt met de opclmcht jeitelijke gegevens te verzamelen en een technisch aclvies te geven. - Geen overclmcht
van rechtsmacht. - De rechter die een
deskcrndige aanstelt, met de opdracht
feitelijke gegevens te verzamelen en een
technisch aclvies te geven, clraagt zijn
rechtsmacht niet over. (Art. 30 Grandwet; art. 962 G.W.)
31 oktober 1975.
287

4. - Str·ajzaken. - Bevoegclheicl van
het appelgerecht. Ve1·ancle~·ing van
r·echtsbenaming. Ve~·plichte vaststelling clat cle jeiten clezeljcle zijn. - Onwettelijk is de beslissing die de beklaagde
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veroordeelt wegens een ander misdrijf
dan hetgeen in de dagvaarding is om·
schreven, zonder vast te stellen dat het
feit dat dit misdrijf vormt hetzelfde is
als datgene dat ten grondslag lag aan
de vervolging of in dit feit begrepen was.
15 december 1975.
469

5. Strajzaken. - Regelmatig gedaagde getuige die aan de dagvaa1·ding
geen gevolg heejt gegeven. - Getuige veroordeeld tot een geldboete. Getuige
opnieuw gedaagd en die nag geen gevolg
geejt aan de dagvaa1·ding. - Getuige uit
dien hoofde ve1·oordeeld tot een tweede
geldboete. Onwettelijkheid van deze
tweede veroo1·deling. - De wet voorziet
niet dat een geldboete wordt uitgesproken ten laste van de getuige die geen
gevolg heeft gegeven aan een dagvaarding voor een strafgerecht en hiervoor
veroordeeld werd tot een geldboete en
die, hoewel hij opnieuw gedagvaard
werd, nog geen gevolg heeft gegeven aan
deze tweede dagvaarding : zij voorziet
enkel dat de rechter de getuige door een
beschikking onder de vorm van een
bevel tot medebrenging kan verplichten
om te verschijnen. (Art. 80 Sv.)
12 april 1976.
927
6. Stmjzaken. Regelmatig gedaagde getuige die aan deze dagvaa1·ding
geen gevolg heeft gegeven. Getuige
vm·oordeeld tot een geldboete. Getuige
opnieuw gedaagd en die nog geen gevolg
geejt aan de dagvaarding. - Getuige kan
alleen door een beschikking van een 1"echter onde1· de vorm van een bevel tot medeb?·enging verplicht worden te verschijnen.
- De wet voorziet niet dat een geldboete
wordt uitgesproken ten laste van de
getuite die geen gevolg heeft gegeven
aan een dagvaarding voor een strafgerecht en hiervoor veroordeeld werd tot
een geldboete en die, hoewel hij opnieuw
gedagvaard werd, nag geen gevolg heeft
gegeven aan deze tweede dagvaarding :
zij voorziet enkel dat de rechter de getuige door een beschikking onder de
vorm van een bevel tot medebrenging
kan verplichten om te verschijnen.
(Art. 80 Sv.)
12 april 1976.
927
7 . - Strajzaken. - Strajv01·de1·ing.V e1·wittiging van de beklaagde dat hij
zich dient te verdedigen tegen een ande1·e
omsch1·ijving van het ve1·volgde jeit. V eroordeling op g1·ond van de oorspronkelijlce omschTijving. - Geen verplichting
de beklaagde te ve1·wittigen dat hij zich
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hiertegen te ve1·dedigen heejt. - De rechter die de beklaagde ervan verwittigd
heeft dat hij zich dient te verdedigen
tegen een andere omschrijving van het
vervolgde feit, is niet verplicht, zo hij
hem niettemin veroordeelt op grond van
de oorspronkelijke omschrijving, hem
te verwittigen dat hij zich hiertegen te
verdedigen heeft.
11 mei 1976.
1010
8. - Strajzaken. - Bu1·ge1•lijke 1'echtsvo1·de1·ing. - Rechte?' in hager be~·oep die
de btwge1'lijke rechtsvordering aanneemt
doo1· een ande1· misdrijj bewezen te ve1'·
klaren dan datgene waarove1· de eerste
1·echte1• heejt beslist. - Ve1·eisten voo1· de
wettelijkheid van de ve1·om·deling. - De
rechter in hoger beroep kan de burgerlijke rechtsvordering niet wettelijk aannemen door een ander misdrijf bewezen
te verldaren dan datgene waarover de
eerste rechter heeft beslist tenzij hij
vaststelt dat het feit dat dit misdrijf
oplevert hetzelfde is als datgene waarop
de vervolging was gegrond of begrepen
was in het feit dat eraan ten grondslag
lag, en de beklaagde is verwittigd dat
de kwalificatie werd gewijzigd.
14 juni 1976.
1141
9. - Strafzaken. - Bevoegdheden van
het vonnisge1·echt. - Vaststelling dat de
bu1•ge1·lijke rechtsvo1·dering niet steunt op
het aan de beklaagde ten laste gelegde
misd1·ijj.- Soevereine vaststelling. -De
rechter die in feite en derhalve soeverein
vaststelt dat de burgerlijke rechtsvordering niet steunt op het aan de beldaagde ten laste gelegde misdrijf beslist
wettelijk dat deze rechtsvordering niet
ontvankelijk is.
15 juni 1976.
1151

10. St?·ajzaken.
V onnisgm·echt
dat geen rekening houdt met de door het
onderzoeksgerecht aangenomen eenheid van
opzet. - Geen wijziging van de telastlegging of van de kwalificatie van de feiten.
- De rechter die geen rekening houdt
met de eenheid van misdrijf gegrond op
de door het onderzoeksgerecht aangenomen eenheid van opzet veroordeelt niet
wegens andere feiten dan die van de
telastlegging en wijzigt de kwalificatie
van deze feiten niet.
20 juli 1976.
1232
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
1. Stmjzalcen.
Hoge1· bm·oep
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tegen een beschikking tot handhaving van
de voorlopige hechtenis. - Venlachte die
voor de kame~· van inbesch~tldigingstelling
is ve1•schenen, bijgestaan do01· zijn madsman, en e1· zich zonde1• voorbehoud heeft
ve1·dedigd.- Middel waa1·in de schending
van de 1'echten van de ve1·dediging wordt
aangevoerd. - Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk, tot staving van een
voorziening van de verdachte tegen een
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot handhaving van de voorlopige
hechtenis, is het middel waarbij de verdachte aanvoert dat zijn rechten van
de verdediging zouden geschonden zijn
als de verdachte voor de kamer van
inbeschuldigingstelling is verschenen, bijgestaan door zijn raadsman, en er zich
heeft verdedigd zonder van een derge1ijke schencling te gewagen.
2 september 1975.
19
2. Strajzaken. - Ve1·zoek om een
aanvullende onderzoeksmaat1·egel en onder
mee1• een get~tigenverhoo1·. - ll!laatregel
door de rechter geweige1·d omdat hij annadig is. - Geen schending van de rechten
van de verdediging. - De rechten van
de verdediging worden niet geschonden
door de rechter die een verzoek om een
aanvullencle onderzoeksmaatregel, onder
meer een getuigenverhoor, afwijst omdat
hij deze maatregel niet nodig acht om
tot zijn overtuiging te komen.
15 september 1975.
69
3. - Beklaagde die een jeit aanvoert
waarvan het bewijs niet kan w01·den gelevenl wegens leemten in het voo1·onderzoek.
- Beslissing die vaststelt dat, gesteld dat
zulks bewezen is, de beklaagde daa1·doo1•
niet kan v1·ijgepleit worden. Geen
schending van de rechten van de verdediging. - Aan de beklaagde wordt geen
bewijslast opgelegd en de rechten van
de verdediging worden niet geschonden
door de beslissing die, om een verweermiddel te verwerpen dat gegrond is op
een feit waarvan het bewijs niet kan
worden geleverd wegens leemten in het
vooronderzoek, vaststelt dat, gesteld
dat de bewering van de beklaagde bewezen is, deze daardoor niet kan vrijgepleit
worden. (Beginselen over de bewijslast
in strafzaken en over de rechten van
de verdediging.)
29 september 1975.
129

4. Gemeente- en provinciebelastingen. - Directe gemeentebelastingen. Beslissing van de bestendige deputatie
van de provinciemad. M iddel ten

betoge dat de bestendige deputatie de
1'echten van de ve1·dediging van de reclamant heeft geschonden omdat hij geen
inzage heejt gehad van een proces-verbaal
van de administratie van di1·ecte belastingen. - JJ!I iddel waarin niet wo1•dt betoogd
dat de Teclamant om inzage van het administmtiej dossier heeft gevraagd. - Middel dat niet kan wo1•den aangenomen. Niet aan te nemen is het middel ten
betoge dat de bestenclige deputatie van
de provincieraad, rechtdoende over een
reclamatie tegen een directe gemeentebelasting, de rechten van de verdecliging
van de reolamant heeft geschonden,
omdat hij geen inzage heeft gehad van
een proces-verbaal van de administratie
van clirecte belastingen tot vaststelling
van een overtreding inzake gemeentebelastingen, als uit geen processtuk blijkt
dat de eiser om inzage van het administratief dossier heeft gevraagd.
24 oktober 1975.
254

5. - Bu1·ge1'lijke zaken. - Rechter in
hogm· be1·oep die niet ontvankelijk verklam·t een hager beroep dat te laat werd
ingesteld door een partij die op het grondgebied van de Bondsrepubliek D~titsland
ve1·blij{t. Toepassing van de regels
van het te 's-G?·avenhage op 1 maart 1954
gesloten ve1·d1·ag en van de Belgisch-D~titse
ovm·eenkomst van 25 april 1959 bet1'ejfende de ovm·zending van gerechtelijke
st~tkken. Geen schending van de 1'echten van de verdediging. - De rechten
van de verdediging worden niet geschonden door de rechter in hager beroep die,
op grand van de regels inzake overzending van de gerechtelijke stuklmn waarvan sprake in het verdrag betreffende
de burgerlijke rechtsvordering, dat op
1 maart 1954 te 's-Gravenhage werd
gesloten en goedgekeurd bij de hande
ling van de wetgevende macht van
28 maart 1958, alsmede in de overeenkomst van 25 april 1959 tussen de Belgiselle Regering en de Regering van de
Bondsrepubliek nuitsland tot het vergemakkelijken van de toepassing van
artikel 6 van voornoemd verdrag, niet
ontvankelijk verklaart het hager beroep
tegen een vonnis in burgerlijke zaken
dat te laat werd ingesteld door een partij
die op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland verblijft. (Eerste en
tweede zaak.)
30 oktober 1975.
276
6. - Stmfzaken. - Ge'internee1·de die
zich ove1· de zaak ten grande heeft verdedigd zonder aan te voeren dat de gevolgde
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p1·ocedure zijn 1·echten van de ve1·dediging
heeft geschonden. - Schending voo1' het
Hof ingeroepen. - Niet-ontvanlcelijkheid.
- De gei'nterneerde is niet ontvankelijk
om voor het Hof aan te voeren dat zijn
rechten van de verdediging werden geschonden door de procedure die de commissie tot bescherming van de maatschappij heeft gevolgd, als hij zich ten
gronde heeft verdedigd zonder een dergelijke schending in te roepen.
25 november 1975.
391

van de verdediging van de voor de raad
van beroep van de Orde van geneesheren
opgeroepen geneesheer worden niet geschonden, wanneer tijdens het geding
in hoger beroep v66r het sluiten van de
debatten een stuk bij het dossier is
gevoegd, als uit geen gegeven van de
rechtspleging blijkt dat de betrokken
geneesheer van dit stuk geen kennis
heeft kunnen nemen of dat hem de
inzage ervan werd geweigerd.
12 maart 1976.
803

7. - Oommissie tot besche1·ming van
de maatschappij. V erzoek tot invrijheidstelling van een ge'inte1·neerde. Ge'inte1·neerde niet aanwezig op alle vergaderingen gewijd aan de behandeling
van het onderzoelc. Rechten van de
ve1·dediging, zoals zij door de wet werden
ge1·egeld, niet geschonden door dit enlcel
jeit. - De rechten van de verdediging,
zoals zij door de wet zijn geregeld, worden niet geschonden door het enkel feit
dat een gei:nterneerde niet aanwezig was
op alle vergaderingen door de commissie
tot bescherming van de maatschappij
gewijd aan de behandeling van een verzoek tot invrijheidstelling van die gei:nterneerde. (Artt. 16 en 18 wet tot bescherming van de maatschappij.)
1 maart 1976.
748

10. - Verdrag tot beschet·ming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden. - Bepaling die geen bet1·ekking
heeft op de uitoefening van de 1·echten van
de verdediging voor de onde?·zoeksgerechten. - Artikel 6 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden heeft
betrekking op de rechten van de verdediging voor de vonnisgerechten en niet
op de uitoefening van deze rechten voor
de onderzoeksgerechten.
27 april 1976.
967

8. Strajzalcen. Zelcere stukken
bevinden zich niet meer in het dossier.
- Beslissing die met httn ve1·dwijning
1·elcening houdt en gegrond is op gegevens
die v1·ijelijlc door de partijen werden besproken. - Geen schending van de ?'echten van de verdediging. - De rechten
van de verdediging worden niet geschonden door het feit dat zekere stukken
zich niet meer in het dossier bevinden
als met hun verdwijning rekening is gehouden om te oordelen of de telastlegging gegrond is en de gegevens waarvan
de rechter geoordeeld heeft dat zij volstaan om zijn overtuiging te gronden
door de partijen vrijelijk werden besproken. (Algemeen beginsel van de eerbiediging van de rechten van de verdediging.)
8 n'aart 1976.
773
9. - Tuchtzaken. - 01·de van geneeshM·en. - Rechtspleging voor de raad van
be1·oep. - Stuk dat tijdens het geding in
hoge1· beroep v661· het sluiten van de debatten bij het dossim· is gevoegd. Geneeshee?' die e1· inzage heeft kunnen van
nemen. Geen schending van de 1'echten van de ve1•dediging. - De rechten

11. - Hof van assisen. - Samenstelling van de zetel. - Rechter belast met
het opmaken van de definitieve lijst van
gezworenen, nadien aangewezen als assessor van de voo1·zitter van het hof van assisen tijdens de duur van de geldigheid van
deze lijst. - Geen schending van de rechten van de vet·dediging. - Aanwijzing
van de vooraf met het opmaken van
de definitieve lijst van gezworenen belaste rechter, als assessor van de voorzitter van het hof van assisen, tijdens
de duur van de geldigheid van deze
lijst, brengt geen schending mede van
de rechten van de verdediging.
1048
24 mei 1976.
12. Strajzaken.
Oonclttsie van
de burgerlijke partij na de sluiting van
de debatten bij het dossier gevoegd. Rechte1• verwe1'Pt deze conclusie niet en
beveelt evenmin de he1·opening van de
debatten. - Schending van de 1'egel valgens welke de debatten mondeling en op
tegenspraak moeten geschieden en van de
rechten van de ve1·dediging van de belclaagde. - De rechter die na sluiting
der debatten bij het dossier een conclusie
van de burgerlijke partij voegt zonder
ze als vreemd aan de debatten te verwerpen of de heropening van de debatten te bevelen, schendt de regel volgens
welke de debatten mondeling en op
tegenspraak moeten geschieden alsmede
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het recht van verdediging van de beklaagde.
1 juni 1976.
1088

13. - Stmfzaken. Vraag van de
beklaagde tot ver·hoor van een getuige. Openbaa1· ministe1·ie. Geen antwo01·d
van het openbaa1' minister·ie op deze vraag.
Geen schending van de 1·echten van
de ver·dediging. - De recbten van de
verdediging worden niet geschonden als
het openbaar ministerie niet antwoordt
op een vraag van de beklaagde tot verhoor van een getuige door het strafgerecht.
15 juni 1976.
1145
14. - Tuchtzaken. - Beslissing van
een tucht1•aad van be1·oep van de 01·de van
Advocaten. Voo1·ziening in cassatie
van de bet1·okken advocaat. Middel
ten betoge dat de 1'echten van de verdediging werclen geschonden omdat de aclvocaat de waarheicl niet heeft kunnen toetsen
van de ve1·klaringen v661· deze mad. Schencling voo1• het ee1·st aangevoe1·d voo1'
het Hof. Niet-ontvankelijkheicl. Niet ontvankelijk tot staving van een
voorziening van de betrokken advocaat
tegen een beslissing van een tuchtraad
van beroep van de Orde van Advocaten
is het middel hieruit afgeleid dat de
waarheid van de getuigenissen niet kon
getoetst worden, als dit verweer niet
v66r deze raad werd voorgeclragen.
18 juni 1976.
1164

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
ll. - B~u·gerlijke zaken. - A1·1·est dat
beslist clat de pachte1· van een landgoed
die zijn recht van vo01·koop heeft doe/.
gelden, dit goed niet heeft ve1·k1'egen doo1•
aanvaanling van het koopaanbod vanwege
een de1·de die dam·toe geen lastgeving had.
- Late?' vonnis waarbij w01·dt recht gedaan
op de vo1·dering. van de pachte1• teneinde
in de plaats van de kope1· van clit goed
te worden gesteld, wegens zijn 1'echt van
voorkoop. Geen miskenning van het
gezag van het gewijsde. - W anneer een
arrest heeft beslist dat de pachter van
een landgoed, in de zin van de artikelen 1763 en volgende van het Burgerlijk
W etboek, die zijn recht van voorkoop
heeft doen gelden, dit goed niet had
verkregen op grond dat hem aangeboden
werd dit goed te kopen door een derde
die geen lastgeving van de eigenaar had,
wordt het gezag van gewijsde van dit

arrest niet miskend door het later vonnis
d.at toewijzend beschikt op de vorclermg van de pachter, die gegrond was
op artikel 1778quinquies van het Burgerlijk Wetboek, teneinde in de plaats
te worden gesteld van degene aan wie
bet goed met miskenning van zijn recbt
yan voorkoop was verkocht ; niet aileen
IS noch bet voorwerp nocb de oorzaak
van beide vorderingen identiek maar
~et v~n~nis heeft zodus geen aa~spraak
mgewilh.gd -:vaarvan de grondslag niet
te veremgen IS met het vroegere gewijsde.
(Artt. 24, 25 en 28 G.W.)
12 september 1975.
60

2.- Bu1·ge1·lijke zaken.- Verwerping
van de v01·dering tot vrijwa1·ing om de
enkele reden dat de hoojdvorde1•ing niet
gegrond is. - Voorziening van de eiser
in de hoojdv01·dering. - Op1•oeping do01·
de verwee1·de1· in de hoofdvordering van
de verweerde1' in vrijwm·ing om het a1'1'est
binclend te doen ve1·klaren. - Ontvankelijkheid zelfs indien de beslissing op de
vonlering tot m·ijwaTing in kracht van
gewijs~e is gegaan voo1·dat de voorziening
wordt ~ngesteld. - Wanneer eisers vordering in vrijwaring is afgewezen om
d:" enkele reden dat de boofdvordering
met gegrond was, kan hij de verweerder
in vrijwaring tot bindendverklaring van
bet arrest oproepen voor het Hof waarbij het cassatieberoep van de ~iser in
de hoofdvordering aanhangig is, zelfs indi~!l d~ be~lissing op de vordering tot
Vl'lJWarmg m kracht van gewijsde was
gegaan toen dit cassatieberoep werd ingesteld.
18 septeinber 1975.
88
3. Strafzaken. Gezag van het
gewijscle op de stmjv01·de1·ing.--'-- Omvang.
----:-. Het gezag erga omnes van het geWIJSde op de strafvordering geldt voor
wat zeker en noodzakelijk door de strafrechter is gewezen, met inachtneming
zowel van het beschikkende gedeelte
als van de redenen waarop dit noodzakelijk is gegrond.
10 oktober 1975 en 23 januari 1976.
181 en 612

4. - Stmfzaken. - Rechter bij wie
een ve1·zoeksch1·ijt tot vm·betering van zijn
beslissing aanhangig is. - Rechter die
enkel een ve1·schrijving ve1·bete1·t. - Geen
miskenning van het gewijsde. Het
gezag van gewijsde van een veroordelend
vonnis in strafzaken wordt niet miskend
door de rechter die enkel een verschrij-
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ving in een door hem gewezen beslissing
verbetert.
3 november 1975.
293

derde een fout heeft begaan. (Beginsel
van het gezag van gewijsde.)
ll december 1975.
458

5. - Btwgerlijlce zalcen. - Kracht
van gewijsde.- Gedaagde in hogm· beroep
lean op iede1· ogenblilc incidenteel hoge1•
beroep instellen. - Regel die niet ajwijlct
van het beginsel van het gewijsde. - De
bepaling van artikel 1054 van het G~
rechtelijk W etboek dat de gedaagde m
hoger beroep te allen tijde incidenteel
beroep kan instellen heeft niet tot doel
en kan niet tot gevolg hebben van het
beginsel van het gewijsde af te wijken.
13 november 1975.
333

8.- Gezag van gewijsde. - Stmjzaken.
- Verkee1·songeval. - Rechte1' die onderscheiden straffen heeft opgelegd, eensdeels,
wegens een overt1·eding van het wegvm·keersreglement, andm·deels, wegens het bestm·en van een voe1·tuig op een openbare
plaats, in staat van alcoholintoxicatie. Rechter die geen uitspraak heeft moeten
doen en zich niet heeft uitgesp1·oken oveT
de schade aan een derde en ovm· de oorzaak
van deze schade. - Beslissing die niet
insluit dat de staat van alcoholintoxicatie
noch de om·zaak noch een van de om·zaken
van het ongeval is geweest. - Gevolg. De rechter die, naar aanleiding van een
verkeersongeval, onderscheiden straffen
heeft opgelegd, eensdeels, wegens een
overtreding van het wegverkeersreglement, anderdeels, wegens het besturen
van een voertuig op een openbare plaats,
in staat van alcoholintoxicatie, zonder
uitspraak te hebben moeten doen en
zonder zich te hebben uitgesproken over
de schade aan een derde en over de oorzaak van deze schade, beslist niet dat
de staat van alcoholintoxicatie noch de
oorzaak noch een van de oorzaken van
het ongeval is geweest. De burgerlijke
rechter, bij wie nadien aanhangig is de
verhaalsvordering welke tegen de dader
wordt ingesteld door de verzekeraar
door wie het slachtoffer van het ongeval
is vergoed, kan dus, zonder het gezag
van de beslissing van de strafrechter t.e
miskennen, beslissen dat de onderscheiden bewezen verklaarde misdrijven beide
de schade hebben veroorzaakt en derhalve deze rechtsvordering inwilligen.
(Artt. 59 en 60 S.W. ; algemeen beginsel
van het gezag van gewijsde in strafzaken, gehuldigd in artikel 4 van de wet
van 17 april 1878.)
15 januari 1976.
572

6. Stmjzalcen. Beslissing van
een a1•beidsgm·echt dat een dodelijk ongeval
ovel'lcomen is door het jeit van de uitvom·ing
van de arbeidsovereenkomst. - Beslissing
die erop wijst dat het ongeval overkomen
is wegens risico's die inherent zijn aan
het beroepsmilieu. Gebruik volgens
hetwelk de werlcnemers of hiemrchische
meerdere in bepaalde omstandigheden doen
drinken. - Geen onverenigbaarheid met
de beslissing van de strafrechtm· waarbij
een hierarchische meerdere wordt vrij gesproken van de telastlegging een werknemer opzettelijk tot dronkenschap te hebben
gebracht met de omstandigheid dat ze de
dood tot gevolg had. - De beslissing van
een arbeidsgerecht dat een ongeval, dat
de dood van een werknemer tot gevolg
heeft gehad, overkomen is door het feit
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en erop wijst met name dat
het ongeval overkomen is wegens risico's
die inherent zijn aan het beroepsmilieu
van de getroffene waarin het gebruikelijk
is dat ter gelegenheid van het plaatsen
van de meiboom de werknemers of hierarchische meerdere een van hen dronken
maken is niet onverenigbaar met de
vrijspraak van een van de hierarchische
meerdere van de werknemer die v66r de
strafrechter vervolgd wordt om de werknemer opzettelijk tot dronkenschap te
hebben gebracht met de omstandigheid
dat ze de dood tot gevolg had.
4 december 1975.
428
7. - Strajzaken. - Gezag van gewijsde
op de stmjvo1·dering.- Omvang.- Het
gezag m·ga omnes van het gewijsde op
de strafvordering geldt slechts voor wat
zeker en noodzakelijk door de strafrechter is gewezen ; de beslissing waarbij de
beklaagde wordt vrijgesproken sluit niet
in dat er een misdrijf bestaat of dat een

9. - Strajzaken.
Tuchtvm·dering.
Vroegere ttwhtvordering wegens dezelfde jeiten. Geen exceptie van gewijsde. - De tuchtvordering ten laste
van een dierenarts vervalt niet omdat
hij wegens dezelfde feiten strafrechtelijk
werd veroordeeld. (Art. 417 G.W.)
6 februari 1976.
672

10.- Bu1·ge1·lijke zaken.- Gezag van
gewijsde. Begrip. Wanneer de
arbeidsrechtbank beslist heeft dat enkel
bepaalde activiteitsjaren in aanmerking
mogen genomen worden voor de bereke-
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ning van het rnstpensioen van een zelfstandige en de Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
alleen hoger beroep heeft ingesteld tegen
dit vonnis, kan het arbeidshof niet beslissen dat, buiten die jaren, andere perioden kunnen in aanrnerking kornen
voor de berekening van het pensioen,
zonder de grenzen van het hoger beroep
te overschrijden ofhet gezafvan gewijsde
van de niet bestreden bepalingen van
het beroepen vonnis te schenden. (Artikelen 24 en 1068 G.W.)
3 rnaart 1976.
756

11. - Dienstplichtzaken.
Gewijsde.
- BegTip.- Wanneer de aanvraag tot
vrijlating van dienst op rnorele grond
van een dienstplichtige door de rnilitieraad werd verworpen en deze dienstplichtige, voor dez;elfde lichting, een
nienwe aanvraag indient met hetzelfde
doel en dezelfde oorzaak, is wettelijk
verantwoord de beslissing van het rnilitiegerecht dat deze tweede aanvraag
afstuit op het gezag van gewijsde van
de eerste beslissing. (Irnpliciete beslissing.)
3 rnaart 1976.
759

zich in concreto heeft voorgedaan, te
verergeren.
25 rnaart 1976.
861

14. - Strafzaken. - Rechter die kennis heeft genomen van de st1·afvm·de1·ing
en twee st1·ajjen heeft uitgesproken, ?'espectievelijk wegens een misdrijf ·nit onvoorzichtigheid en wegens een feit dat
een geb1·elc aan voorzichtigheid of voorZO?'g opleve1·t en zelf als misd?'iJf strafbaar
is gesteld. - Gevolg van deze beslissing
op de bttrgerlijke ?'echtsvo1·de?·ing.- Wanneer de strafrechter, die kennis heeft
genornen van een vervolging wegens een
rnisdrijf nit onvoorzichtigheid, voor een
feit dat een gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg oplevert, hetgeen zelf door
de strafwet als rnisdrijf strafbaar is
gesteld, een straf heeft nitgesproken die
onderscheiden is van die welke hij . voor
het rnisdrijf nit onvoorzichtigheid heeft
toegepast, is, ingevolge het gezag van
gewijsde van deze beslissing, de rechter
die van de bnrgerlijke rechtsvordering
kennis neernt, in principe verplicht de
font, welke een gebrek aa:n voorzichtigheid of voorzorg oplevert, te beschonwen
als vreernd aan het rnisdrijf nit onvoorzichtigheid. (Art. 65 S.W. ; algerneen
beginsel van het gezag van gewijsde in
strafzaken.)
2 april 1976.
890

12. - Strafzaken. Gezag van het
strafrechtelijk gewijsde t.o.v. het late1·e
burgerlijk p1·oces. - Alleen geregeld op
gTond van het algemeen beginsel van het
gezag van het stTafrechtelijk gewijsde op
de burgerlijke rechtsvm·de1•ing, welk beginsel is gehuldigd in artikel 4 van de wet
van 17 april 1878. - Ret gezag van
het strafrechtelijk gewijsde t.o.v. het
latere bnrgerlijk proces is geregeld op
grond alleen van het algerneen beginsel
van het gezag van het strafrechtelijk
gewijsde op de burgerlijke rechtsvordering, welk beginsel is gehuldigd in artikel 4 van de wet van 17 april 1878.
25 rnaart 1976.
861

15. Gezag van het gewijsde. Beg?·ip en gevolgen. - Hoewel de rechterlijke beslissingen, welke voor gezag
van gewijsde in aanrnerking kornen, dit
gezag hebben van zodra zij gewezen
zijn, verdwijnen de gevolgen van dit
gezag van gewijsde echter wanneer de
beslissing gewijzigd of vernietigd wordt.
(Artt. 23, 24 en 26 G.W. ; algerneen
beginsel van het gezag van gewijsde in
strafzaken.)
23 april 1976.
954

13. Strafzaken. Gezag op de
burgerlijlce rechtsvordering. Vonnis
van een st1·afgerecht volgens hetwelk de
eiser geen fout heeft begaan. - Burgerlijk
rechter die later beslist dat de eiser ertoe
bijgedragen heeft de schade, zoals deze
zich << in concreto '' heeft voorgedaan, te
verergm·en. - Miskenning van het gezag
van gewijsde. - W anneer het strafgerecht beslist heeft dat de eiser geen font
heeft begaan, wordt het gezag van het
strafrechtelijk gewijsde rniskend door
de burgerlijke rechter die later beslist
dat deze eiser door zijn schnld ertoe
bijgedragen heeft de schade, zoals deze

16. - Strafzalcen.
Strafrechter die
afzonderlijke straffen heeft uitgesproken
wegens het besturen van een voertuig in
staat van alcoholintoxicatie en een wanbed?·ijf « onopzettelijk toebTengen van slagen of verwondingen ''· Overweging
van het vonnis volgens wellce de fout van
de beklaagde de enige om·zaak is van de
door de burge?·lijke pa1'tij geleden schade.
- Geen tegenstrijdigheid. - Gevolg van
deze beslissing op de verhaalsvordeTing
van de verzekeraar van de beklaagde tegen
laatstgenoemde. - Wanneer de strafrechter, ten gevolge van een verkeersongeval, enerzijds, de beklaagde tot afzon-
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derlijke straffen heeft veroordeeld, wegens het besturen van een voertuig in
staat van alcoholintoxicatie en wegens
een wanbedrijf « onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen ))' en,
anderzijds, heeft beslist dat de ten laste
van de beldaagde bewezen verklaarde
fout de enige oorzaak is van de door
de burgerlijke partij geleden schade,
blijkt uit deze laatste beslissing aileen
dat de strafrechter beschouwt dat enkel
de beldaagde volledig aansprakelijk was
voor het ongeval en niet dat hij aangenomen heeft dat er tussen de staat van
alcoholintoxicatie en het ongeval een
oorzakelijk verband bestond; wegens de
afwezigheid van tegenstrijdigheid in dit
vonnis verplicht het gezag van gewijsde
ervan de burgerlijke rechter, die de
verhaalsvordering van de verzekeraar
tegen de beklaagde moet beslechten, te
beschouwen dat de staat van alcoholintoxicatie niet de oorzaak of een van
de oorzaken van het ongeval is geweest.
(Algemeen beginsel van het gezag van
gewijsde in strafzaken.)
21 mei 1976.
1044
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1. - Rechter bij wie een geschil over
burgerlijke of politieke rechten of een
strafvervolging aanhangig is. - Bevoegdheid van de 1·echter om na te gaan of degene die een handeling verricht i.v.m. het
bestuur of de inrichting van een eredienst
volgens de statuten en reglementen van de
Kerk bevoegd was voor die handeling. Voorwaa1·de. - De rechter bij wie een
betwisting over burgerlijke of politieke
rechten of een strafrechtelijke vervolging
aanhangig is, is bevoegd om na te gaan
of degene die een handeling verricht
i.v.m. het bestuur of de inrichting van
een eredienst, volgens de statuten en
reglementen van de Kerk, bevoegd was
voor deze handeling, indien een beslissing hierover noodzakelijk is voor zijn
vonnis. (Artt. 16, 92 en 93 Grondwet.)
25 september 1975.
119
2. - Vordering die de vergoeding van
de schending van een recht door de administratieve overheid beoogt. - Bevoegdheid van de hoven en rechtbanken. - De
vordering die de vergoeding van de
schending van een recht beoogt, behoort
tot de bevoegdheid van de hoven en
rechtbanken. (Artt. 92 en 93 Grondwet.)
7 november 1975.
316
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3. - Beoo1·deling van de wettelijkheid
of onwettelijkheid van een schadeberokkenende administmtieve beslissing.- Schending van een recht, die haar om·sprong
zou vinden in een machtsovm·schrijding
van de administratieve overheid. - Bevoegdheid van de hoven en 1·echtbanken.
- De beoordeling van de wettelijkheid
of onwettelijkheid van een schadeverwekkende administratieve beslissing
houdt op tot de bevoegdheid van de
hoven en rechtbanken te behoren noch
doordat die beslissing het voorwerp kan
zijn van een beroep tot nietigverklaring
bij de Raad van State, noch doordat
dergelijk beroep wegens laattijdigheid
niet ontvankelijk werd verklaard of niet
meer mogelijk is, noch doordat de administratieve overheid over een zogezegde
soevereine beslissingsmacht inzake de
betwiste aangelegenheid zou beschikken.
(Artt. 92 en 93 Grondwet; art. 14, lid 1,
K.B. van 12 januari 1973 tot coordinatie
van de wetten op de Raad van State.)
7 november 1975.
316

4. - Tot stand komen van de wetten
in de wetgevende kamers.- Inachtneming
van de bepalingen van de 1·eglementen
van die kame1·s. - Geen toezicht van de
rechte1'lijke macht. - Afkondiging van
de wet door de Koning. - Authentieke
en dejinitieve vaststelling van de formele
regelmatigheid van de wet. - Het staat
niet aan de rechterlijke macht te onderzoeken of bij de bespreking of de stemming van een wetsontwerp of wetsvoorstel de bepalingen van de reglementen
van de wetgevende kamers al dan niet
zijn in acht genomen; door de afkondiging stelt de Koning op authentieke
wijze vast dat de wet regelmatig tot
stand gekomen is.
547
14 januari 1976.

5. - Wanbedrijf ten laste gelegd van
een magistraat in een hof van beroep of
in een a1·beidshof of van het parket bij
deze gm·echten. Bevoegdheid van de
tweede kamer van het Hof van cassatie.
- Indien daartoe grond bestaat wordt verwezen hetzij naar een hof van beroep hetzij naar een onderzoeksmagistmat. Hof van bm·oep en onderzoeksmagistraat
aan te wijzen b'uiten het rechtsgebied van
het hof waartoe de betrokken magistmat
behoort. - N adat hij van de minister
van Justitie de stukken heeft ontvangen
over een wanbedrijf dat wordt ten laste
gelegd van een magistraat in een hof
van beroep of in een arbeidshof of van
een magistraat van het parket bij een
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van deze gerechten en desnoods aanvullende inlichtingen ingewonnen of heeft
doen inwinnen, maakt de procureurgeneraal de zaak aanhangig bij de tweede
kamer van het Hof van cassatie door
schriftelijke vorderingen waarvan aan
de beklaagde kem1.is wordt gegeven ; de
tweede kamer van het Hof van cassatie,
in raadkamer uitspraak doende op de
mondelinge vordering van de procureurgeneraal, vervvijst de zaak, indien daartoe grond bestaat, hetzij naar een hof
van beroep hetzij naar een onderzoeksmagistraat, de ene zowel als de andere
aan te wijzen buiten het rechtsgebied
van het hof waartoe de betrokken magistraat behoort. (Artt. 479, 481 en
482 Sv.)
26 april 1976.
957
6. - W anbedtijf ten laste gelegd van
een magistmat in een hof van betoep of
in een m·beidshof of van een patket bij
deze getechten. W anbedtijf gepleegd
buiten de uitoefening van het ambt. Vetvolgingen bevolen doot het Hof van
cassatie waatbij de ministet van Justitie
de zaak aanhangig heeft gemaakt. W anneer een magistraat in een hof van
beroep of in een arbeidshof of een magistraat van het parket bij een van deze
gerechten ervan beschuldigd wordt in
de uitoefening van zijn ambt een wanbedrijf gepleegd te hebben, is het Hof
van cassatie, dat door de minister van
J ustitie kennis he eft gekregen van de
stukken, bevoegd om vervolgingen te
bevelen. (Artt. 479, 481 en 482 Sv.)
26 april 1976.
959

7. - Dtingendheid waatdoot de ministets etvan ontslagen wm·den sommige vootontwerpen aan de afdeling wetgeving van
de Raad van State vom· te leggen. Recht van de hoven en rechtbanken te
ondm·zoeken of het 1'echtsbegtip « dringendheid » niet miskend wetd. - Hoewel
het, onder voorbehoud van hun politieke verantwoordelijkheid, aan de ministers staat de dringendheid te beoordelen waardoor zij ervan ontslagen worden de teksten van de voorontwerpen
van organieke en verordenende wetten
of uitvoeringsbesluiten van het beredeneerd advies van de afdeling wetgeving
van de Raad van State voor te leggen,
hebben de hoven en rechtbanken het
recht te onderzoeken of een minister,
door het advies van de Raad van State
niet te vragen, geen machtsoverschrijding of machtsmisbruik heeft gepleegd
omdat hij het rechtsbegrip « dringend-

heid » miskend heeft. (Art. 107 Grandwet ; art. 3 gecoord. wett. inzake de
Raad van State van 30 januari 1973.)
18 juni 1976.
ll70
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1. Stmfzaken. Hoge1· beroep
tegen vonnissen gewezen doo1· de politieToe te wijzen aan de
1'echtbanken. kamm·s met drie techters van de correctionele 1"echtbank. - Het hoger beroep
tegen vonnissen gewezen door de politierechtbanken moet worden toegewezen
aan correctionele kamers van de rechtbank van eerste aanleg met drie rechters.
(Art. 92, § I, 3°, G.W.)
8 september 1975.
29
2. Samenstelling van de zetel.
Strafzaken. - Hof van beroep dat in
ee1·ste en in laatste aanleg van de zaak
kennis neemt. - Beslissing van de rechters die de te1·echtzitting hebben bijgewoond
waarop de zaak werd behandeld.- Verslag
tijdens een v1·oegere terechtzitting doo1· een
andere 1·echter ttitgebracht. - Vetslag niet
bij de wet voorgeschteven. Wettelijk
samengesteld rechtscollege. - De samenstelling van het rechtscollege is wettelijk wanneer de beslissing van het hof
van beroep gewezen is door de rechters
die de terechtzitting hebben bijgewoond
tijdens welke de zaak behandeld is,
zelfs indien vooraf door een ander rechter verslag is uitgebracht, daar zulk
verslag door de wet niet is voorgeschreven.
16 september 1975.
76

3. - Strafzaken. - Samenstelling van
het 1"echtscollege. - Rechter die de zaalc
tet terechtzitting van de cortectionele rechtbank heeft onderzocht. - Deelneming aan
de beslissing in hager beroep. - Onwettelijkheid. De rechter die de zaak
ter terechtzitting van de correctionele
rechtbank heeft onderzocht, mag, zelfs
indien het vonnis door een andere rechter is gewezen, niet als raadsheer deelnemen aan de beslissing in boger beroep.
(Artt. 2 en 292, lid 2, G.W.)
134
30 september 1975.
4. - Samenstelling van het 1'echtscollege. - Advocaat die de belclaagde heeft
ve1·tegenwoordigd. Mag in dezelfde
zaalc het ambt van 1·echte1' niet wam·nemen.
- De advocaat, die· de beldaagde heeft
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vertegenwoordigd, mag in dezelfde zaak
het ambt van rechter niet waarnemen.
13 oktober 1975.
191

5. - Samenstelling van het rechtscollege. - Tegelijkertijd rechtm· en pa1·tij in
eenzelfde zaak zijn is ve1·boden. - Niemand mag tegelijkertijd rechter en partij in eenzelfde zaak zijn. (Algemeen
rechtsbeginsel; artt. 292, 293, 297 en
304 G.W.)
13 en 23 oktober 1975.
191 en 242
6. - Samenstelling van het 1'echtscollege. - Tegelijke1·tijd 1·echter en partij in
eenzelfde zaak zijn is ve1·boden. - Essentiiile regel inzake 1·echtsbedeling. - Ret
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk
niemand tegelijkertijd rechter en partij
in. eenzelfde zaak mag zijn, is een essenWile regel inzake rechtsbedeling.
13 oktober 1975.
191
7. - Samenstelling van het 1'echtscollege. - Tegelijke1·tijd rechte1· en pa1·tij in
eenzelfde zaak zijn is vm·boden. - Regel
die de openba1·e orde makt. - Ret algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand tegelijkertijd rechter en partij in
eenzelfde zaak mag zijn, raakt de openbare orde.
13 oktober 1975.
191
8. - Burgerlijke zaken. - Arbeidshof
dat kennis neemt van het hager be1'0ep
tegen een beslissing van een a?·beidsrechtbank in het 1·echtsgebied van een andm·
Onwettelijkheid. Een
m·beidshof. hof van beroep kan geen kennis nemen
van het hoger beroep tegen een beslissing van een arbeidsrechtbank die gevestigd is in het rechtsgebied van een ander
arbeidshof. (Artt. 103, lid 1, en 607 G.W.,
alsmede art. 5 van de bijlage bij dit
wetboek.)
5 november 1975.
307
9. - Samenstelling van het 1'echtscollege. - Stmjzaken. - Wijziging in de
samenstelling van het ?'echtscollege. Hm·vatting van de debatten « ab initio >>.
- Wettelijkheid. - Wanneer de correctionele rechtbank met het onderzoek
van een zaak is begonnen en de debatten,
na een wijziging in de samenstelling van
het rechtscollege, voor dit anders samengesteld rechtscollege ab initio werden
hervat, wordt het vonnis uitgesproken
door rechters die aile zittingen over de
zaak hebben bijgewoond. (Art. 779,
lid 1, G.W.)
9 december 1975.
442
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10. - Samenstelling van de zetel. Stmfzaken. Bu1·ge1'lijke rechtsv01·dering. - Beslissing waa~·bij, na het ~tit
spreken van een stmf, een deskundigenondm·zoek wo1·dt bevolen met bet1·ekking
tot de burge1'1'echtelijke gevolgen van het
Late1·e beslissing over die
misd1·ijj. Beslissingen die niet door
gevolgen. dezelfde 1'echters moeten wo1·den gewezen.
-De beslissing waarbij, na het uitspreken van een straf, met betrekking tot
de burgerrechtelijke gevolgen van het
misdrijf een deskundigenonderzoek wordt
bevolen, en die welke, na het deskundigenonderzoek, uitspraak doet over die
gevolgen moeten niet door dezelfde rechters worden gewezen. (G.W. art. 779,
lid l.)
24 februari 1976.
739
RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE).
1. - Tegelijke1•tijg rechte1· en partij in
eenzelfde zaak zijn is ve1·boden. - Algemeen 1·echtsbeginsel. Niemand mag
tegelijkertijd rechter en partij in eenzelfde zaak zijn. (Algemeen rechtsbeginsel; artt. 292, 293, 297 en 304 G.W.)
13 oktober 1975.
191
2. - Tegelijke1·tijd 1·echte1' en partij in
eenzelfde zaak zijn is verboden. - Essentiiile 1·egel inzake 1'echtsbedeling. - Ret
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk
niemand tegelijkertijd rechter en partij
in eenzelfde zaak mag zijn, is een essenWile regel inzake rechtsbedeling.
13 oktober 1975.
191
3. - Tegelijkm·tijd 1·echte1' en pa1·tij in
eenzelfde zaak zijn is ve1·boden. - Regel
die de openba~·e o1·de makt. - Ret algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand tegelijkertijd rechter en partij in
eenzelfde zaak mag zijn, raakt de openbare orde.
13 oktober 1975.
191

4. - Bezoek1·echt van de grooto~tders,
o.m. ten aanzien van doo1· adoptie gewettigde kinde1•en. - Uit een 1'echtsbeginsel
voo1·tvloeiend recht. - De grootouders
van een door adoptie gewettigd kind,
met toepassing van de artikelen 368 tot
370 van het Burgerlijk Wetboek, hebben, in beginsel, een bezoekrecht t.a.v.
dit kind ; dat recht vloeit voort uit een
rechtsbeginsel dat steunt op betrekkingen van genegenheid, eerbied en toewij ·
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ding ten gevolge van de bloedgemeenschap.
4 maart 1976.
767

5. - Stmjzaken. - Tweede veroo?·deling wegens eenzelfde jeit. - Schending
van het beginsel <<Non bis in idem''· Een algemeen rechtsbeginsel is het verbod volgens hetwelk de rechter een beldaagde niet mag veroordelen wegens een
feit waarvoor hij reeds vroeger is veroordeeld.
771
8 maart 1976.
6. - Ingebrekestelling van de schuldenaar vereist. Beginsel waarvan o.a.
artikel 1146 van het Burge1·lijk Wetboek
toepassing maakt. Ingebrekestelling
van de schuldenaar is wettelijk vereist
in andere gevallen dan die waarvan
sprake in artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek; deze wettelijke bepaling
maakt in het bijzondere, uitdrukkelijk
beoogde geval toepassing van een rechtsbeginsel dat ingebrekestelling oplegt.
9 april 1976.
921
7. - Verbod zijn eigen rechte?' te zijn.
Begrip. - Het verbod zijn eigen
rechter te zijn is een algemeen rechtsbeginsel ; als, bij uitzondering, individuele weerstand aan een onwettelijke
daad van de overheid juridisch wordt
erkend, gebeurt dit, met name, op voorwaarde dat de onwettelijkheid van de
daad flagrant is en dat daartoe een onverwijlde reactie nodig is.
24 mei 1976.
1053

dering van de cumtor in een jaillissement.
D1·aagwijdte. - De curator in een
faillissement die namens de massa in
rechte optreedt oefent de rechten uit
die ~an al de schuldeisers gemeen zijn
en nwt de rechten van elk van hen of
de rechten die enkel aan de schuldeisers
met een bijzonder voorrecht toekomen.
8 april 1976.
915
3. - Burge?'lijke zaken. - Akte van
rechtspleging. - Verzuim of omegelmatigheid bett•effende de ondertekening. Nietigheid niet uitd1•ukkelijk door de wet
bevolen. - Akte die niet nietig kan worden ve1·klam·d. - In burgerlijke zaken
kan een alde van rechtspleging wegens
een verzuim of een onregelmatigheid
betreffende de ondertekening niet nietig
worden verklaard, indien de wet de
nietigheid ervan niet uitdruldmlijk heeft
bevolen. (Artt. 860 en 862, § 1, 2°, G.W.)
26 mei 1976.
1070

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.
TITEL I. REDENEN EN GEBREK AAN
REDENEN. - B E GRIP EN AARD VAN EEN
REDEN. ALGEJ\IIENE REGELEN. REOHTSGRONDEN.
TITEL I I . - TOEPASSING VAN DE ALGEJ\IIENE REGELEN BIJ GEBREK AAN EEN
OONCLUSIE.

Burge?'lijke zaken
(zaken van koophandel en sociale
zaken inbeg1·epen).

HooFDSTUK

RECHTSVORDERING.

1. - Burge?'lijke zaken. - Proceshandeling namens een pa1·tij zonder dat deze
zulks heejt gelast of toegelaten. - Mogelijkheid voor de andere gedingvoerende
pm·tijen om de rechter te verzoeken ze
van onwaanle te verklaren. - Voo?·waa1'den. W anneer een proceshandeling
namens een partij werd verricht buiten
iedere wettelijke vertegenwoordiging,
zonder dat deze die handeling heeft
gelast of toegelaten, kunnen de andere
gedingvoerende partijen de rechter niet
verzoeken deze van onwaarde te verklaren als de partij namens wie de handeling werd verricht deze tijdig heeft bekrachtigd of bevestigd. (Art. 848 G.W.)
5 februari 1976.
662
2. -

Btw·ge?'lijke zaken. -

Belastingzaken.

HOOFDSTUK I. -

Rechtsvor-

II.

HooFDSTUK III. -

-

Dienstplichtzaken.

Stmfzaken ( Geestrijke
dt·anken, Dotlanen en accijnzen inbegrepen).

HooFDSTUK IV. -

HooFDSTUK V. HooFDSTUK VI. -

Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.

TITEL III. TOEPASSING VAN DE
ALGEJ\IIENE REGELEN BIJ NEERLEGGING
VAN EEN OONOLUSIE. NrET-BEANTWOORDING VAN DE OONCLUSIE.- lli!PLICIET ANTWOORD.
HooFDSTUK I. -

Belastingzaken.

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

HoOFDSTUK

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN.
HooFDSTUK

III. -

Dienstplichtzaken.

IV. - Stmjzaken ( Geest?·ijke
dranken, Dmtanen en accijnzen inbeg?·epen).

HooFDSTUK

HooFDSTUK

V. -

HooFDSTUK

VI. -

T~whtzaken.

1. - Stmjzaken. - B~trge1·lijke ?'echtsvordering. - Dttbbelzinnige 1·edenen. N iet met 1·edenen omklede beslissing. Niet regelmatig met redenen omkleed
is de beslissing waarvan het beschikkende
gedeelte op dubbelzinnige redenen is
gegrond.
8 september 1975.
35

2 . - Stmfzaken.
Strajvo1·de1'ing.
Vonnis in hoge1· be1·oep dat in de
ovm·neming van het beschikkende gedeelte
van het beroepen vonnis de d~titt' van de
hoojdgevangenisst1·aj niet ve1·meldt.
Dttttr van deze straj opgegeven in de aan
de 1'echte1· in hoge1· be1·oep gezonden ~tit
gijte .van het be1·oepen vonnis. - V onnis
in,. horfe?' be1·oep dat het be1·oepen vonnis
beve8tigt. ---,- Geen tegenst1·ijdigheid. Niet tegenstrijclig is het vonnis in hager
beroep clat· in de overneming van het
besc~kkencle gecleelte van het beroepen
vonms de cluur van de hoofdgevangenisstraf ten laste van de beklaagde niet
vermelclt en in zijn eigen beschikkende
gedeelte het beroepen vonnis bevestigt,
wanneer de duur van de door de eerste
rechter uitgesproken hoofdgevarigenisstraf wordt opgegeven in de aan de rech.ter in boger beroep gezonden uitgifte van
dit vonnis. (Art. 97 Grondwet.)
8 september 1975.
37
3 .. Sirajzaken. Tegenst1·ijdige
redenen. - Niet ?'egelmatig gemotivee1·de
beslissing. - Tegenstrijdig en derhalve
niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing die vaststelt dat niet bewezen is
dat de bestuurder van een spoorrijtuig
op het spoor zand heeft gestrooid en
zegt dat deze bestuurder zijn rijtuig had
kunnen doen stoppen rekening houdende
met de tijd om zand te strooien. (Artikel 97 Grondwet.)
15 september 1975.
72

Beslissing gestMtnd op een gTond

CASSATIE,

die van ee:': an~ere 1'echte1' is ove1·genomen.
- Wettel~Jkhetd. - Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt aan de rechter
zijn beslissing met redenen te omldeden
door een grand van een andere rechter
over te nemen. (Art. 97 Grondwet.)
19 september 1975.
93

Verkiezingszaken.

TITEL L - Redenen en gebrek aan
redenen. - Begrip en aard van een
reden. Algernene regelen. Rechtsgronden.

4. -
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5. - Strajzaken. - VeToo?·deling wegens het best~t1'en van een voe1't~tig in
staat van intoxicatie doo1' alcohol. - V1·ijsp1•aak wegens het best·m·en van dit voe?'t~tig in .~ta_at v_an dTonkenschap. Geen
tegenst?'~Jd~ghe~d. De rechter kan zonder tegenstrijdigheid een beklaagde veroordelen omdat .hij. op een openbare
plaats een voertmg m staat van intoxicatie door alcohol heeft bestuurd en
hem v~ijspreken van de telastlegging dat
voertmg op een openbare plaats in staat
van dronkenschap te hebben bestuurd.
(Art. 97 Grondwet; artt. 34-1o en 35
wet betreffende de politie over het wegverkeer.)
22 september 1975.
100
6. - Stmjzaken. - Beschikkend gedeelte. dat op tegenst?·ijdige ?'edenen be1'ttst.
- N~et ?'egel!:w._tig gemotiveeTde beslissing.
- Te(SenstriJ.dig en dus niet regelmatig
gem.ot1veerd IS het vonnis waarbij worclt
be~hst dat de botsing tussen twee voertmgen door een vrachtwagen werd veroorzaakt, hoewel het vaststelt dat deze
botsing heeft plaatsgehacl vooraleer de
vrachtwagen ter plaatse opdook. (Artikel 97 Gronclwet.)
29 septeinber 1975.
131
7. ----: Stm:fzaken .. -: Bu1·ge?'lijke Techtsvordenng. - Besl~ss~ng waa1·bij de belclaagde woTdt v1·ijgesp?·oken e?i de 1'echte1•
zich onbevoegd ve1·klaa1't inzake de ?'echtsvonle?·ing '~!an. de btwge?·lijke pa1·tij. Geen vm·plwht~ng voo?' de ?'echte1' de wetsbepa_li?~gen aan te d~tiden wam·op zijn
besltss~ng stetmt. De rechter die een
beklaagde vrijspreeJ::t en zich onbevoegd
verklaart om kennis te nemen van de
r~.cl~tsv~rdering van de burgerlijke partiJ IS met .verphcht de ·wetsbepalingen
aan te duiden waarop · zijn beslissing
steunt.
6 oktober 1975.
160
8. - (Jt1'afzaken. - Rechte?' in hoge1·
bm·oep dw zwh e1·toe bepe1·kt te ve1·klm·en
dat ~tit het onde?·zoek voo1· hem blijkt dat
de doo?' de em·ste ?'echte?' bewezen ve1·klaarde
telastlegging bewezen is gebleven. - Beslissing die de 1•edenen van de eerste ?'echte1' niet ove1·neemt. - De redenen van
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de eerste rechter worden niet overgenomen door de rechter in hager beroep die
zich ertoe beperkt te verklaren dat uit
het voor hem gedane onderzoek blijkt
dat de door de eerste rechter bewezen
verklaarde telastlegging bewezen is gebleven. (Art. 97 Grondwet.)
13 oktober 1975.
188

9. ~ Strajzaken.
Ver·om·deling. ~
Geen vaststelling van alle bestanddelen
van het misdrijj. ~ Niet met 1·edenen
omklede beslissing. ~ Niet met red enen
ornkleed is de beslissing die de beklaagde
wegens een misdrijf veroordeelt zonder
het bestaan van aile bestanddelen van
het misdrijf vast te stellen. (Art. 97
Grondwet.)
13 en 14 oktober en 3 november 1975.
195, 200 en 296

10.

~

Stmfzaken. ~ Dubbelzinnige
1·edenen. ~ Niet met redenen omklede
b3slissing. ~ Niet met redenen omkleed
i l de beslissing waarvan het beschikkende
gedeelte op dubbelzinnige redenen is
gegrond. (Art. 97 Grondwet.)
27 oktober 1975.
261

11. ~ Strajzaken. ~ Wom·den "het
is hoogst waarschijnlijk "· ~ Dmagwijdte.
~ Mening waaruit twijjel of zeke1·heid
blijkt, naar gelang van de context. ~ De
woorden « het is hoogst waarschijnlijk "
in de redenen van een rechterlijke beslissing geven, naar gelang van de context,
een mening weer die twijfel of zekerheid
uitdrukt.
4 november 1975.
302
12. ~ Bu1·gerlijke zaken. ~ Burge1'lijke rechter die vaststelt dat een bestuurder
die dam· de straj1·echter is vrijgesproken
van de overt1·eding « foutiej tTipleren ll,
een bestuuTde1· heeft ingehaald die zelf een
inhaalmaneuver uitvoe1·de. ~ Bu1·gerlijk
TechteT die geen enkele gevolgtTekking uit
deze vaststelling afleidt nopens een eventuele aansprakelijkheid van de eerste
bestuurde1·. ~ Geen dubbelzinnige motiveTing. ~ Geen dubbelzinnigheid schuilt
in de beslissing die vaststelt, enerzijds,
dat e1·ga omnes geoordeeld is dat een
bestuurder geen fout heeft begaan welke
werd opgeleverd door de feiten waarvan
sprake in de telastlegging, nl. een inhaalmaneuver te hebben uitgevoerd toen de
in te halen bestuurder zelf een bespannen voertuig of enig ander driewielig
voertuig inhaalde en, anderzijds, dat
deze bestuurder een dergelijk inllaalmaneuver heeft uitgevoerd zonder enige

gevolgtrekking eruit af te leiden nopens
een eventuele aansprakelijkheid van deze
bestuurder in het ongeval. (Art. 97
Grondwet.)
11 december 1975.
458

13. ~ Strajzaken.
Veroordelende
beslissing op de strajvorde1·ing. ~ Geen
ve1·melding van een wettelijke bepaling
waarbij een straf wordt gesteld. ~ Beslissing niet naar recht met redenen omkleed.
~ Niet naar recht met redenen omkleed
is de veroordelende beslissing op de
strafvordering die geen vermelding maakt
van de wettelijke bepaling waarbij op
het strafbaar feit een straf wordt gesteld.
(Art. 97 Grondwet.)
15 december 1975 en 3 februari 1976.
471 en 656
14. ~ St1·ajzaken. ~ Vonnis waarbij
de beklaagde vemordeeld wm·dt zonder
vast te stellen dat het te zijnen laste gelegde jeit bewezen is. ~ Niet met Tedenen omkleed vonnis. ~ Niet met redenen
omkleed is het vonnis dat de beklaagde
veroordeelt zonder vast te stellen dat
het te zijnen laste gelegde feit bewezen
is. (Art. 97 Grondwet.)
5 januari 1976.
514

15. ~ Burge1·lijke zaken. ~ Vonnis
dat een gemeente en de Staat cc in solidum )) veroo1·deelt tot het vergoeden van
een schade op grand dat de gemeente
kmchtens de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is
en dat de Staat krachtens artikel 1384
van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk
is. ~ Vonnis niet door tegenstrijdigheid
aangetast. ~ Is niet door tegenstrijdigheid aangetast het vonnis dat een gemeente en de Staat in solidttm veroordeelt tot het vergoeden van een schade
op grand dat de gemeente krachtens de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk W etboek aansprakelijk is wegens
niet-naleving van haar verplichting om
de veiligheid van de doorgang in de
straten te verzekeren na een ongeval dat
het nemen van maatregelen voor de
veiligheid van het verkeer noodzakelijk
maakte, en dat de Staat krachtens artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek
aansprakelijk is in zijn hoedanigheid
van bewaarder van een gebrekkige zaak.
(Art. 97 Grondwet.)
5 februari 1976.
666
16. ~ Burgerlijke zaken. ~ Beslissing
waarbij echtscheiding wm·dt toegestaan.
~ Beslissing waa1·bij de wettelijke bepa-
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ling niet wo1·dt opgegeven volgens welke
de bewezen verklaarde jeiten een grand
tot echtscheiding zijn. - Wettelijkheid. De beslissingen waarbij de echtscheiding
wordt toegestaan moeten de wettelijke
bepaling niet opgeven volgens welke de
bewezen verldaarde feiten een grand
tot echtscheiding zijn. (Art. 1268 G.W.,
gew. bij de wet van 28 oktober 1974.)
6 februari 1976.
669

17. - Stmfzaken.
TT eroa~·delende
beslissing op de stmfvordering. Te
vermelden 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 beldaagde gelegde
misdrijf worden opgegeven, alsmede die
waarbij een straf daarop wordt gesteld.
(Art. 97 Grondwet.)
9 februari 1976.
674
18. --'- Stmjzaken. - Tegenstrijdigheid
tussen de 1·edenen en het beschikkende gedeelte. - Schending van m·tikel 97 van
de Grondwet. - Tegenstrijdig is de beslissing van een correctionele rechtbank
die,. rechtdoende op het hoger beroep
tegen een vonnis van de politierechtbank,
erop wijst dat de door de beklaagde begane fout niet is gestraft naar verhouding van de zwaarte ervan, aileen het
hoger beroep van de procureur des Konings gegrond verklaart het bestreden
vonnis bij eenparigheid wijzigt en vervolgens het bedrag van de geldboete en
de duur van de vervangende gevangenisstraf, welke door de eerste rechter
werden uitgesproken, vermindert. (Artikel 97 Grondwet.)
23 februari 1976.
733
19. - Stmfzaken. - TTe1·melding van
de toegepaste wetsbepaling. - Bijzondere
verbeu1·dve1'klaring van de wapens die
gediend hebben om het misd1·ijj te plegen.
- Verbetw·dverkla1·ing ingevolge de artikelen 3 en 4 van de wapenwet van 3 jamtal·i 1933. - Regelmatig gemotivee1·de
beslissing. - Regelmatig met redenen
omkleed is de beslissing die op grand
van de artikelen 3 en 4 van de wapenwet van 3 januari 1933 de verbeurdverklaring beveelt van wapens die gediend
hebben om een misdrijf te plegen ; deze
beslissing moet bovendien de artikelen 42
en 43 van het Strafwetboek niet vermel-

1407

den waarnaar deze wettelijke bepalingen
verwijzen.
15 maart 1976.
818

20. - Ttwhtzaken. - Orde van architecten. - Beslissing van de mad van be?'oep. Redengeving. Beg1·ip. Hoewel de raad van beroep van de Orde
van architecten, zoals elke rechter, de
conclusie moet beantwoorden, zou hij
niet kunnen verplicht zijn, zowel in
geval van neerlegging van een conclusie
als bij gebreke hiervan, de door hem
gesanctioneerde feiten in de bewoordingen van de wet of van de regels inzake
plichtenleer, te omschrijven; het volstaat dat die raad de feiten waarop de
door hem uitgesproken tuchtstraf is gegrond, zodanig preciseert, dat het Hof
van cassatie kan uitmaken of de bestreden beslissing al dan niet uit deze feiten
heeft kunnen afieiden dat er, in de zin
van de artikelen 2, 19 en 21 van de wet
van 26 juni 1963, een tekortkoming in
de eer, de kiesheid of de waardigheid
van de architect in de uitoefening of
naar aanleiding van de uitoefening van
zijn ambt aanwezig was. (Art. 97 Grandwet.) (Impliciete oplossing.)
9 april 1976.
925

21. -

Stmjzaken. - Btwgerlijke ?'echts- Ongeval dat in Belgie aan
een Luxemburgs wet·knemer is ove?·komen. - A1·1·est dat beslist dat krachtens
een VM'01'dening van de Eu1·opese Economische Gemeenschap de bepalingen van
het Luxembu1·gs 1·echt inzake ve1·goeding
van de schadelijke gevolgen van een ongeval van toepassing zijn op dat ongeval.
- A1·1·est dat niettemin beslist dat de reckten van de l'echthebbenden van de getrojfene t.a.v. de de1·de aanspmkelijke door
de Belgische wet worden ge1·egeld. Tegenst1·i}dige 1·edenen. - Tegenstrijdig
is het arrest dat beslist, enerzijds, dat
krachtens een verordening van de Europese Economische Gemeenschap de bepalingen van Luxemburgs recht inzake
vergoeding van de schadelijke gevolgen
van een ongeval in Belgie van toepassing
zijn op een ongeval dat in dit land aan
een Luxemburgs werlmemer is overkomen en, anderzijds, dat de rechten van
de rechthebbenden van de getroffene
t.a.v. de voor het ongeval aansprakelijke
derde door de Belgische wet worden
geregeld. (Art. 97 Grondwet.)
3 mei 1976.
987
va~·de?·ing.

22. - Btwge1·lijke zaken. - Beschikkende gedeelte geg1•ond op dubbelzinnige
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?'edenen.
Niet gemotivee?·de beslissing.
Niet regelmatig gemotiveerd is de
beslissing waarvan het beschikkende gedeelte op dubbelzinnige reclenen is gegroncl. (Art. 97 Grondwet.)
20 mei 1976.
1044
23. - B~trge?·lijke zaken. - Beslissing
dat indeplaatsstelling tegelijlcertijd bij
ove?·eenkomst en lc1·achtens de wet kan
geschieden. - Geen tegenst?·ijdigheid. Niet tegenstrijclig is het arrest waarin
wordt beslist dat, gelet op de gegevens
van de zaak welke het vermeldt, indep1aatsstelling in de rechten van een
personeelslid van de Belgische Radio en
Televisie, die door een arbeidsongeval
wercl getroffen, ten voorcle1e van cleze
instelling die hem een cleel van de schacle
heeft vergoecl, tegelijkertijcl bij overeenkmnst en krachtens de wet geschieclt.
(Art. 97 Gronclwet.)
21 mei 1976.
1046

24. - Stmjzaken.
Stedebouw. He?'stel van de plaats in de vo?·ige staat.
- Beslissing waa1·in niet w01·dt vastgesteld dat de handhaving van het bouwwerlc
met de ajgeleve1·de verg~mning in strijd
is. Niet gemotiveerde beslissing. Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing die de beldaagcle veroorcleelt
wegens onwettelijk oprichten van een
gebouw en beveelt dat de plaats in de
vorige staat worclt herstelcl, zonder vast
te stellen dat de hanclhaving van het
bouwwerk, na aflevering van de bouwvergunning, met deze vergunning in
strijcl was. (Art. 97 Gronclwet.)
15 juni 1976.
1146
25. - Stmjzalcen. - Ve?'OO?'deling wegens overtreding van m·tikel 48 van het
Wegverlceersreglement. - Beslissing zanelm· vm·melding van de bepaling van dit
artikel waa?·van zij toepassing maakt. N am· ?'echt gemotiveerde beslissing. Naar recht gemotiveerd is de beslissing
tot veroorcleling van de beklaagde, omdat hij als voetganger op een plaats waar
het verkeer noch door een bevoegcl persoon noch door verkeerslichten wercl
geregelcl, de rijbaan begon over te steken
zoncler zich ervan vergewist te hebben
clat hij het cloen kon zoncler gevaar en
zoncler het verkeer te hincleren, die hetzij in haar eigen reclenen, hetzij met
verwijzing naar het beroepen vonnis,
artikel 48 van het IVegverkeersreglement
vermelclt zoncler te zeggen welke bepaling van clit artikel wercl toegepast.
(Art. 97 Gronclwet.)
28 juni 1976.
1220

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

HOOFDSTUK II.
VAN

BURGERLIJKE ZAKEN (ZAKEN
KOOPHANDEL EN SOOIALE ZAKEN
INBEGREPEN).

26. - B~wgerlijlce zaken. - Middel
ttiteengezet in de akte van hoge?' beroep.
-Appellant niet vm·schenen. - Verstelcbeslissing. Rechte1· niet vmplicht OJJ
clit middel te antwoO?·den. - W anneer de
appellant voor het rechtscollege in hoger
beroep niet is verschenen en bijgevolg,
ter terechtzitting, het in zijn akte van
hoger beroep uiteengezette middel aan
de beoordeling van clit rechtscollege niet
heeft onclerworpen, is de bij verstek
beslissencle rechter niet verplicht op dit
micldel te antwoorden, ongeacht of het
al clan niet van openbare orde is.
577
16 januari 1976.
27. - Bu?·gerlijlce zaken.
Oonclusie
voo?' de ee1·ste ?'echte?' genomen. - Aan de
rechte?' in hoge?' be?·oep niet overgelegd. Rechte?' in hager be?'oep niet ve1•plicht
e1·op te antwoO?·den. De rechter in
hoger beroep is niet verplicht te antwoorclen op een conclusie welke voor de
eerste rechter is genomen en voor hem
niet is overgelegcl.
68(}
12 februari 1976.
HOOFDSTUK III.
DIENSTPLICHTZAKEN.

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

28. - Stmfzaken. - Stmfvordering.
- Rechter in hoge1· be?'oep die de bemepen
beslissing bevestigt. - Geen vmplichting
de ?'edenen op te geven waarom de ?'echte?'
in hoge?' beroep oordeelt dat de door de
ee?'ste ?'echte?' uitgespmken st1·ajjen ove~·
eenstemmen met een billijke bestrajfing
van de miscl1·ijven. - Bij gebreke van
een conclusie dienaangaande is de rechter in boger beroep, die de beroepen
beslissing bevestigt, niet verplicht de
reclenen op te geven waarom hij oordeelt dat de door de eerste rechter uit-
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gesproken straffen overeenste1nmen met
een billijke bestraffing van de misdrijven. (Art. 97 Grondwet.)
8 september 1975.
37

29. - Stmjzaken. - Oonclttsies genamen voo1· de ee1·ste 1'echte1·. - Niet overgenomen voor de 1'echte1' in hoge1· be1·oep.
- Rechte1· in hoge1· be1·oep niet veTplicht
B1'0P te antwoo1·den. - De rechter in
hoger beroep is niet verplicht te antwoorden op een voor de eerste rechter
genomen conclusie die voor hem niet is
overgenomen. (Art. 97 Grondwet.)
9 september en 13 oktober 1975.
45 en 188

Stmjv01·de1·ing.
- Feiten in de
bewo01·dingen van de wet 01nsch1•even en
bewezen veTklaa1·d . - Geen conclusie. Regelmatig met 1·edenen omklede beslissing. - Bij ontstentenis van een desbetreffende conclusie motiveert de rechter
regelmatig de schuldigverklaring van de
beldaagde door de vaststelling dat de
feiten, zoals in de bewoordingen van de
w:et omscl:reven, bewezen zijn ; hij is
met verphcht de gegevens waaruit hij
de schuld van de beklaagde afleidt, nader te bepalen.
9 septe1nber 1975.
48
30. -

f!tmjzaken. -

Schuld~gve1·kla1'ing.

31. - Stmjzaken. - Rechtst1·eekse dagvaaTding.- DagvaaTding met opgave van
een middel tot staving van de eis. - JJ!Iiddel niet heTnomen voo1· de 1·echte1· in hager
beroep. - Rechte1· in hoge1· beroep niet
ve:plicht het in de dagvaa1'ding opgegeven
m1ddel te beantwoo1·den. - W am1eer in
de rechtstreekse dagvaarding vanwege
de benadeelde partij een middel is opgegeven tot staving van de eis, is de rechte~ in hoger beroep niet verplicht dit
m1ddel te beantwoorden, indien deze
partij het niet voor hem hernomen heeft,
al vvas het met verwijzing naar de dagvaarding.
9 septen<ber 1975.
48
. 32. - St;~·afzr:,ken. - Schttldigve1·klanng. - JJ11sd1·1jj omsch1·even in de bewoo1·dingen van de wet.- Geen conclusie.
- Regelmatig gemotiveeTde beslissing. Bij ontstentenis van een desbetreffende
conclusie motiveert de feitenrechter regelmatig de schuldigverklaring van de
beklaagde door het in de bewoordingen
van de wet omschreven misdrijf bewezen te verldaren. (Art. 97 Grondwet.)
15 september 1975.
7l
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33. - .Stmjzak~n. - StmjvonleTing.
- Schuld1gverlclanng. - Feiten omscfuoeven in de bewoo1·dingen van de wet en
bewezen ve1·klaard. - Geen conclusie. R~_gelmatig ge?notiveeTde beslissing. BlJ ontstentems van conclusie dienaangam,~de, motivee~t de feitenrechter regelmatlg de schuld1gverldaring van de beldaagde door het in de bewoordingen
van de wet omschreven misdrijf bewezen te verklaren. (Art. 97 Grondwet.)
23 september 1975, 9 februari en
13 april 1976.
113, 674 en 938
34. - St1'~J:fzalcen. - Stmjvo1·dm·ing.
- Rechte1· d1e bepaalde bewijsmicldelen
als ove1'tttigende1· beschottwt dan ande1·e.
- Geen conclusie. - Geen ve1·plichting
voo1· de 1·echte1' deze beoo1·deling te rnotiVe1'en. - Bij ontstentenis van conclusie
dienaangaande, is de rechter niet verp~icht de redenen op te geven ,waarom
luj bepaalde bewijsmiddelen als overtuigender beschouwt dan andere ook al
zijn zij tegenstrijclig. (Art. 97 G~ondwet.)
23 septen<ber 1975.
113
35. - Stmjzaken. Vrijspraak. Vaststelling dat een van de bestanddelen
van het misdrijj ontb1·eekt. - Geen conclttsie. Regelmatig gemotiveeTde beslissing. Bij ontstentenis van een
desbetreffende conclusie motiveert de
rechter regelmatig de vrijspraak van de
beldaagde door de vaststelling dat een
van de bestanddelen van het misdrijf
ontbreekt. (Art. 97 Grondwet.)
14 oktober 1975.
204
36. - Stmjzaken. - Geen conclusie.
- Beweringen tijdens het onderzoek. Geen ve~·plichting hie1·op te antwoorden.
Bij ontstentenis van een conclusie
~.oet de rechter niet antwoorden op
tlJdens het onderzoek uitgebrachte beweringen. (Art. 97 Grondwet.)
26 januari 1976.
615
37. - Stmjzalcen. - TVegve1·lcee1·. Vltwhtmisd1·ijj. - Beslissing dat het in
de bewo01·dingen van de wet omschl'even
misd1·ijj bewezen is. Geen conclusie.
----:-. Regelmatig gemotivee1·de beslissing. BlJ gebrek aan een conclusie wordt de
veroordeling van de beldaagde wegens
vluchtmisdrijf door de feitenrechter regelmatig met redenen omldeed door het
in de bewoordingen van de wet omschreven misdrijf bewezen te verklaren, zonder de gegevens van de zaak behoeven
te preciseren waaruit hij afleidt dat de
beklaagde gehandeld heeft met het opzet

1410

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN.

zich aan de dienstige vaststellingen te
onttrekken. (Art. 97 Grondwet; art. 33
wet betreffende de politie over het wegverkeer.)
9 februari 1976.
674

38.- Stmjzaken.- Middelen aangevoe?'d in een b?'ief of in een nota. - Gesch?'iften niet ?'egelmatig voorgelegd tijdens de debatten van de te?·echtzitting. Geen Ve?-plichting e?'op te antwoO?"den. De rechter is niet verplicht te antwoorden op middelen die zijn voorgedragen
in een brief of in een nota die, daar zij
hem niet regelmatig zijn voorgelegd tijdens de debatten van de terechtzitting,
geen conclusie opleveren. (Art. 97 Grandwet.)
2 maart 1976.
750

HOOFDSTUK I.
BELASTINGZAKEN.

41. - Di?·ecte belastingen. - Oonclusie. - Ove?'wegingen in de vorm van loute?'e ve?·onderstellingen. Geen ve?-plichting voor de rechter e?'OP te antwom·den.
- De rechter is niet verplicht te antwoorden op overwegingen welke bij conclusie worden aangevoerd in de vorm
van loutere veronderstellingen. (Art. 97
Grondwet.)
7 april 1976.
908
HOOFDSTUK II.
BURGERLIJKE ZAKEN (ZAKEN
VAN KOOPHANDEL EN SOOIALE ZAKEN
INBEGREPEN).

39. - Stmjzaken. - Rechter in hoge?'
be?'oep die het be?'oepen vonnis wijzigt. Redenen van dit vonnis niet in een concl·usie aangehaald. - Rechte?· in hoge?'
be?·oep niet ve?·plicht die ?'edenen te wee1'leggen. - De rechter in hoger beroep
die het beroepen vonnis wijzigt is, bij
gebreke van een conclusie waarin de
redenen van dit vonnis worden aangehaald, niet verplicht deze redenen te
weerleggen. (Art. 97 Grondwet.)
15 maart 1976.
822

42. - Bu?·ge?'lijke zaken. - Oonclusie
waa?'in een onderzoeksmaat?·egel wo?·dt gevmagd. Vaststellingen van het a?'?'est
waar~tit blijkt dat deze maat?'egel overbodig is. Gemotivee?·de Ve?'We?'ping. Een conclusie waarin een onderzoeksmaatregel wordt gevraagd wordt in een
gemotiveerde beslissing verworpen door
het arrest uit de vaststellingen waarvan
blijkt dat deze maatregel overbodig is.
(Art. 97 Grondwet.)
4 september 1975.
24

40. - Stmjzaken.
Stmjvm·de?·ing.
- Een enkele st?'af voor twee misd1·ijven.
- V aststelling dat het ene misd?·ijf een
bestanddeel van het ande?'e oplevert. Geen conclusie. - Regelmatig met ?'edenen omklede beslissing. - Bij ontstentenis van een desbetreffende conclusie
motiveert de rechter regelmatig de beslissing dat maar een straf voor twee
misdrijven moet worden uitgesproken,
door de vaststelling dat het ene misdrijf
een bestanddeel van het andere oplevert.
13 april 1976.
938

43.- Burge?'lijke zaken. - Oonclusie.
- Beslissing die geen antwoord verst?·ekt
op een regelmatig voorged?·agen Ve?'wee?'.
- Niet gemotiveerde beslissing. - Niet
regelmatig gemotiveerd is de beslissing
die geen antwoord verstrekt op een bij
conclusie voorgedragen verweer. (Art. 97
Grondwet.)
17 september 1975 en 12 maart 1976.
80 en 807

HOOFDSTUK V.
TUOHTZAKEN.

HOOFDSTUK VI.
VERKIEZINGSZAKEN.

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

44. - Bu1·gerlijke zaken. - Motiveringsverplichting. V O?'mregel. - De
verplichting de vonnissen en arresten te
motiveren beantwoordt aan een vormregel ; regelmatig gemotiveerd is de beslissing die de door een partij bij conclusie voorgedragen argumentatie tegenspreekt en de reden opgeeft waarom zij
deze verwerpt, welke ook de waarde
van deze reden zij. (Art. 97 Grondwet.)
25 september 1975.
118
45. - Burgm·lijke zaken. - Beslissing
welke een eis toewijst. - Regelmatig voorgedragen verweer. Geen passend antwoord. - Niet met redenen omklede beslissing. - Niet regelmatig met redenen
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omkleed is de beslissing welke een eis
toewijst zonder passend te antwoorden
op een verweer dat de wederpartij regelmatig bij conclusie heeft voorgedragen.
(Art. 97 Grondwet.)
24 september 1975, 7 januari en 5 februari 1976.
118, 527 en 662

46. - Burge1·lijke zaken. - Beslissing
die de eis verwerpt zonder een passend
antwoord te verstrekken op de conclusie
waarop deze eis is gegrond. - Niet gemotiveerde beslissing. Niet regehnatig
gemotiveerd is de beslissing die een eis
verwerpt zonder een passend antwoord
te verstrekken op de conclusie waarop
deze eis is gegrond. (Art. 97 Grondwet.)
2 oktober 1975.
150
47. Burgerlijke zaken. Middel
aangevoerd in het verzoekschrijt tot hager
beroep. - Appellant die is verschenen en
geen ajstand heejt gedaan van het middel.
- Rechter in hoge1' be1·oep verplicht erop
te antwoorden. - W anneer de appellant
voor de rechter in hoger beroep is verschenen en uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat hij afstand heeft
gedaan van een middel aangevoerd in
zijn verzoekschrift tot hoger beroep, is
de rechter verplicht op dat middel te
antwoorden. (Art. 97 Grondwet.) (Impliciete oplossing.)
2 oktober 1975.
147

48. - Burgm·lijke zaken. - Beslissing
tot verwerping van een vm·dering op grand
dat de oorzaak van de overeenkomst tot
staving van de rechtsvordering onrechtmatig is. Geen antwoord op de conclusie ten betoge dat de verwerende partij
zich niet kon be1·oepen op een oorzaak
van nietigheid waa?'voor zijzelf aanspralcelijk was. - Geen 1·egelmatig gemotivee1·de
Niet regehnatig gemotibeslissing. veerd is de beslissing die een vordering
verwerpt, omdat deze is gegrond op een
overeenkomst waarvan de oorzaak onrechtmatig is, zonder dat zij antwoordt
op de conclusie ten betoge dat de verwerende partij zich niet kon beroepen
op een oorzaak van nietigheid waarvoor
zijzelf aansprakelijk was. (Art. 97 Grondwet.)
10 oktober 1975.
183
49. - Bu1·gerlijke zalcen. - Beslissing
die een vo?·de?'ing toewijst. - Regelmatig
voorgedragen vm·weer. - Geen antwom·d.
- Geen gemotivee?'de beslissing. - Niet
gemotiveerd is de beslissing die een vordering toewijst zonder te antwoorden
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op een regelmatig bij conclusie voorgedragen verweermiddel van de tegenpartij. (Art. 97 Grondwet.)
15 oktober 1975, 19 maart, 22 april
en 7 mei 1976. 207, 843, 952 en 1003

50. - Bw·ge?·lijke zalcen. - Beslissing
die om vage redenen een vordering tot
vrijwaring ajwijst. Niet regelmatig
Niet regelgemotiveerde beslissing. matig met redenen omkleed is de beslissing die om vage redenen een vordering tot vrijwaring afwijst. (Art. 97
Grondwet.)
31 oktober 1975.
289

51. - Burgerlijke zaken. - Beslissing
gewezen t.a.v. een pm·tij op wie artikel 751
van het Gerechtelijk Wetboek werd toegepast. - Beslissing die de vo1'de?·ing van
de andere partij inwilligt. Verweer
dom· de eerste partij regelmatig voorgedragen in een conclusie welke ter griffie v66r
de terechtzitting werd ingediend. - Geen
passend antwoord. Niet regelmatig
gemotiveerde beslissing. - Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing, die is
gewezen t.a.v. een partij op wie artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek
werd toegepast en die, zonder passend
te antwoorden op een verweer dat door
deze partij regelmatig werd voorgedragen in een conclusie welke ter griffie
v66r de ~erechtzitting werd afgegeven,
de vordermg van de andere partij inwilligt. (Art. 97 Grondwet; artt. 742, 746
en 751 G.W.)
21 november 1975.
373
52. - Burgerlijlce zaken. - Oonclusie.
- Impliciet antwoord. Gemotiveerde
beslissing. Regelmatig gemotiveerd
is de beslissing die een conclusie passend,
zij het impliciet, beantwoordt. (Art. 97
Grondwet.)
ll december 1975 en 21 januari 1976
(2 arresten).
460, 596 en 597
53. - Burgerlijke zaken. - Beslissing
die een eis gedeeltelijk toewijst. - Regelmatig voorgedragen verweer. - Geen antwoo?'d. - Niet met ?'edenen omlclede beslissing. - Niet met redenen omkleed
is de beslissing die een eis gedeeltelijk
toewijst zonder te antwoorden op een
v~;rweer d3;t de wederpartij regelmatig
biJ conclus1e heeft voorgedragen. (Artikel 97 Grondwet.)
12 december 1975.
463
54. - Burgerlijke zaken.
In conclttsie voorgedragen middel dat ter zake
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niet mee1· dienend is wegens een vaststelling van de beslissing. - Geen vm·plichting voo?' de ?'echteT op dit middel te antwoorden. - De rechter is niet verplicht
te antwoorden op een in conclusie voorgedragen middel dat ter zake niet meer
dienend is wegens een vaststelling van
zijn beslissing.
17 december 1975.
476

55. - Bu1·ge1'lijke zaken. - Beslissing
waaTbij het veTwem· op een voTdeTing wordt
ajgewezen. - Geen antwom·d op het middel waa1·op dit ve1·wee1' is gegTond.- Niet
gemotivee1·de beslissing. - Niet gemotiveerd is de beslissing die het verweer
op een vordering verwerpt zonder te
antwoorden op het middel waarop dit
verweer is gegrond. (Art. 97 Grondwet.)
24 n1aart 1976.
858

56. - BuTgeTlijke zaken. - Oonchtsie.
Beslissing die de bewijsvoe1·ing van
de conclusie weeTlegt en opgeeft om welke
Regelmatig
Teden ze deze. ve?'We?·pt. gemotiveeTde beslissing. Regelmatig
gemotiveerd is de beslissing die de bij
conclusie door een partij voorgedragen
bewijsvoering weerlegt en opgeeft om
welke reden ze deze verwerpt, (Art. 97
Grondwet.)
29 maart 1976.
874

57. - Bu1·ge1'lijke zaken. - Oonchtsie.
- Betoog dat niet meeT teT zake client
wegens de oplossing dooT de rechteT aan
het geschil gegeven. Geen verplichting
voo?' de ?'echtm· te antwooTden op de concl~tsie waarin dit betoog vom·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.)
29 n1aart 1976.
874

58. - B~t?'gerlijke zalcen. - Oonclusie.
- Ooncl~tsie niet mee?' te?' zake dienend.
- Geen ve1·plichting voo?' de t·echte?' eTop
te antwooTden. - Hegrip. - De rechter
in hoger beroep die zijn beslissing uitsluitend op eigen redenen stecmt is niet
verplicht te antwoorden op de conclusie
die aldus niet meer ter zake dienend is,
waarin kritiek wordt geoefend op de
redenen van de beslissing van de em·ste
rechter welke hij bevestigt. (Art. 97
Grondwet.)
26 april 1976.
965

59. - Bu?'geTlijke zaken. - Beslissing
die een vm·dering ajwijst zonde?' te ant-

woo1·den op een middel waamp deze vo?'deTing is gegTond. Niet ?'egelmatig
gemotivee1·de beslissing. - Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing die een
vordering afwijst zonder te antwoorden
op een middel waarop deze vordering
is gegrond. (Art. 97 Grondwet.)
28 mei en 4 juni 1976.
1074 en 1ll4

60. - BttTgeTlijke zaken. - Ooncl~tsie
waa1·in een ondm·zoeksmaatregel wonlt gem·aagd. - V aststellingen van het vonnis
waaruit blijkt dat die maat?·egel oveTbodig
is. Re gelmati g gemotivee1·de venve?'ping. - De conclusie waarbij een onderzoeksmaatregel wordt gevraagd wordt
bij een regelmatig gemotiveerde beslissing verworpen wanneer uit de vaststellingen van het vom1is blijkt dat de gevraagde maatregel overbodig is. (Art. 97
G.W.)
25 jcmi 1976.
1202
HOOFDSTUK III.
DIENSTPLICHTZAKEN.

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

61. - Stmjzaken. - Stmfvonle?·ing.
- VeTom·deling. - VeTwem· van de beklaagde onbeantwom·d gebleven. - Niet
gemotiveenle beslissing. - Niet gemotiveerd is de beslissing, waarbij de beklaagde op de strafvordering wordt veroordeeld, zonder te antwoorden op een
door hem bij conclusie regelmatig voor·
gedragen verweer. (Art. 97 Grondwet.)
2 en 30 september 1975 en 13 januari
1976.
5, 137 en 537
62. Stmfzaken. Bij conclttsie
vooTgecl?·agen ve1·wee1' dat te1· zake niet
mem· dienend is wegens de vaststellingen
van de rechte1·. - Geen veTplichting vooT
de 1'echte~· him·op te antwoonlen. - De
feitenrechter is niet verplicht anders te
antwoorden op een in conclusie voorgedragen verweer dat ter zake niet meer
dienend is wegens de vaststellingen van
zijn beslissing. (Art. 97 Grondwet.)
9 september en 21 oktober 1975 en
8 juni 1976.
50, 236 en ll22
63. - Stmjzaken. - Stmfvordm·ing.
- Oonchtsie. - Beslissing die de feitelijke gegevens waa1·op zij is gegrond nmtwke~wig vet·meldt. Beslissing die aldus
antwooTdt op de conchtsie waa1·in ande1·e
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of hiermee strijdige feitelijke gegevens
wm·den uiteengezet. - Regelmatig gemotivem·de beslissing. - Regelmatig gemotiveerd is de beslissing die de feitelijke
gegevens waarop zij is gegrond, nauwkeurig vermeldt en aldus antwoordt op
dEr conclusie waarin andere of hiermee
strijdige feitelijke gegevens worden uiteengezet.
9, 29 september, 6 oktober en 16 december 1975.
53, 129, 160 en 472

64. - Stmfzaken. - Beslissing van
het onderzoeksge1·echt tot ve1·wijzing van
een verdachte naar de c01'rectionele rechtbank. - Conclttsie van de ve1·dachte ten
betoge dat het onderzoek nietig is. Geen antwoo1·d. - Geen gemotivem·de beslissing. - Niet gemotiveerd is de beschildd:ng van de raadkamer, waarbij de
verdachte naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, zonder te antwoorden op de conclusie ten betoge dat
het onderzoek nietig is. (Enig artikel,
§ VI, wet van 25 oktober 1919; artikel 223 Sv.)
29 september 1975.
133
65. Stmfzaken. - Strafvo1·de1·ing.
- Rechtm· in hoge1· be1·oep die een veroo?'deling bevestigt. - Oonclusie van het
openbaar ministerie tot ve1·oordeling van
de beklaagde wegens een ande1•e telastlegging onbeantwoord. - Niet met 1'edenen omklede beslissing. - W anneer de
eerste rechter de beklaagde wegens een
overtreding van het wegverkeersreglement heeft veroordeeld en het openbaar
ministerie voor de rechter in hoger beroep geconcludeerd heeft tot veroordeling van de beldaagde wegens onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen, is niet regelmatig met redenen
omkleed de beslissing van de rechter in
hoger beroep die zich ertoe beperkt het
bestreden vonnis te bevestigen, zonder
te antwoorden op de conclusie van het
openbaar ministerie. (Art. 97 Grondwet.)
13 oktober 1975.
187

66. - Stmfzaken. - Heling. - Conclttsie waarin de voomfgaande of gelijktijdige wetenscha.p van de on1·echtmatige
oorsp1·ong van het voo1·werp wordt betwist.
Ve1"wee1· afgeleid ttit de afwezigheid
van de wil om dat voo1·weTp aan de naspo1"ingen van de eigenaaT te onttmkken. Beslissing welke dit veTweeT onbeantwom·d laat. - Onregelmatig gemotivee1•de
beslissing. Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing waarbij de beldaagde wegens heling wordt veroor-
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deeld, zonder te antwoorden op het
middel waarin wordt gewezen op de
afwezigheid van de voorafgaande of
gelijktijdige wetenschap van de onrechtmatige oorsprong van het voorwerp en
van de wil om dit voorwerp aan de nasporingen van de eigenaar te onttrekken.
(Art. 97 Grondwet.)
3 november 1975.
292

67. Stmfzaken. Conchtsie met
Beslissing
een gemotivee1·d ve1·wee1'. die zich e1·toe bepe1·kt dit ve1·wee1· tegen
te sp1·eken, zonde1· dat passend wm·dt
geantwooTd op de Tedenen waaTOp het is
gegrond. - Niet 1·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
waarop het is gegrond. (Art. 97 Grandwet.)
10 noven,ber 1975.
321
68.
Stmfzaken.
Btt1'ge1"lijke
1'echtsvorde1·ing. - Beslissing waarbij de
ve1"zekeraa1· van de beklaagde buiten de
zaak woTdt gesteld en aan de bu1'ge1·lijlce
pa1·tijen htm 1'echtsvordeTing tegen deze
ve1"zeke1·aa1· wm·dt ontzegd. VeTweeT
van het Gemeenschappelijk Motonvaa1'borgfonds, tttssenkomende partij, onbeantwoord gebleven. - Niet gemotivee1·de beslissing. - Niet regelmatig gemotiveerd
is de beslissing waarbij de verzekeraar
van de beldaagde buiten de zaak wordt
gesteld en aan de burgerlijke partijen
hun rechtsvordering tegen deze verzekeraar wordt ontzegd, zonder te antwoorden op een regelmatig verweer dat
bij conclusie door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, tussengekomen partij, bij conclusie werd aangevoerd. (Art. 97 Grondwet.)
17 november 1975.
345

69. - Stmfzaken. - V e1'Plichting op
de middelen te antwoo1•den. - Geen verplichting op de a?'gttmenten te antwom·den.
- De verplichting de vonnissen en de
arresten 1net redenen te omldeden en te
antwoorden op de regelmatig voorgedragen middelen sluit niet de verplichting
in te antwoorden op de argumenten
welke tot staving van die midclelen zijn
aangevoerd en die geen afzonderlijke
micldelen uitmaken. (Art. 97 Gronclwet.)
2 december 1975.
411
-

70. - Stmfzaken.
StmfvonlM·ing.
Conclusie van beklaagde gTondt een
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venveer op de ve1·klwring van een getuige.
Beslissing tot ve~·oo1·deling gewaagt
niet van deze verklaring zonder uitleg
hiervoo?' te geven. - Beslissing niet ?'egelmatig met 1·edenen omkleed. - De bes1issing tot veroordeling die, zonder uit1eg hiervoor te geven, niet gewaagt van
de verklaring van een getuige, waarop
de beklaagde in conclusie een verweermiddel heeft gegrond, is niet regelmatig
met redenen omkleed. (Art. 97 Grandwet.)
16 december 1975.
472

71. - Stmjzaken. - Burgerlijke rechtsvordM·ing. - Beslissing waarbij een vorde?·ing wordt ajgewezen zonde1· te antwoorden op de conclusie waa1·op deze is gegrond. - Niet met ?'edenen omklede beslissing. - Niet regelmatig met redenen
omkleed is de beslissing waarbij een
vordering van de burgerlijke partij wordt
afgewezen zonder te antwoorden op de
conclusie waarop deze vordering is gegrond. (Art. 97 Grondwet.)
22 december 1975, 9 en 17 februari
1976.
498, 676 en 704
72. Strajzaken. Oonclusie. M iddel dat zonder voorwerp is gewo1·den
door de oplossing die de ?'echter aan het
geschil heejt gegeven. Geen VM'plichting voor de ?'echte?· om dit middel te
beantwom·den. - De rechter is niet verplicht te antwoorden op een middel van
de conclusie, wanneer dit middel zonder
voorwerp is geworden door de oplossing
die de rechter aan het geschil heeft gegeven. (Art. 97 Grondwet.)
6 januari 1976.
523

73. - Strajzaken. - Beslissing dat de
ten laste gelegde jeiten ve1·scheidene misdrijven uitmaken. - Oonclusie van beklaagde die een ?'eden opgeejt tot staving
van zijn bewering dat de jeiten wegens
eenheid van opzet een enkel stmjbaa?' jeit
opleveren. - Geen antwoord op die conclusie. - Niet met redenen omklede beslissing. - Niet met redenen omkleed
is het vonnis dat beslist dat de ten laste
gelegde feiten verscheidene misdrijven
uitmaken zonder te antwoorden op de
door de beklaagde in conclusie aangevoerde reden tot staving van zijn bewering dat de verschillende feiten wegens
eenheid van opzet een enkel strafbaar
feit opleveren.
3 februari 1976.
654
-

74. - Strajzaken.
Stmfvordering.
Oonclusie. - Door 1·edenen gestaafd

verzoek tot ve1·minde1·ing van straj. Ve~·plichting tot beantwoo1·ding. De
rechter in hoger beroep is gehouden tot
het beantwoorden van een in conclusie
gedaan verzoek om de door de eerste
rechter opgelegde straf te verminderen,
wanneer dat verzoek door opgave van
redenen is gestaafd. (Art. 97 Grondwet.)
3 februari 1976.
656

75. - Strajzaken. Oonclusie met
opgave van de redenen waarop een
vm·dering is gegrond. - Beslissing tot
ajwijzing van deze voTdeTing zondeT te
antwooTden op deze conclusie. Niet
gemotiveeTde beslissing. - Niet regelmatig
gemotiveerd is de beslissing die een vordering afwijst zonder te antwoorden op
de door de eiser bij conclusie voorgedragen middelen.
12 april 1976.
928
76. Stmjzaken.
Oonclusie. Overwegingen in de voTm van een loutere
ondeTstelling Geen verplichting voor
de rechter erop te antwoorden.- De rechter is niet verplicht te antwoorden op
een in een conclusie in de vorm van een
loutere onderstelling gegeven overweging. (Art. 97 Grondwet.)
3 mei 1976.
983
77. - WegveTkeeT. - Voo1·rang van
?'echts. - Bewering van de bestuurder als
zou deze vooT1'ang zich uitstrekken over de
gehele breedte van de Tijbaan. - Beslissing tot veroordeling van de andere bestuuTder wegens overtreding van artikel 16-1 van het wegvM·keersreglement.
- Beslissing die aldus de conclusie van
de ee?'ste bestuu1·der beantwoordt. - De
conclusie van een bestuurder ten betoge
dat hij over de gehele breedte van de
rijbaan voorrang van rechts genoot
wordt passend beantwoord door de beslissing die de andere bestuurder veroordeelt wegens overtreding van artikel 16-1 van het wegverkeersreglement.
(Art. 97 Grondwet.)
18 mei 1976.
1034
78. Stmjzaken.
Oonclusie ten
betoge dat de vervolgingen geg1·ond zijn
op bewijsgronden VM'kregen door schending van be1·oepsgeheim. Beslissing
die slechts ove1·wegingen aanvoert nopens
de overtuiging van de rechters in hoge1·
beroep bet1·ejfende de schuld. - Oonclusie
onbeantwom·d. - Een conclusie ten betoge dat de vervolgingen gesteund zijn
op bewijsgronden verkregen door scherrding van het beroepsgeheim wordt niet
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beantwoord door het arrest dat, als
antwoord op die conclusie, slechts overwegingen aanvoert nopens de overtuiging
van de rechters in hoger beroep betreffende de schuld.
24 mei 1976.
1050

79. - Stmfzaken.
Oonclusie die
slechts een niet gemotiveerde bewering
inhoudt. - A1·rest dat het tegenovergestelde beweert. - Regelmatige motivering.
- Houdt een conclusie slechts een niet
gemotiveerde bewering in, dan is regelmatig gemotiveerd de beslissing die het
tegenovergestelde beweert. (Artikel 97
Grondwet.)
15 juni 1976.
1145
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Beslissing die zodoende antwoordt op de
conclusie waarin andere of e1·mee strijdige jeitelijke gegevens w01•den uiteengezet. Regelmatig gemotivem·de beslissing. - Regelmatig gemotiveerd is de
beslissing van de raad van beroep van
de Orde van geneesheren, waarbij de
feitelijke gegevens waarop zij is gegrond
nauwkeurig worden omschreven en zodoende wordt geantwoord op een conclusie waarin andere of ermee strijdige
feitelijke gegevens worden uiteengezet.
(Art. 97 Grondwet.)
13 februari 1976.
689
HOOFDSTUK VI.
VERKIEZINGSZAKEN.

HOOFDSTUK V.
TUCHTZAKEN.
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80.- Tuchtzaken.- Orde van geneeshm·en. - Verzet tegen een beslissing van
de Raad van beroep. - Beslissing die
het herhaald verstek van eiser vaststelt en
het verzet ongedaan verklaa1·t. - Regelmatig met 1·edenen omklede beslissing. M iddelen aangevoerd in eisers akten van
hager beroep en van verzet moeten niet
beantwoord worden. - De beslissing van
de raad van beroep van de Orde van
geneesheren die een verzet ongedaan
verklaart, dient de in de akten van hoger
beroep en van verzet aangevoerde middelen niet te beantwoorden; om regelmatig met redenen te zijn omkleed,
volstaat het dat die beslissing het herhaald verstek van eiser op verzet vaststelt.
312
7 november 1975.

1. - Stmjzaken. - Beschikking van
de raadkamer waarbij een verdachte wordt
verwezen, eensdeels, naar de cor1·ectionele
rechtbank van zijn a1·rondissement en,
ande1·deels, naa1· de dichtstbij gelegen correctionele rechtbank van een ander taalgebied. - Hof van beroep dat het vonnis
van de correctionele 1·echtbank van het
arrondissement van de raadkamer tenietdoet en zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de zaak. - Beschikking
en arrest in kmcht van gewijsde gaan. Toezicht van het Hoj. Vernietiging
van de beschikking in zoverre zij wederrechtelijk beveelt dat de verdachte wordt
verwezen naar de dichtstbij gelegen correctionele rechtbank van een ander taalgebied.- Ve1·wijzing naar de cor1•ectionele
rechtbank van het arrondissement, anders
samengesteld. - W anneer de raadkamer
een verdachte heeft verwezen, eensdeels,
naar de correctionele rechtbank van zijn
arrondissement en, anderdeels, naar de
dichtstbij gelegen correctionele rechtbank van een ander taalgebied, het hof
van beroep het vonnis van de correctionele rechtbank van het arrondissement van de raadkamer heeft tenietgedaan en zich onbevoegd heeft verklaard
om kennis te nemen van de zaak, gaat
het Hof, waarbij een verzoek tot regeling van rechtsgebied aanhangig is, na
of de beschilddng en het arrest van het
hof van beroep in kracht van gewijsde
zijn gegaan en, zoja, vernietigt de beschikking van de raadkamer in zoverre
zij wederrechtelijk beveelt dat de verdachte naar de dichtstbij gelegen correctionele rechtbank van een ander taalgebied wordt verwezen en verwijst de

81. - Tuchtzaken. - Beslissing van
de gemengde raad van beroep van de
Orde dm· dierena1·tsen die een dierenarts
in de kosten veroordeelt. Oonclusie
onbeantwoo1·d gebleven. - Niet gemotiveerde beslissing. Niet gemotiveerd
is de beslissing van de gemengde raad
van beroep van de Orde der dierenartsen
die een dierenarts in de kosten van het
tuchtrechtelijk geding veroordeelt, zonder te antwoorden op zijn conclusie ten
betoge dat een dergelijke veroordeling
ongrondwettelijk is. (Art. 97 Grondwet.)
6 februari 1976.
672
82. - Tuchtzaken. - 01·de van geneeshe?·en. - Raad van beroep van de
Orde van geneeshe1·en. - Beslissing waarbij de feitelijke gegevens waarop zij is
gegrond nauwkeu1·ig worden bepaald. -
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zaak naar de correctionele rechtbank
van het arrondissement, die anders is
samengesteld.
2 september 1975.
15

2. - Strajzaken. - Beschilcking van
de madkame1· waa1·bij een wanbedrijj
wonlt gecont1·aventionalisee1·d. - Vonnis
tot onbevoegdverklaring van de rechtbank
gegmnd op een omstandigheicl die zich
na de beschikking heeft voo?·gedaan en
wam·door het jeit met een zwam·de1·e co1'1'ectionele stmf wo1·dt gestmft. - Beslissingen in kracht van gewijsde gegaan. VernietiRegeling van ?'echtsgebied. ging van de beschikking. - Ve1·wijzing
van de zaak naa1· dezelfde, ande1·s samengestelde 1·aadkamer. - W anneer de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden, de dader van
een wanbedrijf naar de politierechtbank
heeft verwezen en een vonnis wordt
uitgesproken tot onbevoegdverldaring
van de rechtbank, op grond dat zich
na de verwijzencle beschikking een omstandigheid heeft voorgedaan, waardoor
het feit door de wet met een zwaardere
correctionele straf wordt gestraft, onderzoekt het Hof, waarbij een verzoek
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 sam~engestelde raadkamer.
8 september 1975.
39
3. - Stmfzaken. - Beschikking van
de raadkame1· waa1·bij een venlachte wegens een 1·e gelmatig gecorrectionalisee1·de
misdaad en ande1·e verdachten wegens als
wanbedrijven omsclweven jeiten naar de
cor1·ectionele ?'echtbank wm·den verwezen.
- Vonnisge1·echt dat zich voo1· de gehele
zaak onbevoegd verklaart omdat de als
wanbedrijj omschreven jeiten misdaden
zijn en de misdrijven samenhangend zijn.
- In kmcht van gewijsde gegane beslissingen. - Toezicht van het Hof. - Gedeeltelijke vernietiging van de beschikking.
- Venvijzing naa1· de kame1· van inbeschuldigingstelling. - Wanneer de raadkamer een verdachte wegens een regelmatig gecorrectionnaliseerde misdaad en
andere verdachten wegens als wanbedrijf
omschreven feiten naar de correctionele
rechtbank heeft verwezen en het vonnisgerecht zich voor de gehele zaak onbevoegd heeft verklaard omdat de als
wanbedrijf omschreven feiten in werkelijkheid misdaden zijn en de misdrijven

samenhangend zijn, onderzoekt het Hof,
waarbij een verzoek tot regeling van
rechtsgebied aanhangig is, of beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn
gegaan, of de als wanbedrijf omschreven
feiten misdaden zijn en of de misdrijven
samenhangend zijn; zo ja, vernietigt het
de beschikking van de raadkamer, behoudens in zoverre ze voor de 1nisdaad
verzachtende omstandigheden heeft aangenomen, en verwijst de zaak naar de
kamer van inbeschuldigingstelling.
8 september 1975.
40

4. - Stmjzaken. - Beschikking van
de ?'aadlmme?' tot ve1·wijzing 1war de C01'1'ectionele nchtbank wegens een misdaad,
zonder opgave van ve1·zachtende omstandigheden, en wegens wanbed1·ijven. V onnisge1·echt dat vaststelt dat de wanbecl-rijven samenhangend zijn en dat zich
onbevoegd verklaa1·t vom· de hele zaak.
- Beslissingen in kracht van gewijsde
gegaan. - Regeling van 1·echtsgebied. Beslissing waarbij de rechte1· zich onbevoegd verlclaart blijkbaar ve1·antwom·d. Vernietiging van de beschikking.
Verwijzing naar de kame1· van inbesch~tl
digingstelling. - Wanneer de raadkamer
verdachten naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens een misdaad en wanbec1rijven, zonder opgave
van verzachtende omstandigheclen voor
de misdaad, en het vonnisgerecht heeft
vastgesteld dat de wanbec1rijven samenhangend zijn en zich onbevoegd heeft
verldaard om kennis te nemen van de
zaak, en de 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.
15 september 1975.
70
5. - Stmjzaken. - Beschikking tot
verwijzing naa1· de co1·rectionele 1·echtbank
we gens een misdaad. - Geen opgave van
ve1·zachtende omstandigheden. Beslissing waarbij de ?'echtbanlc zich onbevoegd
ve1·klaa1·t. - Vemietiging van de beschikking en ve1·wijzing naar de lcame1· van
inbesch~ildigingstelling. W anneer de
raadkan1er 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
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zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
15 september 1975 en 14 juni 1976.
74 en 1142

6. - Stmjzaken. - Beschikking van
de madkame1· wam·bij een ve1·dachte wegens wanbedrijven naa1· de G01'1'ectionele
1·echtbank w01·dt ve1·wezen. TT onnisge1'echt dat zich onbevoegd ve1·klaart omdat
een van de misd1·ijven een niet gecon·ectionaliseerde misdaad is en de ande1·e
Bemisdrijven samenhangend zijn. slissingen in kracht van gewijsde gegaan.
- Beslissing waarbij de 1·echtbank zich
onbevoegd ve1·klaanl schijnbaar geg1·ond.
- Ve1·niet·iging van de beschikking. TT erwijzing nam· de kame?' van inbeschttldigingstelling. - W anneer de kamer van
inbeschu1digingstelling een verdachte wegens als wanbedrijven omschreven feiten
naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen en de correctionele rechtbank
zich onbevoegd heeft verklaard omdat
een van de feiten ook een niet gecorrectionaliseerde misdaad is en de andere
misclrijven samenhangend zijn, vernietigt het Hof, het rechtsgebied regelende,
de beschikking van de raadkamer en
verwijst de zaak naar de kmner van
inbeschuldigingstelling, zo beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan en de beslissing waarbij de rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard
schijnbaar gegrond is.
22 septen,ber 1975.
106

7. - Stmfzaken. - Beschikking van
de 1·aadkamer waarbij, zonde1· dat vo01·aj
toepassing was gemaakt van artikel 38
van de wet van 8 ap1'il 19(j5 betreffende
de jettgdbeschm·ming, een vm·dachte nam·
de C01'1'ectionele 1·echtbank we1·d ve1·wezen
ttit ·hoofde van twee jeiten, tenvijl de ve1'dachte op het tijdstip van het ee1·ste jeit
tttssen zestien en achttien jaar oud was
en op het tijdstip van het tweede feit de
leejtijd van achttien jaM had bm·eikt. A1·1·est van het hof van be1'0ep dat de beklaagde v1·ijspreekt wat het tweede feit
betreft en, met bet1·ekking tot het eerste
feit, het hof zich onbevoegd verklaa1·t omdat
de beklaagde de leeftijd van achttien jaa1·
niet had be1·eikt op het tijdstip van dit
ee1·ste hem ten laste gelegde jeit. - Beslissingen die lm·acht van gewijsde VM'k1·egen
hebben. - Toezicht van het Hoj. - BepM·kte ve1·nietiging van de beschikking
van de 1'aadkarne1·. TT e1·wijzing nam·
de p1'0Ctt?'ett?' des Konings. - Wanneer,
zonder dat vooraf toepassing was gemaakt van artikel 38 van de wet van
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8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, een beschikking van de raadkamer
een verdachte naar de correctionele
rechtbank heeft verwezen uit hoofde
van twee feiten, terwijl de verdachte
op het tijdstip van het eerste feit tussen zestien en achttien jaar oud was
en op het tijdstip van het tweede feit
de leeftijd van achttien jaar had bereikt,
en het hof van beroep de beklaagde
heeft vrijgesproken van het tweede feit
doch zich, met betrekking tot het eerste
feit, onbevoegd heeft verklaard omdat
de beklaagde op het tijdstip van dit
feit de leeftijd van achttien jaar niet
had bereikt, gaat het Hof na of beide
beslissingen kracht van gewijsde hebben verkregen en of de vaststelling van
de feitenrechter, met betrekking tot het
eerste feit, juist blijkt te zijn ; in bevestigend geval, vernietigt het de beschikking van de raadkamer voor zover zij
het eerste feit betreft en verwijst de
aldus beperkte zaak naar de bevoegde
procureur des Konings.
18 november 1975.
354

8. - Stmfzaken. - Beschikking van
de madkame1· waarbij ve1•dachten naar de
G01'1'ectionele 1'echtbank venvezen wo1·den
ttit hoofde . van regelmatig geco1'1'ectionaliseerde misdaden en van als wanbed1·ijj
omsclweven feiten. - TT onnisge1·echt ve?'klaa?'t zich onbevoegd voo1· de gehele zaak,
omdat een van de als wanbed1·ijj omsch?·even feiten een misdaad opleve1·t en de mis.Beslisd?·ijven samenhangend zijn. singen in kmcht van gewijsde gegaan. Onderzoek van het Hof. Gedeeltelijke
vm·nietiging van de beschikking. - TTer,
wijzing naa1· de kamer van inbeschuldigingstelling. - Wam,eer de raadkamer
verdachten naar de correctionele rechtbank heeft verwezen uit hoofde van
regelmatig gecorrectionaliseerde misdaden en van als wanbedrijf omschreven
feiten en het vom,isgerecht zich voor
de gehele zaak onbevoegd verldaard
heeft, omdat een van de als wanbedrijf
omschreven feiten in werkelijkheid een
misdaad oplevert en de misdrijven sa"
menhangend zijn, gaat het Hof, waarbij een verzoek tot regeling van rechtsgebied aanhangig is, na of de twee beslissingen in luacht van gewijsde gegaan
zijn, of een van de als wanbedrijf omschreven feiten een misdaad is en of de
misdrijven samenhangend schijnen te
zijn; zo ja, dan vernietigt het de beschikking van de raadkamer, behalve
in zoverre deze de aanwezigheid van
verzachtende omstandigheden v·oor de
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misdaad heeft aangenomen, en verwijst
het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
5 januari 1976.
516

9.- Beschikking waa1·bij een beklaagde
wegens een regelmatig gecont1·aventionaliseerd wanbedrijj naar de politie1·echtbank wordt verwezen. - Politierechtbank
waarbij later een wanbedrijj ten laste
van een andere beklaagde aanhangig is.
- V onnis waarbij de rechtbank zich voo1"
de hele zaak wegens samenhang t.a.v. de
ee~·ste beklaagde onbevoegd verklaart. Bevestiging van dit vonnis doo1' de cor1'ectionele ?'echtbank, in hager beroep rechtdoende. Ve1·nietiging van dit laatste
vonnis, in zove1-re de rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen
van het in de beschikking bedoelde jeit.
- Ve1·wijzing naar dezelfde correctionele
1'echtbank, anders samengesteld, in hoge1"
beroep rechtdoende. - W anneer een beschikking van de raadkamer een bek:laagde wegens een regelmatig gecontraventionaliseerd wanbedrijf naar de
politierechtbank heeft verwezen, deze
rechtbank, waarbij later een wanbedrijf
ten laste van een andere beklaagde aanhangig werd gemaakt, zich voor de hele
zaak onbevoegd verklaart op grand dat,
wat de eerste beklaagde betreft, tussen
de feiten samenhang bestaat en de correctionele rechtbank, in hager beroep
rechtdoende, dit vonnis bevestigd heeft,
vernietigt het Hof, het rechtsgebied
regelende, het vonnis van de correctionele
rechtbank in zoverre deze rechtbank
zich voor het in de beschikking bedoelde
feit onbevoegd heeft verklaard ; het
verwijst de aldus beperkte zaak naar
dezelfde correctionele rechtbank, in hager beroep rechtdoende, doch anders
samengesteld.
19 januari 1976.
590

10. - Stmjzaken. - Beschikking van
de raadkame1· waarbij een verdachte wegens een wanbedrijj naar de cor1"ectionele
rechtbank wo?"dt verwezen. Vonnisgerecht dat zich onbevoegd ve~·klaa1·t omdat
dit wanbed1·ijj ook een niet gecor1·ectionaliseerde misdaad is. - Beslissingen in
kmcht van gewijsde gegaan. - Beslissing
waarbij de rechtbank zich onbevoegd ve1"·
klaart blijkbaa1· gegrond. - Vernietiging
van de beschikking. Ve1"wijzing naa1"
de kamer van inbeschuldigingstelling. Wanneer de raadkamer een verdachte
wegens een wanbedrijf naar de correctionele rechtbank heeft verwezen en het
vonnisgerecht zich ongevoegd heeft ver-

k:laard omdat dit wanbedrijf ook een
niet gecorrectionaliseerde misdaad is,
gaat het Hof, waarbij een verzoek tot
regeling van rechtsgebied aanhangig is,
na of beide beslissingen in kracht van
gewijsde zijn gegaan, of het als wanbedrijf gekwalificeerde feit ook een misdaad blijkt te zijn en, zo ja, vernietigt
het de beschikking van de raadkamer
en verwijst de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling.
21 juni 1976.
1188

REKENHOF.

1. - Belast met het nazien en het verevenen der rekeningen van allen die tegenover de Staatskas 1·ekenplichtig zijn. Grondwet, artikel 116. - Staatskas. ~
Beg1·ip.- De inkomsten, dieter beschikking zijn van het Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, een openbare
instelling welke is opgericht bij de wet
van 20 augustus 1920, en die het Fonds
overeenkomstig de voorwaarden van de
wet moet beheren, zijn bestanddelen
van de Staatskas, in de zin van artikel 116 van de Grondwet, dit wil zeggen " openbare gelden ,, die van rechtswege onder de in deze grondwettelijke
bepaling neergelegde waarborg van toezicht en controle vallen.
16 oktober 1975.
215
2. - Grondwet, artikel 116. - Rekenplichtige tegenove1' de Staatskas. - Hoedanigheid afgeleid uit de aard van het
ambt en van de vm·antwoordelijkheden. Geen benoeming of jo1•mele aanstelling
in die hoedanigheid vereist. - De hoedanigheid van rekenplichtige tegenover de
Staatskas, in de zin van artikel 116 van
de Grondwet, wordt afgeleid uit de aard
van het ambt en de aansprakelijkheid
welke bij of krachtens de wet worden
toegekend aan hen die o.a. belast zijn
met het beheren van of het omgaan met
openbare gelden ; een benoeming of een
formele aanstelling in deze hoedanigheid bij of krachtens de wet is door de
Grondwet niet vereist.
16 oktober 1975.
215
3. - G1·ondwet, artikel 116. - Rekenplichtige tegenove~· de Staatskas. - Stelsel
van aansprakelijkheid en van ju1•isdictie
dat afwijkt van het gemeen recht. - Stelsel dat niettemin kan van toepassing zijn
op een ambtenaa1" van een instelling van
openbaar nut met 1'echtspersoonlijkheid.Hoewel de hoedanigheid van rekenplich-

REKENHOF.
tige tegenover de Staatskas een stelsel
van aansprakelijkheid en van rechtspraak impliceert dat afwijkt van het
gemeen recht, is dit stelsel niettemin,
wegens grondwettelijke bepalingen, van
toepassing op allen die een dergelijke
hoedanigheid bezitten, zelfs indien zij
ambtenaar zijn van een instelling van
openbaar nut, zoals het Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers. (Art. 116
Grondwet; wet van 16 maart 1954.)
16 oktober 1975.
215

4. - Grondwet, m·tikel 116. - Nationaal pensioenfonds voo1' mijnwerkers. Ambtenaar van dit Fonds, rekenplichtig
tegenove1· de Staatskas. - Onde1•worpen
aan het Rekenhoj, zelfs indien deze hoedanigheid hem niet uitd1·ukkelijk bij of
krachtens de wet is toegekend. - Geen
enkele grondwettelijke of wettelijke bepaling impliceert dat een ambtenaar
van het N ationaal pensioenfonds voor
mijnwerkers niet onderworpen is aan
de rechtsmacht van het Rekenhof, als
bedoeld in artikel 116 van de Grandwet, door het feit alleen dat de hoedanigheid van rekenplichtige tegenover de
Staatskas hem niet uitdrukkelijk bij of
krachtens de wet is toegekend.
16 oktober 1975.
215
5. - G1·ondwet, artikel 116. - Rekenplichtig tegenover de Staatskas. - Beg1•ip.
- Rekenplichtig tegenover de Staatskas
en onderworpen aan de rechtsmacht
van het Rekenhof overeenkomstig artikel 116 van de Grondwet is hij die in
de verscheidene, zelfs gedecentraliseerde
besturen van de Staat rekenschap moet
afleggen van de aan zijn beheer toevertrouwde openbare gelden; luidens artikel 7, lid 2, van de wet van 15 mei 1846
op de Rijkscomptabiliteit, wordt, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen, iedere mnbtenaar belast met
enig beheer van aan de Staatskas toebehorende gelden als rekenplichtige erkend
door het feit alleen dat de gelden tegen
zijn kwitantie of zijn ontvangbewijs
gestort worden.
16 oktober 1975.
215
6.- Rekenplichtige tegenover de Staatskas.- Nationaal pensioenfonds voo1· mijnwerkers. Ambtenaar van dit Fonds,
rekenplichtig tegenover de Staatskas. Wet van 16 maart 1954 betreffende de
controle op sommige instellingen van openbaar nttt. - Wet van 28 juni 1963 tot
wijziging en aanvulling van de wet op
De wetgeve1·
de Rijkscomptabiliteit. -
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heeft door aanneming van deze wetten
gewild dat het Rekenhof t.a.v. een dergelijke ambtenaar de opdmchten, als bedoeld
in artikel 116 van de (l'rondwet, zott hebben. - Hoewe1 de wet van 16 maart
1954 betreffende de contro1e op sommige instellingen van openbaar nut niet
uitdrukkelijk melding maakt van de
rechtsmacht van het Rekenhof t.a.v.
een rekenplichtige tegenover de Staatskas, o.a. van een ambtenaar van het
N ationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, terwijl zij bepaalt dat dit Hof bevoegd is om toezicht en controle op dit
Fonds uit te oefenen, moet niettemin
nit artikel 116 van de Grondwet en uit
deze wet, zoals uit de wetten van 25 april
en 28 juni 1963, worden afgeleid dat het
Rekenhof t.a.v. een dergelijke rekenplichtige de opdracht moet vervullen
die eraan is toevertrouwd door artikel 116 en die nader wordt bepaald bij
de artikelen 8 en I 0 van de wet van
29 oktober 1846.
215
16 oktober 1975.

7. N ationaal pensioenfonds voor
mijnwe1'kers. - Administ1'ateu1·-genemal
van dit Fonds. - Rekenplichtige tegenove1' de Staatskas, in de zin van m·tikel116
van de Grondwet. - Het Rekenhof dat
vaststelt dat de administrateur-generaal
van het N ationaal pensioenfonds voor
mijnwerkers, belast met het << dagelijks
beheer >> van dat Fonds in de zin van
de wet van 25 april 1963 betreffende
het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale
voorzorg, de leiding heeft van de comptabiliteit, o.a. bevoegd is om kwitantie
of decharge te geven van alle om welke
reden ook gestorte bedragen, om alle
verrichtingen, behalve dadingen en compromissen, te doen teneinde de verschuldigde bedragen in te vorderen en te
innen, leidt daaruit wettelijk af dat
deze ambtenaar de hoedanigheid heeft
van rekenplichtige tegenover de Staatskas, in de zin van artikel 116 van de
Grondwet ; de omstandigheden dat, enerzijds, een beheerscomite, dat een orgaan
is van dat Fonds, beschikt over alle
bevoegdheid welke noodzakelijk is voor
het beheer hiervan en dat de administrateur-generaal onder zijn toezicht en zijn
controle zorgt voor de werking van het
organisme, en, anderzijds, dat de beheersrekeningen door de bevoegde minister worden goedgekeurd, kunnen de
bevoegdheid van het Rekenhof t.a.v.
deze ambtenaar niet uitsluiten.
16 oktober 1975.
215
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HoOFDSTUK

HOOFDSTUK I.
WERKNEMERS.

1. vVm·knemers. Graverij.
Tewe1·kstelling als mijnwe1·ke1·. - Bewijs
van de tewe1·kstelling als onde1·gmndse of
boveng1·ondse mijnwerke1·. - Jlll odaliteiten. - Voor de berekening van het rustpensioen voor werlrnemers kan het bevvijs van de tewerkstelling als ondergrondse of bovengrondse mijnwerker
slechts worden geleverd volgens de aanduidingen hieromtrent voorkomen op de
rekening of op de andere administratieve
documenten -vvelke de voorzorgskassen
voor elke aangeslotene bezitten. (Art. 15
K.B. nr. 50 van 24 oktober 1967;
art. 32, § 2, lid 4, K.B. van 21 decem.ber 1967.)
10 september 1975.
55
2. Werkneme1·s. Gmve1·ij.
Tewe1·Tcstelling als mijnwe1'ke1·. - Bepalingen inzake bewijslevM·ing van de tewerkstelling als onde1•gmndse of boveng1·ondse
mijnwM'kM·. - Bepalingen van openba1·e
orde. - De bepalingen inzake bewijslevering van de tewerkstelling als ondergrondse of bovengrondse mijnwerker
voor de berekening van het rustpensioen
van een werknemer raken de openbare
orde. (Art. 15 K.B. nr. 50 van 24 oktober 1967 ; art. 32, § 2, lid 4, K.B. van
21 december 1967.)
10 september 1975.
55
3. - Loont1·elckenden.
vVerkneme1·
die een 1'Ustpensioen geniet op grand van
een definitieve administ1·atieve beslissing.
- TfTe1·knemer die een nieuwe aanm·aag
indient. - Beslissing OVM' deze aanm·aag.
- Aanvang. - Wanneer de werlmemer
die een rustpensioen geniet op grand
van een definitieve administratieve beslissing een nieuwe aanvraag indient,
kan de beslissing over deze aanvraag
eerst ingaan de eerste clag van de maand
volgend op die tijdens welke de aan-

vraag is ingediend. (Art. 21 K.B. van
21 december 1967 tot vaststelling ,van
het algen:teen reglement betreffende het
rust- en overlevingspensioen voor werknemers.)
17 decen:tber 1975.
476

4 . - vVe1'lcnemM'8. - A1·beidspM·ioden.
Gelijkstelling. A1·beidsongeschiktheid. Voo1·waa1·de dat de we1·kneme1·
de bij de wetgeving inzake ziekte- en invaliditeitsve1'Zekering bepaalde ttitke1·ingen
geniet. - D1·aagwijdte. - Vi!anneer het
slachtoffer van een ongeval de bij de
wetgeving inzake ziekte- en invalicliteitsverzekering bepaalde uitkeringen
niet geniet omclat het van de aansprakelijke cler·de of cliens verzekeraar een
vergoeding ontvangt die minstens gelijk
is aan die uitkeringen, wordt de periode
van arbeidsongeschiktheid niet gelijkgesteld met arbeidsperioden voor de
berekening van het werlmemerspensioen. (Art. 34, § l, B, 1°, en § 2-2, K.B.
van 21 december 1967.)
28 januari 1976.
624

HOOFDSTUK II.
ZELFSTANDIGEN.

5. - Zelfstandigen. - Ingangsdatum
van het ovedevingspensioen. - Begrip.
- De ingangsdatum van het rust- en
overlevingspensioen van een zelfstandige
is in de regel de dag waarop het pensioen werkelijk wordt uitgekeerd en niet
de eerste dag van de maand nadat de
pensioenaanvraag werd ingediend. (Artikelen 3, §§ 1 en 3, en 30bis ICB. ill. 72
van 10 november 1967.)
21 januari 1976.
602
6. - Zelfstandigen. - Pensioen niet
ingegaan. - Onteigening ten algemenen
nutte na aanm·aag om pensioen. - Gevolg. - Indien onteigening ten algemenen nutte van een onroerend goed, waar
van een zelfstandige eigenaar is, plaatsheeft nadat hij zijn aanvraag om een
pensioen heeft ingediend, doch voordat
clit pensioen is ingegaan, komt deze
onteigening in aanmerking voor de berekening van de inkomsten van de aanvrager. (Art. 27, § 5, K.B. nr. 72 van
10 november 1967.)
21 januari 1976.
602

7. Zelfstandigen.
Helpe1·s. Echtgenoot van een zelfstandige. - Echtgenoot die geen 1'ttstpensioen van helper
geniet. - De echtgenoot of de echtge-

SAMENHANG. -

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN.

note van een zelfstandige kan niet worden beschouwd als helper, zelfs indien
hem of haar een deel van de bedrijfswinsten overeenkomstig de belastingwet wordt toegekend en kan dus noch
onderworpen worden aan het sociaal
statuut der zelfstandigen noch een rustpensioen van helper genieten. (Artt. 6
en 7 K.B. nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut
der zelfstandigen; art. I K.B. nr. 72
van 10 november 1967 betreffende het
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rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.)
3 maart 1976.
756
HOOFDSTUK III.
VRIJWILLIG VERZEKERDEN.

HOOFDSTUK IV.
GEWAARBORGD INKOMEN
VOOR BEJAARDEN.

s
SAMENHANG.
1. - Strafzaken. - Samenhang tussen
verscheidene misdrijven. Gelijktijdige
ve?·volging. - Gevolg voo1· de bevoegdheid
van de kennisnemende rechte?". - Wanneer op grond van verscheidene misdrijven wegens samenhang of onsplitsbaarheid voor dezelfde rechter vervolgingen
worden ingesteld, moeten zij samen berecht worden door deze rechter die zich
dus niet voor de ene bevoegd en voor
de andere onbevoegd kan verldaren zonder vast te stellen dat de misdrijven noch
samenhangend noch onsplitsbaar zijn.
12 januari 1976.
529
2. - Strafzaken. - Ge1·echtelijk TVetboidc.- A?·tikel155, lid 2.- Samenhang
te beom·delen op g?"Ond van de m·tikelen 226 en 227 van het Wetboek van stmfvm·dering en niet op g?'ond van a?'tikel 30
van het Ge1·echtelijk Wetboek. - De in
artikel 155, lid 2, van het Gerechtelijk
\Vetboek bedoelde samenhang moet beoordeeld worden op grond van de artikelen 226 en 227 van het Wetboek van
strafvordering en niet op grond van
artikel 30 van het Gerechtelijk Wetboek.
(Art. 2 G.W.)
9 rnaart 1976.
788

3 . - Stmfzaken.- Beg?'ip.- Samenhang tussen verscheidene misdrijven
vloeit voort uit het verband tussen deze
rnisdrijven dat van die aard is dat zij
voor een goede rechtsbedeling samen
en door dezelfde rechter rnoeten worden
berecht. (Artt. 226 en 227 Sv.)
15 rnaart 1976.
812
4. - Stmfzaken.
Samenvoeging of
splitsing van gedingen. Vereiste van
een goede ?'echtsbedeling. - Beom·delings-

bevoegdheid van de feitenrechte?'. - G?·enzen. - De feitenrechter beoordeelt soeverein, onder voorbehoud van de eerbiediging van de rechten van de verdediging, of voor een goede rechtsbedeling
gedingen moeten samengevoegd of gesplitst worden. (Artt. 226 en 227 Sv.)
15 maart 1976.
812
SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN.

Stmfzaken. Misd?'ijven opgeleve1·d
dam· een enkel feit of door afzonderlijke
feiten. - Beoo1·deling dam· de feitem·echter.- De feitenrechter beoordeelt soeverein of de bewezen verldaarde misdrijven
worden opgeleverd door een enkel feit
of door afzonderlijke feiten. (Art. 65
S.W.)
15 juni 1976.
1150
SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN.
1. - Legaat «de 1·esiduo )). - Rechten
van de eerste begiftigde. - Behoudens
andersluitend beding van de erflater,
kan de eerste begiftigde in geval van
een legaat de ?'esidtw niet beschikken
over de aldus bij testament gegeven goederen.
29 maart 1976.
870
2. - Legaat «de ?'esidtw )), - Wettelijkheid. - Voo?·wam·de. - Het legaat
de ?'esidtw, dat in beginsel de eerste begunstigde niet toestaat bij testament
over de goederen te beschikken, is geen
verboden erfstelling over de hand, aangezien het niet insluit dat de goederen
onvervreen1.dbaar zijn en de zodus opge-
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SCRIP.

~

SCHEEPVAART.

legde beschikkingsbeperking hieruit
voortvloeit dat de erflater beschikt heeft
over goederen die nog in het bezit zouden zijn van de eerste begunstigde op
het ogenblik van diens overlijden. (Artikel 896 B.W.)
29 maart 1976.
870
3. ~ Sohenking.
Gezamenlijke aankoop door de eohtgenoten van het on1·om·end
goed dat zij bewonen. ~ Soheiding van
goederen met beding dat de eohtgenoten
geaoht worden dag voor dag htm bijdrage
geleve1·d te hebben in de lasten van de
huishouding zonder enige rekening of
kwijting onder elkaa1·. ~ Eohtsoheiding.
~ Her1·oeping door de eohtgenoot van de
om·eohtstreekse sohenking aan zijn eohtgenote van de helft van de prijs welke hij
van zijn geld heeft betaald vom· de aankoop
van het onroerend goed. Vaststelling
door de 1'eohter dat de eohtgenoten voor
een gelijk deel hadden bijgedmgen in de
lasten van de huishouding. - Beslissing
dat de bewee1·de sohenking niet bewezen is.
- Wettelijkheid. - Wanneer echtgenoten, die onder het stelsel van scheiding
van goederen zijn gehuwd met een beding dat zij geacht worden dag voor dag
hun bijdrage geleverd te hebben in de
lasten van de huishouding en dat zij
niet onderworpen zijn aan enige rekening of kwijting onder elkaar, samen
een onroerend goed hebben gekocht dat
zij bewonen en de man, na de echtscheiding, verklaart dat hij de onrechtstreekse
schenking herroept die hij aan zijn echtgenote zou gedaan hebben en die bestaat
uit de helft van de prijs welke hij van
zijn geld heeft betaald voor de aankoop
van het huis, en terugbetaling ervan
vordert, kan de rechter, die vaststelt
dat de echtgenoten dag voor dag gelijkelijk bijgedragen hebben in de lasten van
de huishouding, de een met bedrijfsinkomsten, de andere door verzorging van
het gemeenschappelijke kind alsmede
materiele en intellectuele bijdragen waarvoor zij als vrouw aan de haard geen
geld heeft gekregen, wettelijk eruit afleiden dat het bewijs van de beweerde
onrechtstreekse schenking niet is geleverd.
22 april 1976.
949

SCHIP. -

SCHEEPVAART.

1. - Algemeen reglement van de bevaarbare waterwegen. Overtredingen.
- Verja1·ingstermijn. - De overtredingen van het koninklijk besluit van

15 oktober 1935 houdende algemeen
reglement van de bevaarbare waterwegen van het Rijk zijn strafbaar met
correctionele straffen, zodat zij na drie
jaar verjaren. (Art. 21 wet van 17 april
1878; art. 100 K.B. van 15 oktober
1935.)
20 oktober 1975.
228
2. Binnenvaart.
Aanvaring te
wijten aan de sohipper. ~Schipper nook
eigenaar nook medeeigenaar van het sohip.
~ Aanspmkelijkheid van de sohipper
wegens de sohade aan het kunstwerk. Dmagwijdte. - De schipper die noch
eigenaar noch medeeigenaar van het
schip is en die door zijn schuld een aanvaring veroorzaakt is verplicht de schade
volledig te vergoeden, zelfs indien voor
de eigenaar van het schip de vergoedingsverplichting tot de waarde van het schip
is beperkt.
13 januari 1976.
539

3. - Soheepvaart?·eglement op de Beneden-Zeesohelde, goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 27 september 1926, artikel 47. ~ Toepasbaarheid van bepalingen
van het reglement in bijzonde1·e omstandigheden. - Begrip. - Krachtens artikel 4 7 van het scheepvaartreglement op
de Beneden-Zeeschelde, goedgekeurd bij
het koninklijk besluit van 27 september
1926, moet de schipper, bij het nakomen
en uitleggen van de voorschriften van
hoofdstuk V van dit reglement, rekening houden met alle gevaren der scheepvaart, daarin begrepen dat van aanva:
ring, alsmede met de bijzondere omstandigheden die ter voorkoming van een
onmiddellijk gevaar een afwijking van
bedoelde bepalingen noodzakelijk kunnen maken.
16 maart 1976.
829
4. ~ Binnenvaart. - Bevraohting. Oveeenkomst gesloten tussen de vervoerder
en de gead1·esseerde, koper van de waar.
Oognossement ter uitvoering van de
voorajbestaande bevraohting opgesteld door
de sohipper en de lader. - Bedingen van
het oognossement welke ajwijken van de
bepalingen van de bevmohting.- R:unnen
niet worden tegengeworpen aan de partij
in de bevraohtingsovereenkomst die de
koopwaa1• ter bestemming in ontvangst
neemt. - Hoewel het cognossement dat
ter uitvoering van de bevrachting is
opgesteld, bedingen bevat welke afwijken
van de bepalingen van de bevrachting,
blijven zij zonder gevolg t.a.v. de partij
die de bevrachtingsovereenkomst heeft

SOCIALE ZEKERHEID.
gesloten met de vervoerder en die, als
cognossementhouder, de koopwaar ter
bestemming in ontvangst neemt ; deze
partij is ertoe gerechtigd zich aan de in
gemeen overleg aangegane verbintenissen
van de bevrachting te houden.
19 maart 1976.
843

5. - Bewarend beslag op zeeschepen
en binnenschepen. - Bewarend beslag op
een zeeschip. Gerechtelijk Wetboek,
artikelen 1468 en 1469. - Doel. - De
artikelen 1468 en 1469 van het Gerechtelijk Wetboek bepalen op welke schepen
bewarend beslag kan worden gelegd en
welke vorderingen tot een dergelijk beslag
aanleiding kunnen geven.
10 mei 1976.
1008

6. - Bewarend beslag op zeeschepen
en binnenschepen. Bewarend beslag
op een zeeschip. - Artikel 1469 van het
Gerechtelijk Wetboek. - Beslag kan W01'den gelegd op het schip waarop de vordering betrekking heeft. - Begrip. - Overeenkomstig de bepalingen van artikel 1469 van het Gerechtelijk Wetboek
kan bewarend beslag, zoals in deze wettelijke bepaling bedoeld, o.a. worden
gelegd op het schip waarop een van de
zeevorderingen, waarvan sprake in artikel 1468 van genoemd wetboek, betrekking heeft, onverschillig of de eigenaar
van het schip of een andere persoon
instaat voor de zeeschuld.
10 mei 1976.
1008
7.
Bewarend beslag op zeeschepen en
binnenschepen. - Bewm·end beslag op een
zeeschip. - Artikel 1469, § 2, van het
Doel. De
Gerechtelijk Wetboek. bepalingen van § 2 van artikel 1469 van
het Gerechtelijk Wetboek wijken niet
af van die van § 1 van hetzelfde artikel,
in zoverre zij toestaan dat beslag wordt
gelegd op het schip waarop de vordering
betrekking heeft; zij wijzen er aileen
op dat wanneer overgave van rederschap
is geschied aan de gebruiker van het
schip of wanneer nog andere personen
dan de eigenaar van het schip instaan
voor de zeeschuld waarvoor beslag moet
worden gelegd, dit zowel kan betrekking
hebben op de andere schepen waarvan
deze gebruiker of de andere personen
eigenaar zijn, doch niet op de andere
schepen van de eigenaar dan die waarop
de vordering betrekking heeft.
10 mei 1976.
1008
SOCIALE ZEKERHEID.
HoOFDSTUK I. -

Werkneme1·s.
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HooFDSTUK II. HooFDSTUK III. -

Mijnwe1·ke1·s.
Schepelingen.

HooFDSTUK IV. - Sociaal statuut van
de zeljstandigen.
HooFDSTUK V.- Ove1•zeese sociale zekM·heid.
HOOFDSTUK I.
WERKNEMERS.

1. - Werknemers. V01·de1·ing tot
betaling van bijdmgen. - Ve1ja1·ing.
Aanvang.- De verjaring van de rechtsvordering tot betaling van de bijdragen
aan de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid gaat slechts in de dag
na de laatste dag van de termijn waarbinnen deze bijdragen door de werkgever
moeten betaald worden. (Art. 34, lid 3,
K. B. van 28 november 1969 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
15 oktober 1975.
212
HOOFDSTUK II.
Mijnwerkers.

2. - Mijnwerkers. - Nationaal pensioenfonds voor mijnwerke1·s. - Opdrachten.- Het Nationaal pensioenfonds voor
mijnwerkers, openbare instelling welke
is opgericht bij de wet van 20 augustus
1920, is krachtens de bepalingen van de
besluitwet van 10 januari 1945 ermee
belast, onder waarborg van het Rijk, te
zorgen voor de werking van de verschillende onderdelen van de sociale zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden en daartoe tussen de verschillende sectoren overeenkomstig de door
de wet bepaalde verhoudingen, o.a. de
bijdragen om te slaan welke de wet aan
degenen die de mijnen ontginnen en de
ermee gelijkgestelden alsmede aan de
mijnwerkers en . de ermee gelijkgestelden verplicht te storten aan dat Fonds.
(Wet van 20 augustus 1920 gewijzigd
bij de wet van 30 december 1924 ; besluitwet van 10 januari 1945 gewijzigd
bij de wetten van 27 maart 1951 en
28 april 1958 en het koninldijk besluit
nr. 50 van 24 oktober 1967.)
215
16 oktober 1975.
3. - Mijnwerkers. - Nationaal pensioenjonds voo1· mijnwe1•kers.
Doo1· dit
Fonds behee1·de inkomsten. - Bestanddelen van de Staatskas, in de zin van arti-
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kel 116 van de Grondwet. -De inkom.sten, die ter beschikking zijn van het
Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, een openbare insteiling welke is
opgericht bij de wet van 20 augustus
1920, en die het Fonds overeenkomstig
de voorwaarden van de wet moet beheren, zijn bestanddelen van de Staatskas,
in de zin van artikel 116 van de Grandwet, dit wil zeggen « openbare gelden ,,
die van rechtswege onder de in deze
grondwettelijke bepaling neergelegde
waarborg van toezicht en controle vallen.
16 oktober 1975.
215

4. - Mijnwerlcers.
Nationaal pensioenjonds voo1· mijnwe1'lce1·s. - De 1·elceningen moeten jaarlijks aan het Relcenhoj
tuonlen ove1·gelegd. - De rekeningen van
het Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers moeten jaarlijks voor toezicht
aan het Rekenhof worden overgelegd.
(Artt. 1, B, en 6, § 4, wet van 16 maart
1954.)
215
16 oktober 1975.
5. - JJ!Iijnwe?'lcm·s.
Nationaal pensioenJonds voor mijnwe1·lce1'S. G?"ondwet, artikel 116. Ambtenam· van dit
Fonds, 1·elcenpliehtig tegenoveT de Staatslcas. - Onde1'WD1pen aan de 1'eehtsmaeht
van het Rekenhoj, zeljs indien deze hoedanigheid hem niet 'uitdndclcelijlc bij of
lcmehtens de wet is toegelcend. - Geen
enkele grondwettelijke of wettelijke bepaling impliceert dat een ambtenaar van
het Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers niet onderworpen is aan de
rechtsmacht van het Rekenhof, als bedoeld in artikel 116 van de Grondwet,
door het feit alleen dat de hoedanigheid
van rekenplichtige tegenover de Staatskas hem niet uitdrukkelijk bij of krachtens de wet is toegekend.
16 oktober 1975.
215
6. - JVIijnwM·kers. - Nationaal pensioenjonds voo1· mijnwM·lce?'s. - Ambtenaa1' van dit Fonds, 1'elcenplichtig tegenove1' de Staatskas. }Vet van 16 maart
1954 bet1·ejjende de cont1·ole op sommige
instellingen van open bam· mtt. }Vet
van 25 ap?"il 1963 bet1·ejjencle het beheer
van cle instellingen van openbaa1' nut voor
soeiale zekeTheid.- Wet van 28 jttni 1963
tot wijziging en aanmtlling van de wet
op cle Rijkscomptabiliteit. -De wetgeve1·
heeft cloo1· aanneming van cleze wetten
gewilcl dat het Relcenhoj t.a.v. een dM'gelijlce ambtenaar de opdmchten, als becloelcl
in a?"tilcel 116 van de G?'ondwet, zou hebben. - Hoewel de wet van 16 maart

1954 betreffende de controle op sommige
instellingen van openbaar nut niet uitdrukkelijk melding maakt van de rechtsmacht van het Rekenhoft.a.v. een rekenplichtige tegenover de Staatskas, o.a.
van een ambtenaar van het Nationaal
pensioenfonds voor mijnwerkers, terwijl
zij bepaalt dat dit Hof bevoegd is om
toezicht en controle op dit Fonds uit te
oefenen, moet niettemin uit artikel 116
van de Grondwet en uit deze wet, zoals
uit de wetten van 25 april en 28 juni
1963, worden afgeleid dat het Rekenhof
t.a.v. een dergelijke rekenplichtige de
opdracht moet vervullen die eraan is
toevertrouwd door artikel 116 en die
nader wordt bepaald bij de artikelen 8
en 10 van de wet van 29 oktober 1846.
16 oktober 1975.
215

7. - JJ!IijnWM'lcers.
Nationaal pensioenfonds voo1· mijmverkers. - Administ1'atetw-genemal van dit Fonds. - Relcenpliehtige tegenove1· de Staatslcas, in de zin
van a?"tilcel 116 van de Gronclwet. - Ret
Rekenhof dat vaststelt dat de administrateur-generaal van het Nationaal
pensioenfonds voor mijnwerkers, belast
met het « dagelijks beheer " van dat
Fonds in de zin van de wet van 25 april
1963 betreffende het beheer van de
instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, de
leiding heeft van de comptabiliteit,
o.a. bevoegd is om kwitantie of clecharge
te geven van aile om welke reden ook
gestorte bedragen, om aile verrichtingen,
behalve dadingen en compromissen, te
doen teneinde de verschuldigde bedragen in te vorderen en te innen, leidt
daaruit wettelijk af dat deze ambtenaar
de hoedanigheid heeft van rekenplichtige tegenover de Staatskas, in de ziri.
van artikel 116 van de Grondwet ; de
omstandigheden dat, enerzijds, een beheerscomiM, dat een orgaan is van dat
Fonds, beschikt over aile bevoegdheid
welke noodzakelijk is voor het beheer
hiervan en dat de administrateur-generaal onder zijn toezicht en zijn controle
zorgt voor de werking van het organisme,
en, anderzijds, dat de beheersrekeningen
door de bevoegde minister worden goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van
het Rekenhof t.a.v. deze ambtenaar niet
uitsluiten.
16 oktober 1975.
215
HOOFDSTUK III.
ScHEPELINGEN.

SOEVEREINE BEOORDELING.- SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN. 1425
HOOFDSTUK IV.
SoOIAAL STATUUT
VAN DE ZELFSTANDIGEN.

8. - Sociaal statuut de1· zelfstandigen.
- Onde1'We1'ping. - Helpers. - Echtgenoot van een zelfstandige. - Geen onde1'werping. - De echtgenoot of de echtgenote van een zelfstandige kan niet
worden beschouwd als helper, zelfs indien
hem of haar een deel van de bedrijfswinsten overeenkomstig de belastingwet
wordt toegekend en kan dus noch onderworpen worden aan het sociaal statuut der zelfstandigen noch een rustpensioen van helper genieten. (Artt. 6 en 7
K.B. nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen; art. I K.B. nr. 72 van
10 november 1967 betreffende het rusten overlevingspensioen der zelfstandigen.)
3 maart 1976.
756

HOOFDSTUK V.
0VERZESE SOOIALE ZEKERHEHEID.

baar opzet. - Soeve1·eine beom·deling in
feite. - De feitenrechter beoordeelt soeverein in feite of verscheidene feiten wegens eenheid van opzet een enkel strafbaar feit opleveren. (Art. 65 S.W.)
3 februari en 20 juli 1976.
654 en 1232
SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN.

1. Oasinopersoneel. Loon. Speelbe1t1·trecht. - Aard. - Het speelbeurtrecht van 2 pet. dat in de casino's
ten laste van de winnende spelers wordt
geheven is een fooi voor het spelpersoneel ten belope van 60 pet. van clit
recht dat het huishouclelijk reglement
toekent aan de personeelsleden, zodat
de wettelijke bepalingen betreffende de
bescherming van het loon der werknemers niet geschonclen worden als de
overige 40 pet. worden besteed aan de
kosten voor het organiseren .van de
speelbeurten. (Artt. 2 en 18 wet van
12 april 1965; art. 16, 4° en 5°, K.B.
van 1 maart 1971; wet van 5 december
1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comi-

SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER.

tes.)

Stmfzaken. - Noodzakelijkheid
of raadzaarnheid van een onde?·zoeksrnaat1'egel. - Soeve1•eine beom·deling. - De
feitenrechter beoordeelt soeverein de
noodzakelijkheid of de raadzaamheid
van een bijkomende onderzoeksmaatregel.
15 september 1975.
69

2. - Kansspelen. - Wet van 24 oktobe1' 1902, artilcell. - T1oordeel. - Beg1·ip.
- De handelaar die door de verkoop,
met gewone winst, van kansspelen en
de erbij behorende prijzen, zijnde zijn
eigen verkoopartikels, de omzet van zijn
handel opdrijft, verschaft zich een voordeel in de zin van artikel 1 van de wet
van 24 oktober 1902 op het spel.
24 februari 1976.
737

1. -

2. - Bu1'ge1·lijke zaken.
Noodzaak
of oppm·t1miteit van een onde?'Zoeksrnaatregel. - Soeve1·eine beoo1·deling. - De
feitenrechter oordeelt soeverein over de
opportuniteit of de noodzakelijkheicl van
een onclerzoeksmaatregel, op grond van
gegevens die reeds op de clebatten zijn
ingewonnen.
16 januari 1976.
583

3. - Stmfzaken. - JJiisd1·ijven opgeleve1·d dam· een enkel feit of doo1· afzonde1·lijke feiten. Beoordeling dam· de
feitenrechte?'. - De feitenrechter beoordeelt soeverein of de bewezen verklaarde
misdrijven worden opgeleverd door een
enkel feit of door afzonderlijke feiten.
(Art. 65 S.W.)
15 juni 1976.
1150

. 4. -

Stmfzaken. -

Een enkel stmf-

18 februari 1.976.

716

3. - Exploitatie van kansspelen. Toekennen doo1· de exploitant van penningen aan de spele1·. Toekennen door
een onweerlegbaar wettelijk ve1•rnoeden gekwalijicee?'d als vmTijking of stoffelijk
voo1·deel. Toekenning wam·door het
spel ongeoo1·loofd wordt. - Uit de voorbereiding van de wet van 22 november
1974 tot wijziging van artikel 1 van de
wet van 24 oktober 1902 op het spel,
aangevuld bij de wet van 19 april 1963,
blijkt dat de wetgever, door een onweerlegbaar vermoeden, het toekennen van
penningen, voorwerpen of titels van
welke aard ook - als zodanig - heeft
gekwalificeerd als verrijking of stoffelijk
voordeel, ongeacht het recht dat zij
vertegenwoordigen, waardoor hij het
spel ongeoorloofd heeft willen maken,
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SPOORWEGVERVOER. -

zelfs indien dergelijke toekenning uiteindelijk slechts het recht verleent om verder te spelen.
12 april 1976.
933

SPOORWEGVERVOER.
I nte1·nationaal goederenver kee1· per
spoorweg. - Internationale overeenkomst
van: Bem van 25 februari 1961 (O.I.M.,
art~kel 31), goedgekeurd bij de wet van
4 maart 1964. - Fmjaitaire beperking
van d~ ver_goeding dam· de spoo1·weg verschuld~gd ~n geval van volledig of gedeeltelijk ve1·lies van de ve1·voe1·de goederen.
Gegroepeenl vervoer. Toepassing
van de bepe1·king op elk afzondM·lijk beschouwd calli. - Bij internationaal vervoer per spoorweg, met een enkele vrachtbrief, zonder aanwijzing van de aard of
de waarde en zonder aangifte van het
belang bij de aftevering van verschillende
calli's van verscheidene verzenders voor
verscheidene bestemmelingen, doch gegroepeerd door een commissionair die
slechts een globaal gewicht heeft opgegeven en een enkele bestemmeling die
~et de levering is belast, is de vergoedmg, welke de spoorweg aan de eindbestemmeling van een der calli's moet
betalen, bij volledig of gedeeltelijk verlies, na bewijslevering van de waarde
van de goederen, in de regel beperkt tot
100 goudfrank per ontbrekend kilogram
bru~ogewicht van deze colli, ongeacht het
gewwht van de andere calli's. (Internationale Overeenkomst betreffende het
goederenverkeer per spoorweg [O.I.M.,
art. 31], op 25 februari 1961 te Bern
ondertekend en goedgekeurd bij de wet
van 4 maart 1964.)
3 juni 1976.
1111

SPRINGSTOFFEN.
Inbreuk op de springstoffenwetgeving.
Verzwarende omstandigheid dat de
overtreding lichamelijk letsel tot gevolg
heeft gehad. - Begrip. - Een inbreuk
op de springstoffenwetgeving is gepleegd
met de verzwarende omstandigheid dat
de overtreding lichamelijk letsel tot gevolg heeft gehad, wanneer het letsel zich
zonder die inbreuk niet zou hebben voorgedaan, zoals het in werkelijkheid is ontstaan. (Art. 7 wet van 28 mei 1956.)
523
6 januari 1976.

STEDEBOUW.

1. -

Uitvoering of instandhouding van

STEDEBOUW.

werken zonde1· vergunning. - Beslissing
waarbij, op vm·dering van de bevoegde
ove~he~d, wo1·dt bevolen de plaats in de
vor~ge staat te he1·stellen. Rechten van
de burgerlijke pMtij. - Wanneer werken
zonder vergunning zijn uitgevoerd of in
stand gehouden en, op vordering van
de bevoegde overheid, is bevolen de
plaats in de vorige staat te herstellen
~ijn de rechten van de burgerlijke partij:
In geval van rechtstreeks herstel, beperkt tot de door de bevoegde overheid
gekozen wijze van herste1, onverminderd
h:t recht om vergoeding van schade te
eisen. (Art. 65, § 1, laatste lid, wet van
29 maart 1962.)
30 september 1975.
135
2.- Wet van 29 maart 1962, artikel25.
- Onteigening. - De eigenaar heeft het
recht te vmgen om belast te worden met
de uitvoering van de voor de ordening
vereiste werken.- Termijn voor indiening
van de aanvraag. - Krachtens artike1 25
lid 3 en 4, van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedebouw, moet de
eigenaar die het recht heeft te vragen om
belast te worden met de uitvoering van
de voor een ordening vereiste werken, op
straffe van verval, zijn aanvraag indienen
binnen drie maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het
koninklijk besluit tot goedkeuring van
het onteigeningsplan.
30 oktober 1975.
281
3.- Wet van 29 maart 1962, artikel 25.
- Onteigeningen. - Recht voor de onteigenende overheid, op verzoek van een persoon die met de ordening van een strook
is belast, de daartoe vereiste onmerende
goederen te onteigenen. V oorwam·den
voo1• de uitoefening van dit recht. · Krachtens artikel 25, lid 6, van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw, mag een onteigenende overheid, op verzoek van een persoon die
met de ordening van een strook is belast
de daartoe vereiste onroerende goedere~
niet onteigenen indien de bij lid 3 en 4
van genoemd artikel gestelde voorwaarden niet vervuld zijn, zelfs wanneer de
onderhandse verkrijging daarvan onmogelijk blijkt te zijn.
30 oktober 1975.
281

4. - Wet van 29 maart 1962, arti70bis. Gemeentebelasting op de
bebouwde percelen beg1•epen in een
niet vervallen ve1·kaveling. - Ontheffing
k~l
n~et

STEDEBOUW.

ten gunste van nationale en plaatselij ke
maatschappijen vooT volkswoningbouw. Ontheffing heeft enkel bet1·ekking op de
bouwmaatschappijen tot nut van het algemeen. - De belastingontheffing welke
artikel 70bis van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedebouw, in
deze wet ingevoegd bij artikel 26 van
de wet van 22 december 1970, invoert
ten gunste van de nationale en plaatselijke maatschappijen voor volkswoningbouw, heeft slechts betrekking op de
nationale en plaatselijke maatschappijen
waarvan sprake in hoofdstuk II van de
Huisvestingscode vervat in het koninklijk besluit van 10 december 1970,
bevestigd bij de wet van 2 juli 1971.
20 november 1975.
359

5. - Wet van 29 maaTt 1962, attikel 70bis. Gemeentebelasting op de
niet bebouwde pe1·celen in een niet veTvallen veTkaveling. - Eigenaat die twee
aang1•enzende pe1·celen veTwm·ven heeft op
ve1·schillende data. - Omstandigheid dat
hij zondeT ondm·bTeking van zijn goed
geb1·uik heejt gemaakt en het genot gehad
heejt zoals van een enkele eigendom sinds
de dag waa1·op hij het goed in gebTuik
had genomen. - De twee vToege1' gescheiden pe~·celen woTden daa1·doo1' niet opnieuw
samengevoegd. - W anneer een eigenaar
de twee aangrenzende perce1en van zijn
goed op verschillende data heeft verworven, deze percelen op die data niet
bebouwd en begrepen waren in een niet
vervallen verkaveling en hij later slechts
op een van de percelen heeft gebouwd,
valt uit artikel 544 van het Burgerlijk
W etboek niet af te leiden dat door het
feit, dat hij zonder onderbreking van
zijn goed gebruik heeft gemaakt en het
genot gehad heeft zoals van een enkele
eigendom sinds de dag waarop hij het
goed in gebruik had genomen, voor de
toepassing van artikel 70bis, § 1, van
de wet van 22 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening
en de stedebouw, dat in deze wet is
ingevoegd bij artikel 26 van de wet van
22 december 1970, vanaf die laatste
laatstgenoemde datum de twee vroeger
gescheiden percelen opnieuw samengevoegd werden.
20 november 1975.
363
6. - Wet van 29 maaTt 1962, aTtikel 70bis. Gemeentebelasting op de
niet bebouwde peTcelen begTepen in een
niet veTvallen ve~·kaveling. EigenaaT
die de twee aang1·enzende pe1·celen van
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zijn goed ve1'W01'Ven heeft op veTschillende
data. - Besluit van de bestendige deputatie van een pTovinciemad waaTbij beslist wm·dt dat hij de belasting ve1'schuldigd is doo1· 1·ekening te houden met de
ve1·deling in pe1•celen zoals zij bestond op
de data waa1·op de peTcelen achteteenvolgens veTwo1·ven zijn. - Geen schending
van attikel 70bis, § 1, van de wet van
29 maaTt 1962. - Wanneer een eigenaar de twee aaneengrenzende percelen
van zijn goed op verschillende data heeft
verworven, deze perce1en op die data
niet bebouwd en begrepen waren in een
niet vervallen verkavelingen hij later
slechts op een van de percelen heeft
gebouwd, wordt artikel 70bis, § 1, van
de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening
en de stedebouw, dat in deze wet is
ingevoegd bij artikel 26 van de wet van
22 december 1970, niet geschonden door
het besluit van de bestendige deputatie
van een provincieraad dat, om te beslissen dat deze eigenaar de belasting verschuldigd is welke een gemeente heft
op de niet bebouwde percelen begrepen
in een niet vervallen verkaveling, rekening houdt met de verdeling in percelen
zoals zij bestond op de data waarop de
percelen achtereenvolgens verworven
werden.
20 november 1975.
363
ATtikel 70bis van de wet van
VeThinde1·t niet dat
de openbm·e bestu1·en binnen hun bevoegdheid de vooT het algemeen belang veTeiste
Noch arti1·eglementen vaststellen. kel llO, lid 2, van de Grondwet, noch
artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek,
noch artikel 70bis van de wet van
29 maart 1962 verhinderen dat de openbare besturen binnen hun bevoegdheid
de voor het algemeen belang vereiste
reglementen en met name de belastingreglementen vaststellen, zelfs indien door
de uitvoering ervan de uitoefening van
een van de gewone kenmerken van de
eigendom beperkt wordt.
20 november 1975.
363
7. -

29 maa1·t 1962. -

8. - UitvoeTing van bouwweTken zande?' veTgunning. - VeTom·deling tot het
betalen van een geldsom, gelijk aan de
mee1·wam•de die het goed dooT het misdTijj
heejt veTk1·egen. V oTdeTing van de
gemachtigde ambtenaa1· of van het college
van bu1•gemeeste1· en schepenen, met hun
gezamenlijk akkooTd, veTeist. Niet
veTeist dat bedoelde oveTheden pa1·tij zouden zijn in het geding. - Zienswijze van
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die ove1•heden, lcenbaar gemaakt in de
st~dcken van de Techtspleging, volstaat.
Hoewel, in geval van veroordeling wegens de uitvoering van bouwwerken zonder vergunning, de rechter de betaling
van een geldsom, gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf
heeft verkregen, niet kan bevelen dan
op vorderi:ng daartoe van de gemachtigde
ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen, doch met hun
gezamenlijk akkoord, is geenszins vereist
dat bedoelde overheden partij zouden
zijn in het geding ; het volstaat dat htm
zienswijze, zij het bij eenvoudige brief,
duidelijk kenbaar is gemaakt in de stukken van de rechtspleging. (Art. 13 wet
van 29 maart 1912 gewijzigd bij art. 21
van de wet van 22 december 1970.)
24 februari 1976.
739
9, - Wet van 29 mam·t 1962, a1'tikel 65.
- Vo1'de1·ing tot he1·stel. - Aa1'd van de
beslissing. - De beslissing over de vordering tot herstel bedoeld in artikel 65,
§ I, van de wet van 29 maart 1962 behoort tot de uitoefening van de strafvordering. (Impliciete oplossing.)
9 maart 1976.
784

10. Uitvoe1·ing van weTken zoncle1·
bouwve1·gunning. - Herstel van de plaats
in de v01'ige staat. - Het he1·stel van de
plaats in de vorige staat lean niet W01'clen
bevolen clan op vo1·clering van de gemachtigcle ambtenaa1· of van het college van
burgemeeste1· en schepenen. - W mmeer
werken werden uitgevoerd zonder bouwof verkavelingsvergunning, kan het herstel van de plaats in de vorige staat niet
worden bevolen dan op vordering van
de gemachtigde ambtenaar of van het
college van burgen1eester en schepenen.
(Art. 64 en 65 wet van 29 ma.art 1962.)
15 jtmi 1976,
ll46
11. Uitvoe1·ing of hanclhaving van
we1·ken met oV61't1·eding van de voo1'sch1·iften van de wet van 29 maaTt 1962. He1·stel van de plaats in de vo1·ige staat.
- Voo1·wam·clen. - De rechter die een
veroordeling uitspreekt op grond van
een overtreding van artikel 64 van de
wet van 29 maart 1962 mag slechts bevelen dat de plaats in de vorige staat hersteld wordt als hij vaststelt dat deze
maatregel nog nodig of verantwoord is
om de gevolgen van de overtreding te
doen verdwijnen. (Art. 65 wet van
29 maart 1962.)
ll47
15 juni 1976.

STRAF.
1.
Opcleciemen. Feiten v66r
10 januari 1970 gepleegcl. Gelclboete
ve1·hoogcl met 290 deciemen, - Onwettelijkheicl. - Onwettelijk is de beslissing
die de geldboete wegens een misdrijf
dat v66r 10 januari 1970 is gepleegd,
met 290 deciemen verhoogt. (Wet van
5 maart 1952, gewijzigd bij die van
22 december 1969.)
27 oktober 1975 en 15 maart 1976.
263 en 816

2. - A1·tikel 59 en 60 van het Strafwetboek. - Rechter die wegens V61'scheiclene misclrijven V61'schillencle stmjjen uitsp1'eekt. - Beslissing die impliceM't clat
cleze misclrijven clo01· afzond61·lijke feiten
worden opgeleve1"cl. De rechter die
wegens verscheidene misdrijven verschillende straffen uitspreekt, beslist zodus
dat deze misdrijven door afzonderlijke
feiten worden opgeleverd. (Artt. 59· en
60 S.W.)
4 november 1975.
301
3, Gelclboete. Opdeciemen. ~
Wet van 22 clecembe1" 1969. - OnzekM·heid omtTent het feit of het misd1·ijf v66r
of na de inwe1·kingt1·ecling van cleze wet
is gepleegcl. - Niet wettelijk ge1'echtvaa1'cligde toepassing van cleze wet. - Niet
wettelijk gerechtvaardigd is de toepassing, op een geldboete, van de verhoging
met 290 decimes, ingevoerd bij de wet
van 22 december 1969, wanneer de vaststellingen van de beslissing in het onzekere laten of het misdrijf gepleegd is
v66r 10 januari 1970, dag waarop deze
wet in werking is getreden, of daarna.
9 december 1975.
442

4. - Best1mnlm· die ve1·vallen verklaa1'cl
is van het 1·echt tot sht1'en en die bij · de
g1·ijjie1' van het gerecht dat de beslissing heeft
~titgesp1'oken de vm·eiste st~tlclcen niet binnen de gepaste tijd inleve1·t of doet toelcomen. - Overt1·eding van artikel 46, § 1,
van de wet bet1·ejjencle de politie ove1· het
wegve1·keer. Toe te passen st1·aj. W anneer een bestuurder die vervallen
verklaarcl is van het recht tot sturen
zijn rijbewijs, leevergunning er~ zijn
iclentiteitskaart of het als zodamg geldencl bewijs niet binnen de gepaste tijd
bij de griffier van het gerecht clat de
beslissing heeft uitgesproken inlevert of
doet toekomen, worclt hij gestraft met
een gevangenisstraf van een dag tot een
maancl en tot een geldboete van l 0 tot
500 frank of met een van cleze straffE:m

STRAF.
alleen ; . de wet stelt op dit misdrijf geen
vervallenverklaring van het recht tot
sturen. (Art. 46, §§ l en 8, wet betreffende de politie over het wegverkeer.)
22 decem.ber 1975.
499

5. Inb1·euken op het ministe1·ieel
beshtit van 8 decembe1· 1944 dat de houdeTs van dmnkgelegenheden de ve!']Jlichting oplegt de prijzen van de d1·anken aan
te p.lakken. - Toe te passen stmffen. De inbreuken op het ministerieel besluit
van 8 december 1944, dat de bonders
van, -drankgelegenheden de verplichting
oplegt de prijzen van de dranken aan
te plakken, zijn strafbaar met de straffen bepaald bij de besluitwet van 22 januari 1945 betreffende de economische
reglen~entering en de prijzen, en niet met
de bij artikel 60 van de wet vari 14 juli
1971 betreffende de handelspraktijken
bepaalde straffen, (Impliciete oplossing.)
20 januari 1976.
592
6. -'---- .Ve1·vangende gevangenisstmf. Mate1·iele samenloop van wanbed1·ijven. ___:
Samenvoeging van de ve1·vangende gevangenisstmjjen. - JJ;fag, in p1·incipe, zes
maand niet ove1·schl'ijden. - Behoudens
bijzondere wettelijke bepaling mogen de
vervangende gevangenisstraffen, uitgesproken in geval van samenloop van
misdrijven, zes n1.aancl niet overschrijden. (Artt. 40 en 60 S.W.)
20 januari 1976.
592
7. - TTalsheid in gesclwiften en geb1·uik
van valse st~tkken. Gepleegd cloo1· een
openbaar officim· of ambtenaar in de tiitoefening van zijn becliening. - Hoofclzakelij ke cleelneming aan die misclrijven clam·
een persoon die zelf geen openbam· officie!'
of ambtenaa1· is. - Op de mecleclacler toepasselijke stmffen. Hoofdzakelijke
deelneming aan een valsheid in geschriften gepleegd door een openbaar officier
of ambtenaar in de uitoefening van zijn
bediening en aan het gebruik van het
aldus valselijk opgemaakt stuk, zelfs
door een persoon die zelf geen openbaar
officier of ambtenaar is, wordt gestraft
met de bij de artikelen 193, 194, 195,
197, 213 en 214 van het Strafwetboek
gestelde straffen.
20 januari 1976.
594
8. DeseTtie gepleegcl in VTeclestijcl
doo1· een officie!' in actieve clienst. - TT e!'zachtende omstancligheclen. Toepasselijke stmf. - Wanneer een officier in
actieve dienst desertie heeft gepleegd in
vredestijd en de rechter verzachtende
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omstandigheden aanneemt, bedraagt het
ma:lo..rimum van de toepasselijke straf, bij
het ontbreken van een van de bij artikel 28 van de wet van 14 januari 1975
houdende het tuchtreglement van de
Krijgsmacht bepaalde omstandigheden,
twintig dagen zwaar arrest. (Artt. 43,
lid 1 en 3, 58 en 59, lid 1 en 7, Militair
Strafwetboek; artt. 22, § l, 2o, cl, en 28
wet van 14 januari 1975.)
20 januari 1976.
595
9. - TT e1·vallenve1· klm·ing van het !'echt
tot sturen als stmf ttitgesp1·oken. - Be-.
stanclcleel van de stTaf. - De vervallenverldaring van het recht een voertuig
of een luchtschip te besturen of een rijdier te geleiden, welke · 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.
3 en 10 februari 1976.
656 en 677

10. vVet tot besche1·ming van de
maatschappij. Te1·beschikkingstelling
van de Rege1·ing met toepassing van m·tikel 22 of 23 van die wet. - Stmf. Terbeschikkingstelling van de Regering
met toepassing van artikel 22 of 23 van
de wet· tot bescherming van de maatschappij levert een straf op.
17 februari 1976.
707
11 .. - Beklaagcle wegens een miscl1·ijf
naar de politie1·echtbank venvezen. Aanneming van ve1·zachtencle omstancligheclen. - Oo1·rectionele stmj. - Onwettelijkheid. - Wanneer de beldaagde wegens een wanbedrijf naar de politierechtbank werd verwezen bij een beschild,ing
van de raadkamer waarin verzachtende
omstandigheden worden aangegeven, mogen noch de politierechtbank noch de
in hager beroep rechtcloencle correctionele
rechtbank hem voor clit misclrijf een
correctionele straf opleggen. (Artt. 4 en 5
wet van 4 oktober 1867.)
9 februari en 8 maart 1976.
675 en 772

12. - A1·tikel 65 van het Stmfwetboek.
Bepaling die de 1'echte1· die lcennis
neemt van de strafvo!'cle!'ing ve1-plicht
slechts een enkele st1·af ttit te sp1·eken,
wanneeT een gebrek aan voo1·zichtigheicl
of voorzorg, clat als oncle1·scheiclen miscl1·ijf
stmfbaar is gestelcl, een bestanclcleel opleve1't van een miscl1•ijf ttit onvoorzichtigheicl.
- Wanneer het gebrek aan voorzichtig-
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heid of voorzorg, dat een bestanddee1
is van een misdrijf uit onvoorzichtigheid,
bovendien het voorwerp uitmaakt van
een of meer afzonderlijke te1ast1eggingen, is de rechter ertoe gehouden, in
geval van onsplitsbaarheid en met toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek, slechts een enkele straf, namelijk de zwaarste, uit te spreken.
2 april 1976.
890

13. - Veroordeling wegens een gecorrectionaliseerde misdaad. - Veroordeling
tot ontzetting uit de rechten van a1·tikel 31
van het Strafwetboek. Levenslange
ontzetting. - Onwettelijkheid. - Correctioneel veroordeelden kunnen tot ontzetting uit de rechten van artikel 31
van het Strafwetboek slechts worden
veroordeeld als zij wordt uitgesproken
voor een termijn van vijf tot tien jaar,
zelfs indien de criminele straf in een
gevangenisstraf is omgezet. (Artt. 33
en 84 S.W.)
5 april 1976.
899
14. - Ontzetting uit de rechten van
artikel 31 van het Strafwetboek. - Strafwetboek, artikel 378. - Draagwijdte. Artikel 378, lid 1, van het Strafwetboek
beoogt niets anders dan de rechter ertoe
te verplichten, in de gevallen van hoofdstuk V, titel VII, Boek II, ontzetting
van de in de nummers 1, 3, 4 en 5 van
artikel 31 van het Strafwetboek genoemde rechten uit te spreken; krachtens dat artikel mag die ontzetting niet
worden uitgesproken voor een termijn
van meer dan tien jaar. (Artt. 31 en
378, lid 1, S.W.)
5 april 1976.
899

15. - Inbreuk op artikel 30 van de
wetten betreffende de politic over het wegve?·keer. Geldboete van minder dan
500 frank. - Onwettelijke straf. - Beneden het wettelijk minimum en derhalve onwettelijk is de veroordeling tot
een geldboete van minder dan 500 frank,
wegens inbreuk op de gebruiksvoorwaarden van de leervergunning vastgesteld
in artikel 30 van de wetten betreffende
de politie over het wegverkeer.
3 mei 1976.
983
16. - Overt?·eding van de bijzonde1·e
wetten of verordeningen. - Verzachtende
omstandigheden. - Lichtere stmf dan het
bepaalde minimum, enkel en alleen indien
daarin uitd1·~tkkelijk bij die wetten of
ve1·ordeningen wordt voorzien. - Inzake
overtredingen van bijzondere wetten en

verordeningen, zelfs in geval van verzachtende omstandigheden, kan slechts
dan een lichtere straf dan de bepaalde
minimumstraf worden opgelegd, indien
daarin uitdrukkelijk bij die wetten of
verordeningen wordt voorzien.
3 mei 1976.
983

17.- Inb1·euk op het wegverkeersreglement. - Geldboete van 5 frank. - Geen
vaststelling dat er een ve1·zachtende omstandigheid bestaat. Onwettelijkheid.
- Onwettelijk is de geldboete van minder dan 10 frank wegens overtreding van
het wegverkeersreglement, indien de beslissing niet vaststelt dat er een verzachtende omstandigheid bestaat. (Artikel 29 wet betreffende de politie over
het wegverkeer.)
3 mei 1976.
983
18.- Geldboete. - Zwaarste straf. Begrip. - Verhoging van het bedrag
van de strafrechtelijke geldboeten, met
toepassing van de wet van 5 maart
1952, gewijzigd bij de wet van 22 december 1969, verandert niets aan de
juridische aard van deze straffen ; een
geldboete van 100.000 frank zonder
opcentiemen is een zwaardere straf dan
een geldboete van 10.000 frank, vermeerderd met 290 deciemen.
28 juni 1976.
1220
19. - Wegverkeer. - Overtreding van
het wegverkeersreglement. - Overtreding
die door de Koning speciaal is aangewezen als zware overtreding. - Minimum
van de geldboete. - Bij ontstentenis van
verzachtende omstandigheden bedraagt
het minimum van de geldboete wegens
een overtreding van het wegverkeersreglement die door de Koning speciaal
als zware overtreding is aangewezen,
50 frank. (Art. 29, lid 1 en 3, van de
wet betreffende de politie over het wegverkeer, gewijzigd bij de wet van 9 juni
1975; koninklijk besluit van 12 juni
1975 tot aanwijzing van de zware overtredingen van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer.)
17 augustus 1976.
1235
20. - W anbedrijj. - Politiestraf uitgesproken. V oorwam·den van wettelijkheid. - De strafrechter bij wie een
wanbedrijf aanhangig is gemaakt mag
slechts een politiestraf uitspreken indien
voor dat wanbedrijf wettelijk verzachtende omstandigheden kunnen aangenomen worden en hij bovendien verzach-
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artt. 3 en 4 wet van I7 april I878;
artt. 4I8 en 420 S.W.)
I2 januari en 30 maart I976.
532 en 88I

tende omstandigheden in zijn vonnis aangeeft. (Art. I wet van 4 oktober I867.)
I7 augustus I976.
I235

21. - Wegverkeer. - Ovm·treding van
het wegverkeers1·eglement die door de
Koning speciaal is aangewezen als zware
ovm·treding. - Politiegeldboete uitgesp?"oken zonder vm·zachtende omstandigheden
aan te geven. - Onwettelijkheid. - Onwettelijk is de beslissing die, zonder verzachtende omstandigheden aan te geven, een beklaagde veroordeelt tot een
politiegeldbo~te wegens een door . de
Koning spemaal als zware overtredmg
aangewezen overtreding van het wegverkeersreglement. (Art. 29, lid I en
3, van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer, gewijzigd bij de
wet van 9 juni I975; koninklijk besluit
van I2 juni I975 tot aanwijzing van de
zware overtredingen van bet algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer; art. I wet van 4 oktober I867.)
I7 augustus I976.
I235

2. - Algemeen reglement voor de a1'beidsbesche1·ming of beslissingen en besluiten genomen ter uitvoe1·ing van dit
algemeen 1·eglement. - Overt1·eding doo1•
een werkgevm·. Uitoejening van de
strajv01•dering. - Bevoegd openbaar ministe?·ie. - Leden van het arbeidsauditoraat en van het m·beidsauditomat-gene?"aal. - De uitoefening van de strafvordering wegens de enkele overtreding,
door een werkgever, van de bepalingen
van het algemeen reglement voor de
arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de
besluiten van de Regent van II februari
I946 en 27 september I947, of van de
beslissingen en besluiten genomen ter
uitvoering van dit reglement, behoort
voor de politierechtbanken en de correctionele rechtbanken tot de bevoegdheid
van de leden van het arbeidsauditoraat
en voor de hoven van beroep tot de
bevoegdheid van de leden van het arbeidsauditoraat-generaal. (Artt. I55,
lid I, en 583 G.W. ; artt. I, 23°, 4, 5
en I9 wet van 30 juni I97l betreffende
de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige
sociale wetten.)
9 maart en 25 mei I976. 788 en I063

STRAFVORDERING.
1.- Instellen van deze ?'echtsvordering.
- Rechtstreekse dagvaa1·ding van de burgerlijke pa1·tij. - Burge1·lijke pa1·tij die
schade aan goederen heeft geleden, doch
geen lichamelijk letsel heeft opgelopen. Rechtvaardiging door de bu1·ge1·lijke partij
dat zij het slachtoffer heeft kunnen zijn
van onopzettelijk toebrengen van verwon·
dingen. Rechtst1·eekse dagvam·ding
waa1·door het st1·ajgerecht van dit wanbedrijj kennis neemt. - De rechtstreekse
dagvaarding van de beklaagde door een
burgerlijke partij die, zonder te beweren
een lichamelijk letsel te hebben opgelopen, rechtvaardigt dat zij wegens schade
aan goederen, het slachtoffer heeft kunnen zijn van onopzettelijk toebrengen
van slagen of verwondingen, stelt de
strafvordering betreffende dit wanbedrijf in en maakt dit wanbedrijf aanhangig bij het strafgerecht. (Art. I82 Sv. ;

3. - Geval waarin de stmjv01·dering
slechts ontvankelijk is als de dade1· van
het misd1·ijj van Belgische nationaliteit
is. - N ationaliteit moet blij ken hetzij
uit de ve1·oo1"deling hetzij uit de processtukken waa1·op het Hoj ve1·mag acht te slaan.
Wanneer de strafvordering slechts
ontvankelijk is als de dader van het
misdrijf van Belgische nationaliteit is,
moet deze nationaliteit blijken hetzij uit
deze beslissing, hetzij uit de processtukken waarop het Hof vermag acht te
slaan.
27 april I976.
974

T
TAALGEBRUIK.
1. - Fmnse taal. - Nederlandse taal.
Raadkame1• van een 1·echtbank van
eerste aanleg. Vm·wijzing naa1· de
dichtstbij gelegen cor1·ectionele 1·echtbank
van een andm· taalgebied. Wet van

15 juni 1935, artikel 23. - Bepaling die
do01' de madkamer niet kan wo1·den toegepast, zelfs indien de ve1·dachte om verwijzing verzoekt. - De raadkamer van een
rechtbank van eerste aanleg is niet bevoegd om, overeenkomstig artikel 23 van
de wet van I5 juni I935, de zaak naar
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de dichtstbij gelegen correctionele rechtbank van een ander taalgebied te verwijzen, zelfs indien de verdachte daarom
verzoekt.
2 septem.ber 1975.
15

ziening tegen een in het N ederlands
gewezen beslissing. (Artt. 27 en 40 wet
van 15 juni 1935.)
13 januari 1976.
543
~ Franse taal. ~ Nederlanclse taal.
Nietigheid wegens schencling van
de wet van 15 juni 1935. ~ Latere beslissing cloo?' nietigheid aangetast. ~
Nietigheicl niet geclekt. ~ Nietigheid ten
gevolge van schending van de bepalingen van de wet van 15 juni 1936 op het
gebruik der talen in gerechtszaken is
niet gedekt door een latere beslissing, al
was zij tegenstrijdig en niet louter voorbereidend, wanneer deze beslissing zelf
is aangetast door nietigheid ten gevolge
van de schending van deze wet. (Art. 40
wet van 15 juni 1935.)
21 januari 1976.
601

6.

2. ~ Dttitse taal. ~ Rechtspleging voo1·
het Hof van cassatie. ~ St1·ajzaken. ~
Best1·eden beslissing en cassatievoo?·ziening in het Duits. ~ Beschikking van
de ee1·ste voo1·zitter wam·bij de taal van
de Techtspleging wordt vastgesteld.
W anneer de voorziening tegen een in
het Duits gewezen strafrechtelijke beslissing in 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 voortgezet. (Art. 27bis, § 2, wet van 15 juni
1935 en art. 9 wet van 20 juni 1953.)
15 september 1975.
73
3. ~ Strafzaken. ~ Hoge1· be1·oep in
het Frans. ~ Vonnis waa1·bij het hogm·
beroep nietig wo1·dt ve1·klaard op grand
dat de bm·oepen beslissing in het Duits
is gewezen. ~ Bm·oepen beslissing gedeeltelijk in het Frans en gedeeltelijk in het
Duits gewezen. ~ Onwettelijkheid van de
beslissing van de 1'echte?' in hager beroep.
~ Onwettelijk is de beslissing van de
rechter in hoger beroep waarbij een in
het Frans gesteld hoger beroep nietig
wordt verklaard op grond dat het beroepen vonnis in het Duits is opgemaakt,
als dit vonnis gedeeltelijk in het Frans
en gedeeltelijk in het Duits is opgemaakt. (Art. 24 wet van 15 juni 1935.)
15 september 1975.
73

4. ~ Strafzaken. ~ Nietigheid ten
gevolge van schencling van de wet van
15 juni 1935. ~ Latere, niet louter voorbereiclende beslissing op tegenspraak. ~
Nietigheid geclekt. ~ Nietigheid ten gevolge van schencling van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen
in gerechtszaken wordt gedekt door de
latere, niet louter voorbereidende beslissing op tegenspraak die zelf door geen
uit de schending van deze wet voortvloeiende nietigheid is aangetast. (Wet
van 15 jtmi 1935, art. 40, lid 2.)
25 november 1975.
391
5. ~ Franse taal. ~ Necle1·lanclse taal.
V om·ziening in cassatie. ~ St1·ajzaken.
Akte van vom·ziening opgestelcl in een
andere taal van die van de best1·eclen beslissing. ~ Nietigheicl. ~ Nietig is de
in het Frans opgestelde akte van voor-

~
~

7. ~ N ederlanclse taal-Franse taal. ~
Strafzaken. ~ Stttkken in het Frans opgemaakt. ~ Toevoeging van een Nederlanclse
vm·taling bij het dossier. ~ V om·wam·de.
~ Van de in het Frans gestelde stukken
moet bij het dossier slechts een Nederlandse vertaling worden gevoegd als de
verdachte, die enkel Nederlands verstaat,
daartoe een verzoek heeft ingediend overeenkomstig artikel 22, lid 1 en 3, van
de wet van 15 juni 1935.
13 april 1976.
941
8. ~ Franse taal-NecleTlanclse taal. ~
Btwgel'lijke zaken. ~ Pm·tijen die vom·
een van de in de artikelen 2 en 3 van de
wet van 15 jtmi 1935 becloelcle 1'echtbanken, overeenkomstig artikel 7, § 1, van
die wet, eenstemmig m·agen dat de ?'echtspleging in het Frans worclt voortgezet. ~
Beslissing die weige1·t in te gaan op het
verzoek. ~ Beslissing die niet vatbaar is
voor hager beroep cloch wel voor cassatiebe?·oep. ~ Wanneer de partijen voor een
van de in de artikelen 2 en 3 van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik van de
talen in gerechtszaken bedoelde rechtbanken, overeenkomstig artikel 7, § 1,
van die wet, eenstemmig vragen dat de
rechtspleging in het Frans wordt voortgezet, is de beslissing die weigert in te
gaan op het verzoek niet vatbaar voor
hoger beroep maar wel voor cassatieberoep. (Impliciete oplossing.)
14 mei 1976.
1024
9. ~ Franse taal-Necle1'lanclse taal. ~
Btwge1•lijke zaken. ~ Artikel 7, § 1, van
de wet van 15 jtmi 1935. ~ Geen oncle?'scheicl naa1' gelang de pa1·tijen fysieke clan
wel 1·echtspm·sonen zijn. ~ De toepassing

TELEGRAAF EN TELEFOON.
van artikel 7, § 1, van de wet van 15 juni
1935 op het gebruik van de talen in
gerechtszaken kan gevraagd worden
zowel door rechtspersonen als door
fysieke personen.
14 mei 1976.
1024
10. Dnitse taal. Rechtspleging
voo1' het Hof van Oassatie. - BestTeden
beslissing en cassatiebe1·oep in het Dttits.
- Beschikking van de ee1•ste voo1'zitte?'
waaTbij de taal van de 1·echtspleging woTdt
vastgesteld. - Wanneer het cassatieberoep tegen een in het Duits gewezen
strafrechtelijke beslissing in dezelfde
taal is opgemaakt, stelt de Eerste V oorzitter van het Hof van Cassatie, bij
beschikki:ng, de taal vast waarin de
rechtspleging voor het Hof vanaf de
terechtzitting zal worden voortgezet.
(Art. 27bis, § 2, wet van 15 juni 1935
en art. 9 wet van 20 jw1i 1953.)
18 jtmi 1976.
1170

TELEGRAAF EN TELEFOON.

1. - Televe1·bindingen. Wet van
18 mei 1960 hondende o1·ganisatie van
de Institnten de1' Belgische Radio en
Televisie. - « Geest van st1'enge objectiviteit van de nienwsnitzendingen ». Wet van 18 mei 1960, aTtikel 28. Beg1'ip. - Uit de enkele omstandigheden, enerzijds, dat artikel 28 van de
wet van 18 mei 1960 houdende organisatie van de Instituten der Belgische
Radio en Televisie bepaalt dat « de
nieuwsuitzendingen worden gehouden in
een geest van strenge objectiviteit » en,
anderzijds, dat de « voorschriften, gebruiken en aanbevelingen » de radio- en
televisiejour:nalist ertoe zouden verplichten geen eigen standpnnt in te :nemen
of de indruk te wekken dat hij al dan
niet de door hem weergegeven standpunten aankleeft, valt niet af te leiden dat
de verbintenis, voor hem, aan de reportage van een interview van een derde
geen « politieke tendens of stelling » te
geven die zij insluit, in de zin van artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek
een contractuele verbintenis is die een
gevolg is dat door het gebruik en door
de wet aan de overeenkomst volgens de
aard ervan wordt toegekend ; de reportage van een interview waaruit politieke
tendensen of stellingen blijken druist niet
in tegen de objectiviteit.
12 september 1975.
62
2. -

Televe1·bindingen.

Auten1·s-
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1'echt. - Recht van naketw-ing, v661· de
nitzending, doo1· de ge'inte1'Viewde pe1·soon.
- Beg1·ip. - Hoewel de persoon, die
door een lid van het Radio- en televisieinstituut gei'nterviewd is, in zijn auteursrecht het recht put om, v66r de
uitzending, na te gaan welke stukken
van het interview het Instituut wil
uitzenden, heeft hij daarentegen dat
recht niet 1n.b.t. interviews van andere
personen die afzonderlijk in het kader
van dezelfde reportage zijn gehoord.
(Artt. 1, 8, 10 en 15 wet 22 maart 1886.)
12 september 1975.
62
3. Televe1·bindingen.
Antetws1'echt. - I nte1·view doo1' een Radio- en
televisieinstitttut. - Recht van « te1·ngneming », v661' de nitzending, dam· de ge'inte1·viewde pe1'soon. Beg1·ip. Het
« auteursrecht >> van een persoon die een
interview heeft verleend aan het Radioen televisieinstituut staat hem niet toe
gebruik te maken van een recht van
« terugneming >> teneinde de uitzending
van dat interview te beletten op grond
aileen dat hij niet heeft kw111en nagaan
welke stukken van de interviews van
andere personen in het kader van dezelfde reportage voor de uitzending werden behouden, op welke stukken hij
geen recht kon doen gelden.
12 septe111ber 1975.
62
4. Taks op de toestellen voo1' het
ontvangen van uitzendingen van de Tadioommep en van omgeToepen televisienitzendingen. - Iemand die geen toestel mee1•
houdt en niet voldoet aan de ve1·plichting
de bevoegde dienst te ve1·wittigen. - V e?·plichting de taks van het volgende jam· te
betalen. - Zelfs indien de niettwe houde1·
te gepasten tijde de bevoegde dienst heeft
veTwittigd en de taks heeft betaald. - Hij
die geen televisietoestel meer houdt, als
bedoeld in artikel 2 van de wet van
26 januari 1960 betreffende de taksen
op de toestellen voor het ontvangen van
radio-omroepuitzendingen, en niet voldoet aan de verplichting de bevoegde
dienst te verwittigen, overeenkomstig
artikel 10, lid 5, van de genoemde wet,
is verplicht de taks van het volgend
jaar te betalen, zelfs indien de nieuwe
houder te gepasten tijde de bevoegde
dienst heeft verwittigd en de taks heeft
betaald.
503
23 december 1975.

5. - Taks op de toestellen vom· het
ontvangen van klankttitzendingen van de
1·adio-om1'oep en van omgeToepen televi-

I434

TUSSENKOMST.- UITKERING TOT ONDERHOUD.

sieuitzendingen. - Aard. - De taks op
de toestellen voor het ontvangen van
klankuitzendingen van de radio-omroep
en van omgeroepen televisieuitzendingen is geen belasting.
23 december I975.
503

TUSSENKOMST.

1. - Bu1•gerlijke zaken. - Gassatiegeding. - Venverping van de hoofdvordering om de enkele 1·eden dat zij niet gegrond is. Voorziening van de eise?'
in de hoofdvordering. - Oproeping door
de ve1·wee?·de?' in de hoofdvorde?·ing van
de verweenler in vrijwm·ing om het a1·rest
bindend te doen verklm·en. - Ontvankelijkheicl zelfs indien de beslissing op de
vm·de1·ing tot vrijwm·ing in kmcht van
gewijsde is gegaan voo1·dat de vom·ziening
we1·d ingesteld. - W anneer eisers vordering in vrijwaring is afgewezen om de
enkele reden dat de hoofdvordering niet
gegrond was, kan hij de verweerder in
vrijwaring tot bindendverklaring van
het arrest oproepen voor het Hof, waarbij het cassatieberoep van de eiser in
de hoofdvordering aanhangig is, zelfs
indien de beslissing op de vordering tot
vrijwaring in kracht van gewijsde was
gegaan toen dit cassatieberoep werd
ingesteld.
IS september I975.
SS
2. - B~t?'gedijke zaken. - Gassatiegeding. - V m·de1·ing tot bindendverklm·ing
van het arrest door de VM'Weerder in cassatie tegen een cle1·de ingesteld. - Venve?'ping van het cassatiebe?·oep. - Vm·dering
zoncler bestaansreclen. De vordering
tot bindendverklaring welke door de
verweerder in cassatie tegen een derde
werd ingesteld heeft geen reden van

bestaan meer wanneer het cassatieberoep wordt verworpen.
1S september I975.
SS

3. - Bu1·gedijke zaken. - Gassatiegecling. - V m·de?·ing tot verbinclendverklaring van het a?'?'est door cle eise?' tot cassatie ingesteld. - Verwerping van cle voo?'ziening. - Vorde?·ing zonde?' belang. V erwerping van de voorziening ontneemt alle belang aan de vordering tot
verbindendverklaring welke de eiser tot
cassatie heeft ingesteld.
1 oktober I975 en II maart 1976.
I4I en SOO

4. - Burge?·lijke zaken. - Gassatiegecling. - Vo?·de1·ing tot bindendve1·klm·ing
van het morest. - V ordm·ing inzake een
geschil dat met cle tot tussenkomst opgeroepene geen betrekking heeft. - Nietontvankelijkheicl. - Een vordering tot
bindendverklaring van het arrest welke
tijdens het cassatiegeding wordt ingesteld is, wegens het ontbreken van belang, niet ontvankelijk wanneer het
geschil geen betrekking heeft op de tot
tussenkomst opgeroepen partij.
I9· maart I976,
S43
5. - Strafzaken. - Strafrechter kan
wettelijk een Ve?'OO?'deling, sanctie of een
ande1·e maat?·egel ten laste van een derde
uitsp1•eken. - Derde kan bij de zaak
betrokken of e1·in toegelaten wo1·den. Wanneer de wet in uitzonderlijke gevallen de strafrechter, bij wie de zaak aanhangig is, toestaat terzelfdertijd een
veroordeling, een sanctie of een andere
maatregel ten laste van een derde uit
te spreken, kan deze derde bij de zaak
betrokken of erin toegelaten worden.
IS juni I976.
ll72

u
UITKERING TOT ONDERHOUD.
Beschikking in kart geding die een
uitkering tot onclerho~tcl tot op een bepaalde
datum toekent onder een vom·waanle waarvan cle VM'vulling van cle sclndclenaar
afhangt. - Beschikking waarvan cle gevolgen op cle vastgestelde dag ophottclen.
- Wanneer de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, rechtsprekend
in kort geding, een uitkering tot onderhoud heeft toegekend tot op een bepaalde

datum, bij gebreke van dagvaarding ten
gronde binnen een bepaalde termijn,
houden de gevolgen van de beslissing
op na de in de beschikking opgegeven
datum, zelfs indien de uitkering tot
onderhoud wordt toegekend ten laste
van degene die, door niet ten gronde
te dagvaarden, de gevolgen van deze
maatregel kan doen ophouden. (Artikel 12SO G.W.( )Impliciete oplossing.)
II juni 1976.

ll37

UITLEVERING. -

VENNOOTSCHAPPEN.

UITLEVERING.
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ziening tegen een voorlopig bevel tot
aanhouding met het oog op uitlevering.
(Art. 5 wet van 15 maart 1874.)

Voorziening tegen het voorlopig bevel tot aanhouding. Niet ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is de voor-

ll mei 1976.

1013

v
VALSHEID EN GEBRUIK
VALSE STUKKEN.

VAN

1. - Bedrieglijk opzet. - Beg1·ip. Pleegt valsheid in geschriften met bedrieglijk opzet de openbare officier of
ambtenaar die, door een vermelding
waarvan hij weet dat ze vals is vrijwillig en bewust in een akte van zijn ambt
op te nemen, bewust aanvaardt dat een
ongegrond grater vertrouwen aan derden wordt ingeboezemd en de geloofwaardigheid van de vaststellingen van
de openbare officieren of ambtenaren
wordt ontzenuwd. (Artt. 193 en 195 S.W.)
14 oktober 1975.
201
2. - Gepleegd door een openbaar officie1' of ambtenaar in de uitoefening van
zijn bediening. - Hoofdzakelijke deelneming aan die misdrijven door een persoon
die zelf geen openbaar officier of ambtenaar
is.- Op de mededader toepasselijke straffen. - Hoofdzakelijke deelneming aan
een valsheid in geschriften gepleegd door
een openbaar officier of ambtenaar in de
uitoefening van zijn bediening en aan
het gebruik van het aldus valselijk opgemaakt stuk, zelfs door een persoon die
zelf geen openbaar officier of ambtenaar
is, wordt gestraft met de bij de artikelen 193, 194, 195, 197, 213 en 214 van
het Strafwetboek gestelde straffen.
20 januari 1976.
594

3. - Valsheid in private geschriften.
- Af1·ekeningsstaat eenzijdig opgemaakt
te1· uitvoering van een ovM·eenkomst. Akte die een valsheid in gesch?-iften kan
opleve1·en. - Een afrekeningsstaat, door
een partij eenzijdig opgemaakt ter uitvoering van een overeenkomst, kan een
valsheid in geschriften opleveren. (Artikel 196 S.W.)
9 rnaart 1976.
778
4. -Architect die door een ander opgemaakte plans onde1·tekent. Valsheid
in gesch?-iften. - Voorwaa1•den. - Valsheid in geschriften is het feit dat een
architect met de bedoeling onrechtmatig

een bouwvergunning te bekomen plans
ondertekent welke zonder enige onderrichting of toezicht van zijnentwege
door een derde werden geconcipieerd en
opgemaakt, zelfs indien hij achteraf deze
plans op bouwkundig gebied heeft nagezien. (Artt. 193-196 S.W.)
30 maart 1976.
877

VENNOOTSCHAPPEN.

1. Vereniging in deelneming.
Eigendom van de inbrengen. - In een
vereniging in deelneming behoudt elke
deelgenoot, in beginsel, de eigendom
van zijn inbreng, tenzij deze in geld
bestaat ofwel de partijen er anders over
beslissen en behoudens de rechten van
derden.
19 februari 1976.
724
2. Vennootschap onder een gemeenschappelijke naam. - Verscheidene personen die onder een firma koophandel
drijven. Vennootschap onder een gemeenschappelijke naam, hoewel niet in
een bijzondere akte werd vastgesteld dat
er een vennootschapscontract bestond. W anneer twee of 1neer personen onder
een firma koophandel drijven onder de
voorwaarden van artikel 15 van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, vormen zij overeenkomstig de bedoeling van de wetgever een
vennootschap onder een gemeenschappelijke naam, hoewel niet in een bijzondere akte werd vastgesteld dat er een
vennootschapscontract bestond.
17 juni 1976.
1158

3. Pe1·sonenvennootschap met bepe1·kte aansprakelijkheid. -De akten van
de vennootschap worden bij uitt1•eksel in
het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Gevolg t.a.v. derden. - Hoewel de
bekendmaking bij uittreksel uit de alden
van handelsvennootschappen in het Belgisch Staatsblad tot gevolg heeft dat deze
akten aan derden kunnen worden tegengeworpen en dat derden de gevolgen van

1436

VERBINTENIS.

het bestaan van die alden moeten aanvaarden, valt uit deze regel niet af te
leiden dat door die bekendmaking een
wettelijk vermoeden ontstaat waardoor
men zou moeten oordelen dat alle derden op de hoogte zijn van die bekendmaking en met name dat de grove fout
waarvan sprake in artikel 18 van de
gecoi:irdineerde wetten betreffende het
bediendencontract aan de werkgever bekend is. (Art. 7 gecoiird. wetten op de
handelsvennootschappen ; art. 18 gecoiird. wetten betreffende het bediendencontract.)
5 mei 1976.
994
VERBINTENIS.

1. - Ve1·bintenis tot betaling van een
geldsom. - Ve?"bintenis geTegeld do01· de
Belgisohe wet. - Bed1·ag betaalbaaT in
m·eemde rmmt. - 1'e late ~titvoe1·ing. W aanleve1·mindeTing van de m~mt. Oompensm·ende schadeve1·goeding. - V e?'schil t~tssen de tegenwaaTde van de schtdd
in Belgisohe fmnk op de dag van de ingeb?·ekestelling of van de dagvaaTding en de
dag van de We?'kelijke betaling. - Wanneer een schulclenaar zijn door de Belgiselle wet beheerste verbintenissen te
laat is nagekmnen en hierdoor aan een
schulcleiser schade is berokkend wegens
de waarclevermindering van de vreemde
munt waarin de schuld was uitgeclrukt,
worclt de door de schulclenaar verschuldigde compenserende schadevergoeding
berekend 1net inachtneming van de
waardeverminclering van deze munt op
de wisselmarkt, vanaf de dag waarop de
schulclenaar wettelijk verplicht was het
overeengekomen beclrag terug te betalen tot de dag van de werkelijke betaling.
(Impliciete oplossing.)
4 september 1975.
20
2. - Gevolgen. - Overeenkomst waa?'uit o.a. alle gevolgen voo1·tvloeien welke
het gebruik of de wet aan de ve1·bintenis,
volgens de aa1•d et'van, toekent. - Uit de
enkele omstandigheden, enerzijds, dat
artikel 28 van de wet van 18 mei 1960
houdende organisatie van de Instituten
der Belgische Radio en Televisie bepaalt
dat " de nieuwsuitzendingen worden gehouden in een geest van strenge objectiviteit " en, anderzijds, clat de " voorschriften, gebruiken en aanbevelingen "
de radio- en televisiejournalist ertoe zouclen verplichten geen eigen stanclpunt
in te nemen of de indruk te wekken clat
hij al clan niet de door hem weergegeven

standpunten aankleeft, valt niet aJ te
leiden dat de verbintenis, voor hem, aan
de reportage van een interview van een
clercle geen " politieke tendens of stelling " te geveh die zij insluit, in de zin
van artikel ll35 van het Burgerlijk Wethoek een contractuele verbintenis is die
een gevolg is dat door het gebruik en
door de wet aan de overeenkomst volgens de aarcl ervan wordt toegekend ; de
reportage van een interview waaruit politieke tenclensen of stellingen blijken
clruist niet in tegen de objectiviteit. '
12 september 1975.
62

3 . - Oontmohtele verbintenis.- 8ohUldenaa?·s die doo?' eenzelfde veTbintenis. ge.bonden zijn. - Ve1·deling van de sc7~ud
onde?' hen. W anneer verscheiclene
schuldenaars door eenzelfcle contractuele
verbintenis gebonden zijn, wordt de
schuld in beginsel onder hen verdeelcl,
in die zin dat iecler van de schuldenaar.s
slechts zijn deel moet betalen.
5 december 1975.
434

4 . - Oontmcttwle verbintenis.- Schuldenaa?·s, handelaa?'s do01· eenzelfde verbintenis gebonden. Vermoeden dat ·ei·
1·echtens tussen hen hoofdelijkheicl bestaat.
- Vermoeden dat afwijkt van het beginsel
dat de schttld ·onder de schttldenaa?'B .wo1·dt
venleeld. - Ve?'moeden dat slechts bepe?'•
kencl ·moet wonlen toegepast. - Ret v·ermoeden van hoofdelijkheid clat rechtens
bestaat tussen schuldenaars, handelaars
die door eenzelfde contractuele verbintenis gebonden zijn, wijkt af van het
beginsel dat de schuld onder de schuldenaars wordt verdeeld en 111oet derhalve
beperkend worden toegepast.
5 december 1975.
434
5 . - Oont1·actttele verbintenis.- SchttldenaaTs, niet-handelaaTs die ingevolge
afzonde?'lijke hypotheelcstellingen tot eenzelfde waa?·bo?·gve?-plichting gehmtden zijn.
Geen ve1·moeden van hoofdelijlcheid,
zelfs indien de ve1·bintenis is aangegaan
tot waa1·boTg van een handelsrechtelijke
hoofdschttlcl tussen ancle1·e pe1·sonen. Ret vermoeden van hoofdelijkheid dat
rechtens bestaat tussen schuldenaars,
handelaars die door eenzelfde contractuele verbintenis gebonden zijn, · mag
niet worden uitgebreid tot de schuldenaars, niet-handelaars die, ingevolge
afzonderlijke hypotheekstellingen, tot
eenzelfde contractuele verbintenis van
hypothecaire waarborg gehouden zijn,
zelfs indien die verbintenis tot waarborg

VERGOEDINGSPENSIOEN, ENZ. strekt van een tussen andere personen
gesloten handelsrechtelijke hoofdschuld.
5 december 1975.
434

6. Ve1·bintenis om gedurende een
bepaalde tijd iets niet te doen. - Ve?·bintenis vatbaar vom· gedeeltelijke t•itvoering.
De verbintenis om gedurende een
bepaalde tijd iets niet te doen, is vatbaar voor gedeeltelijke uitvoering. (Artikelen 1142 en ll45 B.W.)
25 juni 1976.
1204
VERGOEDINGSPENSIOEN
HERSTELPENSIOEN.

EN

Schade aan rnilitai1·en. Uitkm·ing
van een vergoedingspensioen door de Staat.
- Forjaitai1· bedrag. Vordering tot
vrijwaring tegen de Staat ingesteld doo1·
de verzekm·aa1• van degene die voor de
schade rnedeaansprakelijk is. Nietontvankelijkheid. - Alle pensioenen en
toelagen welke door de Staat worden
toegekend ter uitvoering van de wetten
op de vergoedingspensioenen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent van
5 oktober 1948, en van de artikelen 1
en 4 van de wet van 9 maart 1953 zijn
een forfaitaire vergoeding en sluiten uit
dat voor hetzelfde schadelijk feit een
andere vergoeding ten laste van de Staat
wordt toegekend ; niet ontvankelijk is
dus de rechtsvordering welke tegen de
Staat wordt ingesteld door de verzekeraar van degene die voor de schade
medeaansprakelijk is om terugbetaling
te bekomen van hetgeen hij boven zijn
aandeel zou hebben betaald. (Art. 1,
laatste lid, gecoord. wetten op de vergoedingspensioenen; art. 4, § 1, wet van
9 maart 1953.)
26 februari 1976.
744

VERHAAL OP DE RECHTER.
N oodzakelij lee tt•ssenlcomst van een advocaat bij het Hof van cassatie. - Daar
het verhaal op de rechter een burgerlijk geding is, kan het enkel worden
ingesteld bij een door een advocaat bij
het Hof van cassatie ondertekend verzoekschrift. (Artt. 478, 1080, ll40 tot
ll47 G.W.)
12 januari en 4 mei 1976. 536 en 988

VERJARING.
HOOFDSTUK I. CASSATIE,

Belastingzalcen.
46

1976. -

VERJARING.

HooFDSTUK II. HooFDSTUK III. -

1437

Burgerlijke zaken.
Stmjzaken.

HOOFDSTUK I.
BELASTINGZAKEN.

HOOFDSTUK II.
BURGERLIJKE ZAKEN.

1. - Burge?'lijke zaken. - Berekening
van de ve1jaringsterrnijn. - Toe te passen
regel. - Artikel 52 van het Gerechtelijk
W etboek naar luid waarvan een termijn
ingaat de dag na die van de alde of
van de gebeurtenis welke hem doet ingaan, wordt toegepast voor de berekening van de verjaringstermijnen.
15 oktober 1975.
212
2. - BuTgeTlijke zaken. - JJ!Iaatschappelijke zeke1·heid van de m·beideTs. Rechtsvm·dm·ing tot betaling van de bijdmgen. Vmjaring. - Aanvang van
de ve1jm·ingsterrnijn.- De verjaring van
de rechtsvordering tot betaling van de
bijdragen aan de Rijksclienst voor maatschappelijke zekerheid gaat slechts in
de dag na de laatste dag van de termijn
waarbinnen deze bijdragen door de werkgever moeten betaald worden. (Art. 34
lid 3, K.B. van 28 november 1969 betref:
fende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders.)
15 oktober 1975.
212
3. - Bu?·gerlijke zaken.
Rechtsvordm·ing. - Aanvang van de verjaring. De verjaringstermijn van een rechtsvordering gaat, in de regel, in op de dag
waarop het recht om de rechtsvordering
in te stellen ontstaat.
15 oktober 1975.
212

4. - Bu1·ge1'lijke zaken. - E1·kenning
van het ?'echt van hem tegen wie de verjaring loopt. - V m·vanging van de gesttdte
vmja1·ing door een vmjaring waaTvan de
aard of de terrnijn verschilt. - Voo1'WaaTden. - Onder voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 2271 tot 227 4 van
het Burgerlijk Wetboek heeft de bij artikel 2248 van hetzelfde wetboek bedoelde
erkenning door de schuldenaar van het
recht v~n hem tegen wie de verjaring
loopt, met tot gevolg de aldus gestuite
verjaring te vervangen door een verjaring
waa~van de aard of de termijn verschilt,
tenz1j het om een schulclvernieuwing
gaat.
ll maart 1976.
798

VERJARING.
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HOOFDSTUK III.
STRAFZAKEN.

5. - Strafzaken. - Verom·deling.
Misd1·ijf gepleegd tussen twee data, zonder ve1•de1'e p1·ecise1'ing. - Onmogelijkheid
voor het Hof na te gaan of de st?·afvm·de1'ing aldan niet verjaard was.- Vernietiging met veTwijzing. - W anneer de bestreden beslissing de beklaagde, zonder
verdere precisering, veroordeelt wegens
feiten, die tussen twee bepaalde data
zijn gepleegd, en uit de processtukken
niet blijkt dat er een daad werd verricht
waardoor de verjaring van de strafvordering werd gestuit of dat deze verjaring
geschorst werd binnen de wettelijke
verjaringstermijn, berekend vanaf de
dag na de eerste in de beslissing opgegeven datum, kan het Hof niet nagaan of
de strafvordering al dan niet verjaard
was ; het vernietigt dientengevolge de
beslissing tot veroordeling, met verwijzing. (Art. 97 Grondwet ; artt. 22 en 23
wet van 17 april 1878.)
190
13 oktober 1975.
6. - Stmfzaken. - Bu1·ge1·lijke ?'echtsvm·deTing. - V ernietiging van de beslissing op de st?'afvo?'dM·ing wegens de onmogelijkheid na te gaan of deze 7"echtsvo7·deTing aldan niet ve1jaaTd was.- Ve?·nietiging zondM' gevolg op de beslissing op de
tijdig ingestelde buTgeTlijke 7'echtsvo7·deTing. - Vernietiging van de beslissing
op de strafvordering omdat het Hof niet
kan nagaan of deze rechtsvordering al
dan niet verjaard was, brengt geen vernietiging mede van de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering, wanneer nit
de processtuklmn blijkt dat deze laatste
rechtsvordering tijdig is ingesteld. (Artikelen 26 en 27 wet van 17 april 1878.)
13 oktober 1975.
190
7. - Stmfzaken. - StTafvordeTing. Overtndingen van het koninklijk beslttit
van 15 oktobeT 1935 houdende algemeen
1•eglement van de bevaa1•baTe wateTwegen
van het Rijk. VeTjaringstM'mijn. De overtredingen van het koninklijk
besluit van 15 oktober 1935 houdende
algemeen reglement van de bevaarbare
waterwegen van het Rijk zijn strafbaar
met correctionele straffen, zodat zij na
drie jaar verjaren. (Art. 21 wet van
17 april 1878; art. 100 K.B. van 15 oktober 1935.)
20 oktober 1975.
228
8. -

Strafzaken. -

StmfvoTdeTing. -

Beslissing dat de stmfvoTdering wegens
een wanbed1•ijf dom· veTjaTing is vervallen.
- Beslissing gewezen mindeT dan dTie
jaaT te Tekenen van de dag waarop het
misdTijf is gepleegd. - Geen contmventionaliseTing. - Onwettelijkheid. - Onwettelijk is de beslissing dat de strafvordering wegens een door verloop van
drie jaar verjarend wanbedrijf door verjaring vervallen is, wanneer zij gewezen
is minder dan drie jaar na het wanbedrijf en dit niet werd gecontraventionaliseerd. (Art. 21 wet van 17 april 1878.)
20 oktober 1975.

228

9 . - Stmfzaken.- Stmfvm·deTing.Stuiting van de ve1jaring. - Daad van
ondeTzoek. - BegTip. - Een daad van
onderzoek, waardoor de verjaring van
de strafvordering wordt gestuit, is elke
daad van een daartoe bevoegde overheid
om bewijzen te verzamelen of de zaak
in staat van wijzen te brengen. (Art. 22
wet van 17 april 1878.)
18 november 1975 en 20 juli 1976.
356 en 1231

10.- Stmfzaken.- Stmfvm·deTing.Toesttt?'en, dooT de politiecommissa?·is aan
het bevoegde pm·ket, van een stttk waa1·bij
die politieofficieT ingevolge een hM·inne1'ingsb?·ief van dit paTket aan het openbaa1·
ministe1·ie meldt dat het p1·oces-ve1'baal van
het vom·gesch1·even veThom· Teeds aan het
pm·ket weTd toegesttttwd.- OndeTzoeksdaad
die de ve1jm·ing stuit. - Een daad van
onderzoek die de verjaring stuit, is het
stuk waarbij de politiecommissaris aan
het bevoegde parket, als gevolg aan een
herinneringsbrief van dit parket, strekkende tot spoedige uitvoering van een
voorgeschreven verhoor van de verdachte, meldt dat het proces-verbaal
van bedoeld verhoor reeds aan het parket was toegestuurd. (Art. 22 wet van
17 april 1878.)
18 november 1975.
356

11. - Stmfzalcen. - Stmfvonle?'ing.
SchoTsing van de ve1jaTing. - Cassatiebe~·oep tegen een op tegenspmak gewezen eindbeslissing op de stmfvoTdeTing.
- Scho?'sing van de ve1jaTing sinds de
uitspmak van de beslissing tot die van
het cassatiea1'Test. - Het cassatieberoep
-

tegen een op tegenspraak gewezen eindbeslissing op de strafvordering schorst
de verjaring van deze rechtsvordering
vanaf de uitspraak van deze beslissing
tot die van het cassatiearrest. (Art. 24
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wet van 17 april 1878.)
oplossing.)
18 november 1975.

(Impliciete
356

12. - Stmfzaken. - Stmfvo1·de1·ing.
- Sohorsing van de ve1ja1'ing. - Uitstel
bevolen ten einde een onderzoek wegens
vals getuigenis mogelijk te maken. Oorzaak van solw1·sing. - Uitstel ten
einde een onderzoek wegens vals getuigenis mogelijk te maken is een wettige
oorzaak van schorsing van de strafvordering. (Art. 24 wet van 17 april 1878.)
24 november 1975.
379
13. - Stmfzaken. - Stmfvorde?ing.
- Ove~·t1·eding van het vVegve1·kee1'S1'eglement. - Te1·mijn. - De strafvordering
voortvloeiend uit een overtreding van
het Wegverkeersreglement verjaart noodzakelijk door verloop van twee jaar sinds
de feiten, de schorsing van de verjaring
niet inbegrepen. (Art. 8 wet betreffende
de politie op het wegverkeer, art. 68;
artt. 22, 24 en 25 wet van 17 april 1878.)
25 november 1975.
388
14. - Strafzaken. - Strafvordering.
- Geoontmventionaliseerd wanbedrijj. Termijn. De strafvordering voortvloeiend uit een gecontraventionaliseerd
wanbedrijf verjaart noodzakelijk door
verloop van twee j aar sinds de feiten,
de schorsing van de verjaring niet inbegrepen. (Artt. 21, lid 2, 22 en 23 wet
van 17 april 1878.)
25 november 1975.
388

15. - Stmfzaken. - Ove?'t?·eding van
de wet bet1·effencle de politie ove1· het wegve~·keer of van het wegve?·kee?'S1'eglement.
- Te1'1nijn. - De strafvordering volgend uit een overtreding van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer of van het wegverkeersreglement
verjaart, bij ontstentenis van een oorzaak van schorsing van de verjaring,
door verloop van een jaar sinds de laatste
daad van onderzoek of van vervolging,
verricht gedurende het jaar te rekenen
van de dag waarop het misdrijf is gepleegd. (Art. 68 wet betreffende de politie over het wegverkeer ; artt. 22, 23
en 25 wet van 17 april 1878.)
12 januari en 6 april 1976.
532 en 902
16. - Stmfzaken. - St?·afv01'dering.
- I nbreuken op besluiten genom en te~·
uitvoering van internationale vm·dragen
en akten inzalce ve1·voe1· ove1' cle weg, de
spoo1·weg of de wate~·weg. - Ve~ja1·ings-
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termijn. - Inbreuken op besluiten genamen ter uitvoering van internationale
verdragen en akten inzake vervoer over
de weg, de spoorweg of de waterweg,
die strafbaar zijn met correctionele straffen, verjaren door verloop van drie
jaren. (Art. 21 wet van 17 april 1878;
art. 2 wet van 18 februari 1969.)
3 februari 1976.
650

17.- Stmfzaken.- Btw·ge1·lijke ?'eohtsvorde?·ing volgencl 1tit een miscl?·ijf. Ve1jaa1·t cloot· vm·loop van vijf ja1·en, te
1·ekenen van cle dag waa1·op het miscl?·ijf
is gepleegd. - Kan niet ve1jaren v661·
de stmfvordering. -De burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf verjaart door verloop van vijf jaren te
rekenen van de dag waarop het misdrijf
is gepleegd; zij kan echter niet verjaren
v66r de strafvordering. (Art. 26 wet
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het W etboek van strafvordering.)
30 maart 1976.
877
18.- Stmfzaken.- Bttrge1·lijlce ?'eohtsvordering. - Reohtsvorde1·ing ge~·ioht tegen
een partij die burge~·rechtelijk aanspmkelijk is voo1· feiten welke, afzonclerlijk besohouwd, zouden ve1jaa1'd zijn. - Geen
ve1jm·ing van de stmfvorde~·ing daa1· deze
feiten met anclet·e een enkel stmfbaar feit
opleve~·en. Geen ve1ja1·ing van de bttrgerlijke ?'eohtsvordering. Artikel 26
van de wet van 17 april 1878, volgens
hetwelk de uit een misdrijf voortvloeiende
burgerlijke rechtsvordering verjaart door
verloop van vijf jaar, zonder evenwel te
kunnen verj aren v66r de strafvordering,
maakt geen onderscheid naar gelang alle
door de beklaagde gepleegde feiten, die
een enkel strafbaar feit opleveren, dan
wel slechts sommige ervan degene waarvan hij de aangestelde was burgerrechtelijk aansprakelijk kunnen stellen.
5 april 1976.
895
19. - Strafzaken.
Stmfvo1·de1·ing.
- Bevel om voor de politiet·eohtbank te
dagvaa1•clen, aan de bevoegcle ge?'eohtsdeu?'waa?·cle~· of agent van de open bare macht
gerioht door de politiecommissat·is die
doo1· cle Konings is aangestelcl om cle proCU1'eU1' cles Konings bij te staan in de
uitoefening van zijn ambt bij cle politie?'eohtbank. - Daaclwaa1·cloor de ve1·jm·ing
wordt gestttit. - De verjaring van de
strafvordering wordt gestuit door het
bevel tot dagvaarding van de beklaagde
voor de politierechtbank aan de bevoegde
gerechtsdeurwaarder of de agent van
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de openbare macht gericht door de politiecommissaris die door de Koning is
aangesteld om de procureur des Konings
bij te staan in de uitoefening van zijn
ambt bij de politierechtbank. (Art. 22
wet van 17 april 1878; art. 156 G.W.)
6 april 1976.
902

20. - Stmfzaken.
Ve1·oordeling. Misd1•ijj gepleegd tussen twee data, zonder nadere precise1·ing. - Onmogelijkheid
voor het Hoj om na te gaan of de strajvorde?·ing al dan niet verjaard is. Vernietiging met ve1·wijzing. - Wanneer
de bestreden beslissing de beklaagde
veroordeelt wegens feiten gepleegd tussen een bepaalde datum en een andere
datmn, zonder nadere precisering, en
aan de hand van de processtukken waarop
het Hof vermag acht te slaan niet kan
worden nagegaan of de strafvordering al
dan niet verjaard is, vernietigt het Hof
de veroordelende beslissing met verwijzing. (Art. 97 Grondwet ; artt. 21 en 22
wet van 17 april 1878.)
939
13 april 1976.

21. - Stmfzaken.
Strafvordering.
- Inbreuk op a1·tikel 27, tweede lid, van
de wet van 10 maa1·t 1925 op de elektriciteitsvom·ziening. - Ve1jm·ingste1·mijn. De strafvordering ontstaan uit een overtreding van artikel 27, tweede lid, van
de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening is, bij ontstentenis
van enige oorzaak die de verjaring
schorst, verjaard, wanneer meer dan een
jaar verlopen is te rekenen vanaf de
dag van de overtreding. (Artt. 21, 22 en
23 wet van 17 april 1878.)
940
13 april 1976.

22. - Burgerlijke zaken. - Beslissing
die de rechtsvordering ongegrond verklaa1·t,
nadat zij verjaard is ve1·klaard. - Geen
schending van artikel 2219 van het Bu?'gedijk Wetboek. - Artikel 2219 van het
Burgerlijk Wetboek wordt niet geschonden door de beslissing die, na de rechtsvordering verjaard te hebben verklaard,
deze, voor zoveel als nodig, ongegrond
verklaart. (Impliciete oplossing.)
7 mei 1976.
1001

23. - Bu1·ge1·lijke zaken.
Verjaring
van de rechtsvordering tot betaling van de
vergoedingen waa1·van sp1·ake in de arbeidsongevallenwetgeving. - Kan worden gest~tit o.a. dam· een op een andere oorzaak
geg1·onde rechtsvm·de1·ing tot betaling van
een vergoeding wegens het arbeidsongeval.

- De verjaring van de rechtsvordering
tot betaling van de vergoedingen waarvan sprake in de arbeidsongevallenwetgeving kan worden gestuit, o.a. door
een op een andere oorzaak gegroilde
rechtsvordering tot betaling van een
vergoeding wegens het arbeidsongeval.
(Art. 28 gecoord. wetten van 28 september 1931; artt. 69 en 70 wet van 10 april
1971.)
1017
12 mei 1976.

24. - Stmjzaken.
Stmfvordering.
- Overt1·eding van artikel 563 van het
Strajwetboek en van a1·tikel 27, tweede lid,
van de wet van 10 maa1't 1925 op de
elect1·iciteitsvom·ziening. - Verjaringstermijn. - De strafvordering volgend uit
een overtreding van artikel 563 van het
Strafwetboek en van artikel 27, tweede
lid, van de wet van 10 maart 1925 op de
electriciteitsvoorziening verjaart door
verloop van zes maanden te rekenen van
de dag waarop het misdrijf is gepleegd.
22 juni 1976.
1191

25. - Stmjzaken.
Stmjvorde1·ing.
- Ove1·treding van artikel 563 van het
Stmjwetboek en van m·tikel 27, tweede lid,
van de wet van 10 mam·t 1925 op de
elect1·iciteitsvoo1·ziening. Geen grand
tot schm·sing van de vmjaring. - VMja1'ing noodzakelijk ingetreden na ve1·loop
van een jam·. - De strafvordering volgend uit een overtreding van artikel 563
van het Strafwetboek en van artikel 27
van de wet van 10 maart 1925 op de
electriciteitsvoorziening verjaart noodzakelijk, bij ontstentenis van enige grond
tot schorsing van de verjaring, door verloop van een jaar sinds de dag waarop
de feiten zijn gepleegd. (Art. 563 S.W.;
artt. 22, 24 en 25 wet van 17 april 1878.)
22 juni 1976.
1191
26. - Strajzaken.
Stmjvm·de1·ing.
- Akte getekend door een lid van de
1·ijkswacht, daartoe gevm·dm·d dom· het
openbaar ministerie, waa1·in wm·dt vastgesteld dat aan een getuige een verwittiging
is afgegeven.- Stuiting van de ve1jaring.
- Een daad van onderzoek, waardoor
de verjaring van de strafvordering wordt
gestuit, is de akte welke werd ondertekend door een daartoe door het openbaar ministerie gevorderd lid van de
rijkswacht, waarin wordt vastgesteld
dat aan een getuige een verwittiging is
afgegeven. (Art. 22 wet van 17 april
1878; art. 153 Sv.)
20 juli 1976.
1231

VERNIELING, ENZ. VERNIELING VAN ANDERMANS
ROERENDE EIGENDOMMEN.
1. Gevallen omsch1·even in hoofdstulc III van titel IX van boelc II van
het Strafwetboelc. - V e?'oordeling tot een
geldboete van 50 frank. - Onwettelijkheid. - Onwettelijk is de veroordeling
van de beklaagde tot een geldboete van
50 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. (Artikel 559-1o S.W.)
7 oktober en 10 november 1975.
163 en 323

2. - Buiten de gevallen omschreven in
hoofdstulc Ill van titel IX van boek II
van het Stmfwetboek. - Ve1·oordeling tot
een geldboete van 15 jmnk, verdubbeld
wegens herhaling. - Onwettelijlcheid. Onwettelijk is de veroordeling van de
beklaagde tot een geldboete van 15 frank
die wegens herhaling wordt verdubbeld
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. (Artt. 559-1°
en 562, eerste lid, S.W.)
21 juni 1976.
1187
VERNIELING VAN TITELS.

Bestanddelen van het misd1·ijj. - Opdat
de vernieling van een titel met toepassing van artikel 527 van het Strafwetboek
strafbaar zou zijn, volstaat het dat de
vernielde titel, zelfs vernietigbaar, de
grondslag van een recht kan zijn of
een verbintenis kan teweegbrengen.
25 november 1975.
387
VEROORDELING MET UITSTEL
EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING.
HooFDSTUK

I. -

Gewoon uitstel.

HooFDSTUK

II. -

P1·obatieuitstel.

HooFDSTUK

III.

Gewone opschorting.

IV.

P1·o batieopschorting.

HooFDSTUK

HOOFDSTUK I.
GEWOON UITSTEL.

1. -

Gewoon

~titstel

door de eerste
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rechte1· ve1·leend. - lnt1·elcking van het
uitstel doo1• de reclde1• in hoge1· be1·oep.
- lnt1·eklcing hie1·op gegrond dat e?' vooralsnog bij de belclaagde geen tekenen aanwezig zijn om zijn verbete1·ing te kunnen
verwachten. - Wettelijlcheid. -De rechter in hoger beroep die in feite vaststelt
dat er vooralsnog bij de beldaagde geen
tekenen aanwezig zijn om zijn verbetering te kunnen verwachter1, leidt daaruit
wettelijk af dat het door de eerste rechter verleende uitstel niet moet worden
gehandhaafd.
1 december 1975.
409
HOOFDSTUK II.
PROBATIEUITSTEL.

HOOFDSTUK III.
GEWONE OPSCHORTING.

HOOFDSTUK IV.
PROBATIEOPSCHORTING.

2. - Opschortingen. - Rechter die
beslist van de opschm·ting van de ve1·oardeling kennis te nemen in madlcame1·. Beslissing de veroo1·deling niet op te
schorten. - Debatten moeten in openbare
te1·echtzitting wo1·den he1·vat. - W anneer
de rechter beslist in raadkamer kennis
te nemen van de opschorting van de
veroordeling, doch vervolgens beslist
dat de veroordeling niet moet worden
opgeschort, moeten de debatten in openbare terechtzitting worden hervat. (Artikel 96 Grondwet ; art. 5 wet van 29 juni
1964.)
20 oktober 1975.
226
3. - Belclaagde wiens ve1·oordeling, op
bevel van het onde1·zoeksgerecht, wordt
opgeschort. Geen herroeping. - Opschorting waa1·doo1· aan de vervolging een
einde lcomt. - W anneer de veroordeling
op bevel van het onderzoeksgerecht
werd opgeschort en deze maatregel niet
werd herroepen, komt daardoor een einde
aan de vervolging die niet meer voor het
vonnisgerecht kan worden gebracht.
(Artt. 3 en 13 wet van 29 juni 1964.)
10 november 1975.
325

4. - Opscho1·ting van de uitspmalc van
de veroordeling. Gecontraventionalisee?·d wanbed1·iy'j. Rechte1· in hager
beroep die de telastlegging bewezen verlclaart en beveelt dat de veroordeling wordt
opgeschm·t. Onwettelijlcheid. De
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correctionele rechtbank die, in hoger
beroep rechtdoende, een gecontraventionaliseerd wanbedrijf bewezen verklaart, kan niet bevelen dat de uitspraak
van de veroordeling wordt opgeschort.
(Art. 3 wet van 29 juni 1964 betreffende
de opschorting, het uitstel en de probatie.)
16 februari 1976.
694

VERWIJZING NA CASSATIE.
1. - Stmjzalcen. - Vemietiging van
de beschilclcing van de madlcmaer tot verwijzing van een verdachte naar het vonnisgerecht en van de veroordeling die erop
gevolgd is. - Verwijzing naar de raa.dlcamer, ander·s samengesteld. - Vernietiging, met verwijzing, van een beschikking van de raadkamer tot verwijzing
van een verdachte naar het vonnisgerecht en van de veroordeling die erop
gevolgd is, brengt verwijzing mede naar
dezelfde, anders samengestelde raadkamer.
133
29 september 1975.

2. - Strajzalcen. - Bur·ger·lijlce rechtsvO?·dering. - V er·nietiging van de beslissing in hoger beroep omdat de r·echter in
hoger· ber·oep ttitspraak heejt gedaan
over de burger·lijke r·echtsvm·der·ing welke
niet voor hem was gebmcht en zodus
slechts impliciet, zonder deze ttitspraalc te
motiveren, beslit heeft op het beroep van
de vrijwillig tussengelcomen par·tij, die
alleen was om hager· beroep in te stellen.
- Vernietiging met ver·wijzing. -Wanneer een beslissing in hoger beroep vernietigd wordt omdat de rechter in hoger
beroep de burgerlijke rechtsvordering
die niet voor hem was gebracht, aan
zich heeft getrokken en zodus slechts
impliciet en zonder deze uitspraak anders
te motiveren beslist heeft op het beroep
van de vrijv.rillig tussengekomen partij,
die alleen was om hoger beroep in te
stellen, geschiedt de vernietiging met
verwijzing.
10 november 1975.

319

3. - Btwger·lijlce zaken.
Gedeeltelijlce vernietiging. Gevolg t.a.v. een
beschilclcende gedeelte dat niet bestr·eden
of vernietigd werd en dat onder•scheiden
is zelfs wat de omvang van de vernietiging
betr·ejt. In geval van gedeeltelijke
vernietiging en beperkte verwijzing van
de zaak kan het beschikkende gedeelte
dat niet bestreden of niet vernietigd

werd en dat onderscheiden is zelfs wat
de omvang van de vernietiging betreft
en aldus in kracht van gewijsde is gegaan, niet meer opnieuw voor de rechter
naar wie de zaak is verwezen besproken
worden, o.m. door incidenteel beroep.
13 november 1975.

333

4. - Stmfzaken. - Oassatie van de
beslissing op de st?·ajvordering. - Strafvor·dering ve?"vallen. - Kosten van deze
?"echtsvordering moeten ten laste van de
Staat worden gelegd. - Oassatie zonder
verwijzing. - Wanneer de beslissing op
de strafvordering vernietigd wordt, maar
deze rechtsvordering vervallen was op
de datum waarop de beslissing gewezen
werd, en de kosten van de rechtsvordering ten laste van de Staat moeten worden gelegd, geschiedt de cassatie zonder
verwijzing.
25 november 1975, 13 april en 22 juni
1976.
388, 940 en 1191
5. - BuTge?'lijlce zalcen. - VeTnietiging van een vonnis van de rechtbank van
eer·ste aanleg inzake ar·beidsongevallen.
Rechtbank ter zake niet meer· bevoegd op het ogenblik van de ve?"nietiging. - Verwijzing naar het arbeidshoj. - W anneer een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg inzake arbeidsongevallen wordt vernietigd na de inwerkingtreding van artike1 579 van het
Gerechtelijk W etboek, krachtens hetwelk de arbeidsgerechten ter zake bevoegd zijn, wordt de zaak verwezen
naar het arbeidshof. (Artt. 3 en 1100
Ger. W.)
10 december 1975.
451
6. - Stmfzaken. - Ver·nietiging van
een beslissing in zover·re deze de uitgesproken ver·vangende gevangenisstr·affen niet
heeft ver·minderd over·eenkomstig de artilcelen 60 en 40 van het Strajwetboek. Gedeeltelijlce vemietiging met verwijzing.
- De vernietiging, in zoverre een beslissing het totaal van de wegens samenlopende wanbedrijven uitgesproken vervangende gevangenisstraffen niet heeft
verminderd overeenkomstig de artikelen 60 en 40 van het Strafwetboek, is
tot deze beschikking beperkt, doch geschiedt met verwijzing.
20 januari 1976.
592

7. - Stmjzaken.- Bur·ger·lijke rechtsvorder·ing. - Beslissing in hoger beroep
ver·nietigd omdat de rechter in hoger· ber·oep
kennis heeft genomen van een bur·gerlijke
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rechtsvo1·dering, die niet bij hem aanhangig was gemaakt. - Vernietiging zonder
verwijzing. - W anneer een beslissing in
hoger beroep vernietigd wordt, in zover
de rechter in hoger beroep kennis heeft
genomen van een burgerlijke rechtsvordering die bij hem niet aanhangig was
gemaakt, wordt de vernietiging uitgesproken zonder verwijzing.
9 februari en 15 maart 1976.
674 en 823
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dering vernietigd wordt omdat die vordering verj aard was vooraleer te zijn
ingesteld, en de kosten van die vordering
ten laste moeten blijven van de burgerlijke partij die ze heeft gemaakt, geschiedt de vernietiging zonder verwijzing.
30 maart 1976.

877

8. Strafzaken. Oassatie omdat
de geldboete onwettelijk met 290 deciemen
werd verhoogd. Gedeeltelijke cassatie
met verwijzing. - De vernietiging op
grond dat de geldboete met 290 deciemen
is verhoogd, hoewel dit slechts met
190 · deciemen mocht zijn, is tot dit
beschikkende gedee1te beperkt, doch
geschiedt met verwijzing.
15 maart 1976.
816

12. Stmfzaken. - Ontzetting van
de t<itoefening der in artikel 31 van het
St1·ajwetboek genoemde 1·echten. Vernietiging omdat deze stmj is uitgesp1·oken
voo1· een langer·e te1·mijn dan bij de wet
is gesteld. - Ve1·nietiging met verwijzing.
- Vernietiging, omdat de rechter ontzetting heeft uitgesproken van de uitoefening der in artikel 31 van het Strafwetboek genoemde rechten voor een langer
termijn dan bij de wet is gesteld, ge,
schiedt met verwijzing.
5 april 1976.
899

9, - Stmjzaken. - Ve1·nietiging omdat
de rechte1· kennis heeft genomen van de
stmjvo1·de1·ing die niet bij hem aanhangig
was gemaakt. - Vernietiging zonde1• verwijzing.- Wanneer een beslissing wordt
vernietigd in zoverre de rechter in hoger
beroep beslist heeft over de ontvanke1ijkheid van een verzet tegen een verstekvonnis van de eerste rechter op de strafvordering, we1ke vordering bij hem niet
aanhangig was gemaakt, geschiedt de
vernietiging zonder verwijzing. (Artikel 429 Sv.)
825
16 maart 1976.

13. - Stmfzaken. - Ve1·nietiging van
het vero01·delend a1·rest en van de eraan
voomfgegane rechtspleging met inbegrip
van de ve1·wijzingsbeschikking. Verwijzing naa1· de kame1· van inbesch1ddigingstelling van een ande1· hoj van beroep.
- vVanneer het Hof een arrest tot veroordeling wegens een niet gecorrectionaliseerde misdaad, alsmede hetgeen eraan
voorafgaat met inbegrip van de verwijzingsbeschikking, vernietigt, verwijst het
de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van een ander hof van
beroep. (Art. 429 Sv.)
18 mei 1976.
1033

10. - Strajzaken. - Ve1·nietiging van
de beschikking van de onde1"Zoeks1·echte1'
die de ve1·dachte onwettelijk in vrijheid
laat. - V e1'tvijzing naar een ande1·e onderzoeks1·echter van hetzelfde m-rondissement.
Wanneer het Hof de beschikking van de onderzoeksrechter die een
verdachte onwettelijk in vrijheid laat,
vernietigt, verwijst het de zaak naar
eeii andere onderzoeksrechter van hetzelfde arrondissement.
22 maart en 17 augustus 1976.
853 en 1238

11. - Stmjzaken. - Vemietiging van
de beslissing op de burge1·lijke 1'echtsvo1·de1·ing. Ve1jm·ing van de burgerlijke
1·echtsvo1·dering. -Kosten van deze 1'echtsv01·de1·ing moeten ten laste van de bu1•ge1·lijke pa1·tij blijven. - Vemietiging zonder perwijzing. - Wanneer in strafzaken
de beslissing op de burgerlijke rechtsvor-

14. - Stmjzaken. - Vemietiging van
een beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij. - Verwijzing naar dezelfde commissie, anders
samengesteld. - Wanneer het Hof een
beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij vernietigt
met verwijzing, wordt de zaak verwezer.
naar dezelfde commissie die anders is
samengesteld. (Art. 427 Sv. ; artt. 12
en 31 wet tot bescherming van de maatschappij.)
14 juni 1976.
1143

15. Stmfzaken.
Ve1·oordelend
m·1·est. Vemietiging omdat het feit
geen misdrijj kan zijn. - Vemietiging
zonder ve1·wijzing. - Wanneer in strafzaken het Hof een veroordelend arrest
vernietigt omdat het bewezen verklaarde
feit geen misdrijf kan zijn, geschiedt
deze vernietiging zonder verwijzing.
21 juni 1976.
1181
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16.- St1·ajzaken.- Lijjsdwang omuettelijk uitgesp1·oken. - Gedeeltelijke cassatie zonder ve1·wijzing. - De gedeeltelijke
cassatie, die uitgesproken wordt omdat
de lijfsdwang onwettelijk is om de
irn1ing van de kosten van de strafvordering te verzekeren, geschiedt zonder
verwijzing.
17 augustus 1976.
1234
VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE.
1. Stmjzaken. - V erzoek van de
beklaagde. - Ve1·zoeksch1-ijt waarin wordt
aangevoe1·d dat de stmjv01'de1·ing van de
procu1·e~w des Konings tegen de ve?·zoelcer
het gevolg is van een klacht vanwege de
voorzitte1· van de 1'echtbanlc. - V aststelling door het Hof dat het aangevoerde
jeit geen g1·ond opleve1·t voor gewettigde
verdenlcing van de magist1·aten van de
correctionele kamer van de 1'echtbank waa1'bij de zaak aanhangig is. - Ve1·we1·ping
van het verzoelc. Wanneer het Hof
van cassatie vaststelt dat de in het
verzoekschrift van de beklaagde aangevoerde omstandigheden, nl. dat de vervolgingen welke door de procureur des
Konings tegen hem zijn ingesteld het
gevolg zijn van een klacht van de voorzitter van de rechtbank, uiteraard geen
grond opleveren voor verdenking van
de magistraten van de correctionele
kamer van de rechtbank waarbij de
zaak aanhangig is, verwerpt het Hof
het verzoekschrift. (Artt. 542 en 543 Sv.)
2 september 1975.
14

2. - Strajzaken. Gewettigde verdenlcing. Verzoek gegrond op vage
g1·ieven. Verwerping. Het Hof
verwerpt een verzoek tot verwijzing
van een rechtbank naar een andere
wegens gewettigde verdenking, wanneer
de aangevoerde grief te vaag is om een
grond tot verdenking te k=en opleveren. (Artt. 542, 545 en 546 Sv.)
2 september 1975, 24 februari, 27 april
en 4 mei 1976.
14, 741, 973 en 988
3. - Bu1'ge1·lijlce zalcen. - Gewettigde
verdenking. - V orde1•ing tot onteigening
ten algemenen ntttte bij zee1· d1·ingende
omstandigheden. - Rechtsvordering o.m.
gericht tegen de v1·ede1·echter bij wie de
vordering aanhangig is. - Enige plaatsve?·vangende rechter die ve1'lclaa1·d heejt
zich te onthouden. Onmogelijlcheid
uitspraalc te doen. - V 01'de1·ing tot onttrelclcing van de zaak aan de 1·echter ge-

grand. - Op verzoek van een partij die
zich beroept op het bestaan van een
oorzaak tot gewettigde verdenking, onttrekt het Hof van cassatie aan een vredegerecht een vordering tot onteigening
ten algemenen nutte bij zeer dringende
omstandigheden en verwijst de zaak
naar een ander vredegerecht, wanneer
de vrederechter die zelf verweerder is in
een rechtsvordering die door dezelfde
eiseres voor hetzelfde gerecht was gebracht i.v.m. een geschil over een gelijkaardige zaak, zich zou moeten onthouden en de enige plaatsvervangende rechter, toen hem medegedeeld werd dat
een perceel waarvan hij eigenaar was
ook en in dezelfde omstandigheden zou
onteigend worden, verklaard heeft zich
te onthouden, zodat in deze zaak geen
uitspraak kon gedaan worden. (Eerste
zaak.)
23 oktober 1975.
242
4. - Bw·gerlijke zaken.
Gewettigde
verdenlcing. - Vo1'de1·ing tot onteigening
ten algemenen nutte bij zee1• d1·ingende
omstandigheden. - V1·ede1•echte1' bij wie
de zaak aanhangig is ve1'plicht zich te
onthouden omdat hij ve1·wee1'de1' is in een
Enige
gelijlcaa1'dige 1'echtsvo1'de1·ing. plaatsve1'vangende rechte1· die verklaanl
heejt zich te onthouden. - Onmogelijlcheid uitspmalc te doen. - Vo1'dering tot
ontt1'elcking van de zaalc aan de rechte1'
geg1•ond. - Op verzoek van een partij
die zich beroept op het bestaan van een
oorzaak tot gewettigde verdenking, onttrekt het Hof van cassatie aan een vredegerecht een vordering tot onteigening
ten algemenen nutte bij zeer dringende
omstandigheden en verwijst de zaak
naar een ander vredegerecht, wanneer
de vrederechter die zelf verweerder is in
een rechtsvordering die door dezelfde
eiseres voor hetzelfde gerecht is gebracht
i.v.m. een geschil over een gelijkaardige
zaak, zich zou moeten onthouden en de
enige plaatsvervangende rechter, toen
hem medegedeeld werd dat een perceel
waarvan hij eigenaar is ook en in dezelfde omstandigheden zou onteigend
worden, verklaard heeft zich te onthouden, zodat in deze zaak geen uitspraak
kon gedaan worden. (Tweede zaak.)
23 oktober 1975.
242

5. - Stmfzaken. - Gewettigde verdenking. V erzoek van de beklaagde.
Geen ve1'plichting een be1'oep te doen op
een advocaat bij het H of van cassatie. Het verzoek van de beklaagde tot verwijzing van een rechtbank naar een

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE.
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.)
(Impliciete oplossing.)
10 november 1975 en 24 februari 1976.
327 en 741
6. - Strafzaken. - Gewettigde ve1·denking. Ve1•zoek wam·bij een ve1·wijt
wordt ge1·icht aan een gerecht waarbij de
zaak nog niet aanhangig is of waaman
de zaak ontt1·okken wm·d. - Ve1·zoek zonde1' bestaans1·eden. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk, wegens het
ontbreken van bestaansreden, is het
verzoek tot verwijzing van een rechtbank
naar een andere, wegens gewettigde
verdenk:ing, als de zaak bij het bedoelde
gerecht nog niet aanhangig is of daaraan
onttrokken werd.
10 november 1975.
327

7. - Bu1·gerlijke zaken. - V e1·zoek tot
onttrekking van de zaak wegens gewettigde ve1·denking. V erplichting een
beroep te doen op een advocaat bij het
Hof van cassatie. - I n burgerlijke zaken
is de vordering tot onttrekking van de
zaak wegens gewettigde verdenking enkel
ontvankelijk als zij is voorgedragen door
een advocaat bij het Hof van cassatie.
(Artt. 478, 648 en vlg. G.W.)
10 november 1975 en 17 juni 1976.
327 en 1161
8. - Stmfzaken. - Gewettigde verdenking. - Aanvmag doo1· een persoon die
geen partij is bij de zaak. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet-ontvankelijk is de
aanvraag tot verwijzing van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde
verdenking gedaan door een persoon
die geen partij is bij de zaak. (Art. 542
Sv.)
18 november 1975.
355
9. - Stmfzaken. - Gewettigde ve1·denking. - Aanvmag van een bu1·ge1·lijke
pm·tij. V e1·plichting be1·oep te doen
op een advocaat bij het H of van cassatie.
- De aanvraag tot verwijzing van een
rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking, door een burgerlijke partij gedaan, is maar ontvankelijk
wanneer het verzoekschrift door een
advocaat bij het Hof van cassatie is
ondertekend. (Art. 542, lid 2, Sv.)
18 november en 8 december 1975.
355 en 441
10. - Strafzaken. Gewettigde ve1'denking. Verzoeksch1·ift van de be-
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klaagde. - V m·zoeksch1-ift waarin wordt
e1·op gewezen dat een eme1•itus magistraat
van een hof van be1·oep, vade1· van de bu1·ge1·lijke partij, is tussengekomen, o.a. bij
de onde1·zoeksmagistraat. - Zaak in hager
beroep onde1·worpen aan het hof waarvan
Vastdeze magistmat deel ttitmaakt. stelling door het Hof van cassatie dat de
aangevoe1·de feiten een voldoende reden
zijn om t.o.v. het 1'echtscollege gewettigde
vm·denking te doen ontstaan. - Verwijzing naa1· een ander hof van beroep. W anneer het Hof van cassatie vaststelt
dat de omstandigheden waarvan sprake
in het verzoekschrift wegens gewettigde
verdenking van de beldaagde, nl. dat
een emeritus magistraat van een hof
van beroep, vader van de burgerlijke
partij, o.a. bij de onderzoeksmagistraat
is tussengekomen, samen met de betrekkingen tussen de magistraten van eenzelfde rechtscollege, onder wie de emeriti
magistraten, van die aard zijn dat zij
bij de eiser en bij derden gewettigde
verdenking kunnen doen ontstaan t.o.v.
het hof van beroep, waarbij de zaak
thans aanhangig is, verwijst het de zaak
naar een ander hof van beroep. (Artt. 542
en 545 Sv.)
441
8 december 1975.

11. - Stmfzaken. - W ettige verdenking. Em·ste verzoek ve1·wo1-pen. Tweede ve1•zoek gegrond op dezelfde feiten
zonder dat zich sedert het verwerpingsa1'1'est
een nieuw feit heeft voorgedaan. - Nietontvankelijkheid.- Beg1·ip.- Een nieuw
verzoek tot verwijzing van een rechtbank
naar een andere wegens wettige verdenking is niet ontvankelijk als het niet
gegrond is op feiten die zich hebben
voorgedaan sinds het arrest tot verwerping van het vorige verzoek ; een dergelijk feit is niet de omstandigheid dat
het Hof, v66r dat arrest, geen kennis
heeft genomen van zekere op dat ogenblik bestaande bewijselementen. (Artikel 552 Sv.)
10 februari 1976.
679
12. - Stmfzaken. - Gewettigde vm·denking. - Verzoek gegrond op feiten die
aan de leden van het openbaa1· ministerie
wm·den ten laste gelegd. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is het
verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde
verdenking, gegrond op feiten die aan
leden van het openbaar ministerie worden ten laste gelegd. (Art. 542 Sv.)
24 februari, 27 en 29 april 1976.
741, 973 en 1223
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13. - Burge?·lijke zaken. - Wettige
verdenking. - Ee1·ste vm·dering niet ontvankelijk ve1·klaa1·d. - Nieuwe vonlering
op dezelfde jeiten geg1•ond. - Niet-ontvankelijlcheicl. - In burgerlijke zaken is
een nieuwe vordering tot onttrekking
van de zaak aan de rechter wegens wettige verdenking, die niet steunt op feiten
die zich hebben voorgedaan sedert de
uitspraak van het arrest tot verwerping
van een eerste vordering, niet ontvankelijk, zelfs indien deze niet ontvankelijk
werd verklaard omdat ze niet door een
advocaat bij het Hof van cassatie was
voorgedragen. (Art. 659 Sv.)
5 maart 1976.
770

generaal bij het hof van beroep vordert
dat de zaak hem wordt onttroklmn, is
niet van toepassing in strafzaken. (Artikelen 2 en 652 Ger. W. en 542 Sv.)
4 mei 1976.
988

14. - StmJzaken. Gewettigde Ve?'denking. - V e?'Zoek hierop gegrond dat
de 1'echtbank de jeiten van de telastlegging
milde1· zou beoorclelen of dat de 1'echtspraak
van deze 1'echtbank vm·schilt van die van
ande1·e rechtbanken. Geen 1·eden tot
verdenlcing. - Geen reden tot verwijzing
van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking is hierin te
vinden dat de rechtbank de feiten van
de telastlegging milder zou beoordelen
of dat de rechtspraak van deze rechtbank verschilt van die van andere rechtbanken.
27 april 1976.
973

18. - Bu1•ge1·lijke zaken. Wettige
venlenking. - Eerste vordering niet ontvankelijk ve1·lclaa1·d. - Nieuwe vm•de1•ing
op dezelfcle jeiten gegroncl. - Niet ontvanlcelijlce vo1·dering. - In burgerlijke
zaken is een nieuwe vordering tot outtrekking van de zaak aan de rechter
wegens wettige verdenking, die niet
steunt op feiten die zich hebben voorgedaan sedert de uitspraak van het arrest
tot verwerping van een eerste vordering,
niet ontvankelijk, zelfs indien deze niet
ontvankelijk werd verklaard. (Art. 657
G.W.)
II40
II juni 1976.

15. - Stmjzaken. - Gewettigde VM'denking. - Verzoelc waarin de schending
wordt aangevoerd van bepalingen van het
gemeenschapsrecht. Bepalingen die
geen betreklcing hebben op het ve1·zoelc. Geen verwijzing naa1· het Hof van justitie
van de Eu1·opese Gemeenschappen. W anneer het Hof van cassatie, waarbij
een verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde
verdenking aanhangig is, vaststelt dat
gemeenschapsrechtelijke bepalingen
waarvan de verzoeker de schending aanvoert geen betrekking hebben op dit
verzoek, dient het de zaak niet voor
het Hof van justitie van de Europese
Gemeenschappen te brengen overeenkomstig artikel 177, laatste lid, van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.
27 april 1976.
973

19. - Btwgm·lijlce zalcen. - V erzoelcsclwijt waarin wordt aangevoe1·d clat een
onderzoeksrechte1· van de 1'echtbank geweigenl had de Ve?'zoelcer te ontvangen. Vaststelling door het Hoj clat het aangevoercle jeit geen voldoende 1'eden is om de
beslag1·echter van deze 1·echtbanlc wettig
te verdenlcen. - V erwerping van het verzoelcschTijt. W anneer het Hof van
cassatie vaststelt dat de omstandigheden
aangevoerd in het verzoek tot onttreklcing van de zaak aan een rechtbank,
nl. het feit dat een onderzoeksrechter
van de rechtbank zou geweigerd hebben
de verzoeker te ontvangen, geen reden
is om de beslagrechter van deze rechtbank wettig te verdenken, verwerpt het
het verzoek. (Art. 655 G.W.)
II juni 1976.
1140

16. - Artilcel 652 van het Gerechtelijk
Wetboelc. - Niet van toepassing in st1·ajzaken. - Artikel 652 van het Gerechtelijk W etboek, dat bepaalt dat, wanneer
de rechter meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in
beraad heeft genomen, de procureur-

17. - Strajzalcen. - V erzoek gegrond
op artilcel 652 van het Ge1·echtelijk Wetboek. - Niet-ontvanlcelijkheid. - Niet
ontvankelijk in strafzaken is het verzoek
tot verwijzing van een rechtbank naar
een andere, gegrond op artikel 652 van
het Gerechtelijk Wetboek. (Artt. 2 en
652 Ger. W. en 542 Sv.)
988
4 mei 1976.

VERZEKERINGEN.

1. - Verplichte bu1·ge1'1'echtelijke aanspmkelijkheidsverzekering inzake motor1·ijtuigen. - Burgerlijke rechtsvordering
tegen de vm·zekercle voor het strajgerecht.

VERZEKERINGEN.
___,.. V1·ijwillige tussenkomst van de verzekemar. - Beslissing die de verzekerde
veroordeelt op de burgerlijke rechtsvordering doch geen vero01·deling van de VM'zekeraar ten voordele van de bu1•ge1·lijke
pm·tij uitspreekt noah uitdrulckelijk gemeen
wordt: verklaard aan de verzeke1·aa1'. Beslissing niettemin tegenstelbaa1· aan de
verzelcemar. - W anneer een burgerlijke
rechtsvordering tot vergoeding van de
door een motorrijtuig veroorzaakte
schade tegen de beklaagde is ingesteld
voor het strafgerecht en de verzekeraar
van de beklaagde vrijwillig is tussengekomen in deze vordering, is de beslissing
waarbij de beklaagde op de burgerlijke
rechtsvordering wordt veroordeeld tegenstelbaar aan deze verzekeraar, zelfs
wari.neer zij geen veroordeling van deze
laatste ten voordele van de burgerlijke
partij uitspreekt noch hem uitdrukkelijk gemeen wordt verklaard. (Art. 9
wet I juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijld1eidsverzekering inzake motorrijtuigen.) (Impliciete oplossing.)
23 september 1975.
113

2. - Landverzekeringen.
Aansp?·akelijkheidsve?·zekering. - A1·tilcel 12 van
de wet van 11 juni 1874 toepasbaa1'. De regel van artikel 12 van de wet van
II juni 1874, volgens welke de verzekerde zaken waarvan de gehele waarde
door een eerste verzekering is gedekt
niet meer het voorwerp kunnen uitmaken van een nieuwe verzekering tegen
dezelfde risico's ten voordele van dezelfde persoon, is van toepassing op de
aansprakelijkheidsverzekeringen.
25 september 1975.
121
3. - Landverzeke1·ingen. - A1·tikel 12
van de wet van 11 juni 1874. - Onderstelt niet dat de opeenvolgende overeenkomsten doo?' een en dezelfde pB1'8oon zijn
gesloten. - De regel van artikel 12 van
de wet van II jcmi 1874, volgens welke
de verzekerde zaken waarvan de gehele
waarde door een eerste verzekering is
gedekt niet meer het voorwerp kunnen
uitmaken van een nieuwe verzekering
tegen dezelfde risico's ten voordele van
dezelfde persoon, onderstelt niet dat
de opeenvolgende overeenkomsten door
een en dezelfde persoon zijn gesloten.
25 september 1975.
121

4.- Landsve?·zelce1·ingen. - Artikel 32
van de wet van 11 juni 1874. - Ve?'Zekerde die « in solidttm » met een derde
en dezes verzelceraar VB?'oordeeld we1·d om
aan de get1·ojjenen van een VM'kee1·songeval
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schadeve1·goedingen te betalen. - Beslissing die de aanspmkelijlcheid van de VM'zekerde en van de de1·de heeft vastgesteld.
- V B1'Zekema1· van de derde die de volledige schadeve1·goedingen aan de getroffenen heeft betaald en daa1·na tegen de
vM·zeke?·de een geding instelt tot te?·ugbetaling, in ve1·houding met dezes aansprakelijlcheid, van de doo1· hem betaalde schadevergoedingen. - Regresv01·de1·ing van
de verzelce1·de tegen zijn verzelceraar. Vert1·ekpunt van de verjaringste1·mijn van
deze 1'egresvorde?·ing. Wanneer een
verzekerde, een derde en dezes verzekeraar in solidum werden veroordeeld
om aan de getroffenen van een verkeersongeval schadevergoedingen te betalen
en de aansprakelijkheid van de verzekerde en van de derde werd vastgesteld,
en wanneer de verzekeraar van de derde,
na betaling van de volledige schadevergoedingen aan de getroffenen, een geding
tegen de verzekerde instelt om terugbetaling te bekomen, in verhouding met
dezes aansprakelijkl1eid, van de door
hem betaalde schadevergoedingen, loopt
de termijn van verjaring van de regresvordering van de verzekerde tegen zijn
verzekeraar slechts vanaf de door de
verzekeraar van de derde ingestelde
gerechtelijke eis. (Art. 32, lid 1 en 2,
wet van 11 juni 1874.)
3 oktober 1975.
150

5. - Landverzeke?'ingen.
V erplichte
aanspralcelijkheidsverzelce?·ing inzake motO?Tijtttigen. - Niet beperkt hoge1· beroep
van de VB?'oO?·deelde. - Geen hoge1• be1·oep
van de ve1·zekM·am· van de burgerrechtelijke aanspmkelijkheid van de veroo?·deelde inzake motorrijtuigen, m·ijwillig
tussengekomen pa1·tij, die ten aanzien van
de btwgerlijke pa?·tij solidair met zijn
ve?·zeke?·de we1·d VM'oordeeld. - V rijspraak
van de beklaagde. - Beslissing in hoge1·
beroep die het st1·ajgM·echt onbevoegd verklaart om lcennis te nemen van de bu?·gerlijke ?'echtsvo?·de?·ing. - Wettelijkheid. W anneer de beklaagde op zijn niet beperkt hager beroep vrijgesproken wordt,
verklaart de rechter in hager beroep zich
wettelijk onbevoegd om kennis te nemen
van de tegen hem en de vrijwillig tussengekomen verzekeraar van zijn burgerrechtelijke aansprakelijld1eid inzake
motorrijtuigen ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, zelfs wanneer geen hager
beroep werd ingesteld door de verzekeraar.
28 oktober 1975.
269
6. -

Landve1·zekm·ingen.

V M'Plichte
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aansprakelijkheidsverzekering inzake motor?'ijtuigen. Houde?' van het verzeke?·de voert~tig. - Begrip. - In de zin
van artikel 3 van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
is houder van het verzekerde voertuig,
met uitzonderifg van het geval dat hij
zich door diefstal of geweldpleging de
macht over het motorrijtuig zou hebben
verschaft, hij die zonder eigenaar of
zonder noodzakelijk bestuurder te zijn
van het verzekerde voertuig daarover
materieel beschikt.
6 november 1975.
308

7. Verzekeringen in het algemeen.
- Behem· ave?' een vm·zekeringsportejeuille
doo1· de ve?'Zelce?'aar toevert1·ouwd aan een
de1·de. - Inning doo?' deze de1·de van de
aan de verzekemar versohuldigde premies.
Geldigheid. - De verzekeraar kan,
zelfs bij gebrek aan een akkoord van de
verzekerden, aan een derde het beheer
over zijn verzekeringsportefeuille toevertrouwen en de verzekeringspremies laten
innen door die derde ; door aanwijzing
van deze lasthebber is er geen schuldvernieuwing t.o.v. de schuld van de
verzekeraar in geval van schade, behoudens akkoord van de verzekerde. (Artikel 1275 B.W.)
6 november 1975.
310
8. - Landvm·zekeringen.
V erpliohte
aanspmkelijkheidsverzeke1·ing inzake motorrijtuigen. Ande1·e besttttwde?' van
het verzekerde vom·tttig dan de vm·zeke?'ingnemer. - Deze vm·zekeringsovereenkomst lean aan deze bestutwde?' worden
In welke mate? tegengewo?7Jen. Door het in het verkeer brengen van een
motorrijtuig dat overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 juli 1956
door de eigenaar-verzekeringnemer is
verzekerd, stemt de bestuurder met de
hem betreffende bedingen van de verzekeringsovereenkomst in zowel wat betreft de verplichtingen die hem deswege
ten laste vallen als wat de voordelen
betreft die hem daaruit ten goede komen.
28 november 1975.
401
9. - Landve1·zekeringen.
Ve?']Jlichte
aansprakelijkheidsverzeke?·ing inzake motor?·ijtuigen. - Ongeval te wijten aan de
grove jmtt van de besttmrder van het verzekerde voertuig. - Verhaal van de vm·zeke?'aar tegen deze bestutwdm· zelfs als
deze niet de verzeke?·ingneme?' is. - De
verzekeraar die krachtens artikel 6 van

de wet van 1 juli 1956 jegens de benadeelde tot vergoeding is gehouden en
zich in een heeling van de verzekeringsovereenkomst een recht van verhaal
tegen de verzekeringnemer en tegen de
verzekerde, die niet de verzekeringnemer
is, heeft voorbehouden kan zich in geval
van grove fout op de bestuurder van
het voertuig verhalen, zelfs als deze niet
de verzekeringnemer is.
28 november 1975.
401

10. - Landsve?·zeke1'ingen.
Ve?·wezenlijlcing van het ?'isioo. - Verpliohtingen
van de ve1·zekeringnemer. - De verzekeringnemer moet, ingeval het door de
verzekering gedekte risico zich voordoet,
alles in het werk stellen om de schade te
voorkomen of te beperken. (Art. 17
wet van ll juni 1874.)
22 januari 1976.
607
11. - Landve1·zelceringen. - De ve?'zelce?·ingnemer moet alles in het werk
stellen om de doo1· de verzekering gedekte
sohade te voo?·lcomen of te beperken.
Kosten gemaalct door de ve1·zekerde. Terugbetaling door de ve1·zelceraar. De verzekeraar moet de door de verzekerde gemaakte kosten dragen niet.alleen
wauneer deze alles in het werk heeft
gesteld om de schade te beperken, doch
ook wanneer hij zulks heeft gedaan om
de schade te voorkomen. (Art. 17 wet
van 11 jtmi 1874.)
22 januari 1976
607

12 V etpliohte aansprakelijkheidsVM'Zekering inzake motorrijtuigen. - Wet
van 1 jttli 1956, artikel 23. - Overgangspe?·iode bij deze bepali11g ingevoe1•d heejt
een eincle genomen op het ogenblik van de
inwerkingt1·eding van het koninklijk besluit van 5 juli 1967. - Gevolgen t.a.v.
VM'Zekeringsovereenkomsten gesloten met
een verzekeringsonde?"neming clie na deze
datum is opge1·ioht en niet we1·cl aangenomen. - Daar het koninklijk besluit van
5 juli 1967 op impliciete, doch onbetwistbare wijze een einde heeft gemaakt aan
de overgangsperiode bepaald in artikel 23
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, geldt het door dit
artikel ingevoerde vermoeden niet t.a.v.
de overeenkomst gesloten met een verzekeringsonderneming die is opgericht na
de inwerkingtreding van genoemd besluit
en wier aanvraag om toelating werd verworpen.
17 februari 197 6.
696

VERZET.

13. - A1·tikel 22 van de wet van 11 juni
1874.
Verzeke1·ingsovm·eenkomst tot
delcking van de materiele schade van een
voe1·tuig. - Rechte1· die aan de bestuu1·der
die het voe1·tuig mag gebruiken de hoedanigheid van ve1·zeke1'de toekent. - Beslissing dat de ve1·zekema1· geen subrogatoi1·
verhaal tegen deze bestuurde1· kan instellen.
- Wettelijk verantwoonle beslissing. De beslissing dat de verzekeraar geen
subrogatoir verhaal, als bedoeld in artikel 22 van de wet van l l juni 1874, kan
instellen tegen de bestuurder die van de
verzekeringnemer toestemming heeft om
het verzekerde voertuig te gebruiken,
wordt wettelijk verantwoord door de
rechter die, in de uitlegging welke hij
geeft aan een verzekeringsovereenkomst
tot delddng van de materiele schade aan
dit voertuig, aan deze bestuurder niet de
hoedanigheid van derde maar van verzekerde toekent.
12 maart 1976.
807

14.- Artikel 4 van de wet van 11 juni
1874.
Verzekering tegen mate1·iele
schade. - Bestuurder die met toestemming
van de eigenaar een voertuig gebntikt
waarop hij geen zakelijk 1·echt heejt. Bestuurder die belang heeft bij het behoud
van het voe1·t~tig. - Bestuu1·der die de
hoedanigheicl van verzeke1·cle lean hebben. Hij die met toestemming van de eigenaar
een voertuig gebruikt waarop hij geen
zakelijk recht heeft, kan als bestuurder
belang hebben bij het behoud van het
voertuig, in de zin van artikel 4 van de
wet van 11 juni 1874, en kan derhalve
inzake verzekering tegen de materiele
schade, de hoedanigheid van verzekerde
hebben.
12 maart 1976.
807.

15.- Ve1·zeke1·ingen in het algemeen.De veJ•zelcm·de moet op st1·ajJe van verval,
een contractuele verbintenis nalcomen. Ingebrelcestelling. - Beg1·ip. - Ingebrekestelling van de verzekerde kan vereist
worden opdat de verzekeraar zich zou
kunnen beroepen op het in de overeenkomst bedongen verval wegens nietnakoming door de verzekerde van een
verbintenis ; een dergelijke ingebrekestelling is evenwel niet vereist wanneer
vrijstelling daarvan is bedongen en ook,
o.m. als de ingebrekestelling met het
voorwerp of de aard van de overeenkomst
of met de bedoeling van de partijen onverenigbaar is.
9 april 1976.
921
16. -

Zeeverzeke1·ing. -

Schade ve1·-
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oorzaalct do01' toedoen van de verzelcerde
scheepskapitein. - Schadeloosstelling. Gronclslagen. - Op geen tegenstrijdige
gronden gesteund is de beslissing dat een
verzekeraar gehouden is tot vergoeding
van de door toedoen van een verzekerde
scheepskapitein veroorzaakte schade hetzij omdat de verzekeringsovereenkomst
afwijkt van de regel van de artikelen 205
en 206 van de wet op de zeeverzekering
volgens welke de verliezen en schade door
toedoen van de verzekerde veroorzaakt
niet ten laste van de verzekeraar komen,
hetzij omdat, daar het tegendeel niet is
bedongen, de fouten van de kapitein
moeten beschouwd worden als schelmerij
van de schipper, welke door artikel 207
van dezelfde wet is gedekt.
6 mei 1976.
1000

17. V e1·plichte aanspralcelijkheiclsverzelcering inzake motorrijtuigen. - Wet
van 1 j~tli 1956, a1·tilcel 3 en 4. - Echtgenoot van de best~ou1·der die cle schade
heejt veroorzaalct. - Uitsluiting van het
voordeel van de verzelcering met toepassing
van a1·tikel 4, § 1, 2°. - Voo1waa1·den. Onclerhoud met het geld van de man. Door vergelijking van de
Beg1·ip. bezoldiging van de voor het ongeval
aansprakelijke echtgenoot met die welke
de echtgenote, die door het ongeval is
getroffen, verdiende met een part-time
beroepsbezigheid, kan de rechter, zonder
de verbi:ndende kracht of bewijskracht
van de verzekeringsovereenkomst te
miskennen, door een beoordeling in feite
en rekening houdende met de economische waarde van de echtgenote aan de
haard, wettelijk beslissen' dat deze niet
met het geld van de man onderhouden
werd en dus niet kan worden uitgesloten uit de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. (Artikelen 3 en 4 wet van 1 juli 1956).
18juni1976.
1175.
VERZET.
1. - Bestanddelen van het misclrijj. Opdat de vernieling van een titel met
toepassing van arbikel 527 van het Strafwetboek strafbaar zou zijn, volstaat het
dat de vernielde titel, zelfs vernietigbaar,
de grondslag van een recht kan zijn of
een verbintenis kan teweegbrengen.
25 november 1975.
385
2. - Tuchtzalcen. - Orde van geneeshm·en. Tuchtstraf door de raacl van
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be1·oep bij ve1·stek uitgesp1·olcen met de
ve1·eiste meeTdeTheid van twee dm·de van de
stemmen. - Vm·zet. - Eise1' ve1·schijnt
niet. - Beslissing die bij gewone mem·dm·heid van stemmen het vm·zet ongedaan ve1'klaa?·t. - W ettelijlcheid. - ~VVanneer de
raad van beroep van de Orde van geneesheren bij verstek een tuchtstraf heeft
opgelegd met de daartoe vereiste twee
derde meerderheid van stemmen en,
op het verzet van de niet-verschijnende
eiser tegen deze beslissing, dit verzet ongedaan verklaart, vereist cleze laatste
beslissing geen twee derde meerderheid
van de stemmen, ook al stelt ze vast dat
de beslissing bij verstek haar valle uitwerking zal hebben. (Art. 22 K.B. nr. 79
van 10 november 1967; artt. 12 en 32
K.B. van 6 februari 1970).
7 november 1975.
312
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1. - Stmfzaken. - Klage1· die ondeT
ede is gehoonl vom·dat hij zich bu1·ge1'lijke
pa1·tij stelt. Wettelijlcheid. Geen
enkele wettelijke bepaling verbiedt dat
een klager onder ede wordt gehoord voordat hij zich burgerlijke partij stelt.
2 september 1975.
13
2. Btt1'geTlijke zalcen. Tweede
beschiklcende gedeelte dat de he1•haling is
van een in de ·tedenen ingelaste eeTste
beschilclcende gedeelte. - Dmagwijdte. Het beschikkende gedeelte van een arrest
dat duidelijk slechts de herhaling is van
een in de gronden ingelast beschikkend
gedeelte kan geen grotere draagwijdte
hebben dan dit beschikkend gedeelte.
4 september 1975.
20
3. - Rechte1' in hoge1• beToep. - Ve1'lclm·ingen doo1' de beklaagde te1' teTechtzitting afgelegd. Geen veTplichting ze
in het p1•oces-ve1'baal van de te1·echtzitting
op te telcenen. - Geen enkele wettelijke
bepaling verplicht de rechter in hager
beroep de inhoud van de verklaringen
van de beklaagde op ondervraging door
de voorzitter in het proces-verbaal van
de terechtzitting op te tekenen.
15 september 1975.
69.

4. - Stmjzalcen. - Onde1·tekening van
het p1'oces-veTbaal van de teTechtzitting doo1•
een g1'iffie1'. - Bewijs dat deze gTiffim· wel
de gene is die op de zitting was. - Het
bewijs dat de griffier die het proces-verbaal van een terechtzitting heeft onder-

tekend wel diegene is die op de zitting
was, kan blijken hieruit dat hij de op
deze zitting neergelegde conclusie met de
voorzitter mede heeft ondertekend en uit
de vermeldingen van de processen-verbaal van de andere zittingen over de
zaak.
22 september 1975.
101

5. - Stmfzaken. - OpenbaaTheid van
de teTechtzitting. - VeTvolgingen wegens
ove1't1·edingen van de wetten en veTm·deningen betTef/ende de politie ove1' het wegve1'lcee1' ten laste van meenle1jm·igen en van
minde1ja1·igen van meeT dan zestien jam·
en minde1· dan valle achttien jaar. - Toe
te pass en 1·egels. - Het o.nclerzoek van
de vervolgingen ten laste van minderjarigen van meer dan zestien jaar en
minder dan valle achttien jaar voor de
krachtens het gemeen recht bevoegde
gerechten ingesteld in de gevallen 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 gew. bij de wet van 9 mei
1972.)
22 september 1975.
104
6. - Stmfzaken. - Pm·soon die doo1·
het vonnisge1•echt met een deslcundigenonderzoelc wonlt belast. - Deslcundigeneed
ve1·eist.- Hij die door het vonnisgerecht
met een deslnmdigenonderzoek wordt
belast, moet de deskundigeneed afleggen
zoals die bepaald is bij artikel 44, lid 2,
van het Wetboek van strafvordering.
23 september 1975.
109
7. - Deslcundigenve1•slag eindigend met
de ondm·telcende vm·melding << aldus gedaan
in ee1· en geweten, nmtwgezet en ee1'lijlc "•
zonde1· aanToeping van de godheid. Nietig veTslag. - Vonnis van de correctionele 1'echtbanlc en a1·rest van het hof van
be1·oep, die het veTslag niet uit de debatten
hebben geweeTd, eveneens nietig. -Wanneer een vonnis van de correctionele
rechtbank nietig is omdat het een deskundigenverslag dat nietig was wegens
het ontbreken van de aanroeping van
de godheid in de eedformule niet uit de
debatten heeft geweerd, eigent het arrest
van het hof van beroep, dat evenmin het
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nietig verslag uit de debatten heeft
geweerd, zich die nietigheid toe en is het
zelf nietig. (Art. 44, lid 2, Sv.)
23 sepbember 1975.
109

8. Strajzaken. Ooncl1tsie.
Beg1·ip. - Een conclusie in strafzaken
is het geschrift dat is ondertekend door
een partij of haar raadsman die haar
vertegenwoordigt of bijstaat, dat aan de
rechter tijdens de debatten ter terechtzitting wordt voorgelegd, waarvan regelmatig wordt vastgesteld dat de rechter
kennis ervan heeft genomen, en waarin
middelen worden aangevoerd, tot staving
van een eis, weer of exceptie.
30 september 1975.
137
9. - B1wgm·lijke zaken.
Ge?·echtelijk Wetboek, a1·tilcel 774, licl 2. - Verplichting voor cle ?'echter cle he1·opening
van cle clebatten te bevelen. - V oorwaarcle.
- De rechter is niet verplicht de heropening van de debatten te bevelen dan
wanneer hij een vordering geheel of
gedeeltelijk afwijst op grand van een
exceptie die de partijen voor hem niet
hadden ingeroepen. (Art. 774, lid 2,
G.W.)
9 oktober en 19 december 1975.
179 en 492

10.- Strajzalcen.- Openbaa1·heicl van
cle terechtzitting. - Rechtm· clie beslist van
cle opscho1·ting van cle vm·oorcleling lcennis
te nemen in 1·aaclkamer. - Beslissing cle
veroorcleling niet op te schorten. - Debatten moeten in openba?·e terechtzitting W01'den he1•vat. - W anneer de rechter beslist
in raadkamer kennis te nemen van de opschorting van de veroordeling, doch vervolgens beslist dat de veroordeling niet
moet worden opgeschort, moeten de
debatten in openbare terechtzitting worden hervat (Art. 96 Grondwet ; art. 5
wet van 29 jcmi 1964.)
20 oktober 1975.
226

U. - Stmjzalcen. - Kwalijicatie door
de rechte1· aan zijn beslissing gegeven. Zonde1· invloed op de aa1·cl ervan. - Dat
de rechter zijn beslissing als een beslissing
op tegenspraak of als een verstekbeslissing kwalificeert, bemvloedt de aard
ervan niet.
27 oktober 1975, 30 maart en 21 juni
1975.
260, 877 en 1181
12. - St1·ajzaken. - Vormen van het
onde1·zoelc voo1· de 1·echtm· in hogm· beroep.
- Bewijs. - Het bewijs van de inacht-
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neming van de wettelijke bepalingen
betreffende de vormen van het onderzoek
in strafzaken voor de rechter in hager
beroep, kan blijken zowel uit de vaststellingen van de beslissing als uit de
daarmede niet strijdige vermeldingen
van de processen-verbaal van de terechtzittingen. (Artt. 190 en 211 Sv.
27 oktober 1975.
12

13. - Ve1·beterencl vonnis. - Doel van
de verbeteTing. De rechter kan de
verschrijvingen of misrekeningen die in
een door hem gewezen beslissing voorkomen, verbeteren, zonder evenwel de
daarin bevestigde rechten uit te breiden,
te beperken of te wijzigen. (Art. 794
G.W.)
293
3 november 1975.

14. Stmfzaken.
Oorrectionele
?'echtbank. Proces-ve1•baal van een
te1•echtzitting tijclens welke cle zaak behandeld wm·d, niet voo1·zien van cle hancltelcening van cle voorzitter of van cle g1·ijjier. Vonnis waa1·in niet alle ve1·eiste vaststellingen voorlcomen om cle regelmatigheicl
van cle ?'echtspleging te bewijzen. - Nietigheicl van het vonnis.- Nietig is het vonnis
van de correctionele rechtbank, indien
het proces-verbaal van de terechtzitting,
tijdens welke de zaak behandeld werd,
niet voorzien is van de handtekening van
de voorzitter of van de griffier 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.)
3 november 1975.
295
15. - St1·ajzalcen. - Be1·oepen vonnis
nietig. - A1·rest van het hoj van beroep
clat cleze nietigheicl ove1·neemt. - Nietigheicl van het a?'?'est. - Nietig is het arrest
van het hof van beroep dat de nietigheid
overnee1nt waardoor het beroepen vonnis
is aangetast.
3 november 197 5.
295
16. Stmjzaken.
Getuigen. V m·plichting tot eeclafiegging, behouclens
in cle gevallen bij cle wet op bepe1·kencle
wijze bepaalcl. - De getuigen die door
een strafgerecht worden gehoord, moeten
op straffe van nietigheid de bij de wet
voorgeschreven eed afleggen, behoudens
in de gevallen bij de wet op beperkende
wijze bepaald. (Artt. 155, 189 en 317 Sv.)
4november 1975.
305
17. -

Stmfzalcen.

Oommissie tot
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bescherming van de maatschappij. Beslissing niet getekend do01· de sec1•eta1·is
van deze commissie. Gevolg van dit
verzuirn. - Nietig is de beslissing van
een commissie tot bescherming van de
maatschappij die is ondertekend door
een andere persoon dan de secretaris van
de commissie, als uit de stuldmn waarop
het Hof vermag acht te slaan niet blijkt
dat deze persoon de door de minister
van justitie aangewezen beambte was
om het ambt van secretaris waar te
nemen. (Artt. 12, 16 en 31 wet tot
bescherming van de maatschappij, en
artt. 782 en 785 G.W.)
10 november 1975.
329
18.- BurgeTlijke zaken.- He1·opening
van de de batten. V oo?·waa1·den waa1'onde1' deze doo1· een verschijnende partij
lean wo1·den gevr·aagd. - Een verschijnende partij kan de heropening van de debatten slechts vragen indien zij gedurende
het beraad een nieuw stuk of feit van
overwegend belang ontdekt. (Art. 772
G.W.)
20 november 1975.
368
19.- Bu1•gerlijlce zalcen.- OvM·legging
van stulclcen. - N ee?"leggen ter griffie. De stulclcen dienen voo1·af te worden gebundeld en op een inventaris ingesch1·even. W anneer de overlegging geschiedt door
het neerleggen van de stukken ter griffie
alwaar de partijen er ter plaatse inzage
van nemen, moeten deze stuldwn vooraf
door de partij of haar advocaat gebwldeld en op een inventaris ingeschreven
worden. (Art. 737 G:VV.)
20 november 1975.
368

20.- Bu1·gerlijlce zalcen.- Ove1·legging
van stulclcen. - Niet overgelegde stulclcen
moeten dooT de rechter buiten het bemad
gehouden wo1·den. Memories, nota's
of stukken die niet zijn overgelegd v66r
de sluiting van de debatten moeten
buiten het beraad gehouden worden
(Art. 740 G.W.)
20 november 1975.
368
21. Bu1·geTlijlce zalcen.
VeTplichting
vo01· de 1'echte1' uitsp1·aalc te doen ove1' alle
punten van de vordering. - De rechter
mag niet nalaten uitspraak te doen over
een van de punten van de vordering.
(Art. 1138, 3°, G. W.)
21 november 1975.
370
22. - Strafzalcen. - Bloed- of aanVM'wanten van de belclaagde als getuigen
gehoord. - Wetboelc van strafvo1·dering,

a1·tilcel 156. Dmagwijdte van deze
bepaling. - In correctionele zaken en
politiezaken mogen de personen waarvan
sprake in artikel 156 van het Wetboek
van strafvordering als getuigen niet
worden gel-word, zelfs niet om loutere inlichtingen te verschaffen, wanneer het
openbaar ministerie, de burgerlijke partij
of de beldaagde zich tegen hun verhoor
hebben verzet. (Artt. 156 en 189 Sv.)
24 november 1975.
381

23.- Strafzalcen. -Politic- en correctionele zalcen. - Geen regelmatig procesverbaal van de terechtzitting waarop het
vonnis of het an·est werd ititgesp1·olcen. W ettigheid van de rechtspleging te1· tM·echtzitting lean blijlcen uit de vermeldingen
van de beslissing. - I n politie- en correctionele zaken kan de wettigheid van de
rechtspleging ter terechtzitting waarop
het vonnis of het arrest werd uitgesproken, bij ontstentenis van een regelmatig
proces-verbaal van deze terechtzitting,
blijken uit de vermeldingen van de beslissing.
25 november 1975.
387
24. - Bu1·gerlijlce zalcen. - V onnis valgens hetwellc een ongeval een arbeidsongeval is en een deslcundigenondM·zoelc
beveelt. - V onnis ten dele een eindvonnis
en ten dele een vonnis alvoTens 1"echt te doen.
- Ret vonnis dat, na te hebben beslist
dat de overeenkomst tussen de partijen
een arbeidsovereenkomst is en dat het
ongeval overkomen tijdens de uitvoering
ervan een arbeidsovereenkomst is, een
deskundigenonderzoek beveelt teneinde
het bedrag van de door de getroffene
gevorderde geldsommen vast te stellen,
is een vonnis dat ten dele een eindvonnis
en ten dele een vonnis alvorens recht
te doen is. (Art. 19 G.W.)
4 december 1975.
430
25. - Bu1·ge1'lijlce zalcen. - Ge1'echtelijk Wetboelc, a1·tilcel 774, lid 2. - Verplichting voo1· de rechte1· de heropening
van de debatten te bevelen alvotens de
votdM·ing af te wijzen op grand van een
exceptie die de pa1·tijen voot hem niet
hadden ingeroepen. De reohter is
verplicht de heropening van de debatten
te bevelen wanneer hij een vordering
geheel of ten dele afwijst op grand van
een exoeptie welke de partijen voor hem
niet hadden opgeworpen, met name van
een exoeptie van onbevoegdheid, nietigheid, verjaring, verval of niet-ontvankelijkheid. (Art. 774, lid 2, G.W.)
5 december 1975.
434
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26.- Tuchtzalcen.- Raad van be1·oep
van de 01·de van geneesheren. - N ee1'legging van een stulc na het sluiten van
de debatten en bttiten het bij a1·tilcel 772
van het Ge1·echtelijlc Wetboelc bedoelde
geval. - Raad van be1·oep die oo1·deelt niet
ambtshalve de he~•opening van de debatten
te moeten bevelen. - Stulc moet buiten het
be1·aad gehouden worden. - Raad van
beroep dient zijn beslissing dienaangaande
niet te motiveren. - W anneer een persoon,
die wegens een tuchtrechtelijke inbreuk
terechtstaat voor de raad van beroep
van de Orde van geneesheren, na het
sluiten van de debatten en buiten het
bij artikel 772. van het Gerechtelijk
Wetboek bedoelde geval een brief neerlegt, moet dit stuk, indien de raad van
beroep oordeelt niet ambtshalve de heropening van de debatten te moeten bevelen, buiten het beraad gehouden worden
en is de raad van beroep, die de brief
niet in aanmerking neemt, niet gehouden
zijn beslissing dienaangaande te motiveren. (Artikel 771 en 774 G.W.)
12 december 1975.

461

27. - Stmfzaken. - Getttigeneed. Geregeld do01· het W etboek van strafvordering. Voor de politierechtbank, de
correctionele rechtbank en het hof van
beroep, in strafzaken rechtdoende, wordt
de getuigeneed geregeld bij de artikelen 155, 189 en 211 van het Wetboek van
strafvordering en niet bij de bepalingen
van het Gerechtelijk W etboek ; de bewoordingen « ik zweer de gehele waarheid
en niets dan de waarheid te zullen zeggen » voldoen dus aan de bepalingen van
deze artikelen.
15 december 1975 en 6 april 1976.
467, 900

28. - Strajzaken. - Getttigen. - Eed.
- Eed ge1·egeld bij de a1·tikelen 155, 189
en 211 van het Wetboek van stmjv01·de1·ing.
- In strafzaken wordt de eed van de
getuigen voor de politierechtbank, de
correctionele rechtbank en het hof van
beroep geregeld bij de artikelen 155, 189
en 211 van het Wetboek van strafvordering en niet bij de bepalingen van het
Gerechte1ijk W etboek.
26 januari 1976.

615

29. - Strajzaken. - Aantekening van
de getuigenissen. - Ve1·plichting geldt niet
voor de st1·ajge~•echten die in laatste aanleg
ttitsp1·aak doen. - De verplichting om
aantekening te houden van de getuige-
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nissen geldt niet voor de strafgerechten
die in laatste aanleg uitspraak doen.
(Art. 10, wet van l mei 1849.)
26 januari 1976.
C\15

30. - Burge1·lijke zaken. - Ajwijzing
van de v01·de~·ing gegTOnd op een exceptie
wellce de partijen niet hadden ingeTOepen,
zonde1· he1·opening van de debatten. - Ger·echtelijk Wetboek, a1·tikel 774, tweede lid.
- Bepaling van toepassing op de rechte1•
in hoge1· be1·oep. -De bepaling van artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk
W etboek, luidens welke de rechter de
heropening van de debatten moet bevelen
alvorens de vordering gelteel of gedeeltelijk af te wijzen op grond van een exceptie welke de partij en voor hem niet
hadden ingeroepen, is van toepassing
op de rechter in hoger beroep. (Art. 1042
G.W.
29 januari en 25 juni 1976. 626 en 1204

31. Bttrge1'lijke zaken. Uitleggend vonnis. -Met de bewoo1·dingen van
de beslissing st1·ijdige ttitlegging. - Onwettelijkheid. - Wanneer een in hoger
beroep gewezen vonnis eenvoudig een
vonnis bevestigt, dat beslist dat een
partij « onmiddellijk » zekere werken
moet uitvoeren en dat zoniet die partij
veroordeelt om aan de tegenpartij een
dagelijkse vergoeding te betalen « vanaf
vandaag » tot de herstelling, is onwettelijk het uitleggend vonnis volgens hetwelk de uitdrukkingen « onmiddellijk »
en<< vanafvandaag »de betekenis hebben
van « vanaf de dag van het vonnis in
hoger beroep ». (Artt. 1319, 1320 en
1322 B.W.; artt. 23, 793 en 794 G.W.)
29 januari 1976.
627
32. - Bu1·ge1'lijke zaken. - Rechtspleging.- Rechte~· lean de ove1·legging van
bewijsmateTiaal bevelen. - A1·tikel 871
GeTechtelijk Wetboek. - Beg1'ip. - Artikel 871 van het Gerechtelijk Wetboek,
volgens hetwelk de rechter aan iedere
gedingvoerende partij kan bevelen het
bewijsmateriaal, dat zij bezit, over te
leggen, wordt niet geschonden door het
enkel feit dat een partij, in haar conclusie, tevergeefs de andere partij heeft
uitgenodigd een stuk over te leggen.
30 januari 1976.
632
33. - Stmjzaken. - Ge1·echten die in
laatste aanleg ttitspmalc doen. - Gegevens
Geen
bekomen tijdens het onde1·zoek. ve1·plichting deze in het p1·oces-ve1'baal van
de te1•echtzitting te ve1·melden. Geen
enkele wetsbepaling verplicht een straf-
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gerecht, dat in laatste aanleg uitspraak
doet, de gegevens die tijdens het onderzoek van de zaak werden bekomen in
het proces-verbaal van de terechtzitting
te vermelden.
2 februari 1976.
644.

34.- Bu1·ge?'lijke zaken.- Einclvonnis
op tussengeschil. - Begrip. - In burgerlijke zaken is geen eindvonnis op tussengeschil, in de zin van artikel 19 van het
Gerechtelijk W etboek, de beslissing die,
na de uitspraak over de hoofdvordering,
zich, wat de vordering tot tussenkomst
en vrijwaring betreft, ertoe beperkt de
uitspraak op te schorten en deze zaak
naar de bijzondere rol te verwijzen, zelfs
wanneer zij hierop is gegrond dat de
dagvaarding die deze laatste vordering
had ingeleid in het Frans was opgesteld
hoewel zij conform de wet op het gebruik
der talen in gerechtszaken in het Nederlands diende te worden opgemaakt.
4 maart 1976.
765
35. - Stmfzaken.
Oommissie tot
bescherming van de maatschappij. Beslissing door geen van de leclen van de
commissie onde1·tekend. - Gevolg op de
gelcligheid van de beslissing. - Nietig,
wegens het ontbreken van een authentiek
kenmerk, is de beslissing van een commissie tot bescherming van de maatschappij die door geen van de leden, die de
beslissing hebben gewezen, doch wel
door de secretaris is ondertekend. (Artikelen 12, 16 en 31 wet tot bescherming
van de maatschappij ; artt. 782 en 785
G.W.)
811
15 maart 1976.
36. - Strafzaken. - Beslissing van de
commissie tot bescherming van de maatschappij. - Beslissing niet onde1·tekend
dam· de leden advocaat en geneeshee1·. I nvloed van dit verzuim op de geldigheid
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 is vereist, kan het ontbreken van de handtekening van de leden
advocaat en geneesheer op die beslissing
de nietigheid ervan niet tot gevolg
hebben. (Art .. 782, 860 en 802 G.W.)
23 maart 1976.
857

37. - Aard. - Stmfzaken. - Beklaagde VM'tegenwoo1•digd op een eerste terechtzitting tijdens welke de zaak behandeld

we1·d. - Beklaagde noch aanwezig noch
ve1·tegenwoordigd op een late1·e terechtzitting tijdens welke het openbaar ministerie een conclusie heeft neergelegd en de
zaak in bemad we1·d gehouden. - V M'stekbeslissing. - Een beslissing is in strafzaken bij verstek gewezen wam>eer de
beklaagde, nadat hij vertegenwoordigd
werd op een eerste terechtzitting tijdens
welke de zaak behandeld en in beraad
gehouden werd, noch aanwezig noch
vertegenwoordigd was op een latere
terechtzitting tijdens welke het openbaar
ministerie een conclusie heeft neergelegd
en de zaak in beraad werd gehouden.
30 maart 1976.
877

38.- Stmfzaken.- Pmces-verbaal van
een te1·echtzitting tijdens welke de zaak behandeld we1·d, niet voorzien van de handtekening van de voorzitte1• of van de grijjie1'. A1·1·est waarin niet alle ve1·eiste vaststellingen voorkomen om de regelmatigheid van
de rechtspleging te bewijzen.- Nietigheicl.
- 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 aile vereiste
vaststellingen voorkomen om de regelmatigheid van de rechtspleging te bewijzen. (Artt. 155 en 189 Sv. ; art. 10
wet van 1 mei 1849.)
901 en 1184
6 april en 21 jtmi 1976.
39. Stmfzaken. Oon·ectionele
rechtbank en politierechtbank. - Getuigen.
Geen verplichting aan de beklaagde
kennis te geven van de lijst van getuigen.
- In correctionele zaken en politiezaken
client het openbaar ministerie aan de
beklaagde geen kennis te geven van de
lijst van de getuigen die het wil doen
verhoren. (Artt. 153, 190 en 211 Sv.).
27 april 1976.
967
40. - Strafzaken. - Politierechtbank.
- Proces-verbaal van een terechtzitting
tijdens welke de zaak behandeld werd, niet
voo1·zien van de handtekening van de
voorzitte1' of van de g1·ijjier. V onnis
waa1·in niet alle vereiste vaststellingen
voorkomen om de 1'egelmatigheid van de
1'echtspleging te bewijzen. - Nietigheid.
- Nietig is het vonnis van de politierechtbank, indien het proces-verbaal van
de terechtzitting, tijdens welke de zaak
behandeld werd, niet voorzien is van de
handtekening van de voorzitter of van
de griffier en in het vonnis niet alle
vereiste vaststellingen voorkomen om de
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regelmatigheid van de rechtspleging te
bewijzen. (Artt. 155 en 189 Sv. ; art. 10
wet van 1 mei 1849.)
3 n'lei 1976.
986

41. - Stmjzaken.
Bm·oepen vonnis
nietig ve1·lclaaTd. Beslissing van de
Techte1' in hogm· bm·oep die deze nietigheid
ove1·neemt.- Nietigheid van de beslissing.
- Nietig is de beslissing van de rechter
in hager beroep die de nietigheid overneemt waardoor het beroepen vonnis is
aangetast.
3 mei 1976.
986

42. - Stmfzaken. Vonnis van de
COT1'ectionele 1·echtbank. - Vonnis wam··
vooT geen eenstemmigheid is veTeist. V onnis niet onde~·tekend dooT een van de
1·echte1's. - Gevolg van dit veTzuim op de
geldigheid van de beslissing. - Nu het
bestaan van de beslissing van de correctionele rechtbank vaststaat en voor die
beslissing geen eenparigheid van de leden
van de rechtbank vereist is, kan het
ontbreken van de handtekening van een
van de rechters op het vonnis de nietig·
heid ervan niet medebrengen. (Artt. 782,
860 en 862 G.W.)
10 mei 1976.
1006
43. Bu1·geTlijke zaken.
JJ!Ieest
ge1·ede pa1·tij die een paTtij die geen
conclusie !weft genomen eTvan vmwittigd
dat zij een vonnis op tegenspmak wil
voTde1·en. Oonclusie te1• te1·echtzitting
nem·gelegd. - Ontvankelijkheid. - Wan·
neer overeenkornstig artikel 751 van
het Gerechtelijk W etboek de meest gerede
partij een partij, die geen conclusie heeft
genomen, ervan verwittigd dat zij een
vonnis op tegenspraak wil vorderen, is
de op de bepaalde zitting neergelegde
conclusie van laatstgenoernde partij ont·
vankelijk.
19 mei 1976.
1040

44. - Stmfzalcen.
V eTmelding van
de datum van uitsp1·aak in openbaTe
tm·echtzitting. - Plaats van de ve1·melding.
- Niet wettelijk aangewezen. - Geen
enkele wettelijke bepaling Vlrijst de plaats
aan waar de datum van de uitspraak
van het vonnis moet worden vermeld.
24 mei 1976.
1051
45. - Strafzaken.
Beklaagde veT·
volgd a.m. wegens het bestu1·en van een
voeTtuig in staat van dTonkenschap en in
staat van alcoholintoxicatie. V m·zoek
van de beklaagde tot veThooT van de ve1·balisanten. - W eigeTing waa1·van de bewoo1··
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dingen e1·op wijzen dat het ge1·echt, dat de
zaak moest be1·echten, niet mee1· de ve1·eiste
wam·bm·gen van onpa1·tijdigheid bood. Schending van het 1•echt dat de zaak dooT
een onpa1·tijdige 1·echtbank wm·clt be1·echt.
Nietigheid van de ve1·oonleling. Nietig is de veroordeling van de beklaag.
de o.1n. wegens het besturen van een
voertuig in staat van dronkenschap en in
staat van alcoholintoxicatie, "vanneer uit
de stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan blijkt dat de rechter gevveigerd
heeft in te gaan op het verzoek van de
beklaagde tot verhoor van de verbalisanten, door te zeggen dat zij rneermaals
werden gehoord en dat het niet noodzakelijk was hen nogmaals te doen terug·
komen voor een " dronkaard " of voor
een « persoon die lijdt aan zware alcoholintoxicatie "• daat blijkens deze bewoordingen het gerecht, dat de zaak moest
berechten, niet 1neer de vereiste waar·
borgen van onpartijdigheid bood. (Art. 6,
§ 1, Verdrag tot bescherming van de
rechten van de 1nens en de fundmnentele
vrijheden.)
31 mei 1976.
1082

46. - BttTgeTlijke zaken. - GeTechte·
lijk Wetboek, a1·tikel 774, lid 2. - Ve1··
plichting voo1· cle 1'echteT de he1·opening
van de debatten te bevelen alvo1·ens de
voTdm·ing af te wijzen op g1·oncl van een
exceptie die cle paTtijen vom· hem niet
hadden ingeToepen. - Exceptie. - Beg1·ip.
- De rechter is verplicht de heropening
van de debatten te bevelen wanneer hij
de vordering geheel of gedeeltelijk af.
wijst op grand van een exceptie die de
partijen voor hem niet hadden inge·
roepen, met name op grand van een
exceptie van onbevoegdheid, nietigheid,
verjaring, uitsluiting, niet-ontvankelijkheid of enige andere exceptie in de zin
van artikel 774, lid 2, van het Gerechtelijk W etboek, maar niet wanneer hij de
gehele of gedeeltelijke afwijzing van de
vordering stelmt op feitelijke omstandigheden die aan zijn oordeel zijn onder·
worpen. (Art. 774, lid 2, G.W.)
25 juni 1976.
1204
47. - Stmjzaken.
Beklaagde ve1··
volgd we gens twee misdTijven. - V eTOOT·
deling geg1·ond op een van de misd1·ijven.
Dmagwijdte van cle ttitgesp1·oken
stmffen. - W anneer een beklaagde vervolgd wordt wegens twee rnisdrijven en
de feitenrechters in hun redenen slechts
een ervan in aanmerking genomen en
bewezen verklaard hebben, zonder over
het andere te beslissen, hebben de nit-
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gesproken straffen enkel betrekking op
het bewezen verklaarde misdrijf; op
de voorziening van de beklaagde aileen
kan de beslissing die deze straffen uitspreekt niet vernietigd worden wegens
de onwettelijkheid ten gevolge van het
verzuim in de beslissing.
28 juni 1976.
1220

de vormen van het hager beroep. - Bepalingen zonder verband met de ve1·tegenwoordiging van de ve~·dachte voo1' de onderzoeksge1·echten. - De wettelijke bepalingen betreffende de vormen van het hoger
beroep inzake voorlopige hechtenis houden geen verband met de vertegenwoordiging van de verdachte voor de onderzoeksgerechten. (Art. 203bis Sv.).
27 oktober 1975.
267

VOORLOPIGE HECHTENIS.
1. Handhaving van de voo?"lopige
hechtenis. - Wet van 20 ap1·il 1874, artikel 5, gewijzigd bij artikel 3 van de wet
van 13 maa1·t 1973. - Redengeving. 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 persoonlijkl1eid van de verdachte
nauwkeurig omschreven door het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat tegelijkertijd op grond van eigen
redenen en op die welke in de vordering
van de procureur-generaal en in de
beschikking van de raadkamer worden
aangevoerd, wijst op de noodzaak om
de herhaling te beletten van feiten van
dezelfde aard als die welke ten laste van
de verdachte zijn gelegd, op het aantal
en op de belangrijkheid ervan, op de
noodwendigheden van het onderzoek welke zijn verantwoord door de vrees dat de
verdachte zou pogen het onderzoek te
verhinderen hetzij door stukken te doen
verdwijnen hetzij door tussen te komen
bij personen die aan het gerecht inlichtingen kunnen verstrekken en tenslotte
hierop dat de invrijheidstelling het veiligheidsgevoel dat de burgers wettig van
de rechterlijke overheid kunnen verwachten, zwaar zou schokken.
22 september 1975.
98
2. Raadkame1' die beslist over de
bevestiging van het bevel tot aanhouding.
- V erdachte kan zich doo1· een advocaat
laten bijstaan doch niet laten ve~·tegen
woordigen. W anneer de raadkamer
beslist over de bevestiging van het bevel
tot aanhouding, kan de verdachte zich
laten bijstaan door een advocaat, doch
hij kan zich door hem niet laten vertegenwoordigen. (Art. 4 wet van 20 april1874;
art. I, § XV, wet van 25 oktober 1919,
aangevuld bij artikel 3 van de wet van
16 februari 1961.)
27 oktober 1975.
267
3. -

Wettelijke bepalingen bet1·effende

4. - Feit dat dwangm·beid van vijjtien
tot twintig jaa1· of een zwaa1·dere stmf lean
ten gevolge hebben. - Beschiklcing van de
onderzoeksrechter die de verdaahte in vrijheid laat zonder ove~·eenkomstig advies van
de p1·ocureur des Konings. - Onwettelijke
beslissing. - Onwettelijk is de beschikking van de onderzoeksrechter die een
verdachte in vrijheid laat, zonder overeenkomstig advies van de procureur des
Konings, als het feit, voorwerp van de
telastlegging, dwangarbeid van vijftien
tot twintig jaar of een zwaardere straf
tot gevolg kan hebben. (Art. 1, lid 3,
wet van 20 april 1874 betreffende de
voorlopige hechtenis, gew. bij de wet
van 13 maart 1973.)
22 maart en 17 augustus 1976.
853 en 1238
5. - Besahikking van de onderzoelcs1'eahte1' volgens welke geen bevel tot aanhouding moet uitgevam·digd worden. Beslissing in laatste aanleg gewezen. Hoewel de beschikking van de onderzoeksrechter volgens welke geen bevel
tot aanhouding moet uitgevaardigd worden, niet voor hoger beroep vatbaar is,
is het cassatieberiep tegen een dergelijke
beslissing ontvankelijk. (Art. 416 Sv. ;
art. 1, lid 3, wet van 20 april 1874
betreffende de voorlopige hechtenis, gew.
bij de wet van 13 maart 1973.)
22 maart 1976.
853
6. - Ve1•zoek tot voo1'lopige inV1·ijheidstelling gericht tot het vonnisge1·echt. V erplichting te beslissen binnen vijf
dagen. - Dmagwijdte. - Zo over het
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling,
gericht tot het vonnisgerecht, moet worden beslist binnen vijf dagen na de neerlegging ervan, blijkt nochtans uit geen
enkele wetsbepaling dat, bij niet-naleving van die termijn, dat gerecht van
het verzoek is ontlast of de voorlopige
hechtenis een einde moet nemen. (Art. 7
wet van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis, vervangen bij artikel 1 van de
wet van 29 juni 1899.)
988
4 mei 1976.
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7.- Handhaving van de hechtenis. Hoger be1·oep. - Bericht nopens plaats,
dag en ttU1' van verschijning voo1· de kamm·
van inbeschuldigingstelling. Bericht
moet enkel aan de raadsman en niet aan de
vm·dachte worden gegeven. - De griffier
behoeft aan de verdachte geen bericht
te geven nopens plaats, dag en uur van
verschijning voor de kamer van inbeschuldigingstelling, welke moet o.m. beslissen over het hoger beroep tegen een
beschikking over de handhaving van de
voorlopige hechtenis ; een dergelijk bericht moet evenwel, bij aangetekende
brief, aan de raadsman van de verdachte
worden gegeven. (Artt. 5 en 20 wet van
20 april 1874.)
1060
25 mei 1976.
8. - Handhaving van de voorlopige
Wet van 20 april 1874,
hechtenis. artikel 5, gewijzigd bij artikel 3 van de
wet van 13 maart 1973. - Ernst van de
ten laste gelegde feiten. - Dmagwijdte. Hoewel in het geval van artikel I, derde
lid, van de wet van 20 april 1874, een
bevel tot aanhouding kan verantwoord
worden door de ernst van de aan de
verdachte ten laste gelegde feiten, volstaat deze ernst echter niet om de handhaving van de voorlopige hechtenis na
een maand te verantwoorden. (Art. 5
wet van 20 april 1874, gew., bij art. 3
van de wet van 13 maart 1973.)
ll49
15 juni 1976.
9. - Handhaving van de voo1·lopige
hechtenis. Wet van 20 april 1874,
artikel 5, gewijzigd bij a1·tikel 3 van de
wet van 13 maart 1973. - Redengeving.
-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 erop vvijst dat het aan de
verdachte verweten opzettelijk misdrijf
de dood van haar eigen zoon tot gevolg
heeft gehad en dat, nu het feit in een
landelijke gemeente voorgevallen is haar
terugkeer in haar milieu opspraak zou
verwekken en ernstige storing van de
maatschappelijke orde zou teweegbrengen waardoor de openbare veiligheid in
het gedrang komt. (Art. 5 wet van
20 april 1874, gew. bij art. 3 van de
wet van 13 maart 1973.)
ll49
15 juni 1976.
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10. - Ve1·wijzing naar de cor1·ectionele
1·echtbank ondm· de banden van het bevel
tot aanhouding.- Verzoek om invrijheidstelling. Geldigheid van het bevel tot
aanhouding kan niet mem· worden betwist.
- De beklaagde die onder de banden
van het bevel tot aanhouding naar de
correctionele rechtbank werd verwezen,
kan niet meer de geldigheid van het bevel
tot aanhouding betwisten tijdens de
behandeling van een verzoek om voorlopige invrijheidstelling. (Art. 7 wet van
20 aprill874 op de voorlopige hechtenis.)
17 augustus 1976.
1239

11. - Feit dat dwangarbeid van vijftien
tot twintig jaa1• of een zwaa1·dere straf ten
gevolge kan hebben. - Beschikking van
de onderzoeks1·echter die de ve1·dachte in
vrijheid laat zonder overeenkomstig advies
van de p1·octweur des Konings. - Beslissing in laatste aanleg gewezen. - Oassatiebe?·oep ontvankelijk. - De beschikking
waarbij de onderzoeksrechter een verdachte, aan wie een feit ten laste is
gelegd dat dwangarbeid van vijftien tot
twintig jaar of een zwaardere straf ten
gevolge kan hebben, in vrijheid laat
zonder overeenkomstig advies van de
procureur des Konings, is niet vatbaar
voor hoger beroep maar wel voor cassatieberoep. (Art. 416 Sv.; art. I, lid 3,
wet van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis).
17 augustus 1976.
1238
12.- Handhaving van de hechtenis.A1·1·est dat de redenen ove1·neemt welke door
de pTocu?·euT-generaal in zijn sclwiftelijke
vordering zijn aangevoe1·d. - A1Test ?'egelmatig met redenen omkleed. - Beg1·ip. Regelmatig met redenen omldeed is het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, uitspraak doende over de
handhaving van de voorlopige hechtenis,
verldaart de door de procureur-generaal
in zijn schriftelijke vordering aangevoerde redenen aan te nemen, zonder dat deze
uitdrukkelijk in de beslissing worden
weergegeven, als die redenen van die
aard zijn dat zij voormeld arrest regelmatig met redenen omldeden. (Art. 5
van de wet van 20 april 1874, gewijzigd
bij art. 3 van de wet van 13 maart 1973.)
VOORRECHTEN
KEN.

EN

HYPOTHE-

1. - Opheffing van de hypothecai1·e insclwijving op het onToe1•end goed van de
hypothecai1·e schuldenaaT. - Geen goed-
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kett1·ing van de hoofdelijke medeschuldenam· vereist. - De door een schuldeiser
aan zijn schuldenaar verleende opheffing
van een hypothecaire inschrijving is een
eenzijdige handeling waarvoor, opdat zij
zou voltrokken zijn, geen goedkeuring of
instemming vereist is van de personen
aan wie zij ten goede komt. (Art. 92
wet van 16 december 1851.)
2 oktober 1975.
147
2. - Wettelijke hypotheek tot wam·borg
van directe beldstingen. - InscMijving
van deze hypotheek. Gevolgen voor de
ve1·koop van het om"o61'end goed die v661·
de insch1-ijving heeft plaatsgehad, doch niet
is overgesch1·even. - Daar de wettelijke
hypotheek tot waarborg van directe en
bijkomende belastingen uit de wet ontstaat en rang neemt van haar inschrijving
af, kan de verkoop van een onroerend
goed die bij onderhandse aide vastgesteld
en dus in de registers van de hypotheekbewaarder niet overgeschreven is, niet
worden tegengesteld aan de ontvanger
der belastingen en belet hij de inschrijving niet van de wettelijke hypotheek tot
waarborg van de clirecte belastingen, die
ten tijde van de inschrijving verschuldigd zijn, zelfs indien deze onderhandse
akte is geregistreerd en de ontvanger wist
dat het goed verkocht was v66r de
inschrijving van de wettelijke hypotheek.
(Artt. 316 tot 323 W.I.B.)
28 mei 1976.
1074
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Bij te voegen stttkken.- Neerlegging
van rnernories. - G1·onden van nietontvankelijkheicl. - Onsplitsba1•e zaken. - E1·kenning door de pm·tijen.
1. -

Algemene regel.

2. -

Belastingzaken.

§ 3. - Burgerlijke zaken (zaken van koophandel en sociale zaken inbegrepen.

4. -

Dienstplichtzaken.

5. - Strafzaken (Geestrijke dranken,
Douane en accijnzen inbegrepen).
handel en sociale zaken inbegrepen).
6. -

Tuchtzaken.

7. -

Yerkiezingszaken.

HooFDSTUK IV. Beslissingen wam-tegen een cassatieberoep kan of waartegen zttlk be1·oep niet kan w01•clen
ingestelcl. - Beslissingen in feite. Beslissingen in 1·echte. - Toepassing
van de 1·egel : « N a een eerste voorziening wonlt geen ancle1·e voorziening
toegelaten "·- Vo01·zieningen die niet
ontvankelijk zijn gew01·clen wegens
gernis aan bestaansreclen of belang.
1. § 2. -

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. -

Y erkiezingszaken.

lNLEIDING. - V 001'Ziening in het belang
van de wet. (Zie CASSATIE.)

HooFDSTUK V. -

HooFDSTUK I. - Pe1·sonen bevoegd om
zich in cassatie te voorzien of tegen wie
een cassatieberoep kan of moet worden
Gevolgen van de nietingesteld. ontvankelijkheicl van cle voorziening
van een van cle eisers of tegen een van
de venveenle1·s.

HOOFDSTUK VI. voo1·zieningen. -

HooFDSTUK II. - Termijnen waa1'in een
voorziening rnoet wo1·den ingesteld of
betekend. - Beslissingen wam·tegen
onrniddellijk een cassatievoo1·ziening
kan wo1·clen ingestelcl. - Voo1·zieningen clie niet ontvankelijk zijn, claar te
vroeg ingestelcl.
HooFDSTUK III. - Vo1·rn van de voorziening. - Verrnelding van de geschonden wetten.- Opgave van het miclclel.
W annee1· is er voo1·ziening ?
Dmagwijdte van de voo1·ziening. -

Afstancl.
Registmtie van de
Zegel.

INLEIDING.
VoORZIENING IN HET BELANG
VAN DE WET. (Zie Oassatie.)

HOOFDSTUK I.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN
INGESTELD. GEVOLGEN VAN DE
NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE
VOORZIENING VAN ElllN VAN DE EISERS
OF TEGEN EEN VAN DE VERWEERDERS.

1. Personen bevoegd orn zich in
cassatie te voorzien. St1·afzaken. Beslissing die de stmfvo1·clering verjaard
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ve1·klaa;rt. - V oo1•ziening van de beklaagde.
- Niet-ontvankelijlcheid. - Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang,
is de voorziening van de beldaagde tegen
een beslissing die de strafvordering wegens verjaring vervallen verhlaart.
8 september en 8 december 1975.
37 en 438

2. Personen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien of tegen wie een cassatieberoep lean worden ingesteld. - Stmfzaken. V oorziening van een bU1'gM'lijke pa1·tij tegen een andere bu1·gerlijke
pa1·tij. - Geen geding aangegaan tussen
deze partijen of veroo1·deling van de ee1·ste
ten voordele van de tweede. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is de
voorziening door een partij ingesteld
tegen een andere burgerlijke partij waarmede zij voor de feitenrechter geen geding had aangegaan en ten wier voordele de bestreden beslissing geen veroordeling tegen de eisende partij uitspreekt.
8 septe1nber 1975.
41
3. Personen bevoegd om zich in
cassatie te voo1·zien. - , Strafzaken.
V oorziening van een beklaagde tegen de
beslissing op de rechtsvo1·de1'ingen van
het openbaar ministerie tegen een medebeklaagde en tegen de voor deze bu1·ge1·1'echtelijk aanspmkelijke pa1·tij. - Nietontvankelijkheid. Een beklaagde is
niet bevoegd om zich in cassatie te voorzien tegen de beslissing op de rechtsvorderingen van het openbaar ministerie
tegen een medebeklaagde en tegen de
voor deze burgerrechtelijk aansprakelijke partij. (Art. 216 Sv.)
22 septe1nber 1975.
108

4. - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voo1·zien. Strafzalcen. V oorziening van de b~wge1•lijke pa1·tij
tegen de beslissing op de stmfvo1'de1·ing.
- Burgerlijke pa1·tij niet verom·deeld in
kosten van deze rechtsvm·dering. - Nietontvankelijlcheid. - De burgerlijke partij
die niet in kosten van de strafvordering
is veroordeeld, is niet ontvankelijk om
zich tegen de beslissing op deze rechtsvordering in cassatie te voorzien. (Artikelen 177 en 216 Sv.)
22 septelllber 1975.
108

5. - Pe1·sonen bevoegd om zich te voo1'zien. - St1·afzalcen. - V oo1·ziening van
de verzekeraar van de bu1·ge1'rechtelijke
aansprakeUjkheid van de belclaagde, V1'iJwillig tussengelcomen partij, tegen de beslissing op de tegen een medebeklaagde
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van de ve1·zeke1·de ingestelde strafvo1·dering.
- Tussengekomen pm·tij niet ve1·oordeeld
in lcosten van deze strafvm·dering. - Niet
ontvanlcelijke voo1•ziening. - De verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde, vrijwillig
tussengekomen partij, die niet in kosten
van de strafvordering is veroordeeld,
heeft geen hoedanigheid om zich in
cassatie te voorzien tegen de beslissing
op de strafvordering tegen een medebehlaagde van de verzekerde.
23 septe1nber 1975.
113

6. Personen bevoegd om zich in
cassatie te vom·zien. - Stmfzaken. Voo1·ziening ge1·icht tegen de beslissingen
op de tegen een medebeklaagde ingestelde
strafvo1·de1·ing en op de door een de1·de
tegen deze medebeklaagde ingestelde b~w
gerlijlce 1'echtsvorde1·ing. - Niet-ontvankelijkheid. - Een behlaagde is niet bevoegd om zich in cassatie te voorzien
tegen de beslissingen op de tegen een
medebehlaagde ingestelde strafvordering
en op de door een derde tegen de medebeldaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering. (Art. 216 Sv.)
30 septelllber 1975.
137
7. Personen bevoegd om zich in
cassatie te voo1·zien. St1·afzaken.
Vrijspmak. Voo1·ziening van de beklaagde.- Niet-ontvankelijlcheid.- Niet
ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is
de voorziening van de behlaagde tegen
een beslissing waarbij deze wordt vrijgesproken.
30 september en 8 december 1975.
137 en 439
8. Pe1·sonen bevoegd om zich in
cassatie te voo1·zien. Strafzaken.
A1·rest tot buitenve1·volgingstelling.
V oo1·ziening van de burge1'lijke pa1·tij.
- Dmagwijdte. - De burgerlijke partij
is enkel ontvankelijk om zich tegen een
arrest tot buitenvervolgingstelling in
cassatie te voorzien, in zoverre zij hierbij veroordeeld wordt tot schadevergoeding jegens de verdachte en in de kosten
van de strafvordering of van de burgerlijke rechtsvordering en in zoverre het
arrest een andere beschikking bevat die
uitsluitend betrekking heeft op de burgerlijke rechtsvordering.
6 oktober en 24 november 1975.
158 en 378

9. - Personen bevoegd om zich te voo1'zien. - St1'afzaken. - V oo1·ziening van
het openbaa1· ministe1'ie tegen een beslissing
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op de buTgeTlijke rechtsv01·deTing. - Nietontvankelijkheid. Ret 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.)
13 en 27 oktober 1975, 22 maart en
13 april 1976.
187, 265, 854 en 940

10. - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien. St1·ajzaken. Beslissing van de rechte1· in hoge1· bm•oep,
waarbij de door cle eerste 1·echter opgelegde
straf van ve1·betwdverkla1·ing niet mee1·
w01·dt uitgesproken en de te1·uggave van
de in beslag genomen stukken van cle
beklaagcle worclt bevolen. - Voorziening
van de beklaagde. - Niet-ontvankelijklwicl. - Niet ontvankelijk, wegens het
ontbreken van belang, is de voorziening
van de beklaagde tegen een beslissing
van de rechter in hager beroep, waarbij
de door de eerste rechter opgelegde straf
van verbeurdverldaring niet meer wordt
uitgesproken en de teruggave van de in
beslag genomen stukken aan de beldaagde
wordt bevolen.
13 oktober 1975.
196
11. Pe1·sonen bevoegcl om zich in
cassatie te voo1·zien. St1·ajzaken.
Beslissing dat geen ontzetting van cle
oucle1·lijke macht tegen een vacle1' moet
w01·den uitgesproken. - Kosten ten laste
van de Staat. Voo1·ziening van de
vader. - Niet-ontvankelijkheicl. - Niet
ontvankelijk, wegens het ontbreken van
belang, is de voorziening van een vader
tegen een arrest van de jeugdkamer van
een hof van beroep, waarbij is beslist
geen ontzetting van de ouderlijke macht
tegen hem uit te spreken en de kosten
ten laste van de Staat worden gelaten.
13 oktober 1975.
196

12. - Pe1·sonen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien. St1·ajzaken. Ar1·est van het hoj van beroep (jeugdkamer) waa1·bij een minderja1·ige wordt be1'ispt. - Beslissing waartegen de oude1·s
van de minde1ja1·ige een cassatiebe1·oep
kunnen instellen. - De ouders wier kind
is berispt voor een jeugdrechtbank zijn
partijen in de zaak, in de zin van artikel 58 van de wet van 8 april 1965;
deze kunnen zich dus in cassatie voorzien tegen deze beslissing. (.AJ:tt. 37, 58
en 62 wet van 8 april 1965.) (Impliciete
oplossing.)
3 november 1975.
291
13. -

Personen bevoegd om zich in

cassatie te voo1·zien. - Burgerlijke zaken.
- V oorziening in cassatie van het openbaa?· ministe1·ie. - Ontvankelijkheid. V oorwaa1·den. - Ret openbaar ministerie is ontvankelijk om zich in cassatie
te voorzien tegen een beslissing die in
burgerlijke zaken in laatste aanleg is
gewezen, wanneer de openbare orde in
gevaar wordt gebracht door een toestand die verholpen moet worden. (Artikel 138, lid 2, G.W.)
5 november 1975.
307

14. - Pe1•sonen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien. - Dienstplichtzaken.
- Beslissing van de Hoge Militieraad.
V oorziening door de moeder van de
dienstplichtige zonder bijzondere volmacht
ingesteld. Niet-ontvankelijkheid; Niet ontvankelijk is de voorziening welke
door de moeder van de dienstplichtige
zonder bijzondere volmacht is ingesteld
tegen een beslissing van de Rage Militieraad. (Artt. 50 en 51 gecoordineerde
dienstplichtwetten van 30 april 1962.)
332
12 november 1975.
15. - Pe1·sonen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien. - Sociale zaken. A1·rest doo1• het m·beidshoj gewezen op het
hogeT beroep van de p1·ocu1·eu1'-generaal
tegen een beslissing van de a?·beidsTechtbank. - V oo1·ziening van de procu?·eurgeneraal bij het hoj van beroep. - Ontvankelijkheid. - De procureur-generaal
bij het hof van beroep is ontvankelijk
om zich in cassatie te voorzien tegen
een arrest dat door het arbeidshof op
zijn hager beroep of op het hager beroep
van de arbeidsauditeur tegen een beslissing van de arbeidsrechtbank is gewezen inzake aangelegenheden waarvan
sprake in de artikelen 578, 7°, 580, 581,
582, 1° en 2°, en 583 van het Gerechtelijk
Wetboek. (Impliciete oplossing.) (Artikelen 138, lid 2, en 1052 G.W.)
21 januari 1976.
601
16. - Personen bevoegd om zich in
cassatie te vooTzien. Strajzaken. Burgerlijke rechtsvoTdering. Voorziening van de beklaagde tegen een aTTest
dat aan een bu1·gerlijke pa1·t~j akte van
ham· ajstancl heejt veTleend. - V oorziening
zonde1· belang. - Niet-ontvankelijkheicl.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan
belang, is de voorziening van de beklaagde tegen een beslissing die aan de
burgerlijke partij akte verleent van haar
afstand.
23 februari 1976.
730
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17. - Pe1·sonen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien of tegen wie een cassatiebe?·oep lean worden ingesteld. - Strafzaleen. - Burge1•lijlee 1'echtsvm·de1·ing. V oo1·ziening van de belelaagde tegen de
ve?·zelce?'aar van zijn burger1·echtelijlee aanspraleelijlcheid, vrijwillig tussengeleomen
partij. - Geen geding tussen hen en geen
verom·deling van de belelaagde ten gunste
van deze ve1·zelee1·aa1·. - Niet-ontvanleelijleheid. - De beklaagde is niet ontvankelijk om zich in cassatie te voorzien
tegen de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, die voor het
strafgerecht vrijwillig is tussengekomen,
als er tussen hen geen geding is gevoerd
en er ten gunste van deze verzekeraar
en ten laste van de beklaagde geen veroordeling is uitgesproken.
l 1naart 1976.
747

18. - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien. Strafzaleen. Burgerlijlee rechtsvorde1•ing. Voo?·ziening van de belelaagde tegen een beslissing
die vaststelt dat de burgerlijlce partij geen
eis meer stelt en haar in de leosten ve1'0ordeelt. - Niet ontvanleelijlee voo1·ziening.
Niet ontvankelijk bij gebrek aan
belang is de voorziening van de beklaagde
tegen de beslissing die vaststelt dat de
burgerlijke partij geen eis meer stelt en
haar in de kosten veroordeelt.
13 april 1976.
940
19. - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien of tegen wie een cassatieberoep lean worden ingesteld. - Burgerlijlee zaleen. Geen geschil voo1· de
feitenrechte?' tussen de eiser en een verweerder of verom·deling van de eise1' ten
voordele van deze verweeTder. N ietNiet ontvankelijk
ontvanlcelijleheid. is de voorziening in cassatie van een
partij tegen een andere partij met wie
zij geen geding had aangegaan en ten
voordele van wie de beslissing geen veroordeling tegen de eisende partij uitspreekt.
23 april 1976.
957
20. - Pe1·sonen bevoegd om zich in
cassatie te vooTzien. Tuchtzaleen. Beslissing van de tuchtmad van de balies
van het 1·echtsgebied van een hof van be1'oep. - P1·ocU1'eU1'-genemal bij dit hof
en betToleleen advocaat. - Tegen de beslissing van de tuchtraad van beroep
van de balies van het rechtsgebied van
een hof van beroep kunnen enkel de
procureur-generaal bij dit hof en de

1461

betrokken advocaat een voorziening in
cassatie instellen. (Art. 477 G.W.)
3 juni 1976.
1105

21. - PeTsonen tegen wie een cassatiebe?·oep lean wo1•den ingesteld. - Tuchtzaleen. - Beslissing van de tuchtTaad van
de balies van het 1'echtsgebied van een
hof van beToep. - Vom·ziening in cassatie van de bet1·oleleen advocaat. - V oo1'ziening geTicht tegen de p1·ocu1•eur-generaal
bij het hof van be1·oep. - 0Tde van advocaten lean noch ve1'wee1·ste1' noch tussenleomende pa1·tij voor het Hof van Oassatie
zijn. - De door de betroldwn advocaat
ingestelde voorziening in cassatie tegen
een beslissing van de tuchtraad van
beroep van de balies van het rechtsgebied van een hof van beroep moet gericht zijn tegen de procureur-generaal
bij dit hof; de Orde van advocaten kan
voor het Hof van Cassatie noch verweerster noch tussenkomende partij zijn.
(Art. 477 G.W.)
3 juni 1976.
1105

22. - Pe1·sonen bevoegd om zich in
cassatie te vooTzien en tegen wie een cassatiebe?·oep lean woTden ingesteld. - Tuchtzaleen. - Beslissing van een tucht1·aad
van be1·oep van de 01·de van Advocaten.
- Voorziening van een Orde van Advocaten. - N iet-ontvanlcelijlcheid. - V 001'ziening gericht tegen die 0Tde. - Nietontvanlcelijleheid. - Een Orde van Advocaten is niet ontvankelijk om zich in
cassatie te voorzien tegen een beslissing
van een tuchtraad van beroep van de
Orde, zoals niet ontvankelijk is de voorziening tegen een dergelijke beslissing
welke gericht is tegen deze Orde ; de
voorziening van de advocaat, over wie
de beslissing uitspraak doet, tegen de
procureur-generaal bij het hof van beroep moet noch betekend noch medegedeeld worden aan de Orde. (Artt. 457,
468, 473 en 477 G.W.) (Eerste en tweede
geval.)
18 juni 1976.
1164
23. - PeTsonen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien. Stmfzaleen. Ge1·echt in hoge1• be1·oep dat vaststelt dat
de doo1' de eeTste 1·echte1' uitgesp1·olcen V1'ijspmale dejinitief gewo1·pen is. VooTziening van de belelaagde. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, is de
voorziening van de beklaagde tegen een
beslissing die vaststelt dat, nu het openbaar ministerie geen hoger beroep heeft
ingesteld, de door de eerste rechter nit-
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vrijspraak definitief geworden

IS.

20 juli 1976.

1234

HOOFDSTUK II.
TERMIJNEN WAARIN EEN VOORZIENING
MOET WORDEN INGESTELD OF BETEKEND. BESLISSINGEN WAARTEGEN
ONMIDDELLIJK EEN OASSATIEVOORZIENING RAN WORDEN INGESTELD. VOORZIENINGEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN, DAAR TE VROEG INGESTELD.

24. Termijn. Strajzaken. Voorziening tegen een eindbeslissing op
tegenspraak van een commissie tot bescherming van de maatschappij waarbij
een ve1·zoek tot inm·ijheidstelling w01·dt
ajgewezen. - Te laat ingediend en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening welke na het verstrijken van de
termijn van artikel 373 van het Wetboek
van strafvordering is ingesteld tegen
een eindbeslissing op tegenspraak van
een commissie tot bescherming van de
maatschappij, waarbij een verzoek tot
invrijheidstelling wordt afgewezen.
8 september 1975.
31

25.- Termijn.- Strajzaken.- Btw-gM·lijke 1'echtsvorde1·ing. - Beslissing die
aan de bHrge1·lijke pm·tij maar een gedeelte van haa1· eis toekent. - Beslissing
bij verstek ten aanzien van deze partij.
- Vo01·ziening, van de beklaagde tegen
de burge1·lijke pa1·tij v66r het ve1·strijken
van de te1"mijn van verzet. - V oo1·ziening
niet ontvankelijk. - Wanneer een bij
verstek gewezen beslissing ten aanzien
van de burgerlijke partij voor verzet
van deze partij openstaat, omdat haar
slechts een deel van haar eis wordt toegewezen, is de voorziening die de beklaagde tegen de burgerlijke partij tijdens de termijn van verzet instelt, niet
ontvankelijk. (Art. 413 Sv.)
9 september 1975 en 6 april 1976.
45 en 903
26.- Termijn.- Strajzaken.- Bu1'ge1'lijke rechtsvo1·dering. Ar1·est dat
geen uitspraak doet ove1· een geschil inzake
bevoegdheid, enkel een provisionele ve1'goeding toekent en de zaak te1·ug naar de
eerste 1·echte1' venvijst. V oorziening
v661· de eindbeslissing. V oo1·ziening
niet ontvankelijk. - 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, maar enkel
een provisionele vergoeding toekent en
de zaak terug naar de eerste rechter
verwijst. (Art. 416 Sv.)
9 september 1975.
45

27.- Termijn. - Strajzaken. -Beklaagde bij verstek ve1·oordeeld. - Beslissing op tegenspraak t.a.v. de ve1·zekeraar
van de bH1'ger1·echtelijke aansprakelijkheid
van de beklaagde inzake moto1'1'ijtuigen.
- V oo1·ziening van deze verzekeraa1· tegen
de burge1'lijke partij tijdens de gewone
ve1·zettermijn van de beklaagde. - Ontvankelijkheid. - Wanneer een beklaagde
bij verstek is veroordeeld door een
beslissing die op tegenspraak is gewezen
t.a.v. de verzekeraar van zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, is deze verzekeraar ontvankelijk om zich dadelijk tegen de
burgerlijke partij in cassatie te voorzien,
hoewel de gewone verzettermijn welke
voor de beklaagde openstaat nog niet
verstreken is. (Impliciete oplossing.)
23 septe111ber 1975.
113
28.- Te1·mijn.- Strafzaken. - Veroordelend verstekar1·est. V oo1·ziening
van de beklaagde tijdens de gewone ve1'zettennijn. Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk is de voorziening welke
door de beklaagde tijdens de gewone
verzettermijn is ingesteld tegen een
arrest waarbij hij bij verstek is veroordeeld. (Art. 413 Sv.)
30 september en 27 oktober 1975.
139 en 260

29. - Te1·mijn. - Dienstplichtzaken.
Beslissing van de herkeuringsraad
waa1•bij een onderzoeksmaat1·egel wordt
bevolen. - V oorziening niet ontvankelijk
v661· de eindbeslissing. - Tegen de beslissing waarbij de herkeuringsraad een
onderzoeksmaatregel beveelt en de uitspraak ten grande wordt uitgesteld kan
v66r de eindbeslissing geen voorziening
in cassatie worden ingesteld. (Art. 1077
G.W. en art. 416 Sv.)
15 oktober 1975.
214
30.- Te1·mijn.- Strajzaken.- Voorziening tegen een einda1·1·est op tegenspraak. - Buiten het geval van artikel 40, lid 4, van de wet van 15 juni
1935 en het geval van overmacht, is te
laat ingediend de voorziening die in
strafzaken tegen een eindarrest op tegenspraak wordt ingesteld na het verstrijken van de termijn bepaald bij arti-
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kel 373 van het Wetboek van strafvordering.
28 oktober 1975.
271

31. - Termijn. - Svrajzalcen. - StrrajV01"dM·ing ingesteld wegens overt1·eding van
a1·tilcel 62, lid 1, 1, van de wet van 14 juli
1971 bet1·ejjende de hanclelsprralctijlcen. Beslissing die zegt voo1· 1·echt dat over de
strrajvo1·de1·ing niet lean beslist worden clan
naclat een in lcrracht van gewijscle gegane
beslissing zal geveld zijn op het door de
belclaagden ingestelde hager beroep tegen
het vonnis dat de bij de artilcelen 55 en 58
van voormelde wet bedoelcle staking beveelt. - Voo1•barige voorziening. - Nietontvanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk is
de voorziening welke v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen een beslissing
waarbij de strafrechter, bij wie een strafvordering aanhangig is gemaakt wegens
overtreding van artikel 62, lid 1, 1, van
de wet van 1971 betreffende de handelspraktijken, om de voorschriften van een
vonnis gewezen ingevolge de artikelen 55
en 58 van de voormelde wet niet te hebben nageleefd, zich ertoe beperkt, zonder uitspraak te doen over een geschil
inzake bevoegdheid, te zeggen dat over
de strafvordering niet kan beslist worden zolang een in kracht van gewijsde
gegane beslissing niet is geveld over de
vordering tot staking van de burgerlijke partij, te beslissen over de kosten
van de aanleg in hoger beroep en de
kosten van eerste aanleg aan te houden.
(Art. 416 Sv.)
28 oktober 1975.
272
32. - Termijn. - Strrajzalcen. - Burge1·lijlce rechtsv01·dM·ing. - Beslissing die
geen uitspraalc cloet OVM' een geschil inzalce
bevoegdheid, een vo01·lopige vergoeding toekent, zegt dat cle 1·ente pas zal verschuldigd
zijn en be1·elcend w01·den bij de definitieve
vergoecling, een deslcundigenvM·slag beveelt en de lcosten aanhoudt. - Geen eindbeslissing. - Voorziening tegen deze beslissing.- Niet-ontvanlcelijlcheid.- Niet
ontvankelijk in strafzaken is de voorziening welke v66r de eindbeslissing is
ingesteld tegen een vonnis dat, zonder
te beslissen over een geschil inzake bevoegdheid, een voorlopige vergoeding
toekent, zegt dat de rente slechts verschuldigd zijn en berekend worden bij
de definitieve vergoeding, een deskundigenonderzoek beveelt en de kosten aanhoudt. (Art. 416 Sv.)
8 december 1975.
438
33. -

Termijn. -

Strajzaken. -

Bur-
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gedijke rechtsvordering.
Beslissing
waatbij geen ttitspmak wo1·dt gedaan ove1·
een geschil inzake bevoegdheid en enkel
wordt bevolen clat de debatten woTclen he1·opend. - Geen eindbeslissing. - Voo1'·
ziening tegen deze beslissing gM·icht. Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk in strafzaken is de voorziening,
welke v66r de eindbeslissing wordt ingesteld tegen een arrest dat, alvorens
uitspraak te doen op de rechtsvordering
van de burgerlijke partij, zonder te
beslissen over een geschil inzake bevoegdheid, enkel beveelt dat de debatten worden heropend. (Art. 416 Sv.)
8 december 1975.
439

34. Te1·mijn.
Strrajzaken. Arrest van buitenve1·volgingstelling. Voo1·ziening van de bu1·geTlijke partij. De termijn waarover de burgerlijke partij
beschikt om zich in cassatie te voorzien
tegen een arrest van buitenvervolgingstelling dat te haren opzichte door de
kamer van inbeschuldigingstelling op
tegenspraak is gewezen en dat haar in de
kosten van de strafvordering veroordeelt
alsmede tot schadevergoeding ten gunste
van de verdachten begint te lopen vanaf
de dag waarop het arrest is gewezen en
niet vanaf de betekening van dit arrest,
zelfs indien de burgerlijke partij niet
verwittigd werd van de dag waarop het
arrest zou uitgesproken worden. (Art. 373
G.W.) (Impliciete oplossing.)
15 december 1975.
471
35.- Te1·mijn. - Strrajzaken. - ArTest
van de kamM" van inbeschttldigingstelling
waarbij niet ontvankelijk w01·dt verklaa1·cl
het verzet van de ve1·dachte tegen een beschikking van de rraadkamer die hem naa1·
de co1Tectionele 1"echtbank verwijst. Geen geschil inzake cle bevoegdheid van de
onclM·zoeksgerechten. - Voorziening v661·
de eindbeslissing. Niet-ontvankelijkheid.- Wanneer de bevoegclheid van de
onderzoeksgerechten noch voor de raadkamer noch voor de kamer van inbeschuldigingstelling werd betwist, is niet ontvankelijk de voorziening welke v66r de
eindbeslissing is ingesteld tegen een arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling
dat, zonder uitspraak te doen over een
bevoegdheidsgeschil, niet ontvankelijk
verklaart het verzet van de verdachte
tegen de beschikking van de raadkamer
die hem naar de correctionele rechtbank
verwijst. (Art. 416 Sv.)
5 januari en 10 mei 1976. 518 en 1007
36. -

Termijn. -

Strrajzaken. -Be
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schikking van de 1·aadkamer in laatste
aanleg gewezen waa1·bij de beklaagde naar
de cor1·ectionele rechtbank wMdt ve?·wezen.
- Voorziening v66r de eindbeslissing. Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk is de voorziening welke v66r de
eindbeslissing is ingesteld tegen een in
laatste aanleg gewezen beschikking van
de raadkamer, waarbij de beldaagde
naar de correctionele rechtbank wordt
verwezen. (Art. 416 Sv.)
5 januari 1976.
518
37. - Te1·mijn. - Stmjzaken. - Btwgerlijke 1'echtsvorcle?·ing. - Beslissing die
geen uitspraak cloet over een geschil inzake
bevoegdheid, maa?' enkel een provisionele
vergoeding toekent, de ve1·dere kosten aanhottdt en de zaak onbepaald ttitstelt. Voorziening v66r de einclbeslissing. Niet-ontvankelijkheid. 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, maar enkel
een provisionele vergoeding toekent, de
verdere kosten aanhoudt en de zaak
onbepaald uitstelt. (Art. 416 Sv.)
6 januari 1976.
525

38.- Te?·mijn.- St?·ajzaken.- Verom·deling bij Ve?'stek. - Voo?'Ziening van
de beklaagde tijdens de gewone Ve?'Zettermijn. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet
ontvankelijk is de voorziening door de
beklaagde tijdens de gewone verzettermijn ingesteld tegen een beslissing waarbij hij bij verstek is veroordeeld. (Art. 413
Sv.)
6 januari en 30 maart 1976. 526 en 877

39. - Te?·mijn. - Strafzaken. - Beslissing die zich e?·toe beperkt cle he1·opening
van de debatten te bevelen en de zaak voo?'
verdere behandeling op een late?'e datum
te stellen. V oorziening v661· de eindbeslissing. Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk is de voorziening v66r
de eindbeslissing ingesteld tegen een
beslissing die, zonder uitspraak te doen
over een bevoegdheidsgeschil, zich ertoe
beperkt de heropening van de debatten
te bevelen en de zaak voor verdere behandeling op een latere datum te stellen.
(Art. 416 Sv.)
6 januari 1976.
527

40.- Termijn.- Strafzaken.- Voo?'ziening tegen een op tegenspmak gewezen
eindbeslissing van de commissie tot besche?'ming van de maatschappij.- Te laat

ingediend en derhalve niet ontvankelijk
is de voorziening die na het verstrijken
van de termijn bepaald in artikel 373
van het Wetboek van strafvordering
wordt ingesteld tegen een op tegenspraak
gewezen eindbeslissing van de commissie
tot bescherming van de maatschappij.
6 januari 1976.
526

41. - Termijn. - Strafzaken. - Burge?·lijke rechtsvm·dering. Arrest op
tegenspmak waa?·bij de beklaagde wordt
veroo?·deeld om aan de burge1·lijke partijen
de door hen gevorderde bed1·agen te betalen.
- Rechter wiens rechtsmacht is uitgeput,
zelfs inclien hij cle verom·deling als een
voo1·lopige beslissing kwalificee?'t. - V oorziening onmiddellijk ontvankelijk. - De
rechtsmacht van het hof van beroep is
uitgeput door een arrest op tegenspraak
dat, na de eindbeslissing op de strafvordering, de beklaagde veroordeelt om
aan de burgerlijke partijen de door hen
gevorderde vergoedingen te betalen.
Tegen dit arrest kan dus onmiddellijk
een cassatieberoep worden iq.gesteld,
zelfs indien het hof deze vergoedingen
voorlopig toekent. (Art. 416 Sv.)
19 januari 1976.
589

42.- Termijn.- Stmfzaken.- Bu?'gerlijke rechtsvorde?·ing. - Beslissing die
geen uitspraak doet over een geschil inzake
bevoegdheid, doch zich ertoe bepe1·kt een
voo?·lopige ve?'goeding toe te kennen, een
vonnis, waa1·bij een onderzoeksmaatregel
wm·dt bevolen, te bevestigen en de zaak
voor ve1·dere behandeling naa?' de ee1·ste
rechte1· te verwijzen. - V om·ziening v661·
de eindbeslissing. Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk in strafzaken
is de voorziening welke v66r de eindbeslissing wordt ingesteld tegen een
beslissing die, op de burgerlijke rechtsvordering, geen uitspraak doet over een
geschil inzake bevoegdheid, doch zich
ertoe beperkt een voorlopige vergoeding
toe te kennen, een vonnis, waarbij een
onderzoeksmaatregel wordt bevolen, te
bevestigen en de zaak ter verdere behandeling naar de eerste rechter te verc
wijzen. (Art. 416 Sv.)
27 januari 1976.
618
43.- Te1•mijn.- Strafzaken.- Burbe?'lijke ?'echtsvo?·dering. Arrest op
tegenspraak waarbij de beklaagde wordt
veroo1·deeld om aan de burgerlijke partij
de Ve?'goecling toe te kennen die zij vordm·de.
- Rechter wiens 1'echtsmacht is uitgeput,
zelfs inclien hij een " voorlopige ve?·goeding » toekent. - V oo1·ziening onmicldel-

VOORZIENING IN CASSATIE.

lijk ontvankelijk. -De rechtsmacht van
het hof van beroep is uitgeput door het
arrest op tegenspraak dat, na de eindbeslissing op de strafvordering, de beklaagde veroordeelt om aan de burgerlijke partij de door hen gevorderde vergoedingen te betalen. Tegen dit arrest
kan dus onmiddellijk een cassatieberoep
worden ingesteld, zelfs indien het hof
een « voorlopige vergoeding " toekent.
(Art. 416 Sv.)
27 januari 1976.
618
44. - Termijn. - Strafzaken. - Beslissing waa1·bij de zaak tot een latere
zitting wordt uitgesteld. Voo1·ziening
v661· de eindbeslissing. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is de voorziening welke v66r de eindbeslissing
wordt ingesteld tegen een beslissing die
geen uitspraak doet over een geschil
inzake bevoegdheid en die zich ertoe
beperkt de zaak tot een latere zitting
uit te stellen. (Art. 416 Sv.)
680
10 februari 1976.
45. - Te1·mijn. - Gemeente- of p1·ovinoiebelastingen. - Di1·eote gemeente- en
p1•ovinoiebelastingen. - VooTziening die,
op stTajJe van veTval, moet ingesteld wo1•den
binnen de teTmijn van een maand, te Tekenen vanaf de betekening van de best1·eden
beslissing. - De voorziening in cassatie
tegen een beslissing van de bestendige
deputatie inzake directe gemeente- of
provinciebelastingen moet, op straffe
van verval, ingesteld worden binnen de
termijn van een maand, te rekenen vanaf
de betekening ·van de bestreden beslissing. (Wet van 22 januari 1849, art. 4
gewijzigd bij artikel 53 vervat in artikel 3
van de wet van 10 oktober 1967 houdende
het Gerechte1ijk Wetboek, wet van
22 juni 1865, art. 2, wet van 18 maart
1874, art. 2, en wet van 22 juni 1877,
art. 16.)
27 februari 1976.
746
46.- TeTm·):jn.- Stmfzaken.- Btt1'ge1'lijke zake1v. - Beslissing die zioh eTtoe
bepe1·kt de hager be1·oepen te ontvangen,
te beslissen dat de eiseT alle bu1·geTlijke
gevolgen van het ongeval moet d1·agen, de
zaak tot een latere datum uit te stellen en
de kosten aan te houden. - Onmiddellijke
Niet
vooTziening niet ontvankelijk. ontvankelijk in strafzaken is de voorziening welke v66r de eindbeslissing is
ingesteld tegen een beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering die geen uitspraak doet over een geschil inzake
bevoegdheid en zich ertoe beperkt de
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hogere beroepen te ontvangen, te beslissen dat de eiser alle burgerlijke gevolgen
van het ongeval moet dragen en de zaak
tot een latere datum uit te stellen en de
kosten aan te houden. (Art. 416 Sv.)
I maart 1976.
747

47. Te1·mijn.
Stmfzaken. A1·1·est van het hof van beroep waaTbij
ontvankelijk dooh niet geg1·ond verlclaa1·d
woTdt het hoge1· beToep van de beklaagde
tegen een vonnis van de 001'1'eotionele 1'eohtbank waaTbij deze zioh bevoegd veTklaart
om kennis te nemen van de stTafvoTdeTing.
- A1'1'est dat geen uitsp1·aak doet ove1· een
gesohil inzake de bevoegdheid van de
co1'1'ectionele rechtbank. Voo1·ziening
van de beklaagde v66T de eindbeslissing.Niet-ontvankelijkheid.- Ret arrest waarbij het hof van beroep ontvankelijk doch
niet gegrond verldaart het hoger beroep
van de beklaagde tegen een vonnis van
de correctionele rechtbank waarbij deze
zich bevoegd verldaart om kennis te
nemen van de strafvorclering van de
beklaagcle, cloet geen uitspraak over een
geschil inzake de bevoegclheicl van de
correctionele rechtbank en is dus vatbaar
voor een onmiddellijk cassatieberoep.
2 maart 1976.
752

48. - Te1·mijn. - Btwge1·lijke zaken.
- Beslissing of maatregel van inwendige
aa?"d waa?"van spmke in m·tikel 1046 van
het GeTeohtelijk Wetboek.- Een beslissing
of maatregel van inwendige aarcl als
bedoeld in artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek, in de onderstelling dat
ertegen een voorziening in cassatie kan
worden ingestelcl, kan slechts; zoals een
vonnis alvorens recht te doen, na het
eindvonnis aan het Hof worden overgelegd. (Art. 1077 G.W.)
4 maart 1976.
765
49.- Te1·mijn.- St1·afzaken.- VeToo1·deling bij verstek. - Vonnis in hager
beToep waa1·bij het ve1·zet ongedaan w01·dt
verklaa1·d. - VooTziening van de beklaagde ingesteld na het veTstrijken van de teTmijn bepaald bij m·tikel 373 van het
W etboek van st1·afvoTde1·ing en die begint
te lopen de dag na de betekening van dit
vonnis. - Niet-ontvankelijke voo1·ziening.
- Niet ontvankelijk is de voorziening
van de beklaagde tegen het in hoger
beroep gewezen vonnis waarbij ongedaan
worclt verklaard het verzet clat hij heeft
aangetekend tegen een vonnis in hoger
beroep dat hem bij verstek veroordeelt,
als ze is ingesteld na het verstrijken van
de termijn bepaald bij artikel 373 van
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het Wetboek van strafvordering, die
begint te lopen de dag na de betekening
van het bestreden vonnis.
9 maart 1976.
784

50.- Tennijn.- St1·ajzaken.- Stmfvonle1'ing. - Stedebouw. - A1'1'est dat
de beklaagde tot een geldboete veroordeelt
en de uitspmak ove1· de vordering tot hm·stel
uitstelt. - Geen geschil ove1· de bevoegdlwid. - Voorziening van de beklaagde v66r
het eindarrest.- Niet-ontvankelijkheid.Niet ontvankelijk is de door de beldaagde
v66r het eindarrest ingestelde voorzierring tegen een arrest dat, zonder over
een geschil betreffende de bevoegdheid
uitspraak te doen, hem tot een geldboete
veroordeelt wegens inbreuk op de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw en de uitspraak over de vordering tot herstel bedoeld in artikel 65,
§ I, van die wet uitstelt. (Art. 416 Sv.)
9 maart 1976.
784

51. - Te1·mijn. - Bu1·ge1'lijke zaken.
- Eise1· in Belgie woonachtig. - Eindbeslissing op tegenspmak. - V oorziening
ingesteld mee1· dan d1·ie vrije maanden na
de betekening van de beslissing. - Nietontvankelijkheid. - In burgerlijke zaken
is, behoudens afwijkende bepaling, te laat
ingesteld de voorziening van een in
Belgie wonende eiser tegen een eindbeslissing op tegenspraak, welke ter
griffie van het Hof is ingediend na het
verstrijken van meer dan drie maanden
te rekenen van de betekening van de
beslissing aan de persoon of aan de
woonplaats. (Artt. 1073, 1078 en 1079
G.W.)
893
2 april 1976.
52. Te1·mijn.
Stmfzaken. Bu1•ge1'lijke 1'echtsvordm·ing. Geen bevoegdheidsgeschil. - Schade die ondet•scheiden elementen omvat. - A1'1'est dat
definitiej uitspmak doet over bepaalde
elementen en voo1· het overige een voorlopige
ve1•goeding toekent en een ondm·zoeksmaatregel beveelt. - V om·ziening bepet·kt tot
Onmiddellijke
de eerste beschikking. voorziening niettemin niet ontvankelijk.Niet ontvankelijk is de voorziening v66r
de eindbeslissing ingesteld en beperkt
tot de beschikking van een arrest dat
geen arrest inzake bevoegdheid is en
definitief uitspraak doet over bepaalde
elementen van de door de burgerlijke
partij aangevoerde schade, terwijl het
voor een ander element van de schade
zich ertoe beperkt een voorlopige ver-

goeding toe te kennen en een onderzoeksmaatregel te bevelen. (Art. 416 Sv.)
13 april 1976.
937

53. - Termijn. - B~u·ge1'lijke zaken.
- Voo1·ziening beperkt tot een beschikking
van een beslissing.- Geen betekening van
de beslissing. - Latere vom·ziening van
de vm·weerder tegen een ande1·e beschikking
van deze beslissing.- Wanneer een partij
zich in cassatie heeft voorzien tegen een
beschikking van een beslissing zonder
deze te betekenen, kan de verweerder
later een cassatieberoep instellen tegen
een andere beschikking van dezelfde
beslissing. (Art. 1073 G.W.) (Impliciete
oplossing.)
947
14 april 1976.
54. - Tet·mijn. - Stmjzake1~. - Ar1'est van de Ieamer van inbeschuldigingstelling waarbij niet ontvankelijk wordt
ve1·klaard het ve1·zet van de ve1·dachte tegen
een beschikking van de madkame1· die
weige1·t de opschorting van de uitspmak
van de ve1·oordeling te bevelen en hem nam·
de con·ectionele 1•echtbank verwijst. Geen geschil inzake de bevoegclheid van
de onde1·zoeksgerechten. Voorziening
v66r de eindbeslissing. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk v66r de
eindbeslissing is de cassatievoorziening
ingesteld tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat, zonder
uitspraak te doen over een geschil inzake
de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten, niet ontvankelijk verklaart
het verzet van de verdachte tegen de
beschikking van de raadkamer die weigert de opschorting van de uitspraak
van de veroordeling te bevelen en hem
naar de correctionele rechtbank verwijst.
(Art. 4 wet van 29 juni 1964; art. 416 Sv.)
4 mei 1976.
991

55.- Termijn.- Bu1·gerlijke zaken.Betekening van de beslissing. - Gevolgen
t.a.v. van de partij die heeft doen betekenen.
- De betekening van de beslissing, zonder berusting, doet de ternrijn om zich
in cassatie te voorzien niet lopen t.a.v.
de partij die de beslissing heeft doen
betekenen. (Artt. 1051 en 1073 G.W.)
17 mei 1976.
1028
56.- Te1·mijn.- Stmjzaken.- An·est
van het hof van be1·oep wam·bij niet ontvankelijk wordt vm·klaard het hoge1• beroep
van de beklaagde tegen het vonnis van de
correctionele 1·echtbank waarbij de zaak
ter ve1·de1·e behandeling wm·dt ~titgesteld. Geen bevoegdheidsgeschil. - Voo1·ziening
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v66r de eindbeslissing. - Niet-ontvanke.lijkheid. - Niet ontvankelijk is de voorziening welke v66r de eindbeslissing wordt
ingesteld tegen een arrest van het hof
van beroep dat, zonder te beslissen over
een geschil inzake bevoegdheid, niet ontvankelijk verklaart het hoger beroep van
de beklaagde tegen het vonnis van de
correctionele rechtbank waarbij de zaak
tot een latere datum wordt uitgesteld.
(Art. 416 Sv.)
25 mei 1976.
1066

57. - Termijn. - Dienstplichtzaken. Beslissing van de Hoge Militiemad. Voo1·ziening van de dienstplichtige. JJ!Ieer dan vijjtien dagen na de kennisneming van de beslissing. - Niet-ontvankelijkheid. - Te laat ingediend en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening
in cassatie van een dienstplichtige tegen
een beslissing van de Hoge Militieraad, die
aan de griffie van het Hof van cassatie is
gezonden meer dan vijftien dagen nadat
hij van deze beslissing kennis heeft
gekregen. (Gecoiirdineerde dienstplichtwetten van 30 april 1962, artikel 51,
§§ 2 en 4.)
2 juni 1976.
1097

58.- Te1·mijn.- St1·ajzaken.- A1·1•est
dat het ve1·zoek van de beklaagde om in
1·aadkame1· van de opschoTting kennis te
nemen ve1·we1·pt. - Geen geschil inzake
bevoegdheid. - Voo1·ziening v66r de eindbeslissing. - Niet ontvankelijke vom·ziening. Niet ontvankelijk, v66r de
eindbeslissing, is de voorziening van de
beklaagde tegen een arrest dat, zonder
uitspraak te doen over een geschil inzake
bevoegdheid, het verzoek van de behlaagde om in raadkamer van de opschorting kem'lis te nemen verwerpt.
(Art. 5 wet van 29 juDi 1964; art. 416 Sv.)
17 augustus 1976.
1240
HOOFDSTUK III.
YoRM VAN DE VOORZIENING.- VERMELDING VAN DE GESOHONDEN WETTEN.0PGAVE VAN HET MID DEL.- W ANNEER
IS ER VOORZIENING ? DRAAGWIJDTE
VAN DE VOORZIENING.- BIJ TE VOEGEN STUKKEN. NEERLEGGING VAN
MEMORIES. GRONDEN VAN NIETONTVANKELIJKHEID. 0NSPLITSBARE
.ZAKEN. ERKENNING DOOR DE PARTIJEN.

.59. -

§ 1. -

Algemene regel.

§ 2. -

Belastingzaken.

Vo1·m. -

Di1·ecte gemeentebelas-

1467

tingen. - Beslissing van de bestendige
deptttatie. - Betekening van de ve~·kla1·ing
van voo1·ziening. Ve1·eiste voTmvom·scMijt. - De voorziening in cassatie
tegen de beslissing van de bestendige
deputatie van een provincieraad over de
reclamatie van een belastingplichtige inzake directe gemeentebelastingen 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 juni 1877.)
17 oktober 1975.
223
60.- Vorm.- Di1•ecte belastingen.Ajgijte van het verzoekschrijt op de g1·ijfie
van het Hof van cassatie. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk inzake
directe belastingen is de voorziening in
cassatie die bij verzoekschrift wordt ingesteld door afgifte ervan niet ter griffie
van het hof van beroep, doch ter griffie
van het Hof van cassatie. (Art. 289
W.I.B.).
27 november 1975.
399

61. - Vo1·m. - Directe gemeentebelasting. Ovedegging van stttlclcen door
eise1·. - Voo1·waanlen. - De eiser tot
cassatie tegen een besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad inzake directe gemeentebelasting mag geen
andere stukken dan akten van afstand
of hervatting van het geding of akten
waaruit blijkt dat de voorziening doelloos is geworden, meer indienen na verloop van twee maanden sedert de dag
waarop de zaak op de algemene rol is
ingeschreven. (Art. 420bis Sv.)
10 maart en 9 juni 1976. 798 en 1128
62. - Vo1·m. - Di1·ecte gemeentebelasting.- Gemeente eise~·es.- Voorziening
ingesteld doo1• het college van bu1•gemeeste1·
en schepenen. - Machtiging van de gemeente1·aad niet voo1•gelegd binnen de te1'mijn bepaald bij m·tikel 420bis van het
W etboelc van strajvo1·de1'ing. - V oo1·ziening niet ontvanlcelijk. - Niet ontvankelijk is de namens de gemeente door het
college van burgemeester en schepenen ingediende voorziening, tegen een besluit
van de bestendige deputatie van de
provincieraad inzake directe gemeentebelasting, wanneer de machtiging van de
gemeenteraad aan het Hof niet is voorgelegd binnen de termijn bepaald bij
artikel 420bis van het W etboek van
strafvordering. (Art. 90, 9° en 10°, en
148 Gemeentewet.)
10 maart 1976.
798
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63. - Vorm. - Directe gemeentebelastingen. Voo?·ziening ingesteld door
middel van een bij aangetekende b1•iej aan
de voo?·zitte?' van het Hof gezonden Ve?'Zoeksch?-ijt gericht tegen een besluit van de
bestendige deputatie van de JJ?'ovinciemad.
- Niet ontvankelijke voorziening. - Niet
ontvankelijk is de voorziening, die is
ingesteld door middel van een verzoekschrift dat bij een 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 gemeentebelastingen. (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.)
9 april 1976.
920
64. - Vorm. - Directe gemeentebelastingen. - Vom·ziening ingesteld doo?' middel van een bij aangetekende b?·ief aan het
Hof gezonden verzoekschrijt. - Verzoeksch?-ijt gericht tegen een beslissing van de
bestendige deputatie van de provincieraad.
- Niet ontvankelijke voorziening. - Niet
ontvankelijk is de voorziening die is ingesteld, door middel van een verzoekschrift
dat bij een ter post aangetekende brief
aan het Hofis gericht, tegen een beslissing
van de bestendige deputatie van de
provincieraad die uitspraak doet over
een reclamatie inzake directe gemeentebelastingen. (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 .)
26 mei 1976.
1073

65.- Vo1·m.- Gemeente- en provinciebelastingen. - Voorziening ingesteld bij
verzoekschrijt dat per aangetekende brief
gericht is aan het Hoj tegen een beslissing
van de bestendige deputatie van de JJ?'ovinciemad. - Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk is de voorziening, welke
is ingesteld bij een ter post aangetekende
brief gericht aan het Hof van Cassatie,
tegen een beslissing van de bestendige
deputatie van de Provincieraad over een
reclamatie inzake directe provinciebelastingen. (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.)
18juni1976.
1170
§ 3. - Burgerlijke zaken
(zaken van koophandel
en sociale zaken inbegrepen).

66.- B~wge?'lijke zaken.- Middel van

niet-ontvankelijkheid. - Partij die actiej
deelneemt aan een door een vonnis bevolen
deskundigenonderzoek. - Partij die voo?'dat de deskundige met de uitvoe?'ing van
zijn opdmcht begint aan hem een nota
richt waa?·in zij het verwee?' herhaalt dat
zij aanvoerde tegen de beslissing waarbij
het deskundigenondm·zoek werd bevolen. Geen be?'Usting in deze beslissing. - De
actieve tussenkomst van een partij in
een deskundigenonderzoek shut niet in
dat deze partij berust in de beslissing
waarbij deze maatregel wordt bevolen,
als deze partij, voordat de deskundige
met zijn opdracht begint, aan hem een
nota richt waarin zij het verweer herhaalt
dat zij tegen deze beslissing aanvoerde.
29 januari 1976.
629

67.- Middel van niet-ontvankelijkheid.
- Burgerlijke zaken.- Middel van nietontvankelijkheid doo?' de verwem·dm· in
cassatie hie1·uit ajgeleid dat de vermelding
van de benaming en van de zetel van de
eisende vennootschap, in het exploot van
betekening van het ve?'zoeksch?·ijt, onjuist is.
On?·egelmatigheid waa?·doo?' de ve?'weerde?· niet is benadeeld. - Ve?'We?'ping
van het middel van niet-ontvankelijkheid.
- Het door de verweerder tegen de voorziening opgeworpen middel van nietontvankelijkheid hieruit afgeleid dat de
vermelding van de benaming en van de
zetel van de eisende vennootschap op
het exploot van betekening van het verzoekschrift onjuist is, kan niet worden
aangenomen, wanneer niet gebleken is
dat de verweerder door deze onregelmatigheid is benadeeld. (Artt. 861, 1079
en 1096 G.W.)
23 avril 1976.
957
68. - Vo1·m. - B~t~·ge?·lijke zaken. Ve?'Zoeksch?-ijt niet betelcend. - Niet ontvanlcelijlce voo?·ziening. - In burgerlijke
zaken is de voorziening niet ontvankelijk,
wanneer uit het gerechtsdeurwaardersexploot dat bij de voorziening is gevoegd,
niet blijkt dat het verzoekschrift werd
betekend aan de partij tegen wie de
voorziening is gericht. (Artt. 1079 en
1081 G.W.)
26 mei 1976.
1069
69. - Vo1·m. - B~trge?'lijl~e zalcen. Geschil onsplitsbaar tussen alle pm·tijen.
- V OO?'Ziening tege,n een Ve?'Wee?'de?' niet
ontvanlcelijlc. Voo1·ziening tegen de
andere ve?'Wee?·der evenmin ontvanlcelijlc.Wanneer in een burgerlijk geschil dat
onsplitsbaar is tussen alle partijen, de
voorziening niet ontvankelijk is in zo-
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verre zij gericht is tegen een verweerder,
is zij evenmin ontvankelijk in zoverre zij
gericht is tegen de andere verweerder.
(Art. 1084 G.W.)
26 mei 1976.
1069
70. - VoTm.- Burge1·lijke zaken.V e!'Zoeksch?'ift te1· gTiffie nee1·gelegd na het
veTst1·ijken van de teTmijn van a1·tikel1079
van het Ge1·echtelijk Wetboek. Nietontvankelijkheid. Niet ontvankelijk
is de voorziening, in burgerlijke zaken,
wanneer meer dan vijftien dagen verlopen
zijn tussen de dag waarop het verzoekschrift werd betekend en de dag waarop
het ter griffie werd ingediend, zelfs indien
de termijn om de voorziening in te dienen, bij de neerlegging, niet verstreken is.
(Art. 1079 G.W.)
4 juni 1976.
ll20
71.- Burgm·lijke zaken.- Voo1·ziening
geTicht tegen ve1•schillende partijen. Niet-ontvanlcelijkheid van de vooTziening
tegen een van de paTtijen. - OnsplitsbaaT
geschil. - Niet-ontvankelijkheid van de
vooTziening tegen de ande1·e paTtijen. W anneer het geschil onsplitsbaar is en
de voorziening tegen een van de partijen
niet ontvankelijk is, is evenmin ontvankelijk de voorziening tegen de andere
partijen. (Artt. 31 en 1084 G.W.)
4 juni 1976.
ll20
§ 4. -

Dienstplichtzaken.

72.- VoTm.- Dienstplicht.- Geen
middel vooTgedmgen. Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is de voorziening tegen een beslissing van de Hoge
Militieraad, waarin geen middel wordt
voorgedragen. (Art. 51 gecoi:ird. dienstplichtwetten, § 1, vervangen bij de wet
van 22 juni 1972, en§ 4.)
18 februari 1976.
718
73. - Votm. - Dienstplichtzaken. Geen middel vootgedmgen. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is de
voorziening tegen een beslissing van de
Herkeuringsraad waarin geen middel
wordt voorgedragen. (Art. 51, §§ l en 4,
gecoi:ird. dienstplichtwetten.)
20 juli 1976.
1234
§ 5. - Strafzaken (Geestrijke dranken,
Douane en accijnzen inbegrepen.)

74. - Vo1·m. - Stmfzaken. - Bu1•getlij lee pa1·tij, eisetes. - V ootziening ge1·icht
tegen een pm·tij die in Belgie ve1·bleven
heeft, doch gesch1·apt wm·d met ve1·melding
CASSATIE, 1976. 47
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van een adtes in Fmnk1·ijk.
Exploot
van betekening van de voorziening pm·
aangetekend sch1·ijven aan dat adtes gezonden. - B1·iej later op de gTiffie van het
Hoj nee1•gelegd met de veTmelding dat de
geadtesseetde niet meer op dit adTes woont.
- P1'Dcesstukken waa1·uit niet blijkt dat
de gead1·esseetde, op de dag waatop de
btief we1·d verzonden, zijn woon- of veTbliJjplaats op dit ad1·es had. - Niet-ontva_nkelijkheid.- Wanneer de partij tegen
Wle een voorziening van een burgerlijke
partij is gericht, nadat zij in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente
was ingeschreven, ervan geschrapt werd
v66r de datum van het exploot van betekening van de voorziening, met de vermelding van een adres in Frankrijk, de
gerechtsdeurwaarder haar op dit adres,
per aangetekend schrijven, het afschrift
van de alde van verklaring van voorziening, alsmede dat van het exploot van
betekening heeft gezonden, doch deze
brief daarna ter griffie van het Hof werd
neergelegd met de vermelding dat, daar
de geadresseerde niet meer op het opgegeven adres woonde, de brief naar de
verzender is teruggezonden, is de voorziening niet ontvankelijk wanneer uit
de processtukken niet blijkt dat de geadresseerde op de dag waarop de brief
ter post is afgegeven zijn woon- of verblijfplaats in het buitenland op het in de
brief opgegeven adres had.
8 september 1975.
41
75.- Vo1·m.- Strajzaken.- ButgeTlijke pa1·tij, eisetes. - Vootziening niet
betekend. Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk is de voorziening van
een burgerlijke partij welke niet is
betekend aan de partij tegen wie zij is
gericht. (Art. 418 Sv.)
15, 30 september en 6 oktober 1975.
71, 139 en 158
76. - Vorm. - Stmjzaken. - Bu1·gettechtelijk aansprakelijke paTtij, eisetes. Vootziening niet betekend. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is de
voorziening van een burgerrechtelijk
aansprakelijke partij welke niet is betekend aan de partijen tege~ wie zij is
gericht. (Art. 418 Sv.)
15 en 30 september·1975.
71 en 130

77. - VoTm. - Stmfzaken. Gesch1'ift tot staving van• de vootziening. Niet ondm·tekend gesch1·ijt. - Het Hof
slaat e1' geen acht op. - Het Hof slaat
geen acht op een geschrift dat tot staving
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van de voorziening is neergelegd, wanneer dit geschrift niet is ondertekend.
(Artt. 422 en 425 Sv.)
23 september 1975.
ll4

78.- Vorm. - Strafzaken. - Jettgdbescherming. Cassatieberoep van een
der oude1·s van het kind waartegen een
maatregel is bevolen. Cassatiebe1·oep
niet betekend aan de pa1·tijen tegen wie
het is gericht. - Niet-ontvankelijkheid.
- Niet ontvankelijk, wegens niet-betekening aan de partijen tegen wie het is
gericht, is het cassatieberoep van de
ouders van een minderjarig kind tegen
het arrest van de jeugdkamer van het
hof van beroep dat t.a.v. dat kind een
maatregel heeft bevolen.
3 november 1975.
291
79.- Vorm.- Strafzaken.- Bu1·gerlijke partij, eiseres. - Geen eensluidend
verklaard afschrijt van de verklaring van
voorziening bij het oorsp1·onkelijk exploot
van betekening gevoegd. - Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk is de
voorziening van de burgerlijke partij,
wanneer geen eensluidend verldaard afschrift van de verldaring van voorziening
bij het oorspronkelijk exploot van betekening van dit rechtsmiddel is gevoegd.
(Art. 418 Sv,.)
4 en 17 november 1975.
304 en 348
80.- Vo1·m.- St1·ajzaken.- Bttrgerrechtelijk aanspmkelijke partij eiseres. Voo1·ziening tegen de beslissing op de
strajvorde1·ing. - Niet betekend aan het
openbaar ministerie. - Niet ontvankelijke
voorziening. - Niet ontvankelijk, wegens
het niet betekenen aan het openbaar
ministerie, is de voorziening van een
burgerrechtelijk aapsprakelijke partij tegen de beslissing op de strafvordering.
(Art. 418 Sv.)
9 december 1975.
444
81. - Vorm. - Strajzaken.
Voorziening van de verzekema1· van de bu?·gerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde, vrijwillig tussengekomen pm·tij.
- Voo1·ziening niet betekend.- 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.)
16 december 1975.
475

82.- Vorm.- Strafzaken. - Betichting van valsheid tot staving van een mid-

del. - Ve1·zoek tot betichting van valsheid
te1· g1·iffie ingediend meer dan twee maanden na de inschrijving van de zaak op de
algemene 1'ol. - Het Hof houdt hiermee
geen rekening. - In strafzaken houdt het
Hof geen rekening met een verzoek tot
betichting van valsheid dat ter griffie van
het Hof is ingediend meer dan twee
maanden na de dag waarop de zaak op
de algemene rol is ingeschreven. (Artikelen 420bis, 458 en 459 Sv.)
22 december 1975.
496

83. - Vm·m. - Strajzaken.
Voo1'ziening van de beklaagde tegen de beslissing waarbij zijn vordering tot terugbetaling van een p1'Dvisie wordt afgewezen.
- Geen betekening van de voorziening. Niet-ontvankelijkheid.
De voorziening van een beklaagde tegen het beschikkende gedeelte van een arrest
waarbij zijn vordering tot teruggave van
een bedrag, dat hij als provisie te veel
heeft betaald, wordt afgewezen is niet
ontvankelijk, indien zij niet is betekend
aan de partij tegen wie zij is gericht.
(Artt. 417 en 418 Sv.)
27 januari 1976.
618
84. - Vo1·m. - Stmjzaken. - Niet
ontvankelijke voo1·ziening. Memm·ie
welke op de. ontvankelijkheid van de voo?·ziening geen betrekking heeft. - Het Hoj
houdt er geen 1·ekening mede. - W anneer
de voorziening niet ontvankelijk is houdt
het Hof geen rekening met een memorie
welke op de ontvankelijkheid van de
voorziening geen betrekking heeft.
10 februari 1976.
680

85.- Misdaad.- Voorziening van de
beschttldigde tegen het veroordelend arrest.
- Draagwijdte van dit beroep. - De
beschuldigde die veroordeeld is door het
hof van assisen en geen voorziening in
cassatie heeft ingesteld tegen het verwijzingsarrest van de kamer van inbeschuldigingstelling is niet ontvankelijk
om, tot staving van een voorziening tegen
het veroordelend arrest, de nietigheid
aan te voeren van een proceshandeling
dat aan het verwijzingsarrest is voorafgegaan, daar deze nietigheid gedekt is
overeenkomstig artikel 408 van het
Wetboek van strafvordering.
17 februari 197 6.
706
86. - Dmagwijdte.
Misdaad. V oorziening tegen het VM'oordelend arrest
van een hof van assisen. - Gevolg op een
tttssenar1·est. - De beschuldigde die zich
enkel tegen het veroordelend arrest in
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cassatie heeft voorzien dat een hof van
assisen tegen hem heeft uitgesproken,
kan zich beroepen op de onwettelijldteid
van een tussenarrest, in zoverre het
eindarrest door deze onwettelijkheid kan
zijn aangetast. (Impliciete oplossing.)
17 februari 1976.
707

87. - Vo1·m. - Strajzaken. - A1-rest
van de kamm· van inbeschuldigingstelling
wam·bij het verzet van de bu1·ge1·lijke pa1·tij
tegen een beschikking van de 1·aadkarne1'
niet geg1·ond wordt ve1·klaard. - Beschikking volgens welke geen gevolg rnoet worden
gegeven aan de strajvordering tegen een
onbekende. - V oorziening van de burgerlijke partij tegen het ar1·est. - Geen betekening aan het openbaar ministerie. Niet-ontvankelijkheid. - De burgerlijke
partij die zich in cassatie voorziet tegen
het arrest, waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling het verzet van deze
partij tegen een beschikking van de raadkamer dat geen gevolg moet worden
gegeven aan de strafvordering, niet
gegrond verklaart, moet op straffe van
nietigheid van de voorziening deze aan
het openbaar ministerie betekenen, zelfs
indien de strafvordering werd ingesteld
tegen een onbekende. (Art. 418 Sv.)
2 maart 1976.
751
88.- Vorrn. - Strafzaken. - Voo1'ziening van de adrninistratie van financien, vervolgende partij. - Geen betekening. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet
ontvankelijk is de voorziening van de
administratie van financien, vervolgende
partij, die niet is betekend aan de partij
tegen wie zij is gericht. (Art. 418 Sv.)
8 maart 1976.
770

89. - Vo1·m. - Strafzaken. - Voo?'ziening van de burgerlijke pa1·tij tegen de
beslissing tot ve1·oo1·deling in de kosten van
de stmfvordering. Voorziening niet
betekend aan het openbaar ministe1·ie. Niet-ontvanlwlijkheid. Niet ontvankelijk is de niet aan het openbaar ministerie betekende voorziening van een
burgerlijke partij tegen de beslissing
waarbij zij wordt veroordeeld in de kosten van de strafvordering. (Art. 418 Sv.)
9 maart 1976.
778
90.- Vorrn.- Strafzaken.- Burgm·lij ke 1'echtsv01'de1·ing. - V e1·oordeling van
de weduwe van de beklaagde na hm·vatting
van de beklaagde na hervatting van het
tegen hem ingestelde geding. Voorziening van de weduwe rnoet niet w01·den

betekend.- De weduwe van de beklaagcle
die zich in cassatie voorziet tegen de
beslissing, waarbij zij op de burgerlijke
rechtsvordering is veroordeeld na hervatting van het tegen haar ·echtgenoot
ingestelde geding, moet haar voorziening
niet betekenen. (Art. 418 Sv.) (Impliciete
oplossing.)
5 april 1976.
896
91.- Hoever strekt de voorziening?Stmjzaken. - V oorziening tegen een ar1·est
wam·bij het ve1·zet van onwaarde wordt
verklaa1·d. - Voo1•ziening die het m·rest
waartegen vm·zet niet voo1· het Hoj b1·engt.
- De voorziening tegen een arrest waarbij een verzet wegens niet-verschijning
van onwaarde wordt verklaard, brengt
het arrest waartegen verzet is geclaan
niet voor het Hof.
12 april 1976.
935
92. - V01·rn. - Strafzaken.
Voo1'ziening in cassatie bij brief ingesteld. Niet-ontvankelijkheid. Niet-ontvankelijk is de voorziening welke in strafzaken bij brief wordt ingesteld. (Art. 417
Sv. ; art. l wet van 25 juli 1893.)
27 april 1976.
973

93.- Vorrn.- Stmfzaken.- Mern01·ie
tot staving van de voorziening.- Mernorie
met een onleesbare handtekening en zondm·
verrnelding van de hoedanigheid van de ondertekenaar. - Het Hoj houdt geen 1'ekening e1·rnee. - Het Hof houdt geen rekening met een memorie neergelegd tot
staving van een voorziening in strafzaken, welke een onleesbare handtekening
draagt en waarin de hoedanigheid van
de ondertekenaar niet wordt vermeld.
11 mei 1976.
lOll
94.- Vo1·rn.- Strafzaken.- Mernorie ter griffie van het Hof van cassatie door
een pa1·tij in haar hoedanigheid van beklaagde en van burgerlijke partij neergelegd.- Ambtelijke tussenkomst van een
advocaat bij het Hoj van cassatie vereist
in zoverre deze memorie door de partij als
burgerlijke partij is nee1·gelegd. - De
memorie welke ter griffi.e van het Hof
van cassatie zonder de ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij dit hof is
neergelegd door een partij, die tegelijk
beldaagde en burgerlijke partij is, is niet
ontvankelijk in zoverre zij door deze
partij in laatstgenoemde hoedanigheid
is neergelegd. (Art. 425 Sv.)
25 mei 1976.
1065

95. -

Vorm. -

Strajzaken. -

•Vm·-
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zoekschrift tot staving van een voo1·ziening.
- Onnauwkeurig ve?·zoeksch?'ift. - Het
Hof slaat er geen acht op. - Ret Hof
slaat geen acht op een verzoekschrift dat
tot staving van een voorziening in strafzaken is neergelegd en aan de hand waarvan, wegens zijn onnauwkeurigheid, niet
kan worden uitgemaakt welke de aangeklaagde onwettelijld1eid is. (Art. 420bis
Sv.)
I juni 1976.
1093
§ 6, -

7. -

Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.

HOOFDSTUK IV.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OASSATIE·
BEROEP KAN OF WAARTEGEN ZULK
BEROEP NIET KAN WORDEN INGESTELD.
BESLISSINGEN IN FEITE.- BESLIS·
SINGEN IN REOHTE. TOEPASSING
VAN DE REGEL : « NA EEN EERSTE
VOORZIENING WORDT GEEN ANDERE
VOORZIENING TOEGELATEN l l , - VoOR·
ZIENINGEN DIE NIET ONTVANKELIJK
ZIJN GEWORDEN . WEGENS GEJ\'US AAN
BESTAANSREDEN OF. BELANG.

§ 1. § 2. -

Allerlei.

97. - Beslissingen waartegen een cassatieberoep kan wm·den ingesteld. - Gemeente- en provinciebelastingen. - Besluit
van de bestendige deputatie van een provincieraad over de reclamatie van een
natttu?'lijke pe1·soon tegen een aanslag in
een gemeentebelasting op de niet bebouwde
percelen beg1·epen in een niet vervallen
verkaveling. - Beslissing in laatste aanleg. :__ Beslissing waa1·tegen een cassatiebM·oep kan worden ingesteld. - Oassatieberoep kan worden ingesteld tegen het
besluit van de bestendige deputatie van
een provincieraad waarin uitspraak wordt
gedaan over de reclamatie van een natuurlijke persoon tegen een aanslag in
een gemeentebelasting, die krachtens
artikel 70bis van de vvet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedebouw, dat
in deze wet is ingevoegd bij artikel 26
van de wet van 22 december 1970, wordt
geheven op de niet bebouwde percelen
begrepen in een niet vervallen 'verkaveling, aangezien dit besluit een beslissing
in laatste aanleg is. (Art. 4 wet van
22 januari 1849, gew. bij de wet van
10 oktober 1967; art. 603, 3°, en 609,
5°, G.W.) (Impliciete oplossing.)
20 november 1975.
363

Belastingzaken.

96. - Beslissingen wam·tegen een cassatieberoep kan worden ingesteld.
Gemeente- en provinciebelastingen.
Besluit van de bestendige deputatie van
een p1·ovincie1·aad over de 1·eclamatie van
een naamloze vennootschap tegen een aanslag in een gemeentebelasting op de niet
bebouwde percelen beg1·epen in een niet
vm·vallen vm·kaveling. Beslissing in
laatste aanleg. Beslissing waa1·tegen
een cassatiebemep kan wm·den ingesteld. Oassatieberoep kan worden ingesteld
tegen het besluit van de bestendige deputatie van een provincieraad waarin uitspraak wordt gedaan over de reclamatie
van een naamloze vennootschap tegen
een aanslag in een gemeentebelasting
die krachtens artikel 70bis van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en de stedebouw, dat in deze wet is ingevoegd bij
artikel 26 van de wet van 22 december
1970, wordt geheven op de niet bebouwde
percelen begrepen in een niet vervallen
verkaveling, aangezien dit besluit een
beslissing in laatste aanleg is. (Art. 4
wet van 22 januari 1849, gew. bij de wet
van 10 oktober 1967; art. 603, 3°, en 609,
5o, G.W.) (Impliciete oplossing.)
20 november 1975.
359

98. - Beslissingen waa1·tegen een cassatieberoep kan wm·den ingesteld.
Gemeente- en provinciebelastingen.
Beslissing van de bestendige deputatie van
een p1·ovincie1·aad over de 1'eclamatie van
een naamloze vennootschap of van een
commanditai1·e vennootschap op aandelen
tegen een aanslag in een met het patent
analoge di1·ecte gemeentebelasting. - Geen
beslissing in laatste aanleg. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is de
voorziening tegen de beslissing van de
bestenclige deputatie van een provincieraacl over de reclamatie van een naamloze
vennootschap of van een commanditaire
vennootschap op aandelen tegen een
aanslag in een met het patent analoge
clirecte gemeentebelasting, daar deze
beslissing niet in laatste aanleg is gewezen. (Art. 4 wet van 22 januari 1849,
gew. bij de wet van 10 oktober 1967;
artt. 603, 3° en 609, 5° G.W.)
IS j1.mi 1976.
ll69
§ 3. - Burgerlijke zaken
(zaken van koophandel
en sociale zaken inbegrepen.)

99. - Beslissingen waartegen een cassatiebe?·oep lean wm·den ingesteld.
Burgerlijke zaken. Onteigening ten

VOORZIENING IN CASSATIE.

algemenen nutte. - Spoedprocedure. Beslissing van de v1·ederechter waa1·bij
een der partijen buiten de zaak wordt
gesteld op grand dat deze geen eigenares
van het goed is.- Beslissing vatbam· voor
hager beroep. - Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk is de voorziening tegen
een beslissing waarbij de vrederechter,
voor wie een vordering tot onteigening
ten algemenen nutte volgens de spoedprocedure aanhangig is, een der partijen
buiten de zaak stelt op grond dat zij geen
eigenares van het goed is, daar tegen
deze beslissing hoger beroep open staat.
(Artt. 608, 6I6 en I050 G.W.; art. 8,
lid 2, vervat in artikel 5 van de wet van
26 juli I962.)
30 oktober I975.
283
100.- Beslissingen waartegen cassatiebe?·oep kan wo1·den ingesteld. - Burgerlijke zaken. - Beslissing in laatste aanleg
waa1·in nagelaten we~·d 1titspraak te doen
over een punt van. de vorde1·ing. - Ontvankelijkheid. Cassatieberoep staat
open tegen de beslissing in laatste aanleg
waarin nagelaten werd uitspraak te doen
over een punt van de vordering. (Artikel ll38, 3°, G.W.)
606
22 januari I976.
101. Beslissingen waartegen een
cassatiebe1·oep kan wo1•den ingesteld. Bu1•gerlijlce zaken. - Beslissing of maat1'egel van inwendige aard waa1·van sp1·ake
in artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek. - Een beslissing of maatregel van
inwendige aard als bedoeld in artikeli046
van het Gerechtelijk Wetboek, in de
onderstelling dat ertegen een voorziening
in cassatie kan worden ingesteld, kan
slechts, zoals een vonnis alvorens recht
te doen, na ·het eindvonnis aan het Hof
worden overgelegd. (Art. I077 G.W.)
4 maart I976.
765
102.- Beslissingen wam·tegen een cassatieberoep kan worden ingesteld.
Bu1•ge1·lijlce zaken. - Voo1·ziening beperlct
tot een beschikking van een beslissing. Geen betelcening van de beslissing. - V e?'weerder die zich later tegen een ande1·e
beschikking van deze beslissing in cassatie
kan voo1·zien. - Wanneer een partij zich
in cassatie heeft voorzien tegen een beschikking van een beslissing zonder deze
te betekenen, kan de verweerder later
een cassatieberoep instellen tegen een
andere beschikking van dezelfde beslissing. (Art. I073 G.W.) (Impliciete oplossing.)
I4 april 1976.
947

I473

103. - Beslissingen waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld. - Burgerlijke zalcen. - Partijen die voor een van
de in de artilcelen 2 en 3 van de wet van
15 juni 1935 op het geb1·uilc van de talen
in ge~·echtszaken bedoelde rechtbanken,
ove?'eenlcomstig a1·tikel 7, § I, van die wet,
eenstemmig vmgen dat de rechtspleging
in het Fmns wordt voortgezet. - Beslissing
die weigert in te gaan op het ve1·zoek. In laatste aanleg gewezen beslissing. Ontvankelij ke voo1·ziening. W anneer
de partijen voor een van de in de artikelen 2 en 3 van de wet van I5 juni I935
op het gebruik van de talen in gerechtszaken bedoelde rechtbanken, overeenkomstig artikel 7, § I, van die wet, eenstemmig vragen dat de rechtspleging in
het Frans wordt voortgezet, is de beslissing die weigert in te gaan op het verzoek
niet vatbaar voor hoger beroep maar wel
voor cassatieberoep. (Impliciete oplossing.)
I4 mei 1976.
I024
§ 4. -

Dienstplichtzaken.

104. - Beslissingen waartegen cassatieberoep kan wm·den ingesteld. - Dienstplicht. - Beslissing van de militiemad. Niet ontvanNiet-ontvankelijkheid. kelijk is de voorziening tegen een beslissing van de militieraad die, na vastgesteld
te hebben dat uitstel of vrijlating van
dienst wegens kostwinnerschap niet kan
worden verleend omdat de in artikel 10,
§ I, 1°, van de dienstplichtwetten vermelde voorwaarden niet vervuld zijn,
weigert het geval met toepassing van
artikel 28, § 4, van dezelfde wetten naar
de hoge commissie te verwijzen daar er
geen speciale omstandigheden aanwezig
zijn die voor inwilliging van de aanvraag
om uitstel of vrijlating pleiten. (Art. 50
dienstplichtwetten; art. 609, 7°, G.W.)
24 maart 1976.
86I
§ 5. - Strafzaken (Geestrijke dranken,
Douane en accijnzen inbegrepen.)

105. -

Stmjzaken. - Art·est van de
inbeschuldigingstelling tot handhaving van de voorlopige hechtenis. - Zaak
ontt1·okken aan de onderzoeks1·echte~· die
het bevel tot aanhouding heejt verleend
waa?'OVM' dit a1'1'est werd gewezen.- Nie1tW
bevel tot aanho1tding tegen verdachte Ve1'leend door de onde?'Zoeks?'echte~· van een
ande1' ar1•ondissement.
V oMziening
tegen het a?Test van de kame~· van inbesch1tldigingstelling tot handhaving van de
vom·lopige hechtenis waarvoor· het eerste
bevel werd vel'leend zonder bestaansreden
kame~· van
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meer. - De voorziening welke een verdachte heeft ingesteld tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling
tot handhaving van de voorlopige hechtenis heeft geen bestaansreden meer, als
de zaak is onttrokken aan de onderzoeksrechter die het bevel tot aanhouding heeft
verleend waarover dit arrest werd gewezen en tegen de verdachte een nieuw
bevel tot aanhouding is verleend door de
onderzoeksrechter van een ander arrondissement.
2 september 1975.
11

106. Strajzaken. Ove?·spel en
onderhoud van bijzit. - V oo?·ziening tegen
het vemordelend a?"?'est binnen de wettelijke
termijn ingesteld. Ove?·schrijving, tijdens het cassatiegeding, van het beschikkende gedeelte van het vonnis wam·bij de
echtscheiding wm·dt toegestaan. - Veroorrleling zonde?' gevolg. - Beslissing van
het Hoj.- Inzake overspel en onderhoud
van bijzit, wanneer het beschikkende
gedeelte van het vonnis waarbij de echtscheiding tussen de beledigde echtgenoot
en de veroordeelde echtgenoot wordt toegestaan, tijdens het cassatiegeding in het
register van de burgerlijke stand is overgeschreven, zegt het Hof, zonder over
de tegen het veroordelend arrest binnen
de wettelijke termijn ingestelde voorziening te beslissen, voor recht dat dit
arrest zonder gevolg blijft en beveelt
het dat van zijn arrest melding wordt
gemaakt op de kant van de bestreden
beslissing. (Art. 390 S.W. ; art. 2 wet van
17 april 1878.)
12
2 september 1975.
107. - Strajzaken.
Oassatiebe?·oep
van de beklaagde tegen de beslissingen
zowel op de strafvorde?·ing als op de
burgerlijke ?'echtsvordering. - Dood van
de beklaagde.
V oo?'Ziening zonde?'
bestaansreden voor zove?' zij ge1·icht is
tegen de beslissing op de st?·ajvo?·de?·ing. Door het overlijden van de beklaagde
tijdens het cassatiegeding heeft het cassatieberoep tegen de beslissing op de
strafvordering geen bestaansreden meer ;
het cassatieberoep heeft nog reden van
bestaan in zoverre het gericht is tegen
de beslissing op de rechtsvordering van
de burgerlijke partij. (Art. 20 wet van
17 april 1878.)
9 september 1975.
50
108. Beslissingen waa?·tegen een
voorziening kan wm·den ingesteld.
Strajzaken. - Beschikking van de madkamer wam·bij de voorlopige hechtenis

wm·dt gehandhaafd. - Wet van 20 ap1·il
Vo01·ziening niet ontvankelijk. Niet ontvankelijk is de
voorziening tegen een beschikking van
de raadkamer waarbij de voorlopige
hechtenis, met toepassing van artikel 5
van de wet van 20 april 1874, gehandhaafd wordt, aangezien zodanige beschiklring niet in laatste aanleg gewezen is.
(Art. 19 wet van 20 april 1874; art. 413,
lid 1, Sv.; art. 609, 1°, G.W.)
6 oktober 1975.
157

1874, artikel 5. -

109. - Beslissingen waartegen cassatieberoep kan wm·den ingesteld. - Stmfzaken.
- Beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij die de
instelling aanwijst waarin de internm·ing
zal plaatsvinden. - Oassatieberoep niet
ontvankelijk. - 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 instelling
aanwijst waarin deze internering zal
plaatsvinden. (Art. 608 Ger. W.; art. 14,
wet tot bescherming van de maatschappij.)
14 oktober 1975.
201
110.- Strajzaken.- Voorziening van
het openbaar ministe?·ie. - Vernietiging
van de beslissing wam·bij de beklaagde
wordt veroordeeld. - Strajvo?·dering vervallen. - Beslissing waarbij de burge?'rechtelijk aansprakelijke partij niet aanspmkelijk wordt verklaa?·d vom· de kosten
van de st?·ajv01·dering. Voorziening
zonder voorwe?'p.- Wanneer op de voorziening van het openbaar ministerie de
beslissing tot veroordeling van de beklaagde vernietigd wordt en de strafvordering vervallen was op de datum
waarop de beslissing gewezen werd,
wordt de voorziening tegen de beslissing
waarbij de burgerrechtelijk aansprakelijke partij niet aansprakelijk wordt verklaard voor de kosten van de strafvordering zonder voorwerp.
25 november 1975.
388
111. - Strajzaken. - Ar?'est dat een
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
ajwijst. Ve1·dachte late?' in vrijheid
Voorziening zonde1· bestaansgesteld. ?'eden. - De voorziening van de verdachte tegen het arrest, waarbij zijn
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
wordt afgewezen, verliest haar bestaansreden als later aan de hechtenis een einde
is gemaakt.
1 december 197 5.
408
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112. Strafzaken. Ve1·oordelend
a1-rest. - Bevel tot onmiddellijke aanhouding. - V oorziening tegen de Ve?'OOTdelende beslissing verw01·pen. - V oo1·ziening
tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding
zonde1' belang.- Wanneer de veroordeelde zich in cassatie heeft voorzien tegen
een veroordelend arrest waarbij zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen,
en, ten gevolge van de verwerping van
de voorziening tegen de veroordelende
beschikking, deze kracht van gewijsde
heeft verkregen, heeft de voorziening
tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding geen belang meer.
19 januari en 13 april 1976. 589 en 941
113. Beslissingen waa1·tegen een
cassatieberoep kan w01·den ingesteld. Strafzaken. - Ar1·est van het hof van
assisen waarbij de opgeToepen we1·kende of
toegevoegde gezwo1·enen woTden v1'ijgesteld.
- V oo1·ziening van de beschttldigde. Niet-ontvankelijl£heid. Niet ontvankelijk is de voorziening van de veroordeelde tegen het arrest waarbij het hof
van assisen, met toepassing van artikel 243 van het Gerechtelijk Wetboek,
de opgeroepen werkende of toegevoegde
gezworenen heeft vrijgesteld.
2 februari 1976.
646
Beslissingen wam·tegen een
114. cassatieberoep kan woTden ingesteld. Strafzaken. - Vonnis van de coTrectionele
rechtbank in eerste aanleg gewezen. Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is de voorziening tegen een in eerste
aanleg gewezen vonnis van de correctionele rechtbank. (Artt. 407 en 413 Sv.;
art. 609, 1°, G.vV.)
lO februari 1976.
680
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uitgevaMdigd worden. Ontvankelijkheid. - Hoewel de beschikking van de
onderzoeksrechter volgens welke geen
bevel tot aanhouding moet uitgevaardigd
worden, niet voor hoger beroep vatbaar
is, is het cassatieberoep tegen een dergelijke beslissing ontvankelijk. (Art. 416
Sv. ; art. I, lid 3, wet van 20 april 1874
betreffende de voorlopige hechtenis, gew.
bij de wet van 13 maart 1973.)
22 maart 1976.
853

117. - Strajzaken. - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling waarbij
wordt beslist dat de voo1'lopige hechtenis
van de verdachte wo1·dt gehandhaafd. Late1·e invrijheidstelling. - Voo1·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, vooraleer het
Hof over de voorziening beslist, aan deze
hechtenis een einde is gemaakt.
23 maart 1976.
857
118. Beslissingen waa1·tegen een
cassatiebe1·oep kan w01·den ingesteld. Strafzaken. - Na een ee1·ste voo1·ziening
wordt geen andere voo1·ziening toegelaten.
- Uitzonderingen. - Buiten het toepassingsgeval 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.)
6 april 1976.
903

115. - Stmfzaken. - A1·1·est van de
kamer van inbeschuldigingstelling waarbij
w01·dt beslist dat de voo1'lopige hechtenis
van de verdachte wordt gehandhaafd. Latere invrijheidstelling. - Voo1·ziening
zonder bestaans1·eden. - De voorziening
van de verdachte tegen een arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling,
waarbij wordt beslist dat zijn voorlopige
hechtenis wordt gehandhaafd, heeft geen
bestaansreden wanneer achteraf aan deze
hechtenis een einde is gemaakt.
8 maart 1976.
771

119. Beslissingen waMtegen een
cassatieberoep kan worden ingesteld. Strafzaken. - P1·oceshandelingen die geen
beslissingen zijn in de zin van de artikelen 608 en 609 van het Ge1•echtelijk Wetboek. Geen vooTziening mogelijk. Proceshandelingen die geen beslissingen
zijn in de zin van de artikelen 608 en 609
van het Gerechtelijk Wetboek, zijn niet
vatbaar voor cassatieberoep. (Artt. 407,
408, 413 en 416 Sv.)
6 april 1976.
903

116. Beslissingen waa1·tegen een
cassatieberoep kan worden ingesteld. Strafzaken. Voo1'lopige hechtenis. Beschikking van de onderzoeksrechter valgens welke geen bevel tot aanhouding moet

120. Beslissingen waartegen een
cassatiebe1·oep kan worden ingesteld. Beslissingen gewezen na het arrest tot
ve1·wijzing naar het hof van assisen, maa1•
v661· het eindarrest van dit Hof. - Beslis-
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singen die geen ~titsp1·aak doen ove1' een
bevoegdheidsgeschil. - V oo1·ziening tegen
deze beslissingen v661· het einda?'?'est. Niet-ontvankelijkheid. Tegen beslissingen gewezen na het arrest tot verwijzing naar het hof van assisen, die geen
uitspraak doen over een bevoegdheidsgeschil, kan v66r het eindarrest van het
hof van assisen geen cassatieberoep worden ingesteld. (Art. 416 Sv.)
6 april 1976.
903

121. Beslissingen waa1·tegen een
cassatiebm·oep kan w01'den ingesteld. Stmfzaken. V ooTlopig bevel tot aanhouding met het oog op uitleve1·ing. Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is de voorzieni:ng tegen een voorlopig
bevel tot aanhouding met het oog op
uitlevering. (Art. 5 wet van 15 maart
1874.)
II mei 1976.
1013
122. Beslissingen waa1·tegen een
cassatiebe1·oep lean worden ingesteld. Stmjzaken. - Hof van assisen. - De
definitieve lijst van gezworenen opmaken,
als bedoeld in artikel 230 van het Gerechtelijk Wetboek, is een daad van rechtsbedeling in het algemeen die geen deel
uitmaakt van het tegen de beschuldigde
gevoerde proces, zodat deze zich niet in
cassatie kan voorzien tegen het opmaken
van deze lijst door de daartoe aangestelde
rechter.
24 mei 1976.
1048
123. Beslissingen waartegen een
cassatieberoep kan wm·den ingesteld. Strafzaken. - Beslissing van de cornrnissie tot bescherrning van de maatschappij
ove1· het gevolg dat moest wo1·den gegeven
aan een mededeling van de M iniste1· van
J nstitie betreffende de overzending van
het dossier van een ge'inte?'nee?·de naa1· een
andere cornmissie tot besche1·ming van de
maatschappij.
Geen cassatieberoep
mogelijk. Geen cassatieberoep kan
worden ingesteld tegen de beslissing van
de commissie tot bescherming van de
maatschappij over het gevolg dat moest
worden gegeven aan een mededeling van
de Minister van .Justitie betreffende de
overzending van het dossier van een
gei'nterneerde naar een andere commissie
tot bescherming van de maatschappij.
(Art. 609 G.W. ; art. 31 wet tot bescherming van de maatschappij.)
14 juni 1976.
II44

124. Beslissingen waa1·tegen een
cassatieberoep kan wo1'den ingesteld. -

Stmjzaken. V oorlopige hechtenis.
Feit dat dwangarbeid van vijjtien tot
twintig jaa1• of een zwaa1'de1·e stmf ten
gevolge kan hebben. - Beschikking van
de onde1·zoeks1·echter die de vm·dachte in
V1'ijheid laat zonde1· ove1·eenkornstig advies
van de p1·octt1'e~t1' des Konings.- Oassatiebe?'oep ontvankelijk. - De beschikking
waarbij de onderzoeksrechter een verdachte, aan wie een feit ten laste is gelegd
dat dwangarbeid van vijftien tot twintig
jaar of een zwaardere straf ten gevolge
kan hebben, in vrijheidlaat zonder overeenkomstig advies van de procureur des
Konings, is niet vatbaar voor hoger
beroep maar wel voor cassatieberoep.
(Art. 416 Sv.; art. 1, lid 3, wet van
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis,
gew. bij de wet van 13 maart 1973.)
17 augustus 1976.
1238
6. 7. -

Tuchtzaken.
V erkiezingszaken.

HOOFDSTUK V.
AFSTAND.

125. - Ajstand. - B~u·ge1·lijke zaken.
- Afstand betekend. - Decretering. In burgerlijke zaken decreteert het Hof
de afstand van de voorziening, welke
aan de verweerder is betekend. (Artt. 824,
1042 en lll2 G.W.)
18 september 1975.
87

126. Afstand. Stmjzaken.
Bu1·ge1·lijke rechtsvo1'dering. Voo?·ziening van de burgeTlijke pa1·tij tegen een
beslissing die haar eis afwijst. - Ajstand
door een advocaat, houde1' van de st~tkken,
doch geen houdm· van een bijzondere volmacht. - Afstand zonde1' gevolg. - Het
Hof slaat geen acht op de afstand door
een andere advocaat clan een advocaat
bij het Hof van cassatie, die geen houder
is van een bijzonclere 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 gew. bij de
wet van 20 december 1974.)
30 september, 7 oktober 1975 en
II mei 1976.
139, 163 en lOll
127. -Ajstand.- Stmjzaken.- Voo?'ziening van het bestuu1' van douane en
accijnzen tegen een m·ijsp1·ekend ar1·est. Afstand door een lasthebber, houder van
een bijzonde1·e volmacht. - Ajstand gelijk

VRIJHEID VAN EREDIENST.
aan de. afstand van de 1'echtsvo1·dm·ing. ~
Dem·etering. ~ Wam1eer 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.
7 oktober 1975.
162
128. ~ Afstand. ~ Dienstplichtzaken.
~ Dec1'ete1·ing. ~ vVanneer inzake dienstplicht de eiser verklaard heeft van zijn
voorziening afstand te doen, decreteert
het Hof de afstand van de voorziening.
19 november 1975.
359

129.

~

Ajstand.

~

Stmfzaken.

~

TToorziening van de beklaagde tegen de
beslissingen op de stmfvo1'de1·ing en de
bu1·ge1'lijke 1'echtsvo1'de1•ing. ~ Afstand
van de voo1'ziening tegen de beslissing op
de bu1'gm·lijke 1'echtsvo1'de1'ing. ~ Afstand
gegrond op de enkele reden dat deze beslissing geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het vVetboek van stmfv01·dm·ing. ~ Afstand die niet als een
berusting kan wo1·den uitgelegd. ~ Gevolg. ~ Wanneer de beldaagde zich
in cassatie heeft voorzien tegen de beslissingen op de tegen hem ingestelde
strafvordering en burgerlijke rechtsvordering en vervolgens van zijn voorziening
afstand heeft gedaan, in zoverre deze
gericht was tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering, om de enkele reden dat deze beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van
het ""\Vetboek van strafvordering, kan
deze afstand niet als een berusting worden uitgelegd en wordt hij door het Hof
niet gedecreteerd, indien het vaststelt
dat deze beslissing een ei:ndbeslissing is.
13, 27 januari en 1 jcmi 1976.
542, 618 en 1088
130. ~ Afstand. ~ Burge1'lijke zaken.
Afstand van de voo1·ziening doo1• een
advocaat bij het Hof van cassatie zonder
dat de eiser Zttlks heeft gelast of toegelaten.
~ Afstand tijdig bekmchtigd of bevestigd.
~ Verweerde1' niet bevoegd om aan het
Hof te vm·zoeken deze van onwaa1'de te
ve1·kla1·en. ~ W anneer een advocaat bij
l1et Hofvan cassatie afstand heeft gedaan
van een voorziening in cassatie zonder
dat de eiser zulks heeft gelast of toegelaten, kan de verweerder het Hof niet
~
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verzoeken de afstand van onwaarde te
verklaren, als de eiser deze tijdig heeft
bekrachtigd of bevestigd. (Artt. 479,
lid 1, 824, lid 2, en 848 G.W.)
5 februari 1976.
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131. ~ Afstand. ~ Btt1'gerlijke zaken.
Afstand niet betekend, doch aanvaard
doo1· de verweerde1'. ~ Dec1·ete1·ing. ~ In
burgerlijke zaken decreteert het Hof de
afstand van de voorziening die niet is
betekend aan de verweerder, doch door
deze is aanvaard. (Art. 824, 1042 en
ll12 G.W.)
6 februari 1976.
673

~

132. ~ Afstand.
Gemeentebelastingen. ~ Decrete1'ing doo1• het Hof. ~
W anneer inzake gemeentebelastingen de
gemeente, eiseres, van haar voorziening
afstand doet, decreteert het Hof de
afstand.
683
ll februari 1976.
133. ~ Afstand.
Gemeentelijke belastingen. ~ Dem·etm·en doo1' het Hof. ~
Wam1eer, inzake gemeentelijke belastingen, de belastingplichtige-eiser afstand
doet van zijn voorziening, decreteert het
Hof de afstand.
744
25 februari 1976.

134. ~ Afstand.
Stmfzaken. ~
Intrekking van de afstand. ~ Gevolgen.
~ Wanneer de gel:nterneerde, eiser tot
cassatie, van zijn voorziening afstand
heeft gedaan, doch vervolgens deze
afstand intrekt, slaat het Hof geen acht
op deze afstand en onderzoekt de ontvankelijkheid alsmede eventueel de gegrondheid van de voorziening.
1 maart 1976.
748
HOOFDSTUK VI.
REGISTRATIE VAN DE VOORZIENINGEN.
~ ZEGEL.

VRIJHEID VAN EREDIENST.
Gemeente die tijdelijk in ham· lagm·e
scholen voo1·ziet in godsdienstondmTicht. ~
OndmTicht waarop de wet van 29 mei 1959
niet van toepassing is. ~ JJ!Iogelijkheid
om op voordmcht van de geestelijke overheid de personen voo1· dit onden·icht te
benoemen en met hen een overeenkomst te
sluiten die een gezagsve1·houding impli-
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VRIJHEID VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID.- WATERS.

ceert. - De artikelen 14, 15, 16 en 117
van de Grondwet verhinderen niet dat
de gemeenten in hun lagere scholen tijdelijk voorzien in een godsdienstonderricht
waarop de wet van 29 mei 1959 niet van
toepassing is, op voordracht van de
geestelijke overheden, personen voor dit
onderricht benoemen en met hen een
overeenkomst sluiten die een gezagsverhonding impliceert.
8 oktober 1975.

168

VRIJHEID VAN KOOPHANDEL EN
NIJVERHEID.
Begt·ip. - De vrijheid van handel en
nijverheid die wordt gewaarborgd door
artikel 7 van het decreet van 2-17 maart
1791 wordt niet miskend door het enkel
feit dat de concessionaris van een openbare dienst voor de werking ervan een
exclusiviteit verleent voor de bevoorrading in bepaalde goederen.
30 jannari 1976.
632

w
WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK IN DE HANDEL IN).
I nbrettlcen op het ministerieel beslttit
van 8 december 1944 dat de houders van
dmnkgelegenheden de verplichting oplegt
de prijzen van de dmnken aan te plakken.
- Toe te passen straffen. - De inbrenken
op het ministerieel besluit van 8 december 1944, dat de houders van drankgelegenheden de verplichting oplegt de
prijzen van de dranken aan te plakken,
zijn strafbaar met de straffen bepaald bij
de beslnitwet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en
de prijzen, en niet met de bij artikel 60
van de wet van 14 juli 1971 betreffende
de handelspraktijken bepaalde straffen.
(Impliciete oplossing.)
20 januari 1976.
592

WATERLOPEN.
Onbevaat·bat·e waterlopen. - Ovet·welvingswet·ken door een aangelande uitgevoerd onder de gelding van een provinciet•eglement waat•in de dom·snede van de
bttizen niet is vastgesteld. - Machtiging
van de provincieoverheid volgens welke een
naburige oeve1·bewoner het deel van de
wate1·loop langs zijn erf mag ovet·welven
met buizen met een grotere doorsnede dan
de bttizen van de em·ste oeverbewone?'. Beslissing waat·door de eerste oeve1·bewoner
niet vet•plicht is tot het vervangen van zijn
buizen doot' bttizen met dezelfde ajmetingen
als die welke de tweede heeft moeten gebruiken. - vVanneer hij die langs een
onbevaarbare waterloop woont overwelvingswerken heeft uitgevoerd onder
de gelding van een provinciereglement
waarin de doorsnede van de te gebruiken
buizen niet is vastgesteld, heeft het feit
dat een naburige oeverbewoner later ge-

machtigd werd om het deel van de
waterloop langs zijn erf te overwelven op
voorwaarde dat hij daartoe buizen gebrnikt met een grotere doorsnede dan die
welke de eerste oeverbewoner heeft gebruikt, niet ten gevolge dat deze verplicht
is zijn buizen te vervangen door buizen
met dezelfde afmetingen als die van zijn
gebuur; zulks geldt a fot·tiori als het
provinciereglement verbiedt elk kunstwerk op deze waterloop te verwijderen
zonder machtiging van de bestendige
deputatie. (Art. 16 wet van 28 december
1967 op de onbevaarbare waterlopen,
art. 85 provinciewet van 30 april 1836 en
artt. l en 15 reglement van de provincieraad van Antwerpen van 27 oktober 1955
betreffende de waterlopen waarop de
wetten op de onbevaarbare waterlopen
niet toepasselijk zijn.)
26 maart 1976.
867

WATERS.
Beslissing waat•bij de Bt·~tsselse InteTcommunale W atermaatschappij wordt vet'om·deeld tot vergoeding van de schade aan
de1·den berokkend door een bodemverzakking
die te wijten is aan een breuk in de watet·leiding, eigendom van een van de derden,
wordt vet·oot·deeld met vet·wijzing alleen
naar een artikel van een reglement op de
watenlienst.
Regelmatig door deze
maatschappij voot·gedt·agen vet•weet· stettnende op andet·e t'eglementaire bepalingen
om alle aansprakelijlcheid voo?' de breuk
in de leiding te betwisten. - Geen antwoonl. Niet t•egelmatig gemotiveerde
beslissing. Niet gemotiveerd is de
beslissing van het vonnis, waarbij de
Brusselse Intercommmlale Watermaatschappij tot vergoeding van de schade
aan derden berokkend door een bodemverzakking die te wijten is aan een brenk
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in de waterleiding, eigendom van een
andere derde, wordt veroordeeld met
verwijzing alleen naar een artikel van
een reglement op de waterdienst, zonder
te antwoorden op de conclusie steunende
op andere reglementaire bepalingen om
alle aansprakelijld1eid voor de breuk in
de leiding te betwisten.
IO juni I976.
ll32

WEGVERKEER.
1. W eige?'ing de ademtest te laten
Wet bet1·ejfende de· politic
verriohten. over het wegverkeer, artikel 34-3°, 36 en
59, § I. - He1·haling. - Straf. - De
geldboete opgelegd aan hem die, met de
verzwarende omstandigheid van herhaling, geweigerd heeft de ademtest te
laten verrichten of zonder wettige reden
een bloedmonster te laten nemen, 1nag
niet minder bedragen dan 200 frank.
(Artt. 34-3° en 36 wet betreffende de
politie over het wegverkeer.)
2 september I975.
IO

2.- Weigering de ademtest te laten verriohten. - Wet bet1·ejfende de politic ove1·
het wegve1·kee1', a1·tikel 34-3°, 36 en 59,
I. - Herhaling. - Begrip. - Hij die,
binnen drie jaar na een veroordeling
wegens het besturen van een voertuig of
het geleiden van een rijdier op een openbare plaats terwijl hij in staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat verkeerde, geweigerd heeft hetzij de ademtest te laten verrichten, hetzij zonder
wettige reden een bloedmonster te laten
nemen, bevindt zich in staat van herhaling, als bedoeld bij artikel 36 van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer.
2 september I975.
IO

*

3 . - Riohtingsvemndering. - Bestuurder die naar reohts of naar links wil afslaan.
- Beweging geregeld door artikel 25 en
niet door artikel 17 van het wegverlceers1'eglement. -De beweging die erin bestaat
naar rechts of naar links af te slaan om
de rijbaan te verlaten wordt geregeld
door artikel 25 en niet door artilrel I 7
van het wegverkeersreglement.
8 september I975.
4I
4.- Inhalen.- Ve1·lceer in evenwijdige
files.- Voe1·tuigen van een file die rijden
met een g1·ote1·e snelheid dan die van een
andere file. - Geen inhaling. - In het
verkeer in evenwijdige files is het feit
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dat de voertuigen in een file sneller rijden
dan die in een andere file niet als inhalen
beschouwd. (Art. I9 Wegverkeersreglement.)
Il september I97 5.
58

5. - Verboden inhalen. - Tijdens het
ove1·steken van een kntispunt links inhaZen.- Beg1·ip.- Artikel 22-2-b van het
wegverkeersreglement verbiedt links in
te halen bij het oversteken van een
kruispunt ; van een dergelijk inhalen is
dus geen sprake als niet wordt vastgesteld dat het inhalen bij het naderen van
het kruispunt was begonnen en, zonder
de fout van de in te halen bestuurder,
niet kon beeindigd zijn voordat het kruispunt werd bereikt.
II september I975.
58
6.- Bestu1•en van een voe1·tuig in staat
van intoxioatie doo1· aloohol.- Bewijs.Geen bijzonde1·e bewijsmiddel. - Boevereine beo01·deling door de feitem·eohtM'. De wet heeft geen bijzonder bewijsmiddel vastgesteld voor het misdrijf waarvan
sprake in artikel 34-I 0 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, nl.
het besturen op een openbare plaats van
een voertuig in staat van intoxicatie door
alcohol, zodat de rechter soeverein in
geweten oordeelt of dat misdrijf bewezen
is op grond o.a. van de uitslagen van het
bloedonderzoek, van het ogenblik waarop
de bloedproef is verricht en dat waarop
het misdrijf is begaan, alsmede van de
gedraging van de beldaagde tijdens en
na het ten laste gelegde feit.
22 september I975.
IOO

7.- Wegverkeers1·eglement, artikel27-1.
V oo1·zienbm·e of onvoorzienbare hindernis. - Soeve1·eine beoordeling door de
feitenreohter. - De feitenrechter beoordeelt soeverein, volgens de gegevens van
de zaak, of een hindernis al dan niet
voorzienbaar was voor een bestuurder.
(Art. 27 -I wegverkeersreglement van
I4 maart I968.)
6 oktober I975 en I5 juni I976.
I58 en ll5I
8. Voetgange1·s. Wegve1·kee1·sreglement, artilcel 48. - Vonnis volgens
hetwelk een voetgange1• een rijbaan niet
mag oversteken op een plaats waar een
beveiligingsmwm·tje twee ve1•keersstromen
scheidt. - Niet wettelijk vemntwo01·d vonnis.- Niet wettelijk verantwoord is het
vonnis volgens hetwelk geen voetganger
een rijbaan mag oversteken op een plaats
waar hij om zulks te doen over een be-
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veiligingsmuurtje tussen twee verkeersstromen moet stappen. (Art. 48 wegverkeersreglement.)
13 oktober 1975.
186

9.- Richtingsve1·andering.- Bestuu?·der die naar links wil afslaan om de rijbaan te ve?"laten of om zijn voe?·tuig aan
de linke1·zijde van de 1•ij baan tot staan te
b1·engen. - Beweging ge?'egeld door a1·ti·
kel 25 en niet door artikel 17 van het wegve?·keers?·eglement. De beweging die
erin bestaat 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 ten opzichte van
de weggebruikers die de afslaande bestuurder op dezelfde openbare weg volgen of tegemoetkmnen, geregeld door
artikel 25 en niet door artikel 17 van het
wegverkeersreglement, zelfs indien de
afslaande bestuurder die zich eerst naar
links heeft begeven, he eft moeten stoppen
om de beweging correct uit te voeren.
14 oktober 1975.
197
10. - Rijbewijs. - Vervoer van personeel naar verscheidene en op verande?"lijke plaatsen gelegen werven op bestemmingsoorden. - Rijbewijs voor catego1•ie B*,
0 of D vereist. V oorwaarde. - Het
rijbewijs geldig verk1aard voor de categorie B onder het teken B* of voor de
categorieen 0 of D is vereist voor het
besturen van voertuigen van de catego·
rie B die gebruikt worden voor het vervoer van personee1 naar verscheidene
en op veranderlijke plaatsen gelegen
werven of bestemmingsoorden, op voorwaarde dat dit vervoer niet toevallig
geschiedt, maar is ingericht als een vervoerdienst in de zin van artikel 2, lid 2,
1°, van de besluitwet van 30 december
1946 (Art. 22 K.B. van 25 september
1968.)
14 oktober 1975.
204
11. - Aam·ijding t~tssen een voert~tig
dat op een kruispunt naa1· links is afgeslagen en een voe?·tuig dat in tegengestelde
richting de weg volgde, die het eerste voe?'tuig is opge?·eden na het kntispunt te zijn
ove?'gestoken. Aanrijding b~titen het
kruispunt. Regels inzake voo?Tang
?"echts en de door de ve?·keerstekens opgelegde voo?'?'ang niet van toepassing. Bij een aanrijding tussen een voertuig
dat op een kruispunt naar links is afgeslagen en een voertuig dat in tegengestelde richting de weg volgt die het
eerste voertuig is opgereden na het
luuispunt te zijn overgestoken, zijn de

regels inzake voorrang rechts en de door
de verkeerstekens opgelegde voorrang
niet van toepassing, wanneer de aanrijding buiten het kruispunt heeft plaatsgehad. (Artt. 15 en 16 wegverkeersreglement.)
21 oktober 1975.
236

12. - V oorrang. - Snelheid van het
voorranghebbend voertuig die de redelijke
verwachtingen heeft ve1·ijdeld van de bestuurde?' die de doorgang moet vrijlaten. Overmacht. - Door erop te wijzen dat
de snelheid van het voertuig, waarmee
de voorranghebbende bestuurder reed,
zodanig groot was dat zij de redelijke
verwachtingen heeft verijdeld van de
bestuurder die de doorgang moest vrijlaten, stelt de rechter vast dat dit voor
deze bestuurder een geval van overmacht
heeft opgeleverd. (Art. 7l S.W.)
27 oktober 1975.
261

13. - Weigering de ademtest te laten
ve1·richten en weigering, zonde?' wettige
reden, een bloedmonster te laten nemen. Weige1·ingen die twee afzonde?"lijke misdrijven opleveren. - Artikel 34-3° van
de wet betreffende de politie over het
wegverkeer spreekt van twee afzonderlijke misdrijven, nl. de weigering de
ademtest te laten verrichten en de weigezonder wettige reden, een bloedmonster
te laten nemen.
4 november 1975.
301
14. - Weigering de ademtest te laten
ve?Tichten en weigering, zonder wettige
?'eden, een bloedmonster te laten nemen. M isd1•ijven die niet noodzakelij k uit een
en hetzelfde strafbaar opzet voortvloeien. De weigering de ademtest te laten verrichten en daarna de weigering, zonder
wettige reden, een bloedmonster te laten
nemen vloeien niet noodzakelijk voort
uit een en hetzelfde strafbaar opzet.
(Artt. 34-3°, 59, § 1, en 63 wet betreffende
de politie over het wegverkeer.)
4 november 1975.
301
15. - Vom·rang. - Wegve?·keersreglement, artikel 17. - Bestutwder die voo1'1'ang geniet, stopt en zijn voertuig opnieuw
in beweging brengt. Mane~wer dat
door de ande?·e bestuu1·de?' niet kon worden
beme1•kt. - Geen verlies van voo?'?'ang. De bestuurder die voorrang geniet, verliest deze niet, wanneer hij stopt en zich
vervolgens opnieuw in beweging zet,
indien dit maneuver door de andere
bestuurder niet kon worden bemerkt.
(Art. 17 wegverkeersreglement.)
10 november 1975.
318
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16.- fVegverkeers1·eglement, artikel16-1.
- V oorrang van rechts. - V oorrang geldt
over de hele breedte van de weg welke de
voo1·ranghebbende bestuUJ•der volgt.
Breedte van deze weg op het opgereden
k1·uispunt.
Beg1·ip.- De voorrang door
artikel 16-1 van het wegverkeersreglement verleend aan de bestuurder die op
het opgereden kruispunt van rechts komt,
geldt over de hele breedte van de door
deze bestuurder gevolgde weg, met inbegrip van de ruimte gevormd door het
verlengde van elk trottoir van deze
weg. (Art. 16-1 wegverkeersreglement.)
(Impliciete oplossing.)
10 november 1975.
321
17. Kruisen. Wegverkeersreglement, artikel20.- K1·uisen enkel mogelijk
indien de bestuurder Van een de1' voe1·tuigen
op de gelijkg1·ondse berm aan zijn rechterzijde rijdt.- Berm die geen rijwielpad is.
- Bestuurder die niet op die berm rijdt.Bestuurde~· van het andere voertuig die niet
stopt. - Rechte~· die beslist dat deze laatste
bestuurde1· geen fout heeft begaan. Wettelijkheid. -De rechter die vaststelt
dat, daar wegens de breedte van de
rijbaan twee voertuigen elkaar niet konden kruisen, de bestuurder van een ervan
niet reed op de gelijkgrondse berm aan
zijn rechterzijde, die niet het rijwielpad
is, waardoor het kruisen gemakkelijk
werd maar naar links uitweek en op een
ander voertuig botste, beslist wettelijk
dat de bestuurder van dit laatste voertuig, wiens redelijke vooruitzichten verijdeld werden, geen fout had begaan door
niet te stoppen en met name de artikelen 20 en 27-1 van het wegverkeersreglement niet had overtreden.
l december 1975.
407

18. Wegve1·kee1's1·eglement, artikelen 26-4 en 48-3, 4°. - Verplichtingen
van de bestuurde1·s jegens de voetgange1·s
en verplichtingen van de voetgangers. Oor1·elatieve ve1·plichtingen. Dmagwijdte. - De verplichtingen aan de bestuurders en aan de voetgangers respectievelijk opgelegd door de artikelen 26-4
en 48-3, 4°, van het wegverkeersreglement zijn correlatief; wanneer de toevailige hindernis het zicht van de twee
weggebruikers belemmert, zijn beiden,
met inachtneming van de bestaande
hindernis, aan voornoen<de verplichtingen onderworpen.
2 december 1975.
410
19. - Bestuurdm· die vervallen vm·klaard
is van het recht tot stu1·en en die bij de
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grijjier van het gm·echt de beslissing heeft
uitgesproken de ve1·eiste stukken niet binnen
de gepaste tijd inlevert of doet toekomen.
- Overtreding van artikel 46, § 1, van de
wet betreffende de politie over het wegve1·kem·. - Toe te passen straf. -Wanneer een bestuurder die vervailen verklaard is van het recht tot sturen zijn
rijbewijs, leervergunning en zijn identiteitskaart of het als zodanig geldend
bewijs niet binnen de gepaste tijd bij de
griffier van het gerecht dat de beslissing
heeft uitgesproken inlevert of doet toekomen, wordt hij gestraft met een
gevangenisstraf van een dag tot een
maand en tot een geldboete van 10 tot
500 frank of met een van deze straffen
aileen; de wet stelt op dit misdrijf geen
vervailenverklaring van het recht tot
sturen. (Art. 46, §§ 1 en 8, wet betreffende
de politie over het wegverkeer.)
22 december 1975.
499

20.- Wegve1·kee1•sreglement, artikel17.
V oormng. V erplichting voor de
bestuurde1· die een maneuver wil uitvoe1·en
de andere bestuurders te laten voo1·gaan. Omvang van deze verplichting.- Deverplichting de andere bestuurders te laten
voorgaan, door artikel 17 van het wegverkeersreglement opgelegd aan de bestuurder die een maneuver wil uitvoeren,
is niet beperkt tot het ogenblik aileen
waarop het maneuver begonnen is, maar
duurt zolang deze bestuurder niet opnieuw zijn normale plaats in het verkeer
heeft ingenomen.
23 december 1975.
504
21. - W egve1•kee1·sreglement, artikel 17.
Voormng. Ve1·plichting vom· de
bestuurde1· die een maneuver wil uitvoeren
de ande1•e besttturders te laten voo1·gaan. Omvang vm~ deze verplichting. De
verplichting de andere bestuurders te
laten voorgaan, door artikel 17 van het
wegverkeersreglement opgelegd aan de
bestuurder die een maneuver wil uitvoeren, is algemeen en houdt geen verband met het in acht nemen van de
voorschriften van dit reglement door de
andere bestuurders, voor zover hun opdagen niet voorzienbaar is.
504
23 december 1975.
22. - Rijbewijs. - Vervom· van pe1'soneel tijdens de we1·ht1'en met een voertuig
waa1·mee tevens goede1·en wo1·den vervoe1·d.
- Rijbewijs vom· categm·ie B, 0 of D
ve1•eist. - Voo1•waarde. - Het rijbewijs
geldig verklaard voor de categoric B
onder het teken B* of voor de categorieen
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C of D is vereist voor het besturen van
voertuigen van de categorie B, waarmee
tijdens de werkuren personeel en tevens
goederen worden vervoerd naar verscheidene en opveranderlijke plaatsen
gelegen werven of bestemmingsoorden,
op voorwaarde dat dit vervoer niet toevaJlig geschiedt, maar is ingericht aJs een
vervoerdienst in de zin van artikel 2,
lid 2, 1°, van de besluitwet van 30 december 1946. (Art. 22 K.B. van 25 september 1968.)
6 januari 1976.
519

23.
Wegve1·kem·sreglernent, a?·tikel 56bis. - Bestuurder van een voe1·tuig
als bedoeld in artikel 56bis, 6, b en c. Geen toepassing van de regels inzalce het
verkeer op autosnelwegen. - V oorwaa1·den.
- De bestuurder van het materieel van
een aannemer als bedoeld in artikel 56bis,
6, b, van het wegverkeersreglement die
voor de behoeften van de dienst of van
zijn opdracht op een autosnelweg rijdt,
moet door de minister niet gemachtigd
zijn zoals zulks is voorgeschreven voor
het verkeer op autosnelwegen van het
door aannemers gebezigd speciaal materieel. (Art. 56bis, 2, b, en 6, wegverkeersreglement.)
13 januari 1976.
537
24.
Voo1·rang.
WegvM·keers1'eglernent, m·tikel17. - Voorranghebbende
bestuu1·der die stopt en zijn voertuig weer
in beweging -zet. - Maneuver dat door
de andm·e bestuurder kan worden opgerne?·kt. -Maneuver wam·door de bestUU1'der voo1·rang verliest. - De bestuurder die
voorrang geniet, verliest deze wanneer
hij stopt en vervolgens zijn voertuig
opnieuw in beweging zet, indien dit
maneuver door de andere bestuurder kon
worden opgemerkt. (Art. 17 wegverkeersreglement.)
13 januari 1976.
541
25.
VM·vallenverklaring van het
1'echt tot sturen als straf uitgesproken. Bestanddeel van de straf en geen afzonde?'·
lijke straf.- De vervallenverldaring van
het recht tot sturen, die met toepassing
van artikel 38 van de wegverkeerswet
wordt uitgesproken, is een bestanddeel
van de straf opgelegd wegens de in dit
artikel opgesomde overtredingen en geen
afzonderlijke straf.
3 februari 1976.
656

26.- Wegverlwe1'S1'eglernent, a1·tikel 26.
Ve1·kee1· in evenwijdige files. - Best1mnle?·s die in lmn Tespectieve st1•oken

1·ijden. - Geen inhaalmaneuver. - Het
arrest dat vaststelt dat het verkeer in
evenwijdige files geschiedde, kan wettelijk eruit afleiden dat de bestuurders die
in hun respectieve stroken reden, geen
inhaalmaneuver hebben uitgevoerd bij
het naderen van een oversteekplaats voor
voetgangers. (Art. 26 wegverkeersreglement.)
17 februari 1976.
704

27. - Verkeerstekens.
Wegverkee?·sreglement. - Artikel 95, 1 en 3. - Draagwijdte. - De voorschriften van artikel 95,
1 en 3, van het wegverkeersreglement,
betreffende het plaatsen van de verkeerstekens nr. 1 en nr. 2, hebben enkel betrekking op de openbare besturen die met het
aanbrengen van de verkeerstekens zijn
belast.
24 februari 1976.
736
28. - Voorrang. - vVegve?·keM'sreglernent. - A1·tikel16.- Van rechts kornende
bestt~u1·de1· die komt ge1·eden uit een regelmatig van het teken nr. 1a voorziene weg.
- Ande1·e bestt~urde?' die 1·ijdt op de opgegane weg.- Voor1·ang van deze bestut~1·der,
zelfs zo de door hem gevolgde weg niet
van het teken m·. 2 is voo1•zien. In afwijking van artikel 16-1 van het wegverkeersreglement is een bestuurder niet
verplicht de van rechts komende bestuurder te laten voorgaan, wanneer de weg
waarop deze rijdt regelmatig is voorzien
van een teken nr. la, zelfs indien de door
de eerste bestuurder gevolgde weg niet
van het teken nr. 2 is voorzien. (Art. 16 2 -a Wegverkeersreglement.)
24 februari 1976.
736
29.
W egverkeersreglement, m·tikel 2-20°. - Stilstaand of stationerend
voe1·tuig. - Voertuig dat niet Zanger stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen
van pe1·sonen of voor het laden of lassen
van zaken. - Beo01·deling van de nodige
tijd. - Beoordeling doo1• de feitenrechte?'.
-De rechter oordeelt in feite en derhalve
soeverein of een voertuig al dan niet
langer stilstaat dan nodig is voor het
in- of uitstappen van personen of voor
het laden of lassen van zaken, als bepaald
in de artikelen 2-20° en 2-21° van het
wegverkeersreglement.
2 maart 1976.
750
30.
W egvM·kem·sreglement, artikel 27-1. - Rookwolk die plotseling naa1'
beneden toe op de openba1·e weg is terechtgekomen. - Niet te voorziene omstandigheid. - Soeve1·eine beoordeling door de
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jeitem·echte1·. - De feitenrechter beoordeeltsoeverein in feite, maar de gegevens
van de zaak, of de omstandigheid dat
een rookwolk plotseling op de openbare
weg is terechtgekomen, al dan niet door
een bestuurder kon worden voorzien.
15 maart 1976.
812
31. Verandet•ing van richting. Bestuwrder die op een k1·uispunt links wil
afslaan. - Beweging. - Toe te passen
regels.- De beweging die erin bestaat op
een kruispunt links af te slaan om de
rijbaan te verlaten wordt niet door
artikel 17 van het wegverkeersreglement,
maar wel door artikel 25 van dit reglement geregeld, t.o.v. achter- of tegenliggers op dezelfde openbare weg en door
artikel 16 van hetzelfde reglement t.o.v.
weggebruikers die deze weg oprijden.
15 maart 1976.
817
32. - Leervergunning of rijbewijs. Wet bet1·ejjende de politie over het wegverkeer, artikel 32. - Wetens een motorvoe?·tuig toevertrouwd hebben aan een pe?'·
soon niet vom·zien van een rijbewijs of
leervergunning.- Begrip.- Onwettelijk
is de beslissing, die de beklaagde veroordeelt om wetens een motorvoertuig toevertrouwd te hebben aan een persoon
niet voorzien van een rijbewijs of leervergunning, hoewel zij vaststelt dat het
voertuig werd toevertrouwd door een
derde, op grond dat de beklaagde, als
hoofd van de onderneming waar de bestuurder werkte en in dienst waarvan deze
het voertuig had bestuurd, wettelijk
moet beschouwd worden als zijnde de
persoon die, in de zin van artikel 32 van
de wet betreffende de politie over het
wegverkeer, « wetens "het voertuig heeft
toevertrouwd.
16 maart 1976.
828

33. Vervallenve1·klaring van het
1•echt tot sttwen. - Lichamelijke ongeschiktheid. - V oorwaarden. - V ervallenverklaring van het recht tot het besturen van
een voertuig of een luchtschip of tot het
geleiden van een rijdier kan slechts worden uitgesproken naar aanleiding van
een veroordeling vvegens overtreding van
de politie over het wegverkeer of wegens
een verkeersongeval te wijten aan het
persoonlijk toedoen van de dader. (Art. 42
wet betreffende de politie over het wegverkeer.)
12 april 1976.
934
34. - Verplichting voor de weggebruilcers de tramsporen vrij te maken en zich
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ervan te verwijderen bij het naderen van
een spom·rijtuig.- Wegverkee1·sreglement,
artikel 15-2. - Begrip. - Wanneer de
rechter vaststelt dat de bestuurder van
een voertuig op de sporen is blijven stilstaan, toen een spoorrijtuig nog veraf of
zelfs onzichtbaar was, en het niet uitgesloten is dat deze bestuurder zich
nadien wegens overmacht in de onmogelijkheid zou bevonden hebben de sporen
vrij te maken, beslist hij wettelijk dat
deze bestuurder artikel 15-2 van het
wegverkeersreglement niet heeft overtreden.
22 april 1976.
951

35. - Rijbewijs en lee1·vergunning. Leervergunning. - Inbreuk op de gebruiksvoorwaarden. - Straj. - Beneden
het wettelijk minimum en derhalve onwettelijk is de veroordeling tot een geldboete van minder dan 500 frank, wegens
inbreuk op de gebruiksvoorwaarden van
de leervergunning vastgesteld in artikel 30 van de wetten betreffende de
politie over het wegverkeer.
.3 mei 1976.
983
36. - Inbreuk op het wegverkeersreglement. - Geldboete van 5 jmnk. - Geen
vaststelling dat er een verzachtende omstandigheid bestaat.- Onwettel~jkheid.- Onwettelijk is de geldboete van n>inder van
10 frank wegens overtreding van het
wegverkeersreglement, indien de beslissing niet vaststelt dat er een verzachtende
omstandigheid bestaat. (Art. 29 wet
betreffende de politie over het wegverkeer.)
3 mei 1976.
983
V oorzienbare hindernis.
37.
Beg1·ip. - De voor een bestuurder voorzienbare hindernis kan een hindernis zijn
die hij niet bemerkt. (Wegverkeersreglement, art. 27-l.)
3 mei 1976.
985

38. - Rijbewijs. - Bestu1•en, op de
openba1·e weg, van een sleep waarvan het
hoogste toegelaten gewicht mee?' dan
3.500 kg. bedmagt en die bestaat uit een
voo?'spanvom·tttig van de categorie B en
een aanhangwagen waarvan het hoogste
toegelaten gewicht mee1· dan 750 kg. bedmagt. - Rijbewijs voo1· de categm·ie 0
of D ve1·eist. - V oor het besturen, op de
openbare weg, van een sleep waarvan het
hoogste toegelaten gewicht meer dan
3.500 kg. bedraagt en die bestaat uit een
voorspanvoertuig van de categoric B en
een aanhangwagen waarvan het hoogste
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toegelaten gewicht meer dan 750 kg. bedraagt, is een rijbewijs voor de categorie C of D vereist. (Artt. 1, lid 2, en 2,
§ I, K.B. van 3 mei I965 houdende indeling van de voertuigen met eigen
beweegkracht in categorieen voor de
toepassing van de wets- en reglementaire
bepalingen betreffende het recht tot
sturen; 2I en 23 K.B. van 25 september
1968 betreffende de leervergunning en
het rijbewijs; 1, 19°, K.B. van I6 maart
1968 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer; 2I, 26 en
30, I o wet betreffende de politie over
het wegverkeer.) (Impliciete oplossing.)
1122
8 juni 1976.

39. - V ooT?'ang.
Gedmging van de
voo1·ranghebbende bestttu1·dm• waaTdom· de
1•edelijke veTwachtingen weTden ve1·ijdeld
van de bestuurde1' die de doo1·gang moest
vrijlaten. - Overmacht. - Door erop te
wijzen dat de snelheid waarmee een
voorranghebbende bestuurder reed zo
groot was en dat de wijze waarop deze
de bocht heeft genomen zodanig was dat
daardoor de redelijke verwachtingen
werden verijdeld van de bestuurder die
de doorgang moest vrijlaten, stelt de
rechter vast dat deze bestuurder zich in
een geval van overmacht bevond. (Art. 71
S.W.)
28 juni 1976.
I218
40. - Wet bet1·ejjende de politie ove1· het
wegveTkee1·, artikel 47. VeTbod een
voeTtuig te besturen alvoTens het bij deze
bepaling voorgeschreven onde1•zoek te hebben ondergaan. Motm·voM·tuigen als
bedoeld in dit verbod. - Het verbod een
motorvoertuig te besturen alvorens het
onderzoek waarvan sprake in artikel 4 7
van de wet betreffende de politie over
het wegverkeer te hebben ondergaan is
toepasselijk op iedere bestuurder van een
voertuig van de categorieen bedoeld in
artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit
van 3 mei 1965, met inbegrip van de
rijwielen met hulpmotor en motorrijwielen van de categorie A, tenzij hij van
het onclerzoek is vrijgesteld of van verval
wegens lichamelijke ongeschiktheicl is
ontheven.
29 juni I976.
1223
41. - OvertTeding van het wegve1·kee1'S1'eglement. Ove1•treding die door de
Koning SJJeciaal is aangewezen als zwm·e
overtreding. - Stmj. - JJ![inimttm van
de geldboete. - Bij ontstentenis van verzachtende omstandigheden bedraagt het
minimum van de geldboete wegens een

overtreding van het wegverkeersreglement die door de Koning speciaal als
zware overtrecling is aangewezen, 50 fr.
(Art. 29, lid 1 en 3, van de wet betreffende
de politie over het wegverkeer, gewijzigd
bij de wet van 9 juni I975; koninklijk
besluit van 12 juni 1975 tot aanwijzing
van de zware overtredingen van het
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer).
I7 augustus 1976.
1235

42. - Ove1·t1·eding van het wegvm·kee1·s1'eglement die door de Koning speciaal is
aangewezen als zware oveTtreding.
Politiegeldboete ttitgesp1•oken, zonder verzachtende omstandigheden aan te geven. Onwettelijk is de
Onwettelijkheid. beslissing die, zoncler verzachtencle omstandigheden aan te geven, een beklaagde
veroordeelt tot een politiegeldboete wegens een door de Koning speciaal als
zware overtrecling aangewezen overtreding van het wegverkeersreglement.
(Art. 29, lid 1 en 3, van de wet betreffencle
de politie over het wegverkeer, gewijzigd
bij de wet van 9 juni 197 5 ; koninklijk
besluit van I2 juni I975 tot aanwijzing
van de zware overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer; art. I wet van 4 oktober
1867.)
1235
17 augustus 1976.
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1.
Administmtieve sancties.
Koninklijk besluit van 20 december 1963,
a1·tikel 196. V oodeggen van onjuiste
documenten. - Dmagwijdte. - De door
artikel196 van het koninklijk besluit van
20 december 1963 bepaalde aclministratieve sanctie wegens het voorleggen van
onjuiste documenten kan maar worden
opgelegcl wanneer de werkloze die documenten heeft voorgelegcl met het bijzonder opzet onrechtmatig werkloosheidsuitkering te bekomen.
29 oktober 1975.
273

2. - Recht op we1·kloosheidsuitkering.
- Administmtiej dossim·. - V1·ijstelling
van het indienen van nieuwe stukken. Geen invloed op het recht op werkloosheidsttitke?·ing.- Uit de enkele omstancligheid
clat de werkloze wiens werkloosheidsuitkering gedurencle mincler clan vijftienmaanclen onderbroeken is, met toepassing
van artikel 99 van het ministerieel besluit van 4 juni I964 geen nieuwe stukken
van het administratief dossier moet in-
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dienen, volgt niet dat hij na die onderbreking recht op werkloosheidsuitkering
heeft.
29 oktober I975.
274
3. - Bedrag van de ~litke1·ing. - Gerniddeld dagloon. Werknerner die in
het buitenland een dienstbetrekking heeft
die in., Belgie aanleiding zou geven tot
betaling van sociale zeke1·heidsbijdragen.
- Loon dat deze werknerner in het buitenland heeft ontvangen en waa1·rnee rekening
wordt gehouden voor de berekening van
de uitke1·ingen.- Wettelijkheid.- Wanneer een werknemer 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. I2I,
§ I, en I60, § 2, K.B. van 20 december
I963; art. 83quater, § 4, M.B. van 4 juni
I964.)
I9 november I975.
358

4. - Recht op uitke1·ing.
We1·kloze
die zijn hoedanigheid van gerechtigde behoudt. - Ve1·plichting een aanvraag in
te dienen. - De werldoze die zijn hoedanigheid van gerechtigde behoudt wanneer zijn uitkeringen gedurende minder
dan I5 maanden onderbroken werden,
moet een aanvraag indienen om opnieuw
werldoosheidsuitkering te bekomen. (Artikelen I23, § I, Io, en I85 K.B. van
20 december I963).
26 november I975.
393
5. -Recht op wm·kloosheidsvergoeding.
I nschrijving van een wm·kloze als
we1•kzoekende. A1·tikel 131 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende de arbeidsvom·ziening en werkloosheid. - Beslissing van de gewestelijk
directeu1• van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening dat de als we1·kzoekende ingeschreven werkloze geen aanspraak kan
rnalcen op werkloosheidsuitke1·ing orndat
hij niet be1·eid is elke passende dienstbetrelcking te aanvaa1•den. - Beslissing
waa1·op a1·tilcel 133, lid 4, van hetzelfde
koninklijk besluit niet van toepassing is.
-De bepaling van artikel I33, lid 4, van
het koninklijk besluit van 20 december
I963 betreffende de arbeidsvoorziening
en werkloosheid, luidens welke de beslissing van de gewestelijk directeur van
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de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening
waardoor aan een als werkzoekende ingeschreven werkloze het recht op werkloosheidsuitkering wordt ontzegd omdat
hij onbeschikbaar wordt voor de algemene arbeidsmarkt, eerst uitwerking
heeft vanaf de maandag die volgt op de
kennisgeving ervan indien de beslissing
niet is genomen binnen de veertien werkdagen na de dag waarop de directeur
kennis heeft van de toestancl van onbeschikbaarheid, is vreemd aan het in
artik~l
I3I van hetzelfde koninklijk
beslmt bedoelde geval waarin de directeur
beslist dat de werkloze niet geldig als
werkzoekende is ingeschreven en, derhalve, geen aanspraak kan maken op
werkloosheiclsuitkering, omdat hij niet
bereid is elke passencle dienstbetrekking
te aanvaarden.
25 februari I976.
74I

6. - Gerechtigden op werkloosheidsuitke1·ing. - Jonge we1'/cnerne1's die sectmdaire studies beeindigd hebben. - Aanvmag binnen het jaar na de beeindiging.
- Vedenging van de terrnijn ingevolge
het volgen van cursussen van een hogere
cyclus of niveau. - Vakantie. - Voorwaarden van verlenging. - De vakantie
die volgt op een periode gedurende
welke jonge werknemers geen cursussen
van een hogere cyclus of niveau hebben
gevolgd, leidt niet tot verlenging van de
termijn van een jaar binnen welke zij
na het beiiindigen van secundaire studies
hun aanvraag om werldoosheidsuitkering
moeten indienen met toepassing van
artikel I24 van het koninklijk besluit
van 20 december I963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid.
IO maart I976.
794
7. - Recht op uitlcering. - Nietige
adrninist1·atieve beslissing en onregelrnatige herziening. - Geen grond voor toekenning van het 1'echt op ~litke1·ing. De rechter kan geen recht op werkloosheidsuitkering toekennen op grond alleen
dat de administratieve beslissing waarbij
het recht op uitkering wordt ontzegd
nietig is, omdat geen uitkeringsaanvraag
werd ingediend, en dat de herziening
van dit recht onregelmatig is. (Artt. I72,
I74 en I76 K.B. van 20 december 1963.)
1072
26 mei I976.
8. - Aansp1·aak op wm·lcloosheidsuitvVe1·knerne1· we1·kloos dom·
ke1·ing. eigen schuld of toedoen binnen het jaar na
de gebeurtenis wam·doo1· hij tijdelijlc zijn
aanspraalc op wm·lcloosheidsuitlcering ver-

1486

WETTEN EN BESLUITEN.

liest. - Beg1·ip. - Het verlies van de
aanspraak op werkloosheidsuitkering gedurende de periode vastgesteld in artikel 136, § 2, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid kan
niet worden gegrond op een vroeger feit
waarover een in kracht van gewijsde gegane beslissing is gewezen.
2 juni 1976.
1094
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1. - Beschikkingen doo1· de Koning
getroffen op grand van de wet van 7 september 1939, aangevuld bij de wet van
14 december 1944. - Beschikkingen die
hun bindende kracht behouden hebben
nadat een einde is gekomen aan de buitengewone machten door deze wet aan de
Koning toegekend. - De wetskrachtige
bepalingen die regelmatig door de Koning zijn vastgesteld overeenkomstig de
buitengewone machten welke Hem werden toegekend bij de wet van 7 september 1939, aangevuld bij de wet van
14 december 1944, hebben hun bindende
kracht behouden na 28 februari 194 7, op
welke datum aan deze machten een einde
is gekomen krachtens het enig artikel
van de wet van I 0 maart 194 7.
23 september 197 5.
Ill

2. - Bevoegdheid van het Hof van
cassatie om na te gaan of de intm'Pretatie
door de feitenrechter van wettelijke of
verordenende bepalingen confo1'm de (frondwet is. - Het Hof van cassatie is bevoegd
om na te gaan of de interpretatie door
de feitenrechter van wettelijke of verordenende bepalingen conform de Grandwet is. (Impliciete oplossing.)
20 november 1975.
359
3. - Toepassing in de tijd. - Strafzaken. - Onderhouden van een bijzit in
de echtelijke waning, v66r de inweTkingtreding van de wet van 28 oktobe1' 1974.Misdrijf stmfbaa1' na de inwm·kingt1·eding
van deze wet. - Toepasbm·e st1·af. - De
man, die zich v66r de inwerkingtreding
van de wet van 28 oktober 1974 schuldig
heeft gemaakt aan het onderhouden van
een bijzit in de echtelijke waning, kan
na de inwerkingtreding van die wet worden gestraft met de lichtere straf die deze
wet op overspel stelt. (S.W., artt. 387,
gewijzigd door artikel I van de wet van
28 oktober 1974, en 389, opgeheven door
artikel 2 van die wet.).
25 november 1975 en 16 februaru 1976.
382 en 693

4.- Toepassing van de wet in de tijd.V ernietiging van een vonnis van de
1'echtbank van eerste aanleg in zake a?'beidsongevallen. Rechtbank ter zake
niet meeT bevoegd op het ogenblik van de
veTnietiging. - Verwijzing naa1· het m·beidshof. - W anneer een vom1is van de
rechtbank van eerste aanleg inzake
arbeidsongevallen wordt vernietigd na
de inwerkingtreding van artikel 579 van
het Gerechtelijk W etboek, krachtens hetwelk de arbeidsgerechten ter zake bevoegd zijn, wordt de zaak verwezen naar
het arbeidshof. (Artt. 3 en lllO Ger. W.)
10 december 1975.
451
5. - Toezicht van de 1·echte1' op de wettelijkheid van de algemene besluiten en
veTm·deningen. - JJ!lidclel ten betoge dat
een koninklij k besluit is genomen met
schending van een wettelijke bepaling. Koninklijk besluit waarvan de wettelijke
gTondslag in een andeTe bepaling van de
wet gelegen is. - Middel dat feitelijke
gTondslag mist. - Feitelijke grondslag
mist het middel ten betoge dat het koninklijk besluit is genomen met schending
van een wettelijke bepaling en dus door
de rechter niet kon worden toegepast, als
de wettelijke grondslag van dit besluit in
een andere bepaling van de wet gelegen is.
(Art. 107 Grondwet.)
17 december 1975.
478
6. - Wet. - Aflcondiging. - Beg1·ip.
Het staat niet aan de rechterlijke
macht te onderzoeken of bij de bespreking
of de stemming van een wetsontwerp of
wetsvoorstel de bepalingen van de reglementen van de wetgevende kamers al dan
niet zijn in acht genomen ; door de afkondiging stelt de Koning op authentieke wijze vast dat de wet regelmatig
tot stand gekomen is.
14 januari 1976.
547

7. - Toepassing in de tijd. - Pacht. Opzegging doo1' de ve1•pachte1' gedaan v661·
de imoe1·kingt1'eding van de wet van
4 novembe1' 1969. - Geldigheid en gevolgen van die opzegging. - Beoo?"deling op
g1·ond van de wettelijlce 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 gedaan 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.)
610
23 januari 1976.

WETTEN EN BESLUITEN.

8. Beslissing van de wetgevende
macht tot bekTachtiging ·van een ovm·eenkomst tussen de Staat, een gemeente en
een pa1·ticulie1'. - Akte van hoge administTatieve voogdij. - Geen «wet» in de zin
o.m. van de a1'tikelen 608 en 1080 van
het GeTechtelijk Wetboek.- Een beslissing
van de w,etgevende macht, zelfs indien
zij als een « wet » wordt gekwalificeerd,
zoals de beslissing van artikel 8 .van de
wet van ll september 1895 houdende
goedkeuring van de begroting van buitengewone ontvangsten en uitgaven,
waarbij een overeenkomst tussen de
Staat, een gemeente en een particulier
werd bekrachtigd is een akte van hoge
administratieve voogdij en geen « wet »
in de zin o.m. van de artikelen 608 en
1080 van het Gerechtelijk Wetboek.
30 januari 1976.
632
9.- Toepassing in de tijd.- ATbeidsongeval. - Wet tot wijziging van de wetsbepalingen inzake de vaststelling van de
1nijze waa1·op de aan de getroffene ve1·schttldigde veTgoedingen wm·den beTekend. Wet onrniddellijk van toepassing op de
be1·ekening van de ve1'goedingen wegens
de gevolgen van een ongeval van v661' haa1'
inwe1'kingt1·eding, die zich na deze datum
voo1·doen of voo1·tzetten, tenwa1'e de ve1·goedingen op dat ogenblik Teeds definitief
wa1•en vastgesteld. - De wet die een
wijziging aanbrengt in de wetsbepalingen
tot vaststelling van de wijze waarop de
wegens een arbeidsongeval verschuldigde
vergoedingen worden berekend, is in
beginsel van toepassing op de berekening
van de vergoedingen wegens de gevolgen
van een ongeval van v66r haar inwerkingtreding, die zich na deze datum voordoen of voortzetten, tenware de vergoedingen op dat ogenblik reeds definitief
waren vastgesteld. (Art. 2 B.W.).
ll februari 1976.
681
10. - BuTgerlijke zaken. - Wet van
24 rnaa1·t 1975 tot wijziging van artikel574, 2° van het Gerechtelijk Wetboek.Am·d van deze wet. -De wet van 24 maart
1975 tot wijziging van artikel 574, 2°, van
het Gerechtelijk "\Vetboek is een wijzigingswet en geen interpretatieve wet.
17 maart 1976.
831

11.- Toepassing in de tijd.- Wetten
inzake bevoegdheid.- Wetten onrniddellijk
van toepassing. De wetten inzake
bevoegdheid zijn van toepassing op de
hangende rechtsgedingen, zonder dat
deze worden onttrokken aan de instantie
van het gerecht waarvoor zij op geldige
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wijze aanhangig zijn en behoudens de
uitzonderingen bij de wet bepaald.
(Art. 3 G.W.)
17 maart 1976.
831

12. - Wet in werking getreden tijdens
het cassatiegeding. Wet inzake bevoegdheid. - Bevoegdheid van het Hof
om op deze wet te steunen te1teinde het
belang van een middel te beoonlelen. Ret Hof kan, bij de beoordeling van het
belang van een middel ten betoge dat
het arbeidshof dat het bestreden arrest
heeft gewezen onbevoegd is, steunen op
een wet tot wijziging van de bevoegdheid
welke tijdens het cassatiegeding is in
werking getreden, wanneer, niettegenstaande vernietiging ten gevolge van de
aanneming van het middel, het arbeidshof waarvoor de zaak zou verwezen worden, zich krachtens de wijzigende wet
bevoegd zou moeten verklaren.
17 maart 1976.
831

13. - W etboek van de belasting ove1·
de toegevoegde waarde, artikel49 en 99.Wettelijke bepalingen waarbij aan de
Koning de rnacht woTdt ve1'leend orn de
toepassing te regelen van de belasting over
de toegevoegde waa?'de. - Artikel 49 en
99 van het W etboek van de met het zegel
gelijkgestelde belastingen verlenen aan
de Koning de macht om de toepassing
te regelen van de belasting over de toegevoegde waarde ; het koninldijk besluit
nr. 21 van 20 juli 1970 betreffende de
overgangsmaatregelen getroffen ter uitvoering van artikel 99 is dus wettelijk.
18 maart 1976.
840

14. - Koninklijk besluit nr. 21 van
20 juli 1970 betreffende de overgangsmaatTegelen te1· uitvoe1·ing van artikel 99
van het W etboek van de belasting over de
toegevoegde waarde. - Wettelijkheid. Artikel 49 en 99 van het W etboek van
de met het zegel gelijkgestelde belastingen verlenen aan de Koning de macht om
de toepassing te regelen van de belasting
over de toegevoegde waarde ; het koninklijk besluit nr. 21 van 20 juli 1970 betreffende de overgangsmaatregelen getroffen ter uitvoering van artikel 99 is
dus wettelijk.
18 maart 1976.
840
15. - Toepassing in de tijd. - Wet
van 13 april 1971 betreffende eenzijdige
beiiindiging van de ve1·koopconcessies, tot
wijziging van de wet van 27 juli 1961
betreffende eenzijdige beiiindiging van de
voor onbepaalde tijd ve1·leende concessies
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van alleenverkoop. Wet van 13 ap1·il
1971 niet van toepassing op de contmcten
inzake concessie van niet-alleenverkoop van
onbepaalde tijd voor de beeindiging wam·van, v66r de inweTkingtreding van genoemde wet, regelmatig kennis gegeven werd.De wet van 13 april 1971 betreffende
eenzijdige beeindiging van de verkoopconcessies, tot wijziging van de wet van
27 ju1i 1961 betreffende eenzijdige beeindiging van de voor onbepaalde tijd
verleende concessies van alleenverkoop,
heeft geen terugwerkende kracht, zodat
de bepalingen van deze wet niet tot gevolg kunnen hebben dat voornoemde
wet van 13 april 1971 toepasselijk is op
de contracten inzake concessie van nietalleenverkoop van onbepaalde tijd voor
de beeindiging waarvan, v66r de inwerkingtreding van deze wet, regelmatig
kennis gegeven werd, zelfs indien de
opzeggingstermijn nog niet verstreken is
bij de inwerkingtreding van vorenvermelde wet van 13 april 1971.
25 maart 1976.

863

16. - Toepassing in de tijd. - De
weTkman of zijn 1'echtve1·krijgenden hebben
het recht het ondernemingshoofd 1'echtstreeks te dagvaarden tot veTgoeding van de
schade ten gevolge van een arbeidsongeval
overkomen onder het stelsel van de gecoih·dineerde wetten van 28 septembe1· 1931.Gevolgen van de inwerkingtreding van de
wet van 10 april1971.- De werkman of
zijn rechtverkrijgenden die, krachtens artikel 25 van de gecoordineerde wetten van
28 september 1931, het recht hadden het
ondernemingshoofd rechtstreeks te dagvaarden tot vergoeding van de schade
ten gevolge van een arbeidsongeval overkomen onder het stelsel van die wetten,
hebben dit recht behouden na de inwerkingtreding van de arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971.
12 mei 1976.
1017
17. - Uitlegging. - Strafwetboek, a1'tikel 561-1°. - NachtgeTucht of nachtrumoer. - Uitlegging van dit m·tikel van
het Strafwetboek mag niet gegrond zijn op
de bepalingen van een gemeentelijlce politiever·ordening. - Onwettelijk is het vonnis dat, teneinde een beklaagde van een
inbreuk op een wet - ten deze artikel 561-1° van het Strafwetboek inzake
nachtgerucht of nachtrumoer waardoor
de rust van de inwoners wordt gestoord
- vrij te spreken, de wet uitlegt op grand
van de bepalingen van een gemeentelijke
politieverordening, waarbij een zeker en

wel bepaald nachtgerucht of nachtrumoer strafbaar wordt gesteld.
25 mei 1976.
1060
WISSELAGENT.

1. - Wisselagent die in ongewone omstandigheden ontslag geeft. - Opdracht
welke op de beuTscommissie rust tm· uitvoe~·ing van artikel 93, 4°, van titel V,
boek I, van het Wetboek van koophandel
en van de m·tikelen 1382 en 1383 van het
BuTgedijlc Wetboek. Wanneer een
wisselagent in ongewone omstandigheden
ontslag geeft, moet de beurscommissie
voor de periode v66r het ontslag blijk
geven van bijzondere voorzichtigheid
ter uitvoering van de opdracht welke
op haar rust krachtens artikel 93, 4°,
van titel V, hoek I, van het Wetboek van
koophandel en, voor de periode na het
ontslag, het toezicht uitoefenen dat nodig
is wegens de algemene verplichting tot
voorzichtigheid welke haar oorsprong
vindt in de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek.
9 oktober 1975.
173

2. - BeuTscommissie. - Opdracht opgelegd do01· artikel 93, 4°, van titel V,
boelc I, van het Wetboek van koophandel.
- Opdracht die niet enkel op deze commissie 1·ust in de uitoefening van de
tuchtrechtelijlce bevoegdheid welke artikel 94 van dit wetboek haar toekent. Uit de bepalingen tot vaststelling van
de bevoegdheid van de beurscommissie,
o. a. uit de artikelen 93 en 94 van titel V,
hoek I, van het W etboek van koophandel,
kan niet worden afgeleid dat de opdracht
nl. ervoor te zorgen dat de wisselagenten
en de wisselagentcorrespondenten hun
verplichtingen nakomen tegenover elkander en ten aanzien van derden, als
bepaald in artikel 93, 4°, slechts op haar
rust in de uitoefening van de tuchtrechtelijke bevoegdheid welke artikel 94 haar
toekent.
9 oktober 1975.
173
3. - Wisselagent die in ongewone omstandigheden ontslag geeft. - Beu1·scommissie die geen blijlc heeft gegeven van
de ve1·eiste voorzichtigheid t.a.v. deze toestand. - Fout do01· de commissie gepleegcl
in de uitoefening van de opclmcht wellce op
haar 1·ust lcmchtens artilcel 93, 4°, van
titel V, boelc I, van het Wetboek van koophanclel en niet in cle uitoefening van de
ttwht1·echtelijlce bevoegdheicl wellce artilcel 94 van clit wetboelc haar toelcent. -

WOONPLAATS. -
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Door geen blijk te geven van de vereiste
voorzichtigheid t.a.v. de ongewone omstandigheden waarin een wisselagent
ontslag heeft gegeven, begaat de beurscommissie een fout in de uitoefening van
de opdracht welke op haar rust krachtens
artikel 93,' 4°, van titel V, hoek I, van het
W ethoek van koophandel en niet in de
uitoefening van de tuchtrechtelijke hevoegdheid welke artikel 94 van dit wethoek haar toekent.
9 oktoher 197 5.
173

is geen wraking zoals hepaald in artikel 41
van het koninklijk hesluit van S februari
1970.
7 november 1975.
312

3.- Strajzalcen.- Redenen tot wralcing
waarvan sprake in a1·tikel S2S, so, van
het Gerechtelijk Wetboek. Geen toepassing op de gerechtelijk deslcundige die
hm·haaldelijk in deze hoedanigheid in
dezelfde zaak is opgetreden. - De reden
tot wraking waarvan sprake in artikel S2S, S0 , van het Gerechtelijk Wethoek is niet van toepassing op de gerechtelijk deskundige die herhaaldelijk in
deze hoedanigheid in dezelfde zaak is
opgetreden.
27 april 1976.
967

WOONPLAATS.

1.- Huiszoeking.- Toestemming.V oorwaarden. - De door de hewoner
gegeven toestemming tot huiszoeking
kan stilzwijgend zijn. (Art. 10 Grondwet;
art. 1, 3o, wet van 7 juni 1969.)
3 februari 1976.
652

4. - Strafzaken. Gerechtelijk deskundige die aan de beklaagde de raad geeft
zekere feiten ter kennis te brengen van de
Geen raadgeving
bevoegde ove1·heid. over het geschil in de zin van artikel S2S,
S 0 , van het Gerechtelijk Wetboek. - De
gerechtelijk deskundige, die zich ertoe
heperkt aan de heklaagde de raad te geven zekere feiten ter kennis te hrengen
van de hevoegde overheid, geeft geen
raad over het geschil, in de zin van artikel S2S, S0 , van het Gerechtelijk W ethoek.
27 april 1976.
967

2 . - Huiszoelcing.- Toestemming.Onaantastbare beo01·deling door de jeiten?'echter. - De feitenrechter oordeelt onaantasthaar of een huiszoeking met toestemming van de bewoner is verricht.
3 fehruari 1976.
652

WRAKING.

5. - Strafzaken. - Vonnis ove1· de
ontvankelijkheid van de vordering tot
wraking van een rechter. - Tussenkomst
van de gewraakte rechter. - W anneer
een hehlaagde ter terechtzitting wraking
van een rechter of van een magistraat
van het openhaar ministerie voorgedragen heeft zonder inachtneming van
artikel S35 van het Gerechtelijk Wethoek, kunnen de aldus gewraakte magistraten deelnemen aan de debatten en
aan de heslissing . die de wraking niet
ontvankelijk verhlaart en uitspraak doen
over de grond van de zaak.
22 juni 1976.
1192

1. - Strafzaken. - Rechte1· die, als
advocaat, de beklaagde in de zaak heejt
vertegenwoordigd. - Kan gewraakt worden. - De rechter, die als advocaat de
heklaagde i11 de zaak heeft vertegenwoordigd, kan gewraakt worden. (Art. S2S,
1° en S0 , G.W.).
13 oktoher 1975.
191

2. - Tuchtzaken. - Orde van geneeshm·en.- W1·aking van de raad van bm·oep.
- Begrip.- De wraking gericht "tegen
de raad van he'roep zelf van de Orde van
geneesheren als dusdanig, in zijn geheel n,

z
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING.
HOOFDSTUK I.
ALGEJ\'IENE BEGRIPPEN.

1. -

Wet van 9

aug~tstus

1963, a1·ti-

kel 70, § 2. - De ve?·zelce?·ingsinstelling
die ten gunste van de get1•ojfene van een
ongeval p1•estaties heeft verstrekt, treedt in
de ?"echten van de getroffene tegen degene
die de schade heeft ve?'OO?'Zaakt. - Begrip.
De verzekeringsinstelling die ten
gunste van de getroffene van een ongeval
prestaties heeft verstrekt, zoals hepaald
hij de wet van 9 augustus 1963 tot in-
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stelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, en die als getredene in de
rechten van de rechthebbende op deze
prestaties optreeclt tegenover de derde
die voor het ongeval aansprakelijk is,
kan geen andere rechten uitoefenen dan
die welke deze rechthebbende zelf nit
hoofde van deze schade tegen de aansprakelijke derde had kunnen uitoefenen ;
deze kan dientengevolge tegen de rechtsvordering van de in de plaats getredene
verzekeringsinstelling de verweermiddelen en excepties aanvoeren die hij aan
de rechtsvordering van de getroffene had
kunnen tegenwerpen. (Art. 70, § 2, wet
van 9 augustus 1963.)
17 november 1975.
349
2. - Wet van 9 augustus 1963, m·tikel 70, § 2. - Verzekeringsinstelling die
geheel of ten dele de ziekenhuiskosten van
de getroffene van een ongeval heejt gedekt.
- Sttbrogatoi1· ve1'1wal op de de1·de die
voor het ongeval aansprakelijk is.- Voorwaa?·den en modaliteiten. - De verzekeringsinstelling die geheel of ten dele de
ziekenhuiskosten van de getroffene van
een ongeval heeft gedekt kan de terugbetaling van deze kosten als getredene
in de rechten van de getroffene van de
derde die voor het ongeval aansprakelijk is slechts vorderen binnen de grenzen
van hetgeen zij daarvoor krachtens de
wet heeft uitbetaald ; deze derde kan, in
zoverre hij dit verweer tegen de getroffene had kunnen opwerpen, van deze
kosten de normale persoonlijke onderhoudskosten aftrekken welke de getroffene had kunnen besparen door zijn opneming in een ziekenhuis.
17 november 1975.
349

3. Ongeval waarvoor een derde
gedeeltelijk aansprakelijk is. -Recht van
de getroffene op de p1•estaties van de ziekteen invaliditeitsverzekering.- Grenzen.W anneer een derde gedeeltelijk aansprakelijk is voor een ongeval, heeft de getroffene ten laste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering recht op het gedeelte
van de verzekeringsprestaties dat evenredig is met het gedeelte van de schade
waarvoor de derde niet aansprakelijk is
(Art. 70, § 2, wet van 9 augustus 1963.)
1 juni 1976.
1091

HOOFDSTUK II.
ARBEIDSONGESCHIKTHEID.

4. -

A1·beidsongeschiktheidsuitke1·ing.

- Gerechtigde opgegeven als persoon ten
laste van een andere ge1·echtigde. - Opgave
zonder invloed op het 1·echt op arbeidsongeschiktheidsuitkering. - Degene die
de hoedanigheid van gerechtigde op
arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft en
de voorwaarden vervult om op die uitkering aanspraak te maken, verliest dit
recht niet door de enkele omstandigheid
dat hij als persoon ten laste is vermeld
op een formulier « wijziging in het gezin »
dat een andere gerechtigde bij zijn
verzekeringsinstelling heeft ingediend.
(Artt. 165, 166 en 169 K.B. van 4 november 1963.)
28 januari 1976.
622

5. We1·knemers.
Vergoedingen
wegens arbeidsongeschiktheid. - Dubbele
ongeschiktheid, de ene wegens ziekte, de
andere ten gevolge van een beroepsziekte.
- Beslissing van de adviserend geneeshee1·
van een verzeke1·ingsinstelling tot vaststelling van de datttm waa1·op de arbeidsongeschiktheid niet lange?' mee1' bed?·oeg
dan het bij artikel 56 van de wet van
9 augustus 1963 bepaalde percentage. Draagwijdte. - W anneer inzake ziekteen invaliditeitsverzekering een betrokkene lijdt aan een dubbele arbeidsongeschiktheid, de ene wegens ziekte, de
andere ten gevolge van een beroepsziekte,
is de beslissing van de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling tot
vaststelling van de datum waarop de
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte niet
langer meer bedroeg clan het bij artikel 56
van de wet van 9 augustus 1963 bepaalde
percentage, geen beslissing over het einde
van de arbeidsongeschiktheid, in de zin
van artikel 51 van vorenvermelde wet
van 9 augustus 1963 of van artike1 15
van het koninklijk bes1uit van 31 december 1963. (Art. 51 wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, gew. bij art. 56
wet van 27 juni 1969; K.B. van 31 december 1963 houdende verordening op
de uitkeringen inzake verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering, art. 15 gew.
bij de verordening van 19 oktober 1970.)
4 februari 1976.
659
6. - Invaliditeitsvergoeding. - Werkman die invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers geniet. - Geen recht op de invaliditeitsvergoeding. De werkman die
Belgische of buitenlandse invaliditeitspensionen voor mijnwerkers geniet heeft
geen recht op een invaliditeitsvergoeding
als bedoelcl in de wet van 9 augustus

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING.
1963. (Art. 50, lid 3, wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering.)
14 april 1976.
945

HOOFDSTUK III.
ZIEKTEKOSTEN.
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NAAMLIJST VAN DE PARTIJEN
BLADZIJDEN

BLADZIJDEN

273, 274, 358, 393, 741, 794, 816, 831,
1072, 1094, ll56

A
Aalst (Stad).
Aartselaar (Gemeente).
Abex (N.V.).
Acerbis.
Achille
Courtheoux
(Etablissements) (N.V.).
A. Christiaens (produits pharmaceutiques) (N.V.).
Aertbeliiin.
Aerts.
620,
A. G. Deutsche krankenversicherung.
- van 1830 (N.V.).
Agrippina Riickversicherung
Aktiengesellschaft.
Aktiengesellschaft Agrippina
Riickversicherung.
Alborghetti.
Albrecht.
Algemeen Belgisch Vakverbond.

859
612
659
7l

452
863
782
962
438
458
730
730
70
410
483,
527

- - - gewest Brussel-HalleVilvoorde.
1070
- Christelijk vakverbond. 478, 659, 754
Algemene Pharmaceutische Bond. 939
- verzekeringen (Belgische maat495
schappij van) (N.V.).
1065
Algoet.
210
Allard.
1145
Allossery.
210
Alpaerts.
843
Alpina (N.V.).
1091
Amaury.
335
Ameloot.
899
Amokrane.
Anciens
etablissements
Leduc
1095
(N.V.).
230, 267
Andre.
159
- Hody (N.V.).
847
Andresen.
399
Andries.
341
Antoine.
Antwerps publiciteitskantoor
676
(N.V.).
Arbeidsongevallen (Fonds voor). 506
19,
- -voorziening (Rijksdienst voor).

Arboroute wegenonderneming
(N.V.).
874
Areys.
1189
334
Aron.
Arthur Traets (etablissements)
998
(N.V.).
Association Liegeoise d'electricite. 513
Assurantie van de Belgische boerenbond (N.V.).
401, 1088
Assubel.
986
Ateliers de constructions electriques
de Charleroi (N.V.).
714
- Heuze-Malevez en Simon Reunis
(N.V.).
85
Atlanta (Spaar-, hypotheek- en verzekeringsmaatschappij) (N.V.).
626
166
Attraco (N.V.).
Autier.
321
Autoverzekeraars (Belgisch bureau
1091
van).

B
Baers.
19
Baert Freres (P.V.B.A.).
140
1126
Baetens.
Baeyens.
13
Baillon.
370
Bal.
1093
Bank van Brussel (N.V.).
478, 847
Baquet.
1216
822
Barnich.
261
Baro.
724
Baron Gendebien.
398
- Rolin (F.).
467
Barras (J. en V.).
Barthelemy.
4ll
Bastin.
483
Bataille.
ll75
Baudaux.
150, 476, 765
Baugniet.
931
188
Baum.
196
Becco.
1225
Beckers.
368
Becquart.
513
Bedeur.
Bedienden, technici en kaders van
Belgiii (Bond der).
714
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BLADZIJDEN

Bediendencentrale (landelijke). 753, 975
Beerens.
594
Begasse (anciens etablissements
754
lainiere de Sclessin) (N.V.).
957
Begetex (Personenvennootschap).
460
Beguin.
1220
Belboom.
Beleggings- en kredietkantoor voor
de Middenstancl (Coi:iperatieve
183
vennootschap).
229, ll41
Belgaffiche (N.V.).
Belgian King Amusement
384
(P.V.B.A.).
417
- nurdie textile Cy. (P.V.B.A.).
676
Belgie (N.V.).
430
Belgique Diffusion (N.V.).
Belgisch bureau van de autoverzekeraars (V.Z.W.)
999, 1091
Belgische maatschappij van alge495
mene verzekeringen (N.V.).
- naamloze vennootschap voor
verzekeringen << DeBij-De Vrede "· 289
- nationale assurantiekas tegen
arbeidsongevallen.
1006, ll51
- radio en televisie, instituut van
de gemeenschappelijke diensten. 1046
- - : - - - v a n de Nederlandse
uitzendingen.
62
- spoorwegen (maatschappij der).
35
- Staat.
244, 744
- - (Minister van financien). 5, 85,
87, 101, 125, 162, 215, 228, 240, 330,
331, 399, 718, 721, 724, 734, 760, 770,
838, 840, 843, 861, 905, 908, 913, 1020,
1097, ll31, II32
ll9
- - - (justitie).
~ - (nationale opvoeding en
316
cultuur).
- - - - (Nederlandse af604
deling).
76, 88,
- - - (openbare werken).
ll8, 187, 496, 666, 683, 1029
834
- - - (sociale voorzorg).
88
- - - (verkeerswezen).
- - (voorzitter van het aankoopcomite van onroerende goederen
283
te Namen).
- vakverbond (algemeen), gewest
1070
Brussel-Halle·Vilvoorde
- verzekeringsmaatschappij La
607
Concorde.
203
Belimex (P.V.B.A.).
1220
Bellino.
817
Benoit.
368
Benzler.
940
Berger.
Berghen (Desy, curator faillissell72
ment).
818
Bernard.
476
Berny.
825
Berthe.

Bertrand.
356, 378, 596
Beton wegenbouw (N.V.).
980
Bettonville & co (etablissements). II51
Beumer.
773
Beusen.
576
Biebuyck.
273
Bierin.
265
35
Bigneron.
1051
Bils.
592
Binet et fils (N.V.).
1061
Blanckaert.
920, 1073
Blankenberge (Gemeente).
348
Blavier.
298
Bloemaert.
1081
Blondeel.
155
Bockstael.
438, 812
Bodson.
. 1074
Boels.
236, 765
Bogaert.
.
359
Bois.
ll91
Bollaert.
ll44
Bollen.
529
Bollette.
B.O.M. bunkering services (Belgische oliemaatschappij) (N.V.). 1008
Bombaert.
304
Bond der bedienden, technici en
714
kaders van Belgie.
Bom1e-Esperance, Batterie, BomleFin et Violette (charbonnages de)
686
(N.V.).
624, II37
Bonte.
1003
Borghs (Cam. en Cath.).
1225
Borremans.
900
Bosman.
82
Bosmans.
1019
Bosschaert.
704
Bosteels.
1081
Bostyn.
25
Botte.
674
Bottemanne.
150
Bouchat.
568
Bouckaut-Dufort.
889
Bongard.
333
Bougniart.
861
Bouillot.
215
Boulet.
903
Boutsemagh.
Bouwwerk, handel en nijverheid
(gemeenschappelijke
verzekerinsgkas).
50, 881
Brabo corporation (N.V.).
1204
Braecke.
349
Brands.
1196
Brevers.
498
Brevery.
4 71
Brian.
694
Brillouet (echtgenoten).
903
Briot.
471
British America Assurance Cy.
224
Broos.
230
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Brouwer.
139
Brouwerij Haelterman (P.V.B.A.).
91
- van Haacht (N.V.).
1003
- R. Van Roy en 0°. (N.V.).
1117
- Wielemans-Ceuppens (N.V.).
977
Brugnaro.
1161
Brugse Zeevaartinrichtingen (Maatschappij der).
632
Bruncel.
905
Brussel (Stad).
666
- (Vereniging der op de lijst van
de openbare fondsen- en wisselbeurs ingeschreven wisselagenten).
173
Brusselmans.
238
Brusselse intercommunale watermaatschappij.
1132
Bruynseels.
1017
Buurtspoorwegen (nationale maatschappij van).
71, 72
Buyckx.
270
Buyle.
829
Buysmans.
1050
Buysschaert Metalen (N.V.).
1131

Charlier.
1051
Charue.
456
Chevalier.
274
Chiry.
379
Choma.
296
Christelijke mutualiteiten (Landsbond der). 134, 307, 463, 496, 1091
ll75
Christelijk vakverbond (algemeen). 478,
659, 754
Christiaens.
82
C.I.E.M.-Serelec (N.V.).
331
Cinello.
100
Claes.
82, 874
Claessens.
927
Clauwaert.
45
Cleenewerck de Craeyencour.
ll83
Clement.
393, 527
Clinique Providence des malades
(V.Z.W.).
942
Cloetens.
373
Cnudde.
1034
Cobeca (verzekeringsmaatschappij)
(N.V.).
931, 1145
Cockerill-Ougree-Providence et Esperance Longdoz [groupe de
Marchienne] (N.V.).
753
Coen.
1132
Coenen.
867
Cofma (N.V.).
1086
Cogeci (N.V.).
242
Coibon.
585
Colardyn.
908
Collard.
589
Collart.
495
Colleman.
113
Colman.
519
Colucci.
1048
Commerce Bourse (N.V.).
114
Commissie van openbare onderstand
te Antwerpen.
1001
Compagnie Anversoise d'assurance
Naviga.
537
- internationale des wagons-lits
et des grands express europeens
(N.V.).
760
Conard.
870
Concorde-Generaligroup (N.V.).
1088
Cools.
79
Coolsaet.
679
Coomans de BrachEme.
610
Cooperatieve vennootschap beleggings- en kredietkantoor voor
de Middenstand.
183
- - « Intercomrnunale pour
l'autoroute E 5 n.
88
« pour les autoroutes des
Ardennes n.
242
- - - '' vereniging voor de autoweg E3 n.
537
- - « Metropolitain >>.
587

c
Caeyers.
1061
Caisse de compensation pour allocations familiales de la region Liegeoise. ·
657, 885
- de pensions des employes prives. 987
- primaire d'assurance maladie de
la Gironde.
31
Callebaut.
543, 987
Cambron.
465
Canard.
74
Cancro.
913
Cansse.
444
Canters.
416
Caremans.
146
Carion.
160
earlier.
1234
Caron.
420
Carpentier.
1216
Casanova.
1052
Cassiers.
654
Casteleyn.
1059
Castiau.
585
Cavalera.
506
Cavenaille.
87
Cavillot.
150
Celis.
890
Centrale verzekeringsmaatschappij
Groep Josi (N.V.).
592
Chajewski.
116
Charbonnages de Bonne-Esperance,
Batterie, Bonne-Fin et Violette
(N.V.).
686
Charleroi-extension (N.V.).
283
Charles Van Langenhove en zonen
(P.V.B.A.).
370
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Cooperatieve vennootschap Union
476
des cooperateurs borains.
ll51
Coppens.
736
- .(L. en R.).
987
Cordier.
889
Corlier.
ll62
Corman.
323
Cormont.
609
Cornelis.
190
Cornet (M. en R.).
602
Cors.
829
Cotrabel (N.V.).
1013
Coulier.
187
Couline.
295
Coulon.
675
Coune.
5
Coussement.
823
Cowez.
741
Cox.
734
Creten.
392
Creyf.
1088
Crikeler.
941
Crispeels.
759
Cristea.
883
Crochet.
1149
Croes.
498
Crommen.
677
Cuypers.

De Bleu.
139
De Blieck.
Il46
656
Debouvry.
1000
De Brabanyonne (N.V.).
306
Debraine.
747
Debras.
De Brouwer (curator faillissement
naamloze vennootschap W erk417
huizen H. Larmuseau).
186
Debroux.
Il3
DeBruyne.
De Busscher.
677
642
Decaestecker.
1120
De Caters.
281
Dechaineux.
15
Dechainois.
108
Dechamps.
150, 698, 1151
Declerck.
788, 1063
De Clercq.
163, 750
De Coek.
1060
Decocq.
186
De Coninck.
Decooman (Halbrecq, curator failII72
lissement).
494
Decorte.
De Coster (curator faillissementen
82
van Poels en Oeyen).
765
- -Louwet (P.V.B.A.).
ll51
De Craemer.
355, 770, ll40
De Cubber.
104
Decubber.
378
Dedobbeleer.
ll3
De Eerste Belgische (N.V.).
De Federale verzekeringen (Gemeenschappelijke kas voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen).
428, 701
- - (Samenwerkende vennoot127
schap).
91
De Fernelmont.
920
Defever.
5ll
Deforche.
72
Defossez.
656
Defuster.
1218
Degand.
70
De Geest.
503
De Gendt.
644
Degeyter.
870
Degline.
127
De Gols.
949
De Graux.
957
Degrave (A.).
166, 673
De Greef.
1222
De Groot.
822
Degueldre.
843
DeHaan.
333
De Handschutter.
881
De Heel.
1124
De Huyvetter.
191
Dejaer.
281
Dejardin.

D
928
Dacos.
729
Darvaux.
1085
Daeleman.
471
Daenen (F. en H.).
823
DalBo et fils (P.V.B.A.).
506
D'Alessandro.
935
D'Alimonte.
458
Dandois.
132
D'Andrea.
822
Danneaux.
Das.
82, 837
415
D'Aussy (P.V.B.A.).
706
David.
De Auto's taxis van Brussel (N.V.). 356
1060
De Backer.
407
De Barsy.
532
De Beer de Laer.
954
Debeij.
547
De Belder (J. en R.).
De Belgische Leeuw (verzekerings·
475
maatschappij).
938
- Lloyd (N.V.).
318
De Bernardo.
1204
De Beuckelaer.
De Beukelaar (Fabrieken der ge624
broeders) (N.V.).
450
De Beys.
1145
Debeys.
De Bij~De Vrede (Belgische naamloze vennootschap voor verzekeringen).
289, 308, 592
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473
De Kalckaert (P.V.B.A.).
793
Dekens.
1033
Dekeyser.
609
De Keyser.
527
- en C0 (N.V.).
De Kezel (A.-M., C., E., G., en W.). 585
1034
Dekker,
145
De Klerck.
De landelijke vereniging van de
Meesters Electriciens van Belgie. lll4
577
De Landtsheer.
646
Delbart.
368
Delbaere.
456
Delchambre.
399
Deleglise.
642
Delesalle (C. en Ch.).
163, 543, 707
Deleu.
983
Delforge.
40
Delgoffe.
896
Delhalle.
957
Del'Haye.
1083
Delhuvenne.
422
Delmotte. (weduwe).
184
Delporte (A. en G.).
662
Delsart.
24, 310
Delvaux.
426
Delville.
303
Dely.
802
Demaer.
1063
De Maesschalk.
939
De Marez.
438
Demazy.
236, 414
Demeulemeester.
752
De Meulemeester.
153
De Montjoye.
14
Denaeyer.
679
Denayer.
1001
Dendooven.
De Nieuwe Eerste N ederlandsche
921
(N.V.).
Denis.
·
676
214
Deom.
458
Depasse.
497
De Patoul.
1240
DePauw.
197
De Permentier.
1093
De Petter.
341
Depienne.
896
Deprez.
568
De Prins.
129
Deproot.
981
De Punder.
541
Dequidt.
867
Derboven (I. en R.).
1117
De Reze.
1127
Derhore.
889
De Rijckere.
542
De Ridder.
De Roeck (Steenbakkerijen) (N.V.). 962
135
De Roover.
1183
Derouck.

Derroitte.
327
De Ruyter.
1117
De Ryck.
881
De Rycke.
798
Descheemaeker.
529
De Schelde (Verzekeringsmaatschappij) (N.V.).
319, 348, 572
De Schepper.
1035
De Selys-Longchamps.
173
Desmedt.
U35
Desmet.
28, 162, 793
De Smet (E., G. en L.).
370
Dooo~.

~7

Dessainte.
1085
Dessaintes (P.V.B.A.).
321
De Ster algemeen syndicaat (N.V.). 675
De Storcke.
259
Destree.
428
De Sutter.
698
Desy, curator faillissement Berghen. ll72
de Thibault de Boesinghe.
607
Deto Lloyd (N.V.).
861
Deutsche krankenversicherung A. G. 438
De Vaderlandsche (verzekeringsmaatschappij) (N.V.). 463, 1017, ll75,

1226
896
Deville.
93
De Vleminck.
856
De V ogelaere.
ll4
Devoght.
683
Devolder.
896
De Voorzorg (N.V.).
ll92
De Vos.
341, 473
Devos.
450
De Vrede (N.V.).
104
Devrieze.
739
De Vrieze-Tackaert.
150
Devuyst.
1234
De Wachter.
401
De Waele.
215
Dewalque.
118, 536
De Wee.
776
Dewilde.
1040
De Wilde motor (N.V.).
204
De Win.
17
De Winne.
387
De Winter.
676
De Wolf.
198
De Zeven provincien (N.V.).
1044
D'Haen.
1063
Dhaene.
1094
Dhont.
1038
Dhooge.
ll45
D'Hooghe.
53
Dhuyvetter.
Diamantarbeiders (Sociaal fonds
547
voor de).
716
Didier.
592, 898
Dieltjens.
139, 449
Dierckx.
139
Dierickx.
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Dierickx-Visschers.
Di Paolo.
Dirikx.
Dispa.
Distatte.
Dommez.
Doms.
Dooms.
Dorval.
Dossche (N.V.).
Doudelet.
Douniaux.
Doyen.
Dr. C. Otto und Comp. (firma).
Driessens.
Druon.
Dubast.
Dubois.
Du Bois.
Dubucqnoy.
Duchon.
Duhaien.
Dujardin.
Dumont.
Duquenne.
Durbecq.
Durlet.
Duvinage.
Duyn.

858
1156
680
695
345
261
568
597
998
1169
40
629
265
50
858
601
451
1234
1147
676
119
430
1225
1234
71
1231
807
1234
1085

E
Eagle Star Insurance Company Ltd.
(verzekeringsmaatschappij naar
Engels recht).
522, 890
903
Echtgenoten Brillouet.
28
Eeckhout.
Egimo (entreprises et gestion immobilieres).
359, 1097
1181
Eicher.
823
Elangouri.
877
Elegeert.
375
Elia.
163
Elias.
168
El Ibrahimi.
450
Ellis.
168
Elsene (Gemeente).
139
Emy (P.V.B.A.).
212, 546, 940
Engelen.
843
Engelmann.
407
Englebert.
Entreprise et gestion immobiliere
359, 1097
Egimo (N.V.).
304
Esborni.
632
Etablissementen Rosseel (N.V.).
Etablissements Arthur Traets
998
(N.V.).
- Begasse (Lainiere de Sclessin.)
754
(N.V.).
1151
- Bettonville & C 0 •
796
Eternit (N.V.).
686
Etienne-Gilmans (echtgenoten).

BLADZIJDEN

Eugene Herbosch (N.V.).
539
Eurimpex (N.V.).
624
Eurocontrol (Europese organisatie 462
voor de veiligheid van de luchtvaart).
276
Europa electronic (N.V.).
ll24
Europese organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart Eurocontrol.
276
Evangelische Kerk van Belgiii
(Synode van de).
119

F
Fabrieken der gebroeders De
Beukelaar (N.V.).
624
Fakhet.
994
Fakhreddine.
899
Falah.
1013
Falize (curator faillissement Mar1172
lier).
Fallein.
920
Fauville.
485
Federation des associations de commergants et artisans de !'agglomeration bruxelloise.
1114
- regionale des syndicats chretiens
de Mouscron.
1038
Felix.
675, 1053
Feracin.
ll6
Fermatrans (P.V.B.A.).
881
Financiiile en herverzekeringsmaatschappij van de A.G.-groep.
121
(N.V.).
Firma De Roeck Steenbakkerijen
(N.V.).
962
-Dr. C. Otto und Comp.
50
Fitschy.
527
Fonds voor arbeidsongevallen.
506
- beroepsziekten.
836, 947
- tot vergoeding van de in geval
van sluiting van ondernemingen
ontslagen werknemers. 141, 831, 1151,
1196
646
Fontaine.
363
Fortpied.
Foucqaert.
701
lOll
Frangois.
893
Franssens.
407
Fraselle.
865
Frederickx.
1162
Frillet-Severin. (echtgenote).
Froyen (C. en M.).
576
Fuhrmeister en C0 • (Vennootschap
847
naar Duits recht).
34
Fumagalli.
200
Fury (P.V.B.A.).

G
Galitzine.
Garage Atlantic (N.V.).
- du Rond Point.

615
980
747
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532
Garrochema-Perez.
928
Gazon.
Gemeenschap der zusters van Liefde
287
(V.Z.W.).
Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds.
345, 696, 698, 954
- verzekeringskas tegen arbeidsongevallen « De Federale verzekeringen "·
428, 701
- - van bouwwerk, handel en
nijverheid.
50, 881
- ~ La Belgique industrielle. 113, 116,
343, 887
<< Patroonkas
voor handel
351
en nijverheid >>.
612
Gemeente Aartselaar.
920, 1073
- Blankenberge.
168
- Elsene.
359
- 's-Gravenbrakel.
398
- Grez-Doiceau.
568, 1128
- Grimbergen.
744
- Groot-Bijgaarden.
145, 438
- Knokke-Heist.
746
- Kontich.
- Lochristi.
1195
- Mels broek.
124
183
- Middelkerke.
316
- Mopertingen.
135
- Oelegem.
363
- Ottignies.
- Rekkem.
1127
73
- Rocherath.
1013
- Schoten.
- Septon.
571
181
- Sint-Martens-Latem.
- - -Pieters-Leeuw.
223, 257
- Vlezenbeek.
683
93
- Zaventem.
- Zingem.
444
- Zolder.
1169
Gendarme.
1095
Gendebien (baron).
724
Generale bankmaatschappij (N.V.). 527,
895
Georges.
1135
Geysen.
614
Gheeraert.
163
Gheerardyn Transport Chemie Express (P.V.B.A.).
305
Ghysels.
170
Gielen.
261, 935
770
Gillard.
Gillaux.
721
Gilles.
1119
Gillet.
147
Gillieaux.
674
- (P.).
283
Gillis (F. en W.).
977
Gilmans-Etienne (echtgenoten).
686
Gils.
439, 618
Gilson.
171

Global international (N.V.).
41
Goblet.
263, 1218
Goeders.
1151
Goemans.
293
Goffard.
695
Gomez-Mateos.
1175
Gondrand freres (N.V.).
1061
Goossens (H. en V.).
1184
Gougis-Nodet (naamloze vennootschap naar Frans recht).
1024
Govaerts.
771
Graaf d'Ursel.
746
Grade.
204
Graindorge.
816
Greisch (P. en R.).
902
Grez-Doiceau (Gemeente).
398
Grimbergen (Gemeente).
568, 1128
Groep Assubel (Belgische nationale
assurantiekas tegen arbeidsongevallen).
1006
- J osi (Centrale verzekeringsmaatschappij 1909) (N.V.). 289, 308, 592,
747, 798
Groot-Bijgaarden (Gemeente).
744
Grootendorst.
467
Groteclaes.
532
Grymonprez.
952
Guagliarda.
945
Guilhou.
673
Guillaume.
171
Guillemet.
31
Guns.
164
Gunst.
447
Gurman (H. en M.).
773
Guss.
756

H
Hachlander.
74 7
Haentjens.
1148
Hajdu.
834
Halbrecq, curator faillissement
Decooman.
1172
---Hart.
1172
Halle (Vereniging der parochiale
werken van de dekenij) (V.Z.W.). 406
Hamaide.
263
Handel en nijverheid (Patroonkas
voor).
938
Hanoteau.
644
Hanquet.
159
Hansebout (A., C. en D.).
415
Hart (Halbrecq, curator faillissement).
1172
Haut.
456
Havart.
1158
Havegeer.
272
Hayette.
160
Helvetia (verzekeringsmaatschappij)
(N.V.).
901
Hennuy.
711
Hensmans (A. en R.).
292
Herbosch Eugene (N.V.).
539

1500
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Herman.
446
Hermia.
229
Hessenatie-Neptunus (N.V.).
351
Het Belgisch Verhaal (N.V.). 127, 150,
1044
Heyman.
1001
H. Fahse & Company (maatschappij
naar Duits recht).
1024
H. Larmuseau (De Brouwer, curator
faillissement naamloze vennootschap Werkhuizen).
417
Hinand.
1111
Hindryckx.
609, 856
Hody Andre (N.V.).
159
Hoebeke.
773
Hoei (Stad).
229, 1141
Hoffmann.
967
Hofman.
666
Hofmans.
91
Holsbeek.
825
Honette.
532
Hongenaert.
1151
Honore.
146
Honorez.
896
Horacia (P.V.B.A.).
207
Horion.
767
Houdart.
518
Hougardy.
1047
Hucks.
650
Huske.
796
Huyse.
1127

Janssen Phannaceutica (N.V.).
939·
Janssens.
881
Jaspar Jean en Joseph.
378
Jauss.
627
Jean Delfortrie et fils (P.V.B.A.).
80
Joachim.
343
Job-Charlier.
452
Joossens.
230
J orissen.
49
Joye.
384
Julien Praet en C0 (verzekeringsmaatschappij).
35, 952, 1046
Jung.
1170

I
Ilardo.
1228
Immobiliere Carni (N.V.).
452
Imodec (N.V.).
571
Impact (N.V.).
914
Imsay general contractors (N.V.). 527
Ina-Roulements (N.V.).
840
Indiamex (N.V.).
547
Institut chirurgical de Bruxelles
(V.Z.W.).
121
- Saint Laurent (V.Z.W.).
470
Instituut van de N ederlandse uitzendingen (Belgische radio en
televisie).
62
Intercom (N.V.).
975, 986
Interc01nmunale pour l'autoroute
E5 (Cooperatieve vennootschap).
88
- - les autoroutes des Ardennes
(Cooperatieve vennootschap).
242
- vereniging voor de autoweg E3
(Cooperatieve vennootschap). 285, 537
Isolants Tinlot (Systermans, curator q.q. faillissement vennootschap).
831

J
Jacobs.
Jacques Branckaert en C 0 (N.V.).
Jacquet.
Jajor.

109
228
767
983

J~tin.

~7

J. Verkinderen (N.V.).

957

K
Kalh6fer.
604
Kamer van de gerechtsdeurwaarders
van het arrondissement NijveL
53
Kassel Stadtjugendamt.
259
Katoennatie (N.V.).
881
Katsargyris.
41
Kaucic (A.-M. en S.).
1153
Kausse.
889
Kaux.
676
Kempfer.
171
Kepp.
146
Kerkhofs.
135, 1091
Kerschaver.
838
Ketels.
458
Khokhloff.
409
Kiekens.
lOll, 1128
Kin on.
815
Kinthey and C0 (N.V.).
575
Kliitsch.
706
Knapen.
1044
Knokke-Heist (Gemeente).
145, 438
- (ontvanger der directe belastingen te).
1074
Kolar.
373
Kommanditgesellschaft Aviaction
Hanseatische Luftreederei
GMBH & C0 (vennootschap naar
Duits recht).
276
Koninldijke Sint-Hubertusclub van
Belgie.
439
Kontich (Gemeente).
746
Kools.
728
Kordekor (P.V.B.A.).
728
Korpershoek (A. en G.).
198
Kortrijk (Stad).
798
Koubaa
853
Kovacevic.
1007
Kowac.
1226
Kowal.
296
Kredietbank (N.V.).
1085
Kreper.
378
Kristelijke mutualiteiten (Landsbond der).
1091
Kumpen (E., P., H. en R.).
843
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L
La, Belgique industrielle (Gemeenschappelijke verzekeringskas voor
de vergoeding van de arbeidsongevallen).
113, 116, 343, 887
Lacante.
728
La Concorde (Belgische verzekeringsmaatschappij).
607, 776
Lacroix.
329
Laenens.
78
Lafertin.
11
Laffineur.
1097
Lagae Louis.
1170
-Rene.
1170
Lainiere de Sclessin-Anciens etablissements Begasse (N.V.).
754
Lamazou (J. en P.).
1024
Lambeets.
1045
Lambert.
319
-(A. en M.).
305
Lambrecht.
125
La Metropole (N.V.).
310
Lammertijn.
391
Landelijke bediendencentrale. 753, 975
Landerloos.
903
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz.
747
Landsbond der christelijke mutualiteiten. 134, 307, 463, 496, 1091, 1175
- van neutrale mutualiteitsverbonden.
496, 622
- der patroonsverenigingen installeerders van gezondheidsinrichtingen, lood- en zinkbewerkers
en schaliedekkers van Belgie.
1114
- van de verbonden der beroepsmutualiteiten van Belgie.
945
Larivier.
525
Larmuseau.
417
Laroy.
135
La Roche-en-Arderu1e (Stad).
281
La Royale belge (N.V.). 308, 1074, 1228
La Securite belge (N.V.).
41
Laureyns.
1195
Leblanc.
817
Lebon.
898
Leboutte.
171
Lecane.
1051
Leclair.
1044
Leclercq.
191, 441, 674
- en Viseur (curators faillissement
P.V.B.A. Transcharleroi).
915
Lecompte.
851, 973
Le Compte.
741, 1223
Lecomte.
302, 343
Ledoyen-Mascart (echtgenoten).
1162
Ledroit.
379
Leduc (anciens etablissements)
(N.V.).
1095
Lee Cooper-Holland Ltd. (vennootschap).
872
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Leenen.
349
Lefevre.
332
Le Foyer (N.V.).
1216
Leghait.
263
Lehain.
893
Leizarovits.
501
Lekeu.
998
Lemmens.
794
Lempereur.
590
Lengele.
1218
Leonard.
811, 1143
Leper (q.q.).
1033
Lerno.
1074
Leroi.
ll41
Leroisse.
515
Leroy.
229
Les assurances du credit (N.V.).
915
- nationales (N.V.).
987
- etablissements Achille
Courtheoux. (N.V.).
452
- Grandes residences (N.V.).
687
Lev aux.
535
Levecq.
326
Leveque.
1038
Leyman.
72
Libotte.
384
Lieben (M.).
337
Lienard.
69
Lintermans (A. en J.).
529
Lipkens.
1225
Lipton overseas limited (N.V.).
718
Lisarde.
496
Lixon.
228
L'Occident (Compagnie d'assurances)
(N.V.).
778
Lochristi (Gemeente).
1195
Logghe.
25, 1240
Loof.
273
Loos.
48
Loosveldt.
1038
Loshi-Katako.
327
Louis.
158
Louppe.
173
Louwet-De Coster (P.V.B.A.).
765
L.T.U. Lufttransportunternehmen
GMBH & C° K.G. (vennootschap
naar Duits recht).
276
Lucbernet.
187
Luik (Stad).
88, 800
L'Urbaine (N.V.).
158
Lurson.
302
Lutsch.
60
Lutters.
1073
Luximo (N.V.).
577
Luyckx.
1202
Luytens-Mondelaers.
618
L.V.D. Company (P.V.B.A.).
272

M
Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen.

632
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Maatschappij naar Duits recht
1024
(H. Fahse & Company).
- voor het intercommunaal vervoer te Antwerpen.
881
- - - Brussel.
951, 999
Maatschappelijke zekerheid (Rijks·
dienst voor).
53, 212
Mabille.
326
Maes.
287, 734, 782
Mahieu.
75, 662
Makro zelfbedieningsgroothandel
(N.V.).
1114
Mal.
422
Malengreau.
887
Malengreaux.
31
Malpas.
711
Maquinay.
37, 730
Marchal.
118
Marcolini.
933
Marechal.
190
Marevoet.
539
Margraff.
516
Marichal.
73
Marien.
207, 734
Marlier (curator faillissement
1172
Falize).
765
Marliere.
606
Marnette.
35
Maron.
458
Marsili e.
114, 399
Martin.
674
Mary.
1162
Mascart-Ledoyen (echtgenoten).
977, 1135
Massart.
718
Masure.
428, 800
Matagne (N.V.).
532
- et Mievis (N.V.).
596
Materiel de voirie (N.V.).
568
Matern e.
812
Mathieu.
141
Matterne.
348
Maxheleau (P.V.B.A.).
127
Maystadt.
1034
Meerkerk.
1000
Mees.
Meesters Electriciens van Belgie
(Landelijke vereniging van de). 1114
974
Meeuws.
113
Meganck.
53
Meirlaen.
577
Melaerts.
316
Melard.
676
Melotte.
124
Melsbroek (Gemeente).
627
Mendes da Costa.
691
Menu.
620
Mercator (N.V.).
592, 1006
Mertens.
798
Mestdach.
994
Metal proill (N.V.).
414
Metaldo (P.V.B.A.).

Metallurgique et miniere de
242
Rodange-Athus (N.V.).
Metropolitain (Cooperatieve ven·
587
nootschap).
800
Meubles de France (N.V.).
318
Meulemeester.
337
Meuwissen (P.).
351
Meyer.
1040
Meyers.
368
Michaux.
370, 829
Michiels.
1036
Michielsen.
183
Middelkerke (Gemeente).
Mieras.
19, 988, 1066, 1192
870
Mievis (I. en J.).
58
Minerva (N.V.).
263
Minerve (N.V.).
743
Minnaert.
49
Moerenhout.
1034
Moerland.
1218
Moernaut.
575
Mol (N.V.).
614
Molenberghs.
618
Mondelaers-Luytens.
983
Monfort (F. en J.).
240
Monsieur.
316
Mopertingen (Gemeente).
1175
Morcillo-Gomez.
1175
- Martin-Romo.
58
Moriame.
1040
Mornart.
1012
Morret.
859
Moyersoen.
1158
MUller.
1005
Muller (q.q.).
Multitrans (Samenwerkende ven·
654
nootschap).
321
Mureau.
1059
Muylle.

N
N.M.B.S.
318, 983, 1111, 1019
659
Naamloze vennootschap Abex.
458
- A.G. van 1830.
829
- Albatros.
843
- Alpina.
- Anciens etablissements Leduc. 1095
159
- Andre Hody.
676
- Antwerps publiciteitskantoor.
- Arboroute Wegenonderneming. 874
986
- Assubel.
- Assurantie van de Belgische
1088
boerenbond.
- Ateliers de constructions elec714
triques de Charleroi.
- - Heuze-Malevez en Simon
85
Reunis.
166
- Attraco.
478, 847
- Bank van Brussel.
229, 1141
- Belgaffiche.
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Naamloze vennootschap Belgie.
676
- Belgique diffusion.
430
- Belgische maatschappij van Algemene verzekeringen.
495
- - oliemaatschappij B.O.M.
brmkering services.
1008
980
- Beton wegenbouw.
- Binet et fils.
592
- Brabo corporation.
1204
- Brouwerij van Haacht.
1003
- - R. Van Roy en co.
1117
- - Wielemans-Ceuppens.
977
- Buysschaert Metalen.
1131
- Centrale verzekeringsmaatschappij Groep J osi.
592
- Charbonnages de Bonne-Esperance, Batterie, Bonne-Fin et
Violette.
686
- «Charleroi-extension>>.
283
- Cobeca.
1145
- Cockerill-Ougree-Providence et
Esperance Longdoz. [groupe de
Marchienne].
753
Cofma.
1086
- Cogeci.
242
- Commerce Bourse.
114
- Compagnie d'assurances
L'Occident.
778
- - internationals des wagons-lits
et des grands express europeens.
760
- Concorde-Generaligroup.
1088
- Cotrabel.
829
- - Auto's taxis van Brussel.
356
- De Belgische Lloyd.
938
- - Bij-De Vrede.
308, 592
- - Braban9onne.
1000
- - Eerste Belgische.
113
- - Keyser en Co.
527
- - Nieuwe
Eerste
N ederlandsche.
921
- - Schelde.
572
- - Ster algemeen syndicaat.
675
- Deto Lloyd.
861
-De Vaderlandsche. 463, 1017, 1175,
1226
- - Voorzorg.
896
- - Vrede.
450
--Wilde motor.
1040
- - Zeven provincien.
198
- Dossche.
1169
- Entreprise et gestion immobiliere Egimo.
359, 1097
- Etablissementen Rosseel.
632
- Etablissements Arthur Traets.
998
- - Bettonville & Co.
1151
- Eternit.
796
- Eugene Herbosch.
539
- Eurimpex.
624
- Fabrieken der gebroeders De
Beukelaar.
624
- Filteint.
463
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N aamloze vennootschap Financiele
en herverzekeringsmaatschappij
van de A.-G.-groep.
121
- Garage Atlantic.
980
Generale bankmaatschappij.
527,
895
Global international.
41
Gondrand freres.
1061
- Groep J osi, centrale verzekeringsmaatscha~pij 1919.
289, 308, 798
- Hessenatl8-Neptrmus.
351
- Het Belgisch Verhaal. 127, 150, 1044
452
- Immobiliere Cami.
- Imodec.
571
-Impact.
914
- Imsay general contractors.
527
- Ina-Roulements.
840
547
- Indiamex.
- Intercom.
975, 986
- Intercommrmale vereniging voor
de autoweg E3.
285
- Jacques Branckaert en Co.
228
- Janssen Pharmaceutica.
939
- Julien Praet en co.
952, 1046
- J. Verkinderen.
957
- Katoennatie.
881
- Kinthey and co.
575
- Kredietbank.
1085
- La Concorde.
776
- Lainiere de Sclessin-Anciens
etablissements Begasse.
754
- La Metropole.
310
- - Royale belge.
308, 1074, 1228
- - Securite belge.
41
- Le Foyer.
1216
- Les assurances du credit.
915
- - nationales.
987
- - etablissements Achille
Courtheoux.
452
- - Grandes residences.
687
- Lipton overseas limited.
718
- L'Urbaine.
158
- Luximo.
577
- Makro zelfbedieningsgroothandel.
1114
-Matagne.
800
- - et Mievis.
532
- Materiel de voirie.
596
-Mercator.
620
- Metallurgique et miniere de
Rodange-Athus.
242
- Metal profil.
994
- Meubles de France.
800
-Minerva.
58
- Minerve.
263
-Mol.
575
- naar Frans recht (N odet1024
Gougis).
- - Spaans recht Union et Phenix
espagnol.
778
- Noordstar en Boerhaave.
698
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N aamloze vennootschap Onatra.
987
532
- Orbis.
- Oudenaardse textielfabrieken.
872
597
- Paragon Beige.
- Pevalco.
537
- Produits pharmaceutiques A.
Christiaens.
863
924
-Raymond Vallaeys en C 0 •
-Richard.
606
1232
- Rijn, Schelde Mondia.
- Roger Van Damme.
388
- Rombouts-Hout.
1136
- Royale beige, Leven-ongevallen,
verzekeringsmaatschappij. 150, 375,
515, 851, 931, ll5l, 1234
- Salf.
1061
-Sarma.
392
Savelkoul en zonen.
50
- Seaport terminals.
465
- Securitas.
236, 677
- Sedena.
614
- Serelec-C.I.E.M.
331
- Sidegi.
1038
- Societe
Suisse
d'assurances
contre les accidents a Winterthur. 951
- Socogetra.
242
- Sogema.
776
- Spaar-, hypotheek- en verzekeringsmaatschappij Atlanta.
626
- Steenbakkerijen · Firma De
Roeck.
962
- Textielbedrijf R. en G. Staels. 924
-The Ocean.
298
- Union des drapiers.
422
- - et Phenix espagnol. 704, 778, 807
-Uranus.
72
- Vandeputte stevedoring cy.
1086
- Verzekeringsmaatschappij
Cobeca.
931
- - De Schelde.
348
- - De Vaderlandse.
ll75, 1226
- - Helvetia.
901
- - Royale Beige.
515
- Verlica.
518
- Vicon.
1024
-Volvo-Europa.
53
- Winterthur.
451, 463
- Wuyts.
828
- Zilvernatie.
224
- Zfuich.
509, 529, 711, 858
Naert.
529
Naeyaert.
1073
Nagels.
394, 802
N amen (Provincie).
1135
- (Stad).
326
Narinx.
82
N ationaal comite der juweliers,
uurwerlunakers en zilversmeden,
medailles en eretekens, edele metalen en aanverwante beroepen. ll14
- pensioenfonds voor mijnwerkers. 215

N ationaal verbond der socialistische mutualiteiten. 263, 349, 618, 659,
851, 1234
Nationale maatschappij der Belgische
spoorwegen.
35
- - van buurtspoorwegen.
71, 72
Navez.
885
Naviga. (Compagnie anversoise
d'assurance).
537
Nechelput.
47
Neelen.
269
Nelen.
48
Nelissen.
20
Nemegeer.
698
Nemeth.
1052
Neskens.
677
Neuhuys.
1020
N eutrale mutualiteitsverbonden
(Landsbond van).
496, 622
Neuwirth.
50
Neve.
1059
Nicolas.
629
Nicosia (A. en G.).
733
Nijvel (Kamer van de gerechtsdeurwaarders van het arrondissement). 53
Noblet.
1052
N odet-Gougis (naamloze vennootschap naar Frans recht).
1024
Noel.
1041
Noiron.
201
Nollet.
184
Noordstar en Boerhaave (N.V.).
698
Notredame.
537
Nouveau cercle Namurois de tourisme et d'agrement (V.Z.W.).
716
Nuyttens.
354

0
Oelegem (Gemeente).
135
Oeyen Adrien en Georges.
82
Omala shipping company S.A. (vennootschap naar Grieks recht).
1008
O.M.O.B. (Onderlinge maatschappij
der openbare besturen).
1086
Onatra (N.V.).
987
Onderlinge maatschappij der openbare besturen. 265, 527, 674, 681,
1086
Ontvanger der directe belastingen
te Knokke-Heist.
1074
Ooms.
748
Oosterlinck.
739, 1198
Openbare besturen (Onderlinge
maatschappij der). 265, 527, 674, 677,
681
Orban.
335
532
Orbis (N.V.).
Orde van advocaten te Brussel.
ll05
- - - bij het hof van beroep te
1164
Gent.
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Orde van advocaten van het arrondissement te Kortrijk.
- architecten.
179, 877, 925,
- der dierenartsen.
- van geneesheren. 312, 461, 689,

1164
1119
672
803,
1027

Ost.
730
Ottignies (Gemeente).
363
Oudenaardse textielfabrieken (N.Y.). 872
Outers.
1220
Ova (P.V.B.A.).
511

p
Pacque.
147
Paelinck.
504
Panier.
347
Pannaije.
1188
Pannecoucque.
184
Pans.
895
Paquet.
31
Paragon Beige (N.Y.).
597
Parent.
854
Parez.
184
Parmentier.
378
Patroonkas voor handel en nijverheid (Gemeenschappelijke verzekeringskas).
351, 938
Pauwels.
696
-(E. en 1\II.).
92
P.V.B.A. Baert Freres.
140
- Belgian King Amusement.
384
- - nurdie textile Cy.
417
- Belimex.
203
- Brouwerij Haelterman.
91
- Charles Van Langenhove en
zonen.
370
- Dal Bo et fils.
823
- D'Aussy.
415
- De Coster-Louwet.
765
- De Kalckaert.
473
· - Dessaintes.
321
-Emy.
139
1124
- Europa electronic.
- Fermatrans.
881
-Fury.
200
- Gheerardyn Transport Chemie
Express.
305
-Horacia.
207
80
- Jean Delfortrie et fils.
155
- Konstrukta.
728
- Kordekor.
765
- Louwet-De Coster.
272
« L.V.D. Company».
348
- 1\!Iascheleau.
414
- 1\!Ietaldo.
-Ova.
511
- Publi air.
914
513
- Sabliere de 1'Arbois.
53
- Temepha.
- Transport Chemie-express.
650
1061
- - Heylen.
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P.V.B.A. Truant.
200
- Van der Cruyssen.
444
- V oeders Cloet.
415
Peeters.
349, 673, 1086
Pepermans.
1207
Perreman (A. en H.).
1150
Personenvennootschap Begetex.
957
Persy.
1200
Pesleux,
485
Peters.
831
Petitjean.
1083
Pevalco (N.Y.).
537
Picard.
471
Piel.
88
Pieters.
937
Piette.
261
Pijpen.
137
Pilatte.
896
Pilonitis.
1189
Pintjens.
1001
Pirard.
532
Piron.
439
Pisuto.
851
Pharmaceutische Bond (Algemene). 939
Philippart de Foy (q.q.).
1158
Philippe.
498
Philippron.
71
Plantations de Gomba (Vennootschap op aandelen met beperkte
aansprakelijkheid).
375
Plateau (A. en R.).
104
Pluymers.
469
Pyrek.
1031
Poelman.
1067
Pohlen.
73
Poignie.
1050
Polet.
158
Polito.
836
541
Polman.
609
Popelier.
Portmans.
358
Possanzini.
440
Posterijen (Regie der).
589
184
Potie.
Pattie.
164
942
Pottiez.
499
Pourtois.
Procureur des Konings te Aarlen. 590
- - - - Bergen.
39, 379, 1231
- - - - Brugge.
10, 902, 1191
- - - - Brussel.
204, 853, 934
- - - - Charleroi.
1218
- - - - Dendermonde. 197, 388,

503
- - - - Dinant
106, 1142
----Gent.
1238
- - - - Hoei. 33, 694, 695, 854
- - - - Luik.
70, 187, 1188
- - - - Namen.
228
983
- - - - N eufchi1teau.
1223
- - - - Oudenaarde.
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Procureur des Konings te Tongeren. 1235
- - - - Turnhout.
1060
- - - - Verviers. 265, 378, 529,
532, 535, 733, 772, 1232
- - - - Veurne.
940
- - - bij de rechtbank van
77
eerste aanleg te Antwerpen.
- -generaal bij het Hof van beroep
te Bergen.
295, 1172
- - - - - - - - Brussel. 53,
74, 307, 594, 601, 1069, 1105
- - - - - - - - Gent.
272,
354, 788, 1063, 1164
- - - - - - - - Luik.
15,
19, 40, 141, 516
- - in het Hof van cassatie. 163, 323,
325, 499, 771, 815, 823, 824, 927, 959,
1057, 1187
Produits pharmaceutiques A.
863
Ohristiaens (N. V.).
Provincial insurance company
(verzekeringsmaatschappij naar
269
Engels recht).
1135
Provincie Namen.
254, 1015, 1170
- West-Vlaanderen.
914
Publi air (P.V.B.A.).
91
Pulings.

Q
934
341

Quentin.
Quinet.

R
Raats.
Raaymakers.
Randfederatie van Gemeenten van
Zaventem.
Rapaert de Grass.
Rasquin.
Rasquinet.
Rauw.
Raxhon (G. en T.).
Rayee.
Raymond Vallaeys en C 0 (N.V.).
Rebollo-Ruiz (echtgenoten).
Regie der posterijen.
- van telegrafie en telefonie. 104,
Rekkem (Gemeente).
Remon.
Remy.
Renard.
Renaud.
Renders.
Reniers (E. en J.).
-

(q.q.).

1061
877
93
991
1006
495
772
818
131
924
1184
589
1132
1127
1132
985
572
171
475
677
546
1044

Reynders.
Rheinprovinz (Landesversicherungsanstalt).
747
254, 1015
Ricciolini.
744
Richard.

BLADZIJDEN

Richard (N.V.).
Riga.
Rigo.
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening.
273, 274, 358, 393, 741, 794, 816,
1072, 1094,
- - maatschappelijke zekerheid.

606
1010
812
19,
831,
1156
53,
212
- - werlmemerspensioenen. 55, 476,
624, 1069
- - ziekte- en invaliditeitsverzekering.
945
Rijksfonds voor sociale reclassering
van de minder-validen.
1198
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. 601, 756,
1067
- - ziekte- en invaliditeitsverzekering.
945, 1153
Rijn, Schelde Mondia (N.V.).
1232
Ringoot.
lOll
Roberto.
1034
Rocherath (Gemeente).
73
Rodts.
1236
Roebben.
952
Roels.
49, 526
Roger Van Damme (N.V.).
388
Roggendorf.
133
Rogister.
76
Rolin (Baron F.).
398
Romain.
1187
Roman.
460
Rombaut.
1120
Rombouts-Hout (N.V.).
1136
Rond Point (garage du).
747
Roose.
10
Rosa.
132
Roscheck.
98
Rosseel (Etablissementen) (N.V.). 632
Royal Saint-Hubert club vanBelgie. 341
Royale beige (leven- ongevallen,
verzekeringsmaatschappij) (N.V.).
150,375,515,851,931,1151,1234
Ruiz-Rebollo (echtgenoten).
1184
Rutten.
523
Rydams (J. en L.).
752
Rypens.
612

s
Sabbe.
798,
Sabena (SocieteBelge d'exploitation
de la navigation aerienne).
Sabliere de l'Arbois (P.V.B.A.).
Sacre.
Saeys.
Sakellaridis.
Salf (N.V.).
Sall.
Samenwerkende vennootschap " De
Federale verzekeringen ».

1239
426
513
55
857
158
1061
1238
127

NAAMLIJST VAN DE PARTIJEN

1507

BLADZIJDEN

BLADZIJDEN

Samenwerkende vennootschap Multitrans.
654
Sandron.
676
Sante.
589
Santese (J. en R.).
266
Sarma (N.V.).
392
Sauvage.
514
Savelkoul en zonen (N.V.).
50
Scheers.
512
Schepens.
Ill
Schepers.
82, 523
Scherrer.
ll20
Schevelenbos.
385
Schietecatte.
348
Schmitz.
171
Schockaert.
109
S~oofu.
5U
Scholl.
1232
Schommers.
1006
Schoten (Gemeente).
1013
Schuster.
108
Schynkel.
622
Seaport terminals (N.V.).
465
Securitas (N.V.).
236, 677
Sedena (N.V.).
614
Segard.
752
Segers.
212, 387, 765, 843
- (curator faillissementen van
Poels en Oeyen).
82
Septon (Gemeente).
571
Sepul.
33
Serelec-C.I.E.M. (N.V.).
331
Servais.
71
Severi.
475
Severin-Frillet (echtgenote).
1162
683
Severyns.
1129
Seys.
's-Gravenbrakel (Gemeente).
359
Sidegi (N.V.).
1038
.171, 381
Simon.
498
Simonis.
743
Sint-Elisabeth kliniek (V.Z.W.).
- Hubertusclub van Belgie
(Koninklijke).
439
- Martens-Latem (Gemeente).
181
- Pieters-Leeuw (Gemeente). 223, 257
Sires.
158
Siret.
24
Sirjacops.
1031
Six.
1142
Skivee.
108
Slagmuylder.
980
Sliepers.
173
Smeets.
93
Snoecx.
865
Snoy.
124
Sociaal fonds voor de diamantar547
beiders.
Sociale verzekeringen der zelfstandigen (Rijksinstituut voor). 601, 602,
756, 1067

Societe Belge d'exploitation de la
navigation aerienne « Sabena >>.
426
- Suisse d'assurances contre les
accidents a Winterthur (N.V.). 744,
951
Socialistische mutualiteiten (nationaal verbond der). 263, 349, 618, 659,
851, 1234
Socogetra (N.V.).
242
Soenens.
271
Sogema (N.V.).
776
Sohngen Mathieu en Michel.
265
Solinas.
186
Somer.
20
Somers.
618
Soors.
985
Soree.
626
Soudant.
471
Spaar-, hypotheek- en verzekeringsmaatschappij Atlanta (N.V.).
626
~aY.
03
Spada.
771
Spirlet.
460
Springuel.
1082
Stadtjugendamt Kassel.
259
Staels R. en G. Textielbedrijf (N.V.). 924
Stad Aalst.
859
- Brussel.
666
- Hoei.
229, 1141
- Kortrijk.
798
- La Roche-en-Ardenne.
281
- Luik.
88, 800
- Namen.
326
Staiesse.
861
Steeman.
857
Steemans.
736
Steging en << stichting algemeen
ziekenfonds Bergen-op-Zoom,
269
Roosendaal en omstreken "·
Steurbaut.
656
Stevens.
49
181
Stevigny.
210
Steyaert.
1007
Stippelmans.
483
Stoffels.
97
Stopin.
Straetemans.
50
Streel.
589
420
Stuckens.
157
Studener.
1005
Stuer.
824
Stuyck (A.).
509
Surinx.
92
Swaelens.
94
Swennen.
1235
Symkens.
Syndikale ernie der beroepsvereni1114
gingen van Belgie.
Synode van de Evangelische Kerk
119
van Belgie.
Systermans (curator faillissement
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vennootschap
q.q.
Szarafinski.

<<

Isolants Tinlot »
831
659

T
Tabouret.
Tackaert-De Vrieze.
Talloen.
Tanghe.
Tarantini.
Tasset.
171,
Tassignon.
Telegraphie et telefonie (Regie van).

31
739
776
642
935
767
895
104,
1132
Temepha (P.V.B.A.).
53
Tergolina.
1161
Ternooy.
131
Terryn.
977
TextielbedrijfR. en G. Staels (N.V.). 924
The Ocean (N.V.).
298
Theunissen.
522
Theys.
1028
Thibaut.
861
Thibaux.
74
Thissen.
1053
Thomaes (J. en J.-B.).
730
Thomsin.
1044
Th1.uliez.
568
Thys.
77
-Rene.
153
Tielemans.
765
Tirions.
147
T'Jean.
589
Tobback.
106
Todaro.
337
Tondat.
1136
Tondelaer.
388
Torsin.
101
Trachez.
793
Transcharleroi (Leclercq en Viseur,
curatorsfaillissement) (P.V.B.A.). 915
Transport Chemie-express
(P.V.B.A.).
650
- Heylen (P.V.B.A.).
1061
Travenol Laboratories international
(vennootschap naar Amerikaans
recht)
863
Triches
657
Triekels.
196
Truant (P.V.B.A.).
200
Tuyaerts.
782

u
Union des cooperateurs borains
(Cooperatieve vennootschap).
476
- - drapiers (N.V.).
422
- et Phenix espagnol (N.V.). 704, 778,
807
Uranus (N.Y.).
72
Ursel (graaf).
746

BLADZIJDEJN

v
Vaessen.
33
V alkenborg.
316
Valtin.
171
Van Achter.
877
Vanacker.
29
Van Aerden.
394
Van Asbroeck.
729
Van Assche.
798
Van Autrijve (Georges en Marc).
442
Van Autryve.
181
Van Bauwel (C. en M.).
673
Van Bellegem.
197
Vanbergen.
843
Van Brabant.
137
Van Calster.
1047
Van Camp.
962
Van Caster.
1202
Van Cauwelaert.
305, 406
Van Cauwenberghe.
901
Vancoillie.
1065
Van Cutsem.
683
VanDamme.
1146, 1225
Van den Berghe.
1232
Van den Borre.
729
Vandenbosch.
949
Van den Bossche.
938
Van de:ri Brande (q.q.).
577
Van den Bril (L. en W.).
829
Van den Broeck.
238, 981
Vandenbroecke.
1234
Vandenbroucke.
305
V andenbruel.
1132
Vandenbussche.
266
Van den Cruyce.
494
Van den Daele.
62
Vandenhede.
1183
Van den Hoeven.
1222
Vandeputte.
646
- stevedoring Cy.
1086
Van der Cruyssen (P.V.B.A.).
444
Van der Donckt.
438
Van der Eecken.
164, 197
Van der Fraenen.
986
Vanderhaegen.
319, 704
Van der Haegen.
1148
Vanderheyden.
449
Van der Heyden.
739
Van der Hoeven.
1223
V andermasen.
60
Vanderperre.
80
Van der Schelde.
788
Van der Schoot.
624
683
V andersmissen.
Van der Smissen.
307
Vandersteen (J.-B. en Ph.).
298
Van der Straete.
1061
Vanderstraeten.
610
Vandertaelen.
734
Vandesompele.
1201
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Van de Voorde.
784
Vandewalle.
618
Van de Weyer.
585, 865
Vandeweyer.
82
Vande Wiele.
45
Vandijck.
940
Vandingenen.
590
Vandommele (J. en T.).
434
Van Erclc.
1028
Van Gheluwe.
373
Van Goethem.
612
Van Gysel.
348
Van Habost.
140
Van Hamme.
965
Van Heeke.
788
Van Heeswijck.
203
Van Helmont.
60
Van Herck.
472, 962
Van Hodwerff.
467
Van Hoff.
378
Van Hoof.
620
Van Houdt.
1003
Vanhoutven.
992
Van Hove.
938
Van Hulse.
1005
Van Humbeek.
1202
Vanhuyse.
1033
Van Ingelgem.
797
Van Keerbergen (GH., H. en J.). 487,
490
Van Keirsbulck.
236
Vanlcimmenade.
1122
Vanlake.
1093
Van Laken.
843
Vanlancker.
1145
Van Langenhove.
134
Van Liefferinge.
1216
Van Loo.
1130
Van Loosvelt.
1045
Van Malcleren.
1093
Van Marcke.
1072
Van Meel.
620
Van Molhem.
1242
Van Neylen.
1003
Vanneste.
5
Van Oldeneel tot olclendeel.
883
Van Ommeslaeghe.
788
Vanparijs.
525
Vanpoucke.
410
Van Puyenbroeck.
139
Vanrampelberg.
691
Van Reeth.
97
Van Respaille.
1063
Van Rie.
396
Vanrijt (J. en M.).
475
Van Roeyen.
504
Van Rolleghem (curator faillissement van P ... ).
179
Van Rompuy.
567
Van Roosbroeck.
230
Van Rooy.
334

Vanroux.
662
Van Rossem.
466
Van Sichem.
417
Van Swinnen.
60
Van Thuyne (L. en R.).
1033
Van V aerenbergh.
860
Van Volden.
987
Van vVaeyenberghe.
701
Van W etswinkel.
587
Van vViele.
226
Van Wildemersch.
496
Van Zandweghe.
920
Van Zieleghem.
807
Vassalo.
935
Velaers.
526
Vellere.
260
Vennootschap op aandelen met beperkte aansprakelijkheid Plantations de Gombo.
375
- naar Amerikaans recht « Travenol Laboratories international "· 863
- - Duits recht Fuhrmeister en
co.
847
- - - - "Kommanclitgesellschaft Aviaction Hanseatische
Luftreederei GMBH & C 0 • "·
276
- - - - "L.T.U. Lufttransportunternehmen GMBH & C° K.G. "· 276
- - Grieks recht (Omala shipping
company S.A.).
1008
- Lee Cooper-Holland Ltd.
872
29
Ventat.
652
Verbauwhede.
Verbeke.
1145
432
Verbiest.
Verbist.
39
V erbonden der beroepsmutualiteiten
van Belgiii (Landsbond van de). 945
Verbruggen.
485
Verschueren.
41
Vercruyce.
1086
Verdonck.
1003
Verdyck.
778
Vereecke (E. en G.).
542
Vereecken.
463
V ereinigte Haftplichtversicherung. 747
Vereniging der op de lijst van de
openbare fondsen- en wisselbeurs
van Brussel ingeschreven wisselagenten.
173
- - parochiale werken van de
clekenij Halle (V.Z.W.).
406
V.Z.W. Belgisch bureau van de autoverzekeraars.
999
- Caisse de compensation pour
allocations familiales de la region
liegeoise.
885
- Clinique Providence des malades. 942
- Gemeenschap der zusters van
Liefde.
287
- Institut chirurgical de Bruxelles. 121
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V.Z.W. Institut Saint Laurent.
470
- Nouveau cercle N amurois de
716
tourisme et d'agrement.
- Sint-Elisabeth kliniek.
743
- (Vereniging der parochiale wer406
ken van de dekenij Halle).
330
Vereyen.
Verhaegen.
937
Verhelst.
ll37
Verhofstad.
942
Verhofstede.
lOll
285
Verhulst.
784
Verkoeyen.
518
Verlica (N.V.).
394, 986
Vermassen.
13, 447, 1029, 1202
Vermeulen.
Vermoortele.
301
Verplancke.
921
523
Verpoorten.
Verreckt.
1202
901
Verschueren.
Verscuren.
1057
355
Verstichelen.
Verzekeringsmaatschappij Cobeca
(N.V.).
931, II45
- "De Belgische Leeuw "·
475
- - Schelde.
319, 348, 572
- - Vaderlandse (N.V.). 463, 1017,

ll75, 1226
-

naar Engels recht << Eagle Star
Insurance Company Ltd. "· 522, 890
<< Provincial insurance
269
company''·
747
- Groep J osi.
35
<< Julien Praet ''.
Verzekeringsvennootschap << assurantie van de Belgische boeren401
bond "·
94
Vesters.
198
Viaene.
1024
Vicon (N.V.).
615
Vigouroux.
Villers.
195
1061
Vinck.
444
Vindevogel.
Vinel.
368
858
Visschers-Dierickx.
Vlezenbeek (Gemeente).
683
1225
Vliegen (E. en J.).
415
Voeders Cloet (P.V.B.A.).
432
Vogels.
53
Volvo-Europe (N.V.).
992
Voorspools.

BLADZIJDEN

Vrije universiteit Brussel.

1070

w
Waegebaert.
681
472
VVaelkens.
471
Waldorf.
Warlop.
163
368
Warnke.
Wauters.
223, 257, 751
Wauty.
765
Weber.
818
Weckx.
308
Weduwe Delmotte.
422
Werkhuizen H. Larmuseau (De
Brouwer, curator faillissement
417
naamloze vennootschap).
Werlmemerspensioenen (Rijksdient
voor).
55, 476, 624, 1069
1063
Wemaere.
Werrie (B. en J.).
us
West-Vlaanderen (Provincie).
ll70
Widdershoven.
76
Wielemans-Ceuppens (brouwerij)
977
(N.V.).
962
Wijn.
Wijters.
604
1033
Willaert.
730
Wilmart.
673
Wilms.
1069
Windey.
Winterthur (societe suisse d'assurances
contre les accidents).
451, 463, 744
Wittamer (B., J., N. en Ph.).
242
Wouters.
947, 965, 1003
Wuyts.
828
- (J. en L.).
385
Wylocke.
730

y

Young.

z

399

40
Zangerle.
93
Zaventem (Gemeente).
- (Randfederatie van gemeenten
93
van).
408
Zenebergh.
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
(Rijksdienst voor).
945, II 53
224
Zilvernatie (N.V.).
444
Zingem (Gemeente).
II69
Zolder (Gemeente).
77
Zonnenberg.
509, 529, 7ll, 858
Ziirich (N.V.).

BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE
VAN DE

NOTEN EN CONCLUSIES
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
VERSCHENEN VAN 1971 TOT 1976

in de Arresten van het Hof van cassatie
en in <<Bulletin des arrets de Ia Cour de cassation, (*).
AANHANGIG GEDING.
Burgerlijke zaken. - Begrip in artikel 565 van het Gerechtelijk Wetboek.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
4mei 1972, Bull. en PASIO., 1972,
blz. 806.
Begrip in internationaal verdragsrecht.
- Begrip in de 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 PASIO., 1972,
blz. 806.

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST).

(BUITEN

Uitvoerende macht. - Verzuim om
een verordening uit te vaardigen. Schade ten gevolge van dit verzuim. Burgerlijk Wetboek, artikel1382 en 1383.
- Verplichting dit te herstellen.
Conclusie van Advocaat-generaal Dumon, v66r cass., 23 april 1971, Arr.
cass., 1971, blz. 786.
Uitvoerende macht. - Verzuim om
een verordening uit te vaardigen. Geen termijn door een wetsbepaling voorgeschreven om een verordening uit te

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, blz. 786.
Burgerlijk Wetboek, artikel 1382 en
1383. - Fout. - Begrip.
Conclusie van Advocaat-generaal Dumon, v66r cass., 23 april 1971, Arr.
cass., 1971, blz. 786.
Schadeloosstelling. - Schadeloosstelling in natura onmogelijk. - Schadeloosstelling door toekenning van een vergoeding. - W ettelijkheid. - Voorwaarden.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch v66r cass.,
10 september 1971, Arr. Oass., 1972,
blz. 31.
Aansprakelijkheid waarvan sprake in
artikel 1384, lid 2, van het Burgerlijk
W etboek. - Onrechtmatige daad van de
minderjarige. - Begrip.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
28 oktober 1971, Bull. en PASIO.,
1972, blz. 200.
Aansprakelijkheid waarvan sprake in
artikel 1384, lid 2, van het Burgerlijk
Wetboek.- Daad van een minderjarige

(*) De noten en c.onclusies van het openbaar ministerie verschenen van 1961 af tot en met
1970 zijn opgenomen in de tienjarige inhoudsopgave van de Arresten van het Hof van cassatie,
alsmede in« Bulletin des arrets de la Cour de cassation, en in « Pasicrisie belge, (eerste deel)
van 1970.
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zonder onderscheidingsvermogen.- Objectieve schuld. - Begrip.
Oonclusie van Procureur-generaal
Ganshof van de Meersch, v66r cass.,
28 oktober 1971, Bull. en FABIO.,
1972, blz. 200.

van verscheidene personen. - Hoofdelijke aansprakelijkheid. - Gemeenschappelijke fout. - Begrip.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
F. Dumon, v66r cass., 15 februari
1974, Ar1·. cass., 1974, blz. 661.

Geen afwijking van de regels inzake
aansprakelijkheid, krachtens de artikelen 1382, 1383 en 1384, lid 1, voor het
bestuur.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
9 november 1972, Bull. en FABIO.,
1973, blz. 237.

ADOPTIE.
Wettiging door adoptie. Grootanders van de oorspronkelijke farnilie
van het door adoptie gewettigd kind
kunnen, in beginsel, bezoekrecht uitoefenen.
Noot, getekend F.D., v66r cass.,
4 maart 1976, A1·r. cass., 1976,
blz. 767.

Landsverdediging.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
9 november 1972, Bull. en FABIO.,
1973, blz. 237.

ADVOCAAT.

Samenloop van de contractuele aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid
buiten overeenkomBt.
Conclusie van EerBte advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass., 7 december 1973, A1·r. cass., 1974,
blz. 395.

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 FABIO., 1974,
blz. 213.

Contractant die zich door een aangeBtelde 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 Paul Mahaux, v66r cass., 7 december 1973, Arr. cass., 1974,
blz. 395.

Voorwaarden waaronder de advocaat
lasthebber van zijn client is.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
24 januari 1974, Ar1·. cass., 1974,
blz. 576.
Tucht. - Uitvoering van en oordeel
over tuchtvordering. Behoren in
eerste aanleg aan de Orde van Advocaten.
Oonclusie van Procureur-generaal Delange, v66r cass., 3 juni 1976,
Bull. en PABlO., 1976, I, 1070.

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 PABIC., 1974,
blz. 488.

Tucht. - Tuchtraad van beroep van
de balies van het rechtsgebied van een
hof van beroep. - Personen bevoegd om
bij de tuchtraad van beroep een zaak
aanhangig te maken.
Conclusie van Procureur-generaal Delange, v66r cass., 3 juni 1976,
Bull. en FABIO., 1976, I, 1070.

Schade veroorzaakt door respectieve
fouten van verscheidene personen. Allen verplicht de schade jegens de benadeelde volledig te vergoeden. - Begrip.
- Grondslag.
Conclusie van Advocaat-generaal F.
Dumon, v66r cass., 15 februari 1974,
Arr. cass., 1974, blz. 661.
Schade. -

Gemeenschappelijke fout

1

Tucht. - Tuchtraad van beroep van
de balies van het rechtsgebied van een
hof van beroep. - Tuchtvordering uitgeoefend door de procureur-generaal bij
dit hof. - TussenkomBt van de Orde van

BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE VAN DE NOTEN.
advocaten uitgesloten voor de tuchtraad
van beroep.
Oonclusie van Procureur-generaal Delange, v66r cass., 3 juni 1976,
Bull. et PAsiO., 1976, I, 1070.
Tucht. - Beslissing van de tuchtraad
van de balies van het rechtsgebied van
een hof van beroep. - Voorziening in
cassatie. - Personen bevoegd om zich
in cassatie te voorzien.
Oonclusie van Procureur-generaal Delange, v66r cass., 3 juni 1976,
Bull. en PAsiO., 1976, I, 1070.
Tucht. - Beslissing van de tuchtraad
van de balies van het rechtsgebied van
een hof van beroep. - Voorziening in
cassatie van de betrokken advocaat. Voorziening gericht tegen de procureurgeneraal bij dit hof van beroep. - Orde
van advocaten kan noch verweerster
noch tussenkomende partij voor het
Hof van Oassatie zijn.
Oonclusie van Procureur-g·eneraal Delange, v66r cass., 3 juni 1976,
Bull. en PAsiC., 1976, I, 1070.

ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN
CASSATIE.
Uitdrukkelijke afstand in burgerlijke
zaken door een advocaat bij het Hof van
Oassatie. - Geen verplichting voor hem
een bijzondere volmacht te hebben.
Noot, getekend J.V., onder cass.,
5 februari 1976, Ar1·. cass., 1976,
blz. 662.

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.

AFSTAND.
Burgerlijke zaken. - Uitdrukkelijke
afstand door een advocaat bij het Hof
van cassatie. - Geen verplichting voor
hem een bijzondere volmacht te hebben.
Noot, getekend J.V., onder cass.,
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15 februari 1976, Arr. cass., 1976,
662.

ARBEIDSONGEVAL.
Slachtoffer door zijn ondernemingshoofd ter beschikking gesteld van een
ander ondernemingshoofd. Ongeval
veroorzaakt door een aangestelde van
het tweede ondernemingshoofd. - Aansprakelijkheid van dit laatste ondernemingshoofd geregeld door het gemeen
recht.
Noot 3, getekend L.-F. D., onder
cass., 3 maart 1971, A1·r. cass., 1971,
blz. 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.
Oonclusie van Advocaat-generaal
Krings, v66r cass., 28 januari 1975,
Ar1·. cass., 1975, blz. 596.
Blijvende arbeidsongeschiktheid.
Tijdelijke verergering. - Recht van de
getroffene. - Respectieve verplichtingen
van de verzekeraar en het Fonds voor
Arbeidsongevallen.
Oonclusie van Advocaat-generaal
Lenaerts, v66r cass., 9 april 1975,
Arr. cass., 1975, blz. 861.
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
Londen ondertekend en goedgekeurd bij
de wet van 9 januari 1953, artike1 VIII-5.
- Schade in Belgiii 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 schaclevergoeding.- Overeenkomstig artikel14,
§ 1, lid 3, van dezelfde wet van 3 juli 1967
wordt geen afbreuk geclaan aan de vordering van de getroffene.
Oonclusie van Eerste advocaat-generaal F. Dumon, v66r cass., 2 mei
1975, Arr. cass., 1975, bbl. 963;
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BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN.
Bedrieglijk onvermogen. - Bestanddelen van het misdrijf. - Schuldenaar
beroept zich op een rechterlijke beslissing
van delegatie op het loon en op de wettelijke gevolgen ervan om inbeslagneming
van zijn loon door een schuldeiser te
vermijden. - Deze omstandigheid aileen
is niet voldoende om een veroordeling
wegens bedrieglijk onvermogen te verantwoorden.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
A. Colard, v66r cass., 12 maart 1974,
Arr. cass., 1974, blz. 761.

BERUSTING.
Burgerlijke zaken. - Begrip.
Noot, get. F. D., onder cass., 7 december 1972, Arr. cass., 1973, blz. 342.

BETEKENING VAN EXPLOTEN.
Geadresseerde in het buitenland gevestigd. - Geadresseerde die in Belgie een
woonplaats heeft gekozen. - Betekening
aan de in Belgie gekozen woonplaats. Voorwaarden.
Noot, getekend E. K., onder cass.,
10 december 1971, Arr. cass., 1972,
blz. 361.

BELASTING.

BEVOEGDHEID EN AANLEG.

Gelijkheid van de Belgen voor de
belasting. - Begrip.
Conclusie van Advocaat-generaal
J. Velu, v66r cass., 20 november
1975, Bull. en PAsro., 1976, biz. 347.

Sociale zaken. - V olstrekte bevoegdheid. - Arbeidsgerechten. - Artikel 583
van het Gerechtelijk W etboek. - Draagwijdte.
Noot, getekend H. L., onder cass.,
19 december 1973, A1·r. cass., 1974,
blz. 453.

BEROEPSGEHEIM.
Advocaat. Geen verplichting tot
geheimhoudng ten overstaan van de
tuchtoverheden van de baJie.
Conclusie van Procureur-generaal Delange, v66r cass., 3 juni 1976 (Bull.
en PAsrc, 1976, I, 1070.
Advocaat. - Afgifte door een derde
aan een advocaat van een door zijn client
uitgegeven cheque en tijdens diens leven
gei'nd door een onbekende. Klacht
van een erfgenaam van de overleden
client wegens bedrieglijke verduistering.
- Perken binnen welke de advocaat het
beroepsgeheim mag aanvoeren.
Conclusie van Procureur-generaal Delange, v66r cass., 3 juni 1976 (Bull.
en PASIO., 1976, I, 1070.
Advocaat. Tuchtvervolgingen. Verklaringen die onder beroepsgeheim
werden afgelegd hetzij met gesloten
deuren voor de tuchtraad van beroep,
hetzij voor de Raad van de Orde of voor
de stafhouder. - Verklaringen waarvan
geen melding mag worden gemaakt in
een strafvervolging.
Conclusie van Procureur-generaal Delange v66r cass., 3 juni 1976, Bull.
en PAsrc., 1976, I, 1070.

BEWIJS.
Burgerlijke zaken. - Bewijsvoering.
- Verplichting voor elke gedingvoerende
partij de bewijsgronden waarover zij
beschikt voor te leggen. - Gerechtelijk
Wetboek, art. 871.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
20 november 1970, Ar1·. cass., 1971,
blz. 263.
Burgerlijke zaken. - Bewijsvoering.
- Voorlegging van stuklren waarin het
bewijs van een ter zake dien,end 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.
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Noot, getekend W. G., onder cass.,
20 november 1970, A1'1', cass., 1971,
biz. 263.
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 I, getekend W. G., onder cass.,
25 juni 1971, A1'1', cass., 1971,
biz. 1081.
Eed. - Burgerlijke zaken. - Getuigeneed. - Kenmerken en vorm van deze
eed onder de gelding van het Gerechtelijk
Wetboek.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
25 juni 1971, A1'1'. cass., 1971,
biz. 1081.
Eed. - Strafzaken. - Deskundigeneed. - Kenmerken en vorm van deze
eed.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
25 juni 1971, A1'1'. cass., 1971,
biz. 1081.
Overmacht. Begrip.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch', v66r cass.,
29 maart 1973, Bull. en PAsiC.,
1973, blz. 725.

BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE RECHTEN.
Politieke rechten. - Begrip. - « Publieke » rechten, geen passende benaming.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 22 oktober 1970, Bull. 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
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
3 mei 1974, A1·r. cass., 1974, blz. 967.
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Begrip.
Conclus1e van Eerste advocaat-generaal F. Dumon, v66r cass., 25 juni
1974, A?'r. cass., 1974, biz. 1196.
Betwistingen inzake rechten en verplichtingen van burgerlijke aard. Betekenis van deze uitdrukking in artikel 6, paragraaf 1, van bet Verdrag tot
bescherming van de Rechten van de
Mens en de fundamentele vrijheden.
Conclusie van Advocaat-generaal
J. Velu, v66r cass., 8 april 1976,
Bull. en PASIC., 1976, I, 871.

BURGERLIJKE
RING.

RECHTSVORDE-

Vordering van de burgerlijke partij
aanhangig bij de rechter die van de
strafvordering kennis heeft genomen. Vrijspraak.- Rechter die zich onbevoegd
verklaart om kennis te nemen van de
burgerlijke rechtsvordering. Draagwijdte van deze beslissing.
Noot, get. E.K., onder cass., 25 mei
1973, A?'r. cass., 1973, biz. 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, Arr. cass., 1971,
blz. 518.
Bevoegdheid. - Verenigde kamers. Burgerlijke zaken. - Voorwaarden.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
8 maart 1973, Bull. en PAsiO.,
1973, biz. 629.
Omvang. - Strafzaken. - Beslissing
tot onbevoegdverklaring op de strafvordering en op de burgerlijke rechtsvordering. - Voorziening in cassatie van het
openbaar ministerie. - Omvang van de
cassatie.
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Noot, get. P. M., onder cass., 29 rriei
1973, Arr. cass., 1973, blz. 945.
Rechtspleging in strafzaken. - Termijn waarbinnen de cassatievoorziening
moet worden ingesteld. - Gevolg van
overmacht.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
24 januari 1974, A?'1'. cass., 1974,
blz. 576.
Rechtspleging in burgorlijke zaken. Termijn waarbinnen de cassatievoorziening moet worden ingesteld. - Gevolg van overmacht.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
24 januari 1974, Ar1·. cass., 1974,
blz. 576.
Bevoegdheid. - Strafzaken. - vVanbedrijf ten laste gelegd van een magistraat in het arbeidshof of van een magistraat van een parket bij een dergelijk
hof. - Hof van Cassatie dat door de
Minister van Justitie van de zaak kennis
heeft genomen. - Indien daartoe grond
bestaat verwijst het Hof van cassatie
hetzij naar een onderzoeksmagistraat,
hetzij naar een hof van beroep.
Noot, getekend F.D., onder cass.,
26 april 1976, A1'1'. cass., 1976,
blz. 959.

CASSATIEMIDDELEN.
Strafzaken. - Middel ten betoge dat
er een reden van wraking bestaat tegen
een rechter die de bestrcden beslissing
heeft gewezen. Deelncming van de
rechter aan de beslissing die een essentiiile regel inzake rechtsbedeling schendt.
- Middel dat voor het eerst voor het
Hof kan worden voorgedragen.
Noot, getekend, J.V.,
13 oktober 1975, ArT.
biz. 191.

onder cass.,
cass., 1976,

DERDENVERZET.
Voorwaarden voor de ontvankelijkheid.
Conclusie
van.
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
24 januari 1974, Bull. en PAsio.,
1974, blz. 544.
Personen die derdenverzet mogen doen.
Conclusie

van

Procureur-generaal

Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
24 januari 1974, Bull. en PAsiO.,
1974, blz. 544.

DIENSTPLICHT.
Duur van de dienstplicht en voorwaarden om onder de wapenen te worden
gehouden na het verstrijken van de
normale diensttermijn.
Conclusie van Advocaat-generaal Ballet, v66r cass., 24 mei 1976, Btdl.
en PAsiO., 1976, I, 1014.

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED.
Artikel 302 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij artikel 16 van de wet
van 8 april 1965. Handhaving van
de verplichtingen van de ouders nopens
het onderhoud van de kinderen zoals zij
waren overeengekomen of vastgesteld.
Noot 5, getekend F.D., onder cass.,
28 juni 1971, A1T. cass., 1971,
blz. ll20.
Wederkerige rechtsvorderingen.
Aard van deze rechtsvorderingen.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
4 mei 1972, Bull. en PASIO., 1972,
blz. 806.
Rechtspleging. - Verzoek. - Begrip
en draagwijdte. Dagvaarding.
Begrip en gevolgen ten aanzien van de
eis.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
4 mei 1972, Bull. en PASIO., 1972,
blz. 806.
Grove belediging. - Arrest dat bf'slist
dat, buiten het geval van koppelarij, van
heimelijke verstandhouding of van een
bedrieglijke daad, elke tekortkoming in
de getrouwheid een grove belediging
oplevert. - Onwettelijkheid.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
29 maart 1973, Bull. en PASIO.,
1973, blz. 725.
Grove belediging. - Beledigend karakter dat niet uitsluitend voortvloeit uit
de intrinsieke tekortkoming in de uit
het huwelijk voortspruitende verplichtingen.
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Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
29 maart 1973, Bull. en PASIO.,
1973, blz. 725.
Grove belediging.- 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
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
29 maart 1973, BuU. en PASIC.,
1973, blz. 725.

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·r. cass., 1971,
blz. 1081.
Strafzaken. Deskundigeneed. Kenmerken en vorm van deze eed.
Noot 1, -getekend W. G., onder cass.,
25 jUJ.1.i 1971, A1·r. cass., 1971
blz. 1081.
Burgerlijke zaken. - Getuigeneed. Kenmerken en vorm van deze eed onder
de gelding van lwt Gerechtelijk Wetboek.
Noot l, getekend W. G., onder cass.,
25 juni 1971, Arr. cass., 1971,
blz. 1081.
Burgerlijke zaken.
Deskundigeneed. - Kenmerken en vorm van deze
eed onder de gelding van het Gerechtelijk
Wetboek.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
25 juni 1971, A1·r. cass., 1971,
blz. 1081.

EIGENDOM.
-

Misbruik van het recht van eigendom.
Begrip.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
10 september 1971, Arr. cass., 1972,
blz. 31.

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
Europese Economische Gemeenschap.
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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 malum 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
PASIO., 1971, blz. 392.
Europese Economische Gemeenschap.
- Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, artikel 177.- Geschil omtrent de uitlegging
van dit verdrag. - Geschil opgeworpen
in een voor het Hof van cassatie hangende
zaak. - V oorwaarde waaronder het Hof
van cassatie niet ertoe gehouden is het
geschil aanhangig te maken bij het Hof
van justitie 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 PAsiC.,
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, B~dl. en PASIC.,
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 bei'nvloed. - Concessie inzake alleenverkoop.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
11 maart 1971, Bull. en PASIC., 1971,
blz. 631.
Hof van justitie. Gezag van de
arresten van het Hofvan justitie, waarbij
beslist wordt over het beroep van de
Commissie om te doen vaststellen dat

1518

BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE VAN DE NOTEN.

een Lid-Staat zijn verplichtiugen niet
is pagekomen.
Conciusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
27 mei 1971, Bull. en PASIO., 1971,
biz. 886.
Norm van het gemeenschapsrecht in
strijd met een norm van het interne
recht.- Voorrang van de eerste.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
27 mei 1971, Bull. en PASIC., 1971,
biz. 886.
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.- Bepaling rechtstreeks van toepassing. Begrip.
Conciusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
27 mei 1971, Bull. en PASIO., 1971,
biz. 886.
Aard en kenmerken van de nieuwe
rechtsorde ingesteid bij de verdragen tot
oprichting van de Europese Gemeenschappen.
Conciusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
27 mei 1971, Bull. en PAsiO., 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 PAsiO., 1971,
blz. 886.

FAILLISSEMENT,
GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD.
Faillissement. - Koopwaren aan de
koper geieverd nadat deze door een vonnis failliet werd veridaard. - Terugvordering. - Ontbinding van de verkoop. Begrippen.
Conclusie van Advocaat-generaal
F. Dumon, v66r cass., 18 november
1971, Bull. en PASIC., 1972, biz. 262.
Wetboek van koophandel. - Gefailleerde. - Begrip.
Conciusie van Advocaat-generaal
F. Dumon, v66r cass., 18 november
1971, Bull. en PASIC., 1972, biz. 262.
Gerechtelijk akkoord. - Koopwaren
verzonden. - Terugvordering mogelijk
zolang « de overgave ervan niet is geschied in de roagazijnen van de bestemmeling ». - Faillissement. - Wetboek
van koophandel (wet van 18 april 1851),
artikei 568. - Koopwaren verzonden aan
een koopman die een verzoekschrift tot
het bekomen van een gerechtelijk akkoord heeft ingediend. Wetteiijke
bepaling buiten toepassing.
Conciusie van Advocaat-generaai
F. Dumon, v66r cass., 18 november
1971, Bull. en PASIC., 1972, biz. 262.
Gerechteiijk akkoord.
Verzoekschrift tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord. - Samenloop tussen aile
niet-bevoorrechte schuideisers van de
schuidenaar die het akkoord aanvraagt.
-Begrip.
Conciusie van Advocaat-generaal
F. Dumon, v66r cass., 18 november
1971, Bull. en PAsro., 1972, biz. 262.

Vennootschappen. Vennootschap
opgericht overeenkomstig de wetgeving
van een Lid-Staat. - Begrip.
Noot, get. W. G., onder cass., 19 januari 1973, Art·. cass., 1973, blz. 515.

Zekerheidstellingen gedurende de termijn van staking van betaling. - Zekerheidstellingen voor vroeger aangegane
schulden. - Nietige zekerheden.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
18mei 1973, Arr. cass., 1973, biz. 911.

Conflict tussen een rechtstreeks toepasselijke bepaiing van gemeenschapsrecht en een norm van nationaai recht,
o.m. een wet. - Voorrang van een dergeiijke bepaiing niet onderworpen aan
het bestaan van een interpretatieve wet.
Conciusie van Eerste Advocaat-generaal F. Dumon, v66r cass., 14 januari
1976, At·r. cass., 1976, biz. 547.

Voorwaarden waaronder de zekerheid
stellingen tot dekking van een debetsaido
van een rekening-courant van een gefailleerde schuidenaar niet nietig zijn t.a.v.
de termijn van staking van betaiing.
Conclusie van Procureur-generaai
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
18 mei 1973, At·r. cass., 1973, blz. 911.
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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.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
16 mei 1974, Bull. en PASIO., 1974,
blz. 954.

GEMEENTEEN
BELASTINGEN.

. PROVINCIE-

Gemeentebelasting op de niet bebouwde percelen begrepen in een niet vervallen
verkaveling. - Belasting niet van dezelfde aard als het patent.
Conclusie van Advocaat-generaal
J. Velu, v66r cass., 20 november
1975, Bull. en PAsiC., 1970, I,
blz. 347.
Gemeentebelasting op de niet bebouwde percelen begrepen in een niet vervallen
verkaveling. Ontheffing ten gunste van
nationale en plaatselijke maatschappijen
voor volkswoningbouw. - Heeft enkel
betrekking op de bouwmaatschappijen
tot nut van het algemeen.
Conclusie van Advocaat-generaal
J. Velu, v66r cass., 20 november
1975, Bull. en PAsw., 1970, I,
blz. 347.
Aanslagbiljet.- Vorm.
Noot 1 getekend E.K., onder cass.,
24 oktober 1975, Arr. cass., 1976,
blz. 254.

GENEESKUNST.
Artsenijbereidkunde. - Officina's die
voor het publiek mogen worden opengesteld. - Koninklijk 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.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Mahaux, v66r cass., 11 mei
1973, Arr. cass., 1973, blz. 832.
Orde van geneesheren. -

Raad van
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beroep. - Samenstelling.
Emeritus
raadsheer in het hof van beroep, lid van
de raad. - Wettelijkheid.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meerscb, v66r cass.,
8 juni 1973, Arr. 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.
Beslissu1.gen 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, An·. cass., 1975,
blz. 1084).

GERECHTSKOSTEN.
Strafzaken. - Landloperij. -Wet van
27 november 1891, gewijzigd op 16 augustus 1971, artikel 16bis.- 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.,
16 november 1971, Arr. 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, A1·r. cass., 1974,
blz. 1032.

GRONDWET.
Artikel 25bis. 'l'oekenning 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 PAsw., 1971,
blz. 886.
Artikel 7.- Draagwijdte.
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Noot, getekend E. K., onder cass.,
7 maart 1975, Arr. cass., 1975,
biz. 764.
Gelijkheid van de Beigen voor de wet.
- Begrip.
Conciusie van Advocaat-generaai
J. Veiu, v66r cass., 20 november
1975, Bull. en PAsro., 1976, biz. 347.
Geiijkheid voor de wet. - Begrip.
Conciusie van Eerste Advocaat-generaai F. Dumon, v66r cass., 14 januari 1976, Arr. cass., 1976, biz. 547.

HERHALING.
Veroordeling wegens een misdrijf omschreven in het Strafwetboek. - Later
misdrijf gepieegd met overtreding van
een bijzondere wet. - Deze wet. regelt
de herhaiing slechts voor de daarm o~
schreven misdrijven. - Gevallen waarm
de bepaiingen van hoofdstuk V van
Boek I van het Strafwetboek toepasselijk blijven.
Noot 2, getekend E. K., onder cass.,
4 juni 1974, A1·r. cass., 1974,
biz. 1096.
Veroordeiing wegens overtreding -:an
een bijzondere wet houdende vasts.tellmg
van bijzondere regeis inzake herhalmg.Latere overtreding van dezeifde bijzondere wet gepieegd na verioo~ van de
bijzondere termijn van herhalmg, doch
binnen de termijn van de gewone herhaling. - Bepalingen van hoofdstnk V,
boek 1 van het Strafwetboek.
Noot, getekend A. B., onder cass.,
23 juni 1975, A1'1', cass., 1975,
biz. 1132.

HERROEPING

VAN

HET

het hoger beroep en van de regels betreffende het gezag van gewijsde.
Noot 1, getekend E. K., onder cass.,
6 maart 1972, ATr. cass., 1972,
biz. 625.
Burgerlijke zaken. - Middei in de akte
van hager beroep uiteengezet. -:- .Appe~:
Iant niet verschenen. - Beshssmg biJ
verstek gewezen. Rechter niet verplicht op dit middel te antwoorden.
Noot, get. F.D., onder cass., 7 december 1972, ATr. cass., 1972, biz. 339.
Strafzaken. Termijn waarbinnen
hoger beroep moet worden ingesteid. Gevoig van overmacht.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
24 januari 1974, ATr. cass., 1974,
biz. 576.
Burgerlijke zal~en. - Aide van. ?~ger
beroep.- TermiJn voor de verschiJnmg.
- Termijn van acht dagen. - Berekening.
Noot, getekend P. M., onder cass.,
8 februari 1974, A1'1'. cass., 1974,
biz. 619.
Strafzaken. - Beslissing waarbij de
zaak sine die wordt uitgesteid. - Besiissing over een feiteiijke kwestie of een
rechtskwestie. Beslissing waartegen
hager beroep kan worden ingesteid.
Noot, getekend A. B., onder cass.,
27 mei 1975, A1·1'. cass., 1975,
biz. 1021.
V erstek van een partij. - Bevoegdheicl
van cle rechter om de grond van de zaak
te onderzoeken. - Onclerscheid.
Noot 2 en 3, getekend E.K., onder
cass., 16 januari 1976, A1'1'. cass.,
1976, biz. 577.

GE-

WIJSDE.
On tvankeiijkheidsvoorwaarclen.
Conciusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
16 mei 1974, Bull. en PAsro., 1974,
biz. 961.

HOGER BEROEP.
Gewijscle. - Gezag -:an gewijsde. Strafzaken. - Devoiut1eve kracht van
het hager beroep. - Interferentie van cle
regels inzake cle clevoiutieve kracht van

HOOFDELIJKHEID.
Aansprakelijkheicl uit overeenkomst.
Aansprakelijkheicl buiten overeenkomst. - Gemeenschappelijke fout van
verscheiclene partijen. Hoofdelijke
aansprakeiijkheicl.
Conciusie
van
Advocaat-generaal
F. Dumon, v66r cass., 15 februari
1974, A1'1'. cass., 1974, biz. 661.
Kan uit een algemeen rechtsbeginsel
voortvioeien.
Conclusie
van
Advoraat-generaal
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F. Dumon, v66r cass., 15 februari
1974, Arr. cass., 1974, blz. 661.
Zaken van koophandel. - Meer dan
een schuldenaar. - Begrip.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
F. Dumon, v66r cass., 15 februari
1974, A1·r. cass., 1974, blz. 661.

HUUR VAN GOEDEREN.
Pacht. - Artikel 7 van de wet tot
beperking van de pachtprijzen, vervat
in artikel III vrtn de wet van 4 november
1969. - Concessie. - Begrip.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
16 mei 1974, Bull. en PAsiO., 1974,
blz. 954.
-

Pacht. - Landbouw. - Exploitatie.
Begrip.
Noot, getekend E.K., onder cass.,
28 november 1975, Ar1·. cass., 1976,
blz. 406.

HUUR VAN WERK.
Huur van diensten. - Aannemingscontract. - Oprichting van een gebouw.
- Tienjarige aansprakelijkheid van de
architect en de aannemer. (( Grote
werken "· - Begrip.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
18 oktober 1973, Arr. cass., 1974,
blz. 202.
Huur van diensten. - Aam1.emingscontract. - 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, Arr. cass., 1974,
blz. 202.
Huur van diensten. - Aannemingscontract.- Oprichting van een gebouw.
- Gebrek in de bouw. - Gebrek in de
grote 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, Arr. cass., 1974,
blz. 202.
Huur van diensten. - Aannemingscontract. - Oprichting van een gebouw.
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- Gebrek in de bouw. - Gebrek in de
grote werken. - Aanvaarding. - Aanvaarding dekt de aansprakelijld1eid van
de architect en de aannemer niet, ongeacht of de gebreken zichtbaar dan wel
verborgen zijn.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
18 oktober 1973, Ar1·. 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 (( grote werken » worden aangetast.
- Aanvaarding. - Aanvaarding dekt de
aansprakelijlmeid van de architect en de
aannemer niet.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
18 oktober 1973, Arr. cass., 1974,
blz. 202.
Huur van diensten. - Aannemingscontract.- Oprichting van een gebouw.
- Tienjarige aansprakelijld1.eid van de
architect en de aannemer. ((Grote
werken ». - Burgerlijk Wetboek, artikelen 1792 en 2270. - Bepalingen die de
openbare orde raken.
Noot, getekend Vv. G., onder cass.,
18 oktober 1973, Ar1·. 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, Ar1·. cass., 1974,
blz. 524.

INDEPLAATSSTELLING.
Persoonlijke indeplaatsstelling. -Begrip en gevolgen.
Conclusie 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
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roedeeigenaar ten kohiere rooet worden
gebracht. (Burgerlijk Wetboek, artt. 873
en 1863.)
Noot 1 en 2, getekend E. K., onder
cass., 8 september 1970, Arr. caBS.,
1971, biz. 24.
Wetboek van de inkorostenbeiastingen. - Voorheffingen. - Toerekening en
teruggave van de voorheffingen. - Roerende voorheffingen ingehouden op de
inkomsten uit aandelen of deien van een
naaroioze vennootschap of op haar inkorosten uit beiegde kapitaien. - Boekjaar met verlies afgesioten. - Onroogelijkheid oro genoemde inkorosten van
beiastbare winsten af te trekken. (Wetb.
inkorostenbel., artt. 111, 153, 164, 191,
192, 198 en 205.)
Conciusie van Advocaat-generaal
Delange, v66r cass., 16 december
1971, Bull. en PAsiO., 1972, biz. 373.
Personen- en ven:nootschapsbeiasting.
- Belastbare winsten. - Aankoop van
gronden. - Bedragen gebruikt tot uitbreiding van het bedrijf. - Beieggingswaarde. - Afschrijving. -Basis voor de
berekening.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
Krings, v66r cass., 26 juni 1974,
Arr. cass., 1974, blz. 1208.
Diverse inkomsten. - Beheer van het
privaat verroogen.- Goederen die kunnen beheerd worden in de zin van artikel 67, 1°, van het Wetboek van de
Inkorostenbelastingen.
Conclusie van Advocaat-generaal
Krings, v66r cass., 24 oktober 1975,
Arr. cass., 1976, biz. 244.
Diverse inkorosten. Beheer van
een privaat verroogen. - Begrip.
Conclusie van Advocaat-generaal
Krings, v66r cass., 24 oktober 1975,
A1T. cass., 1976, blz. 244.
Diverse inkorosten. - Inkorosten uit
verrichtingen of speculaties, zelfs
occasioneel. - Begrip.
Conclusie van Advocaat-generaal
Krings, v66r cass., 24 oktober 1975,
A1·r. cass., 1976, blz. 244.
Aanslagbiljet. - Vorm.
Noot, getekend E.K., onder cass.,
24 oktober 1975, Arr. cass., 1976,
blz. 254.
Wettelijke hypotheek. - Inschrijving
van de wettelijke hypotheek tot waar-

borg van directe en bijkoroende beiastingen. Gevolgen voor de verkoop
van het onroerend goed die v66r de
inschrijving heeft plaatsgehad, doch niet
is overgeschreven.
Conclusie van Advocaat-generaal
Krings, v66r cass., 28 roei 1976,
Arr. cass., 1976, blz. 1074.
Uitlegging van de belastingwet. Methode oro deze uit te leggen.
Noot, getekend E.K., onder cass.,
3 jmli 1976, A1·r. cass., 1976, blz. 1097.

INTERNATIONALE VERDRAGEN.
Insteroroing met een internationaai
verdrag door nliddei van een handeiing
van de wetgevende roacht. - Handeiing
die niet de uitoefening is van een wetgevende taak.
Conciusie van Procureur-generaai
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
27 roei 1971, Bull. en PASIO., 1971,
biz. 886.
Con:fl.ict tussen een internrechtelijke
norm en een bij verdrag bepaaide
internationaalrechteiijke norm die rechtstreekse gevolgen heeft in de interne
rechtsorde. - Voorrang van de bij het
verdrag vastgestelde regel.
Conclusie van Procureur-generaai
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
27 roei 1971, Bull. en PASIC., 1971,
blz. 886.
Bepaiing rechtstreeks toepasselijk in
de interne rechtsorde. - Begrip.
Conclusie van Procureur-generaai
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
27 roei 1971, Bull. en PASIC., 1971,
blz. 886.
Belgisch- Duitse overeenkorost van
30 juni 1958, goedgekeurd bij de handeling van de wetgevende roacht van
10 augustus 1960. - Draagwijdte van
artikel15.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
4 roei 1972, Bull. en PASIC., 1972,
biz. 806.
Gegevens die door de nationaie rechter
roogen in aanroerking genoroen worden
voor de uitiegging van het verdrag.
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Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
4 mei 1972, Bull. en PASIC., 1972,
blz. 806.
Internationaal verdrag nopens het
wegverkeer, ondertekend te Geneva op
19 september 1949 en goedgekeurd bij
handeling van de wetgevende macht van
1 april 1954.- Artikelen 1, paragraaf 2,
4 en 24. - Bepalingen hebben betreklcing
op bestuurders in internationaal verkeer
en niet op vreemdelingen.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Delaage, v66r cass., 10 juni
1974, Bull. en PASIC., 1974, blz. 1033.
V erdrag tussen Belgie 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-generaal Delange, v66r cass., 10 juni
1974, Bull. en PAsrc., 1974, blz. 1033.
Conflict tussen een rechtstreeks toepasselijke bepaling van conventioneel
internationaal recht of van gemeenschapsrecht die rechtstreeks toepasselijk
is en een norm van nationaal recht, o.a.
een wet. - V erplichting voor de hoven
en rechtbanken de norm van nationaal
recht buiten toepassing te Iaten. Voorrang van de bepaling van internationaal
recht of van gemeenschaps.recht niet
onderworpen aan het bestaan van een
interpretatieve wet.
Conclusie van Advocaat-generaal
F. Dumon, v66r cass., 14 januari
1976, Arr. cass., 1976, blz. 547.
Verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens en de fundamentele
vrijheden, artikel 6-1. - Betwisting inzake rechten en verplichtingen van burgerlijke aard. Betekenis van deze
uitdrukking.
Conclusie van Advocaat-generaal
J. Velu, v66r cass., 8 april 1976,
Bull. en PASIC., 1976, I, 871.
Verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens en de fundamentele
vrijheden, artikel 5. - Bepalingen die
geen verband houden met het onder de
wapenen houden van een burger overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
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Conclusie van Advocaat-generaal Ballet, v66r cass., 24 mei 1976, Bull.
en PAsiC., 1976, 1014.
Verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens en de fundamentele
vrijheden, artikel 7, I. - Beginsel van
de wettelijkheid van de misdrijven en
de straffen.
Conclusie van Advocaat-generaal Ballet, v66r cass., 24 mei 1976, Bull.
en PASIO., 1976, 1014.
Internationale overeenkomst betreffende het goederenverkeer per spoorweg
(C.I.M., artikel 31), op 25 februari 1961
te Bern ondertekend en goedgekeurd bij
de wet van 4 maart 1964. - Forfaitaire
beperking van de vergoeding door de
spoorweg verschuldigd in geval van
volledig of gedeeltelijk verlies van de
vervoerde goederen. - Gegroepeerd vervoer. Toepassing van de beperking
tot elk afzonderlijk beschouwd colli.
Conclusie van Procureur-generaal Delange, v66r cass., 3 juni 1976, Bttll.
en PAsiO., 1976, I, 1064.

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 PASIC., 1971,
blz. 631.

KOOPHANDEL.
Daad van koophandel. - Winstoogmerk. - Begrip.
Noot, get. W.G., onder cass., 19 januari
1973, A1·1·. cass., 1973, blz. 515.
Daad van koophandel. - Is het winstoogmerk een wezenskenmerk van de
daad van koophandel ?
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, A1T. cass., 1973, blz. 515.

LASTGEVING.
Fout door de lasthebber begaan binn.en
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de grenzen van de lastgeving. - Font
waarcloor de lastgever verbonclen is. Font die voor de lastgever geen vreemcle
oorzaak, toeval of overmacht kan zijn.
Noot, getekencl W. G., onder cass.,
24 januari 1974, At·r. cass., 1974,
blz. 576.
Omstancligheclen waarin de lastgever
aansprakelijk is voor de handelingen van
de lasthebber.
Noot, getekencl W. G., onder cass.,
24 januari 1974, Arr. cass., 1974,
blz. 576.

LEGER.
Geallieercle krijgsmachten. Overeenkomst tussen de bij het Noorcl-Atlantisch Verclrag aangesloten Staten, betreffencle de rechtspositie van hun krijgsmachten, op 19 juni 1951 te Lonclen
onclertekencl en goedgekeurcl bij de wet
van 9 januari 1953, artikel VIII-3. Wet van 3 juli 1967 betreffencle de schaclevergoecling voor arbeiclsongevallen,
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 vreemcle krijgsmacht van een van
de contracterende partijen en opgelopen
door een van de personen waarvan sprake
in artikel l van de wet van 3 juli 1967.Belgische Staat gehouclen tot « regeling >>
van de vorclering tot schaclevergoecling.
- Overeenkomstig artikel 14, § l, lid 3,
van clezelfcle wet van 3 juli 1967 worclt
geen afbreuk geclaan aan de vorclering
van de getroffene.
Conclusie van Eerste aclvocaat-generaal F. Dumon, v66r cass., 2 mei
1975, A1'r. cass., 1975, blz. 963.

LEVENSONDERHOUD.
Machtiging tot het ontvangen van
lonen. - Aarcl van deze maatregel. Gevolgen.
Noot, getekencl E. K., onder cass.,
14 september 1973, A1'r. cass., 1974,
blz. 40.
Vaclerschap en afstamming.- Wettig
kind. - V ordering tot betaling van een
bijclrage in het onderhoucl en de opvoecling van het kind van de moecler tegen
een andere man clan de wettige vader.

Noot, getekencl A. T., onder cass.,
6 juni 1975, At·t·. cass., 1975,
blz. 1066.

MEINEED.
Meineecl bij de boeclelbeschrijving voor
de vereffening en de verdeling van een
nalatenschap. - Begrip.
Conclusie van Eerste aclvocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass., 29 oktober 1973, Bull. en PAsrc., 1974,
blz. 2.21.

MIJNEN, GROEVEN EN GRAVERIJEN.
vVettelijke voorwaarden voor de tegemoetkoming van het Nationaal Waarborgfonds inzake kolenmijnschacle, wegens schacle aan bovengrondse eigenclommen veroorzaakt door de werken in een
kolenmijn.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
.24 januari 1974, Bull. en PAsrc.,
1974, blz. 544.
Veroorcleling van een concessiehoucler
van een kolenmijn wegens schacle aan
een bovengronclse eigendom. - Omstandigheclen waarin cleze veroorcleling op de
rechten van het Nationaal Waarborgfoncls inzake kolenmijnschade kan terugwerken en cleze benaclelen.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
24 januari 1974, Bttll. en PAsrc.,
1974, blz. 544.
Nationaal Waarborgfonds inzake lmlenmijnschade. - Statuut. - Beheersbevoegdheid. - Onderscheicl tussen het
Fonds A en het Fonds B. - Aanwending
van het bedrag van de bijdragen voor
beide fondsen.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Gaoshofvan der Meersch, v66r cass.,
.24 januari 1974, Bttll. en PAsrc.,
1974, blz. 544.

ONTEIGENING
NEN NUTTE.

TEN

ALGEME-

Minnelijke afstand door de eigenaar
aan de onteigenende overheid van een
onroerend goecl waarvan de onteigening
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ten aigemenen nutte is gedecreteerd. Gevoigen van deze afstand en rechten
van de onteigenende overheid ten aanzien van de huurders.
Noot 4 en 5, getekend V. D., onder
cass., 3 juni 1971, Arr. cass., 1971,
biz. 985.
Vervulling van de bij de wet voorgeschreven formaliteiten. - Nap;aan niet
beperkt tot de controie op de externe
wetteiijkheid. - 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.

tober 1973, Bull. en PAsro., 1974,
blz. 221.

OORLOG.
Oorlogstijd. -

Conclusie van Procureur-generaai
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
3 maart 1972, Arr. cass., 1972,
biz. 606.
Verzoek tot onteigening voigens de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden. -Wet van 26 juli 1962, artikel 5. - Controle die door de vrederechter moet worden uitgeoefend.
Conciusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
3 maart 1972, Arr. cass., 1972,
blz. 606.

ONVERDEELDHEID.
Boedelbeschrijving. - Doel, voorwerp
karakter en aard van deze altte.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass., 29 oktober 1973, Bull. en PASIC., 1974,
blz. 221.
Boedelbeschrijving voor de vereffening van de verdeling van een nalatenschap. - Goederen die door de partijen
bij de boedelbeschrijving moeten worden
aangegeven. - Aa:n inbreng of inkorting
onderworpen screnkingen.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass., 29 ok-

Begrip.

Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
9 november 1972, B1~ll. en PASIO.,
1973, blz. 237.
Vijandelijkheden in Belgie. - Draagwijdte en grenzen van de overmacht.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvau der Meersch, v66r cass.,
9 november 1972, Bull. en PASIO.,
1973, blz. 237.

Conclusie van Procureur-generaai
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
3 maart 1972, Arr. cass., 1972,
blz. 606.
Wet van 17 april 1835. -Wet van
26 juli 1962.- Nagaan of de bij de wet
voorgeschreven formaliteiten vervuld
zijn. - Uitsiuitende bevoegdheid van de
hoven en rechtbanken.
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OPENBAAR DOMEIN.
Begrip.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
16 mei 1974, Bull. en PASIC., 1974,
blz. 954.
-

Prive domein van openbare personen.
Begrip.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
16 mei 1974, Bull. en PAsw., 1974,
blz. 954.

OPENBAAR MINISTERIE.
Voorziening in cassatie tegen een
beslissing van het arbeidshof dat een
raadsheer in sociale zaken een partij
voor dat hof mag vertegenwoordigen
en verdedigen. - Ontvankelijkheid.
Conclusie van Advocaat-generaal Lenaerts, v66r cass., 29 november
1972, Arr. cass., 1973, blz. 310.
Strafzaken. - Burgerlijke rechtsvordering. Advies van het openbaar
ministerie.
Noot, getekend F. D., onder cass.,
3 december 1974, Arr. cass., 1975,
blz. 397.

OPENBARE DIENST.
Begrip.
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Conciusie van Procureur-generaai
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
22 oktober 1970, Bull. en PAsiC.,
1971, biz. 144.

verbintenissen uit overeenkomst. - Gemeenschappelijke fout. Hoofdelijke
aansprakelijkheid. Gemeenschappelijke fout. - Begrip.

Concessie. - Gelijkheid van degenen
die een beroep doen op die dienst. Grondwet, artikei 6 en 6bis. - Begrip.
Conciusie van Eerste advocaat-generaai
F. Duman, v66r cass., 30 januari
1976, Arr. cass., 1976, biz. 632.

Conciusie
van
Advocaat-generaal
F. Duman, v66r cass., 15 februari
1974, Arr. cass., 1974, blz. 661.

Noot 3, getekend E. K., onder cass.,
13 juni 1975, Arr. cass., 1975,
biz. 1090.

OPENBARE INSTELLING.
Administratieve overheid. -

Artikel 1134 Burgerlijk Wetboek. Bindende kracht van de overeenkomsten.
- Begrip.

Begrip.

Conciusie van Procureur-generaai
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
22 oktober 1970, Bull. en PAsiC.,
1971, biz. 144.
OPENBARE ORDE.
Arbeidsongevallenwet. - Bepalingen
van openbare orde.
Conciusie
van
Advocaat-generaal
Lenaerts, onder cass., 26 februari
1975, Arr. cass., 1975, biz. 729.
OVEREENKOMST.
Uitvoering van de verbintenis.
Bewijslast. Artikei 1315 van het
Burgerlijk W etboek.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
20 november 1970, Arr. cass., 1971,
biz. 263.
Zaken van koophandel. - Meer dan
een schuidenaar. - Hoofdelijkheid. Begrip.
Conciusie
van
Advocaat-generaal
F. Duman, v66r cass., 15 februari
1974, Arr. cass., 1974, biz. 661.
Aansprakelijkheid uit overeenkomst.
- Schade door respectieve fouten van
verscheidene partijen veroorzaakt. Aile partijen verplicht de schade jegens
de benadeelde volledig te vergoeden. Begrip. - Grondslag.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
F. Duman, v66r cass., 15 februari
1974, Arr. cass., 1974, biz. 661.
Aansprakelijkheid uit overeenkomst.
Schade door verscheidene partijen
veroorzaakt in de uitvoering van hun

RAAD VAN STATE.
Gezag van de vernietigende arresten
van de Raad van State.
Conciusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
22 oktober 1970, Bull. en PAsiC,,
1971, biz. 144.
Gezag van de arresten waarbij de
Raad van State een verzoek tot nietigverkiaring van een verordening wegens
machtsoverschrijding verwerpt.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
22 oktober 1970, Bull. en PASIC.,
1971, biz. 144.
Beroep tot nietigverkiaring van een
handeling van een administratieve overheid. - Rechtspleging v66r de afdeiing
voor administratieve zaken.
Conciusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
29 januari 1971, Arr. cass., 1971,
biz. 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.
- 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,
biz. 518.
Beslissing van de afdeiing voor administratieve zaken bij de Raad van State
geen kennis te nemen van een eis waarvan de kennisneming tot de bevoegdheid
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van de rechterlijke overheden behoort.
- Bevoegdheid van het Hof van cassatie.
- Bevoegdheid van het Hof van cassatie, waarbij een voorziening tegen een
dergeiijke besiissing 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 omkieed.
Conciusie van Procureur-generaai
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
29 januari 1971, Arr. cass., 1971,
biz. 518.
Onteigening ten aigemenen nutte. Wet van 17 april 1835. - Wet van
26 juli 1962. - N agaan of de bij de wet
voorgeschreven formaiiteiten vervuld
zijn. - Onbevoegdheid.
Conciusie 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. - V erplichting 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,
biz. 806.
Buitengewone rechtbanken. - Begrip.
Conclusie
van
Procureur-generaai
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
3 mei 1974, Arr. cass., 1974, biz. 967.

RECHTEN
GING.

VAN

DE

VERDEDI-

Tolk. - Beklaagde die de taal van de
rechtspleging niet machtig is. - Artikel 332 van het W etboek van strafvordering. Op straffe van nietigheid
voorgeschreven verplichting ambtshalve
een tolk te benoemen. - Toepasselijk op
aile 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.

1527

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
Strafzaken. - Strafrechter die twee
straffen heeft uitgesproken, respectieveIijk wegens een misdrijf uit onvoorzichtigheid en wegens een feit dat een gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg opievert,
hetgeen zeif als misdrijf strafbaar wordt
gesteld. - Gevolg van deze beslissing
op de burgerlijke rechtsvordering.
Conclusie van Procureur-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.
Conclusie 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 gesteid, maar beslist dat dit
misdrijf een bestanddeel van het misdrijf
uit onvoorzichtigheid vormt. - Gevolg
van deze door tegenstrijdigheid aangetaste beslissing op de burgerlijke rechtsvordering.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
18 september 1970, Arr. cass., 1971,
blz. 51.
Gezag van gewijsde. - Gezag van het
gewijsde door het Hof van justitie van
de Europese Gemeenschappen.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
27 mei 1971, Bull. en PASIO., 1971,
biz. 886.
Strafzaken. - Feit dat tegelijk een
gemeenrechtelijk misdrijf en een overtreding van de douane- en accijnswetten
oplevert. V eroordeling wegens het
tweede misdrijf na vrijspraak van de
eerste. - Wettelijkheid.
Noot 3, getekend P. M., onder cass.,
18 januari 1972, Arr. cass., 1972,
biz. 483.
Strafzaken. - Beslissing ten aanzien
van beklaagden. - Beslissing die geen
gezag van gewijsde heeft ten aanzien van
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mededaders of medeplichtigen, die later
vervolgd zijn.
Noot 3, getekend P. M., onder cass.,
18 januari 1972, Arr. cass., 1972,
biz. 483.
Gczag van gewijsde. Strafzaken.
-Hoger beroep.- Devolutieve kracht
van het boger beroep. - Interferentie
van de regels inzake de devoiutieve
krPcht van het boger beroep en de
regels betreffende het gezag van gewijsde.
Noot 1, getekend E. K., onder cass.,
6 maart 1972, Arr. cass., 1972,
biz. 626.
Strafzaken. - Strafrecbter, die twee
straffen beeft uitgesproken, respectievelijk wegens een misdrijf uit onvoorzichtigbeid en wegens een feit dat eeu gebrek
aan voorzicbtigbeid of voorzorg opievert
en zeif als misdrijf strafbaar is gesteid. Gevoig van deze beslissing op de burgerlijke recbtsvordering.
Conclusie van Procureur-generaal
Gansbofvan der Meersch, v66r cass.,
8 maart 1973, Bull. en PAsiC.,
1973, biz. 631.
Strafzaken. - Gezag van bet gewijsde
op de strafvordering. Gezag geldt
niet voor wat niet zeker is gewezen.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
8 maart1973, Bull.enPAsw., blz. 631.
Strafzaken. - Besiissing van de rechter, bij wie de strafvordering aanhangig
is, door tegenstrijdigheid aangetast. Geen gezag van gewijsde t.a.v. de burgerlijke rechtsvordering.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
8 maart 1973, Bitll. en PAsro.,
blz. 631.
Gezag van gewijsde. - Begrip.
Conclusie van Procureur-generaai
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
29 maart 1973, Bull. en PAsiC.,
1973, biz. 725.
Gezag van gewijsde. - Door een buibenlandse recbtbank regeimatig gewezen
vonnis betreffende de staat van de personen. - Vonnis dat in Belgie gezag van
gewijsde heeft. Voorwaarden.
Conclusie van Procureur-generaai
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
29 maart l\:!73, Bull. en PAsrc.,
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.
Conciusie van Procureur-generaal
Gansbof van der Meersch, v66r cass.,
3 maart 1972, Arr. cass., 1972,
biz. 606.
De rechters worden voor bet leven
benoemd. - Recbtvaardiging en draagwijdte van bet grondwettelijk beginsel.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meerscb, v66r cass.,
8 juni 1973, Arr. cass., blz. 972.
Verplichte inruststelling van de magistraat van de rechterlijke orde. - Voorwaarden voor een grondwettelijke verplicbte 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,
Verplichbe inruststelling van de rechter
en van de magistraat 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
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
8 juni 1973, Ar1·. cass., 1973, blz. 972.
Verplichte inruststelling van de rechter. - Emeritaat. - Gevolgen van het
emeritaat : emeritaatspensioen ; hoedanigheid en titel van emeritus magistraat ;
alles wat aan zijn ambt verbonden is,
buiten het recht om te oordelen.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
8 juni 1973, Ar1·. cass., 1973, blz. 972.
Verplichte inruststelling van de magistraat van het openbaar ministerie. Emeritaat. - Gevolgen van het emeritaat : emeritaatspensioen ; hoedanigbeid
en titel van emeritus magistraat, bij de
wet aan de magistraat van het openbaar
ministerie toegekend.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
8 juni 1973, Arr. cass., 1973, biz. 972.
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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.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
3 mei 1974, Arr. cass., 1974, biz. 967.
Toezicht op de overeenstemming van
de wet met de Grondwet.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
3 mei 1974, A1-r. cass., 1974, biz. 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.
Overeenstemming van deze
koninklijke besluiten met de Grondwet,
qe rechtstreeks toe te passen regels van
internationale verdragen, de wetten en
de decreten van de cultuurraden. Toezicht van de hoven en recbtbanken.
- Doel, aard en omvang.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal F. Duman, v66r cass., 25 juni
1974, Ar1·. cass., 1974, biz. 1196.
vVanbedrijf buiten de uitoefening van
zijn ambt gepleegd door een zittend of
staand magistraat van een hofvan beroep
of van een arbeidshof. - W etboek van
Strafvordering, artikel 479, 481 en 482.
- Hof van cassatie neernt van de zaak
kennis na overzending van de stukken
door de Minister van Justitie.- Indien
daartoe grand bestaat, verwijst het
Hof van cassatie naar een onderzoeksmagistraat, hetzij naar een hof van
beroep van buiten het rechtsgebied waar
de betrokken magistraat zijn ambt uitoefent.
Noot, getekend F.D., onder cass.,
26 april 1976, A1·r. cass., 1976,
biz. 959.

RECHTERLIJKE

ORGANISATIE.

Gerechtelijke ambten. Onverenigbaarheden. - Verbod de verdediging van
de partijen te voeren en hun consult
te geven toepasselijk op de raadsheren en
rechters in sociale zaken.
Conclusie van Advocaat-generaal Lenaerts, v66r cass., 29 november
1972, Arr. cass., 1973, biz. 310.
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Samenstelling van het rechtscollege.Tergelijkertijd rechter en partij in eenzelfde zaak zijn is verboden.
Noot, getekend J.V., onder cass.,
13 oktober 1975, A1·r. cass., 1976,
biz. 191.

RECHTSBEGINSELEN
MENE).

(ALGE-

Continu'iteit van de openbare dienst.
- Algemeen rechtsbeginsel.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
22 oktober 1970, Bull. en PAsiO.,
1971, biz. 144.
Geen terugwerking van de wet. Algemeen rechtsbeginsel.
Conclusie
van
Procureur-generaai
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
22 oktober 1970, Bull. en PAsiC.,
1971, biz. 144.
Rechtsmisbruik. - Algemeen rechtsbeginsel.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
10 septelll.ber 1971, Arr. cass., 1972,
biz. 31.
Rechtsmisbruik. - Begrip.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
10 september 1971, Arr. cass., 1972,
blz. 31.
Verbod uitspraak te doen over niet
gevorderde zaken. - Burgerlijke zaken.
- Draagwijdte en toepassing van dit
beginsel.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,·
4 lilei 1972, Bull. en PAsiC., 1972,
biz. 806.
Schade. Gemeenschappelijke font
van verscheidene personen. - Hoofdelijke aansprakelijkheid. Algemeen
rechtsbeginsel.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
F. Duman, v66r cass., 15 februari
1974, A1·r. cass., 1974, biz. 661.
Verbod op iema:n.d dwang nit te oefenen. - Draagwijdte.
Noot, getekend E. K., onder cass.,
7 maart 1975, Arr. cass., 1975,
blz. 764.
Tegelijkertijd

rechter

en partij

in
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eenzelfde geding zijn is verboden. Algemeen rechtsbeginsel.
Noot getekend J.V., onder cass.,
13 oktober 1975, Arr. cass., 1976,
blz. 191.
Rechtsbeginsel gesteund op de banden
van het bloed. - Rechten, verplichtingen, verboden en beletselen die uit dat
rechtsbeginsel voortvloeien. - Bezoekrecht van de grootouders o.a.
Noot, getekend F.D., v66r cass.,
4 maart 1976, Ar1·. cass., 1976,
blz. 767.

RECHTSVORDERING.
Burgerlijke zaken. - Voorwerp.
Begrip.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
4 mei 1972, Bull. en PAsiC., 1972,
blz. 806.
Eis in rechte.- Burgerlijke zaken.Oorzaak. - Begrip.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
4 mei 1972, Bull. en PAsw., 1972,
blz. 806.
Voorwerp van de
gevorderde zaken. Noot 3, getekend
13 juni 1975,
blz. 1090.

vordering over niet
Begrip.
E. K., onder cass.,
Arr. cass., 1975,

Proceshandeling. - Exceptie van nietigheid van een proceshandeling.- Toepassingsgebied van de artikelen 860 en
volgende van het Gerechtelijk Wetboek.
Noot, getekend J.V., onder cass.,
13 oktober 1975, Arr. cass., 1976,
blz. 191.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.
Burgerlijke zaken. - Middel in de akte
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., 1973, blz. 339.

REKENHOF.
Rekenplichtige tegenover de Staatskas.

- Grondwet, artikel 116. - Bevoegdheid van het Rekenhof. - Begrip.
Conclusie van Eerste Advocaat-generaal F. Dumon, v66r cass., 16 oktober 1975, Bttll. en PASIO., 1976, I,
204.
Grondwet, artikel ll6. - Rekenplichtige tegenover de Staatskas. - Begrip.
- Toezicht en controle van het Rekenhof zonder dat zulks bij een wet is voorgeschreven.
Conclusie van Eerste Advocaat-generaal F. Dumon, v66r cass., 16 oktober 1975, Bull. en PAsiO, 1976,
I, 204.
Grondwet, artikel 116. - N ationaal
pensioenfonds voor mijnwerkers. - Administrateur-generaal van dit fonds. Rekenplichtige tegenover de Staatskas
in de zin van artikel ll6.
Conclusie van Eerste Advocaat-generaal F. Dumon, v66r cass., 16 oktober 1975, Bull. en PAsiO., 1976,
I, 204.
Grondwet, artikel 116. Rekenplichtige tegenover de Staatskas. Staatskas, openbare gelden. - Begrippen.
Conclusie van Eerste Advocaat-generaal F. Dumon, v66r cass., 16 oktober 1975, Bull. en PAsiO., 1976, I,
204.

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, Arr. cass., 1973, blz. 911.

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN.
Beschikbaar gedeelte tussen echtgenoten. - Gebruikmaking van een tussenpersoon.- Vermoeden van artikel 1100
van het Burgerlijk Wetboek. - Uitlegging. - Toepassingsgebied.
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Conclusie van Eerste advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass., 4 april
1974, Bull. en PAsw., 1974, blz. 802.
SOCIALE ZEKERHEID.
Ziekte- en invaliditeitsverzekering. 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
1971,Bull. en PASIO., 1971, blz. 1001.
Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Wet van 9 augustus 1963, artikel 70, § 2.
- Verzekeringsinstelling die geheel of
gedeeltelijk de hospitalisatiekosten van
de getroffene van een ongeval heeft betaald. - V ordering tot indeplaatsstelling
tegen de derde die voor het ongeval aansprakelijk is. - Voorwaarden en modaliteiten.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Mahaux, v66r cass., 21 juni
1971,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, Arr. 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, Arr. 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., 11 juni 1974,
Arr. cass., 1974, blz. 1119.
Mijnwerkers. - Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers. - Opdrachten.
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Conclusie van Eerste advocaat-generaal F. Dumon, v66r cass., 16 oktober 1975, A1·r. cass., 1976, blz. 215.
Mijnwerkers. - Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers. - Administrateur-generaal van dit Fonds. Opdrachten.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal F. Dumon, v66r cass., 16 oktober 1975, Arr. cass., 1976, blz. 215.
SPOORWEGVERVOER.
Internationaal goederenverkeer per
spoorweg. Internationale overeenkomst van Bern van 25 februari 1961
(C.I.M., art. 31), goedgekeurd bij de wet
van 4 maart 1964. - Forfaitaire beperking van de verg~eding door de spoo~
weg verschuldigd 1n geval van volled1g
of gedeeltelijk verlies van de vervoerde
goederen. Gegroepeerd vervoer.
Toepassing van de beperl~ing tot elk
afzonderlijk beschouwd colh,
Conclusie van Procureur-generaal Delange, v66r cass., 3 juni 1976, Bull.
en PASIO., 1976, I, 1064,
STEDEBOUW.
Wet van 29 maart 1962, art. 65.
Vordering tot herstel. - Aard van de
beslissing.
Conclusie van Advocaat-generaal Lenaerts, v66r cass., 9 maart 1976,
A1·1·. cass., 1976, blz. 784.
Wet van 29 maart 1962, artikel 70bis.
- Gemeentebelasting op de niet bebouwde percelen begrepen in een niet vervallen
verkaveling. Ontheffing t.~n gunste
van de nationale en plaatsehJke maatschappijen voor volkswoningbouw. He eft enkel betrekking op de bouwmaatschappijen tot nut van het algemeen.
Conclusie van Advocaat-generaal
J. Velu, v66r cass., 20 november
1975, Bull. en PAsiC., 1975, I, 347.
STRAF.
Eendaadse samenloop. -

Begrip.

Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
18 september 1970, Arr. cass., 1971,
blz. fll.
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Materiele samenloop. - Begrip.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
18 september 1970, Arr. cass., 1971,
blz. 51.
Artikel 65 van het Strafwetboek. Bepaling die de strafrechter verplicht
slechts een enkele straf uit te spreken
wanneer een gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg, dat als misdrijf strafbaar
wordt gesteld, een bestanddeel van een
misdrijf uit onvoorzichtigheid vormt.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
18 september 1970, Ar1·. cass., 1971,
blz. 51.
Artikel 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 gestelrl, een bestanddeel vormt van een
misdrijf uit onvoorzichtigheid.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
8 maart 1973, Bull. en PAsw.,
1973, blz. 692.

TAALGEBRUIK.
Tolle - Beklaagde die de taal van de
rechtspleging niet machtig is. - Artikel 332 van het W etboek van strafvordering. Op straffe van nietigheid
voorgeschreven verplichting ambtshalve
een tolk 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,
blz. 638.
Franse taal. - Nederlandse taal. Burgerlijke zaken.- Artikel 7, § 1, van
de wet van 15 juni 1935. - Geen onderscheid naargelang de partijen fysieke dan
wel rechtspersonen zijn.
Noot, getekend A. T., onder cass.,
14 mei 1976, A1T. cass., 1976,
blz. 1024.
Franse taal. - N ederlandse taal. Burgerlijke zaken. - Partijen die voor
een van de in de artikelen 2 en 3 van de
wet van 15 juni 1935, bedoelde rechtbanken overeenkomstig artikel 7, § l,

van die wet, eenstemmig vragen dat de
rechtspleging in het Frans wordt voortgezet. - Beslissing die weigert in te gaan
op het verzoek. - Beslissing die niet
vatbaar is voor hoger beroep, doch wel
voor cassatieberoep.
Noot, getekend A.T., onder cass.,
14 mei 1976, An·. cass., 1976,
blz. 1024.

TERUGVORDERING.
Terugvordering waarvan sprake in
artikel 20, 5°, van de wet van 16 december 1851 houdende herziening van de wet
over de hypotheken. - Laatste lid van
dit artikel luidt als volgt : « In de wetten
en gebruiken van de koophandel betreffende de terugvordering wordt niets
gewijzigd )). Draagwijdte van deze
wettelijke bepaling.
Conclusie van Advocaat-generaal
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, 5°. Begrippen.
Conclusie van Advocaat-generaal
F. Dumon, 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. - Wetboek 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.

TERUGVORDERING VAN HET
ONVERSCHULDIGD BETAALDE.
Vrijwillige betaling van een verjaarde
schuld. - Geen eis tot terugvordering
van het betaalde.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass.,
25 september 1970, Ar1·. cass., 1971,
blz. 78.

BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE VAN DE NOTEN.
UITVOERBAARVERKLARING.
Door een buiteniandse rechtbank regelmatig gewezen vonnis betreffende de
staat van de personen. - Vonnis dat
gevolg heeft in Beigii:i ongeacht eike
uitvoerbaarverklaring, met uitsiuiting
van eike daad van tenuitvoerlegging op
-de goederen of van dwang op de personen.
Conciusie van Procureur-generaai
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
29 maart 1973, Bull. en PASIO.,
1973, biz. 725.
UITVOERENDE MACHT.
Bevoegdheden van de Koning.
Toekenningsbevoegdheid.
Conclusie van Procureur-generaai
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
9 november 1972, Bull. en PASIO.,
1973, biz. 237.
Bestuur. - Geen afwijking voor het
bestuur inzake aansprakelijkheid bniten
overeenkomst.
Conciusie van Procureur-generaai
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
9 november 1972, Bttll. en PASIO.,
1973, blz. 237.
Geen soevereiniteit.
Conciusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
9 november 1972, Bull. en PASIO.,
1973, biz. 237.
Koning. Bevoegdheden van de
Koning. Grondwet, artikei 78. Bevoegdheden aan de Koning toegekend
door bijzondere wetten krachtens de
Grondwet zeif uitgevaardigd. - Bijzondere wetten waardoor de uitoefenil1g van
de verordenende macht van de Koning
buiten de door artikel 67 van de Grondwet gesteide grenzen worden uitgebreid.
Conciusie
van
Procureur-generaai
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
3 mei 1974, Arr. cass., 1974, biz. 967.
Koning. Bevoegdheden van de
Koning. Grondwet, artikei 67. Verordenende bevoegdheid van de Koning voor de uitvoering van de wetten.
- Aard en grenzen van deze bevoegdheid.
Conciusie
van
Procureur-generaai
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
3 mei 1974, Arr. cass., 1974, biz. 967.
CASSATIE,
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Koning. Bevoegdheden van de
Koning. Grondwet, artikel 78. Bevoegdheden aan de Koning toegekend
door bijzondere wetten, luachtens de
Grondwet zelf uitgevaardigd. - Onderscheid.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal F. Dumon, v66r cass., 25 jcmi
1974, Arr. cass., 1974, blz. ll96.
VALSHEID EN GEBRUIK
VALSE STUKKEN.

VAN

Boedeibeschrijving voor de vereffening
en de verdeling van een nalatenschap.
- Partij in de boedeibeschrijving die
wetens naiaat een schenking onder
de Ievenden aan te geven, die zij vanwege
de erflater ontvangen heeft. - Boedelbeschrijving die een valsheid in openbare
geschriften is.
Conciusie van Eerste advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass., 29 oktober 1973, Bull. en PAsiC., 1974,
biz. 221.
VENNOOTSCHAPPEN.
Handeisvennootschap. In rechte
verschijnen in persoon. - Mogelijkheden.
Conciusie van Eerste advocaat-generaai Mahaux, v66r cass., 19 mei 1972,
Arr. cass., 1972, biz. 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, biz. 515.
Vereniging in deelneming.- Winsten
van de vereniging. - Aard van deze
winst op fiskaal gebied.
Noot, getekend E.K., onder cass.,
3 juni 1976, Ar1·. cass., 1976,
biz. 1097.
VERBINTENIS.
Forclusie. - Voorwaarden voor overmacht.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
24 januari 1974, Arr. cass., 1974,
blz. 576.
Overmacht. - Soevereine beoordeling
door de feitenrechter en toezicht van het
Hof.
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Noot, getekend W. G., onder cass.,
24 januari 1974, Arr. cass., 1974,
blz. 576.

VERJARING.
Burgerlijke zaken. - Bevrijdende verjaring. - Begrip.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass.,
25 september 1970, Arr. cass., 1971,
biz. 78.
Burgerlijke zaken. - Vrijwillige betaling van een verjaa1de 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 mt een
misdrijf. - Wet van 17 april 1878, artikel 24, 26 en 27. Rechtsvordering
verjaard na verloop van vijf jaren te
rekenen van de dag waarop het bij de wet
als misdrijf omschreven feit is gepleegd.
Rechtsvordering die niet v66r de
strafvordering kan verjaard zijn.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
28 oktober 1971, Bull. en PAsiC.,
1972, biz. 200.

VEROORDELING MET UITSTEL
EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING.
Uitstel van de tenuitvoerlegging van
de straffen. - Wet van 29 juni 1964,
artikel 8. - Rechtscolleges kunnen dit
uitstel gelasten bij de veroordeling tot
een of meer straffen van niet meer dan
drie jaar. Veroordeling tot een of
meer straffen. - Begrip.
Noot, · getekend F. D., onder cass.,
19 maart 197~, AT1'. cass., 1974,
blz. 794.

VERZEKERINGEN.
Verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Gestolen
voertuig.- Heling.- Heier uitgesloten
uit de verzekering.
·
Noot, getekend E. K., onder· cass.,
6 december 1971, A1'1'. cass., 1972,
blz. 342.

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Fout gepleegd door de lasthebbers of aangestelden van de werkgever. - Verzekeraar
tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever is voor het geheel
jegens de getroffenen aansprakelijk, zelfs
indien deze in dienst zijn van de werkgever.
Conclusie van Advocaat-generaal
Krings, v66r cass., 28 januari 1975,
ATr. cass., 1975, blz. 596.
Arbeidsongeval. - Ongeval op de weg
naar of van het werk. Ongeval te
wijten aan de fout van de aangestelde
van de werkgever van de getroffene. Aangestelde gedekt door de verzekering
tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever. - Subrogatoire
vordering van de verzekeraar-arbeidsongevallen tegen de verzekeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijld1eid van
de werkgevor. Grondslag van deze
vordering.
Conclusie van Advocaat-generaal
Krings, v66r cass., 28 januari 1975,
Arr. cass., 1975, blz. 596.
Verhaal van de verzekeraar op de
bestuurder die niet de verzekeringnemer
is, in geval van grove fout van deze
bestuurder. - Grondslag van dit verhaal.
Noot, getekend E.K., onder cass.,
28 november 1975, ATT. cass., 1976,
blz. 401.

VERZET.
Strafzaken. - Termijn waarbinnen het
verzet moet worden gedaan. - Gevolg
van overmaoht.
Noot, getekend 'vV. G., onder cass.,
24 januari 1974, AT1'. cass., 1974,
blz. 576.
Strafzaken. - Strafvordering. - Beslissing die de behlaagde bij verstek veroordeelt. - Verzet. - Eiser in verzet
verschijnt niet tijdens de voor de behandeling van het verzet gestelde terechtzitting. Verzet ongedaan verklaard
zonder dat het openbaar ministerie dit
heeft gevorderd. - W ettelijkheid.
Noot 2, getekend A. T., onder cass.,
15 oktober 1975, AT1'. cass., 1975,
blz. 224.

VONNISSEN EN ARRESTEN.
Burgerlijke zaken. -

V erschijning van
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een handelsvennootschap in persoon. Mogelijkheden.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Mahaux, v66r cass., 19 mei 1972,
Arr. cass., 1972, blz. 876.
Burgerlijke zaken. - Verschijning in
rechte. - Pleiten. - Onderscheid.
Conclu8ie van Eerste advocaat-generaal Mahaux, v66r cass., 19 mei 1972,
Arr. cass., 1972, biz. 876.
Door een buitenlandse rechtbank regelmatig gewezen vonnis betreffende de
staat van de personen. - Vonnis dat in
Belgiii gezag van gewijsde heeft. - Voorwaarden.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
29 maart 1973, Bull. en P.Asrc.,
1973, .biz. 725.
Door een buitenlandse rechtbank regelmatig gewezen vonnis betreffende de
staat van de personen. - Vonnis dat
gevoig heeft in Belgiii. - Voorwaarden.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
29 maart 1973, Bull. en P.ASIO.,
1973, · blz. 725.
Vordering van de burgerlijke partij
aanhangig bij de rechter die van de strafvordering kennis heeft genomen. Vrijspraak. - Rechter die zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van
de burgerlijke rechtsvordering. - Draagwijdte van deze beslissing.
Noot, get. E. K., onder cass., 25 mei
1973, Arr. cass., 1973, biz. 936.
Vordering tot verbetering. - Bestreden beslissing. - Voorwaarden voor de
ontvankelijkheid van de vordering.
Noot, getekend P. M., onder cass.,
25 februari 1974, Arr. cass., 1974,
biz. 697.
Strafzaken. - Burgerlijke rechtsvordering. Advies van het openbaar
ministerie.
Noot, getekend F. D;, onder cass.,
3 december 1974, Arr. cass., 1975,
biz. 397.
VOORLOPIGE HECHTENIS.
Bevel tot aanhouding. - Beslissing tot
internering door de raadkamer uitgesproken wegens feiten waarvan het bevel tot
aanhpuding meldbg maakt. - OnderCASSATIE, 1976. - 49.
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heeft niet meer te beslissen
over de handhavmg van de hechtenis.
Noot, getekend R. C., onder cass.,
23 december 1974, Ar1·. cass., 1975,
blz. 482.

Verdachte voorlopig van zijn vrijheid
beroofd en binnen vierentwintig uren
voor de onderzoeksrechter geleid. Verhoor van de verdachte door de onderzoeks;rechter, aangevangen v66r het verstrijken van de vierentwintig uren en
zonder 'onderbreking voortgezet, doch
beiiindigd 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, Arr. cass., 1976,
biz. 1021.
VOORRECHTEN
KEN.

EN HYPOTHE-

Voorrecht van de verkoper van bedrijfsuitrustingsmaterieel. - Samenioop
van dit voorrecht en van het voorrecht
van de schuldeiser die een pand heeft
op de handeiszaak.
Conclusie van Advocaat-generaal
Krings, v66r cass., 28 september
1972, Bull. en PAsrc., 1973, biz. 103.

W ettelijke hypotheek tot waarborg
van directe belastingen. - Inschrijving
van deze hypotheek. - Gevolgen voor
de verkoop van het onroerend goed die
v66r de inschrijving heeft plaatsgehad,
doch niet is overgeschreven.
Conclusie van Advocaat-generaal
Krings, v66r cass., 28 mei 1976,
Arr. cass., 1976, biz. 1074.
VOORZIENING IN CASSATIE.
Burgerlijke zaken. - Voorziening van
een handeisvennootschap. - Regelmatigheid van de lastgeving van de advocaat
bij het Hof van cassatie, die de eisende
vennootschap vertegenwoordigt. - Bewijs. - Onderscheid.
Conciusie van Eerste advocaat-generaal
Mahaux, v66r cass., 22 oktober 1971,
Arr. cass., 1972, biz. 196.
Termijn. - Strafzaken. - Bescherming van de maatschappij.- Verdachte
onder aanhoudingsbevel door de raad·
kamer ge'in.terneerd wegens feiten waar.
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van het bevel tot aanhouding melding
maakt. - Hoger beroep van de verdachte. - Kamer van inbeschuldigingstelling die, voordat zij zich over het
hoger beroep uitspreekt, de eiser in hoger
beroep in observatie stelt of die later
beslist deze inobservatiestelling te verlengen. ~ Voorziening tegen dit arrest
v66r de eindbeslissing. - Niet-ontvankelijkheid.
Noot, getekend R. C., onder cass.,
23 december 1974, Arr. cass., 1975,
blz. 482.
Tuchtzaken. W anneer heeft het
cassatieberoep opschortende kracht ?
Noot, getekend R. D., onder cass.,
12 juni 1975; Arr. cass., 1975,
blz. 1084. '
Termijn. Burgerlijke zaken. Beslissing of maatregel van inwendige
aard, als bedoeld in artikel 1046 van het
Gerechtelijk Wetboek. - Beslissing alvorens recht te doen.
Noot, getekend F.D., v66r cass.,
4 maart 1976, Arr. cass., 1976,
blz. 765.
Beslissingen waartegen een cassatieberoep kan worden ingesteld. - Burgerlijke zaken. - Beslissing of maatregel
van inwendige aard, als bedoeld ·in
artikel 1046 van het Gerechtelijk Wethoek.
Noot, getekend F.D., v66r cass.,
4 maart 1976, Arr. cass., 1976,
blz. 765.
Mstand. Burgerlijke zaken. Uitdrukkelijke afstand van een advocaat
bij het Hof van cassatie. - Geen verplichting van enige bijzondere volmacht
te doen blijken.
Noot, getekend J.V., onder cass.,
.5 februari 1976, Arr. cass., 1976,
blz. 662.
Personen bevoegd om zich in cassatie
te voorzien. - Tuchtzaken. - Beslissing
van de tuchtraad van de balies van het
rechtsgebied van een hof van beroep. Procureur-generaal bij dit hof en betrokken advocaat.
Conclusie van Procureur-generaal Delange, v66r cass., 3 juni 1976, Bull.
en PASIO, 1976, .I, 1070.
Personen tegen wie een cassatieberoep
kan worden ingesteld. - Beslissing van
de tuchtraad van de balies van het rechtsgebied van een hof van beroep.- Voor-

ziening in cassatie van de betrokken
advocaat. - V oorziening gericht .tegen
de procureur-generaal bij het hof van
beroep. - Orde van advocaten kan noch
verweerster noch tussenkomende partij
voor het Hof van cassatie zijn.
Conclusie van Procureur-generaal Delange v66r cass., 3 juni 1976, Bull.
en PAsiO, 1976, I, 1070.

VRIJHEID VAN VERENIGING.
Grondwet, artikel 20. - Grenzen van
de vrijheid van vereniging.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
3 mei 1974, Arr. cass., 1974, biz. 967.

WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK IN DE HANDEL VAN).
Inbreuken op het ministerieel besluit
van 8 december 1944 dat de houders van
drankgelegenheden de verplichting oplegt de· prijzen van de dranken aan te
plakken. - Toe te. passen straf.
Noot 1, onder cass., 20 januari 1976,
A1·r. cass., 1976, blz. 593.

WEGVERKEER.
Rijbewijs en leervergunning. -Internationaal verdrag nopens het wegyerkeer, ondertekend te Geneve op 19 september 1949 en goedgekeurd bij handeling van de wetgevende macht van 1 april
1954. - Draagwijdte.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Delange, v66r cass., 10 juni
1974, Bull. en PASIO., 1974, blz. 1033.
Rijbewijs en leervergunning. - Overeenkomst t.ussen Belgie 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-generaal Delange, v66r cass., 10 juni
1974, Bull. en PAsiO., 1974, blz. 1033 ..
Rijbewijs en leervergunning. - Persoon die in het vreemdelingenregister
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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, B~tll. en PAsro., 1974, blz. 1033.

WETTEN EN BESLUITEN.
Interpretatieve wet. Geen terugwerking, maar een wet die een geheel
vormt met de gei'nterpreteerde wet.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
22 oktober 1970, Bttll. en PASIO.,
1971, blz. 144.
Procedurewet. Onmiddellijk van
toepassing.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass ..
22 oktober 1970, Bull. en PAsro.,
1971, blz. 144.
Terugwerking. - Geen terugwerking
van de wetten en besluiten. - Begrip.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
22 oktober 1970, Bull. en PASIC.,
1971, blz. 144.
Bevoegdheidswet.- Wet onmiddellijk
van toepassing.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
22 oktober 1970, Bull. en PAsro.,
1971, biz. 144.
Reglementerende
of verordenende
macht van de Koning. - Begrip.
Conclusie van Advocaat-generaal Dumon, v66r- cass., 23 april 1971,
Arr. cass., 1971, blz. 786.
Dwingende wet. Schending. Sanctie op deze schending.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
25 juni 1971, A1·r. cass., 1971,
blz. 1081
Dwingende wet. - Begrip.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
25 juni 1971, Arr. cass., 1971,
blz. 1081.
Wet die de openbare orde raakt. Begrip.
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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 W etboek.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
25 juni 1971, Arr. cass., 1971,
blz. 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 daze nietigheid
gedekt is onder de gelding van het
Gerechtelijk Wetboek.
Noot I, getekend W. G., onder cass.,
25 juni 1971, Arr. cass., 1971,
blz. 1081.
Wet tot vaststelling van een exceptie
van nietigheid van een processtuk. V oorwaarden 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. - Wetten op
de bevoegdheid en de rechtspleging. Opeenvolgende wetten over de aanleg.
- Wet tot regaling van de ontvankelijkheid van het hoger beroep. - Gerechtelijk W etboek, artikel 3 en de wet van
10 oktober 1967 houdende dit wetboek,
oveJ•gangsbepalingen, artikel 4, derde lid,
en artikel 6. - Draagwijdte.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass., 10 februari 1972, Bull. en PAsiC., 1972,
blz. 532.
Koninklijk besluit van 5 oktober 1955
tot regaling 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, A1·r. cass., 1974,
blz. 525.
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Wetten inzake bijzondere bevoegdheden. - Besluiten door de Koning genomen krachtens een wet inzake bijzondere bevoegdheden. - Begrip.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
3 mei 1974, A1-r. cass., 1974, blz. 967.
Wetten inzake buitengewone bevoegdheden. - Besluiten door de Koning genomen krachtens een wet inzake buitengewone bevoegdheden. - Begrip.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
3 mei 1974, Arr. cass., 1974, blz. 967.
Wet van openbare orde. - Begrip.
Conclusie van Advocaat-generaal Lenaerts, v66r cass., 26 februari 1975,
Ar1·. cass., 1975, blz. 729.
Wet. - Afkondiging. - Begrip en
gevolgen.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal F. Dumon, v66r cass., 14 januari 1976, Arr. cass., 1976, blz. 547.
Beslissing van de wetgevende macht

houdencle bekrachtiging van een overeenkomst tussen de Staat en een particulier. - Geen wet in de zin o.a. van
de artikelen 608 en 1080 van het Gerechtelijk Wetboek.
Oonclusie van Eerste advocaat-generaal F. Duman, v66r cass., 30 januari 1976, A1T. cass., 1976, blz. 632.

WOONPLAATS.
Gekozen woonplaats. - Begrip.
Noot, getekend E. K., onder cass.,
10 december 1971, Arr. cass., 1972,
blz. 361.

WRAKING.
Beslissing van de gewraakte rechter
over de ontvankelijkheid van de vordering tot wraking. - Wet·telijkheid.
Noot, getekend E.K. onder cass.,
22 juni 1976, A1·r. cass., 1976,
blz. 1093.

PLECHTIGE OPENINGSREDEN
VAN HET HOF VAN CASSATIE

15 augustus 1869. - Examen des arrets rendus en chambres reunies en matiere
civile, depuis !'installation de la Cour.
De H. Procureur-generaal 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. Procureur-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'autonomie 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 interieure.
De H. Procureur-generaal Ch. Faider.
16 oktober 1882. - Le droit de petition.
De H. Procureur-genemal 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 Consti'Gution.
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.
1e oktober 1888. - Les anciens biens eccl6siastiques mis
nation.
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele.

a

la disposition de la

1e 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.
1e oktober 1891. - Separation des pouvoirs spirituel et tempore!.
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele.
1e oktober 1892. - Les lenteurs de !'administration de la justice civile.
De H. Eerste advocaat-generaal M.elot.
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.
1 9 oktober 1895. - De !'occupation comme mode d'acquisition de la propriete
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele.
1 e oktober 1896. - Les lois ouvrieres, leur raison d'etre, leurs resultats.
De H. advocaat-generaal Bosch.
1e 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-gen.eraal Ch. Mesdach de ter Kiele.
2 oktober 1899. - La presse sous le consulat et sous !'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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18 oktober 1902. - De !'institution d'un Conseil d'Etat en Belgique.
De H. Advocaat-generaal R. Janssens.
18 oktober 1903. -Des origines de !'article 340 du Code civil.
De H. Procureur-generaal R. Janssens.
1e oktober 1904. -LeComte de Neny et le Con.seil 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.
18 oktober 1906. - Nicolas Bourgoingne. Le droit international prive.
De H. Procureur-generaal R. Janssens.
18 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.
1 e oktober 1909. - Du fait a la Cour de cassation.
De H. Procureur-generaal R. Janssens.
18 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.
18 oktober 1912. - Une actualite juridique- Le nouveau Code civil suisse.
De H. Procureur-generaal Terlinden.
1 8 oktober 1913. - Les chambres reunies administrative (periode de 1869 a 1913).
De H. Procureur-generaal Terlinden.

Arrets en matiere civile, electorale

25 november 1918.- Seance solennelle de ren.tree.
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 belge depuis !'armistice.
De H. Procureur-generaal Terlinden.
18 oktober 1921. - Les chambres reunies- Arrets en matiere fiscale et criminelle
(periode de 1869 a 1921).
De H. Procureur-generaal Terlinden.
2 oktober 1922. - Cinquante annees de discours de rentree
de Belgique (1869 a 1922).
De H. Procureur-generaal Terlinden.
1e oktober 1923. - Un jubile.
De H. Procureur-generaal Terlinden.

a la Cour de cassation
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1e oktober 1924. - La lutte contre l'avortement- Le secret medical.
De H. Procureur-generaal Terlinden.
1e 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. Jottrand.
15 september 1930. - L'etablissement de la liberte.
De H. Eerste advocaat-generaal B. Jottrand.
15 september 1931.- De certaines dispositions garantissant la liberte.
De H. Eerste advocaat-generaal B. Jottrand.
15 september 1932.- Les juges d'un peuple libre.
De H. Eerste advocaat-generaal B. Jottrand.
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. Gesche.
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. Cornil.
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 overtredingen in zake van douanen en accijnzen
De H. Eerste advocaat-generaal A. Gesche.
15 september 1939. - Le Conseil d'Etat et le Pouvoir judiciaire.
De H. Advocaat-generaal R. Hayoit de Termicourt.
15 septembre 1944.- Discours prononce a l'audience solennelle de rentree.
De H. Eerste advocaat-generaal L. Cornil.
15 september 1945. - De juridische gevolgen van de brand in de griffie van het Hof
van verbreking.
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 ~
~ussel.
De H. Procureur-generaal L. Cornil.
15 september 1948.- La Cour de cassation De H. Procureur-generaal L. Cornil.

Ses origines et sa

:t-=-.~ture.

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 SU:t-

:;;;;~ mission.

15 september 1951.- Een voorontwerp van wet betreffende de I:Q:i:s
De H. Procureur-generaal L. Cornil.
q<ctdige jeugd.
15 september 1952.- LaCour de cassation- Reformes mineure:s
De H. ProcureUI·-generaal L. Cornil.

Q.~

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 !'article 95 de la Constitution.
De H. Procureur-generaal R. H11yoit 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.
contracten.
~alwming van
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt.
1 e september 1958. - Les reclamations en matiere d'impots sur lea
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt.
l"evenus.
1 e september 1959. - Overwegingen omtrent de bestraffing van de alu·L
l><::e:rij 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-ge:neraal R. Hayoit de Termicourt.
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1 e september 1964. - Les pourvois dans !'interet de la loi et Ies den.on.ciations sur
ordre du Ministre de la Justice.
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt.
1e september 1965.- Overwegingen bij artikel 2 van het Strafwetboek.
De H. Advocaat-gen.eraal L. Depelchin.
1e september 1966. - Considerations sur le pro jet de Code judiciaire.
De H. Procureur-gen,eraal R. Hayoit de Termicourt.
1e september 1967.- De voltallige zittingen in het Hof van cassatie.
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. '
2 september 1968. - Refie:xions sur le droit international et la revision de la Consti.
tution.
De H. Procureur-generaal W.-J. Ganshof van. der Meersch.
1e sepbember 1969. - De Belgische rechter tegenover hot internationaal Recht en
het gemeenschapsrecht.
De H. Proo'LU'eur-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch.
1 e september 1970. - Propos sur le te:xte de la loi et les principes generaux du droit
De H. Procureur-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch.
1e september 1971.- Ret rechterlijk gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek.
De H. Eerste advocaat-generaal P. Mahaux.
1e september 1972.- Refiexions sur la revision de la Constitution.
De H. Procureur-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch.

3 september 197ft - 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'llll. tribunal a un autre.
De H. Procureur-generaal Delange.
1 e september 197 5. - De opdracht van de hoven en rechtbanken. Enkele ovel'wegingen.
De H. Eerste advocaat-generaal F. Dumon.
1e september 197 6. - Overwegingen over de strafrechtelijke verantwoordelijkheiq
en de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ministers en staatssecretarissen.
De H. Procureur-generaal R. Delang61.

lilT!BLISSEMENTS EMILB BRUYLANT, naamloze vennootschap, Brussel
Een dir.-gen.: Angele Van Sprengel, v. Rousseaulaan 256, 1190 Brussel

