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Nr. 598 

'J: KA~ER- 17 juni 1981 

1° OVEREENK,OMST EENZIJDIGE 
BEEINDIGING VAN EEN OVEREENKOMST -
BESLISSING Vi\N DE RECHTER OAT DIE 
BEEINDIGING WE'ITIG IS, HOEWEL ZIJ TE 
WIJTEN IS AAN DWALING VANWEGE DE PAR
TIJ DIE DE OVEREENKOMST HEEFT BEEIN
DIGD - GEEN ~VASTSTELLING OAT DIE OW A
LING ONOVERKOMELIJK WAS - ONWE'ITIGE 
BESLISSING. ' 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST BE
DIENDE- EEN~DIGE BEEINDIGING VAN EEN 
ARBEIDSOVERE~NKOMST VOOR BEDIENDEN 
- BESLISSING, VAN DE RECHTER DAT DIE 
BEEINDIGING WE'ITIG IS, HOEWEL ZIJ TE 
WIJTEN IS AAN· DWALING VANWEGE DE PAR
TIJ DIE DE OVEREENKOMST HEEFT BEEIN
DIGD- GEEN VASTSTELLING OAT DIE DWA
LING ONOVERKOMELIJK WAS- ONWETTIGE 
BESLISSING. 

3° OVEREENKOMST - UITVOERING -
DWALING BIJ D);: UITVOERING VAN EEN OVER
EENKOMST- GEVOLG - VEREISTE. 

1" en 2" Niet naar recht verantwoord is 
het arrest dat beslist dat een bediende 
de arbeidsovereenkomst vbbr het ver
strijken van de opzeggingstermijn op 
wettige wijze heeft beiHndigd, op 
grond alleen dat deze wegens dwaling 
geen rekening heeft gehouden met de 
schorsing van de opzeggingstermijn 
ten gevolge van zijn jaarlijkse vakan
tie tijdens die opzeggingstermijn, en 
niet vaststelf dat die dwaling voor die 
bediende onoverkomelijk was (1). 

3" Dwaling in de uitvoering van een 
overeenkomst kan alleen dan schuld 
uitsluiten, als zij onoverkomelijk is (2). 

(DURHOLZ T. JONAS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 december 1979 
door het Arbeidshof te Luik gewe
zen; 

Gelet op de door de eerste voor
zitter op 19 mei 1981 gewezen 
beschikking waarbij wordt beslist 
dat de zaak in de tweede kamer zal 
worden behandeld; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322, 
1103, 1134, 1185, 1186, 1187 van bet 
Burgerlijk Wetpoek, 12quinquies, 14, 15, 
tweede lid, 20 van de op 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
gewijzigd door de wetten van 5 juli 1963 
en 21 november 1969, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat bet arrest, ter verwerping van 
bet door eiser bij conclusie aangevoerde 
middel ten betoge dat de einddatum van 
de arbeidsovereenkomst, blijkens de 
door eisers raadsman op 15 september 
1978 aan de vakorganisatie van verweer
der gezonden brief, verschoven was naar 
30 september 1978 ten gevolge van de 
wettelijke schorsing van de overeen
komst tijdens de vakantieperiode en 
zulks los van de door eiser toegestane 
verlenging van de opzeggingstermijn en 
dat verweerder, ofschoon naar behoren 
op de hoogte gebracht van de rechtsge
volgen van de wettelijke schorsing, het 
werk niet had hervat en dus zijn werk 
verlaten had en dat hij bijgevolg geen 
enkel recht had om van eiser een 
vergoeding te eisen, weliswaar aanneemt 
dat de schorsing invloed had op de 
einddatum van de overeenkomst, doch 
niettemin verweerder vrij acht van aile 
schuld, op grond dat « gei"ntimeerde 
(thans verweerder) strikt genomen ter 
naleving van zijn opzeggingstermijn ver
der had moeten komen werken op 
1 september 1978 gezien de schorsing 
tijdens zijn vakantieperiode, dat zijn 
tekortkoming evenwel op dwaling berust 
en geen klaarblijkelijke werkweigering 

------------------! is die gelijk staat met de wil om de 
overeenkomst te beiHndigen vermits de 

(1) en (2) Men leze : Pi.ANIOL et RIPERT, dl.~ 
VI,~ nr. 177, biz. 209; CouN et CAPITANT, dl. II, 
nr. 59, biz. 44; DEMOOUE, Les Obligations, dl. I, 
nr. 244, biz. 452; DE PAGE, dl. I, nr. 43, biz. 54, 
en nr. 45, biz. 56 : i.v.m. dwaling van beide 
partijen. 

werkgever, hoewel dat behoorde, zich na 
1 september 1978 nooit beroepen heeft 
op de schorsing met de daaruit voort
vloeiende verlenging van de termijn met 
vier weken, dat de werkgever in zijn 
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aangetekende brieven van 4 en 
9 september 1978 enkel de voortzetting 
van het werk heeft geeist op grond van 
zijn eenzijdige en laattijdige beslissing 
om de (onherroepelijke) opzegging van 
zes op negen maanden te brengen, dat 
de werkgever blijkbaar zelf ook niet wist 
dat bet betaald verlof een oorzaak was 
van schorsing, daar dit nieuwe middel 
eerst door zijn advocaat (in de brief van 
15 september 1978) en dus vijftien dagen 
te laat wordt aangevoerd, aangezien de 
bediende op dat ogenblik wettig het 
werk had beeindigd waarvan de werkge
ver ten onrechte de voortzetting had 
geeist op een heel andere en onwettige 
rechtsgrond », 

terwijl, eerste onderdeel, de brief van 
15 september 1978, waaruit het arrest 
tWeepunten Iicht, namelijk : 1" « daar de 
bediende tijdens de oprzeggingstermijn 
vier weken vakantie had genomen, was 
de opzeggingstermijn wettelijk geschorst 
en moest hij dus komen werken tot 
einde september 1978 », en 2" << nu de 
bediende dat niet gedaan heeft, kwam 
die werkverlating, wat hem betreft, neer 
op een beeindiging van de overeenkomst 
en kon hij geen aanspraak meer maken 
op enige vergoeding >>, nog een derde 
punt bevatte, waarbij namelijk, nu dwa
ling werd aangenomen en het feit dat de 
bediende zijn werk tijdens de eerste 
vijftien dagen van september had onder
broken, niet werd beschouwd als een 
klaarblijkelijke werkweigering, verweer
der uitdrukkelijk werd verzocht « zijn 
dienst te hervatten en tot het einde van 
zijn opzeggingstermijn bij eiser te 
komen werken »; het arrest, door te 
beslissen « dat appellant (thans eiser) 
blijkbaar zelf niet wist dat het betaald 
verlof een oorzaak · was van schorsing 
daar dit nieuwe middel eerst door zifn 
advocaat (in de brief van 15 sep
tember 1978) en dus vijftien dagen te 
laat wordt aangevoerd, vermits de 
bediende op dat ogenblik wettig het 
werk had beeindigd waarvan de werkge
ver ten onrechte de voortzetting had 
geeist op een heel andere en onwettige 
rechtsgrond », voorbijgezien heeft aan 
een wezenlijk element van de brief van 
15 september 1978 van mr. Gantoy, 
gericht aan de Centrale nationale des 
Employes·te Eupen, en derhalve daaraan 
een uitlegging geeft welke onverenigbaar 
is met de bewoordingen ervan (scheri
ding van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek); bet ih 
elk geval niet antwoordt op bet door 
eiser bij conclusie aangevoerde middel, 

afgeleid uit de inhoud van gehoemde 
brief en uit het zonder gevolg gebleven 
verzoek tot de bediende om de dienst te 
hervatten op 15 september· en te kom'en 
werken tot bet einde van de opzeggings
termijn, namelijk tot 30 september 1978; 
<< uit het feit dat helemaal niet vaststaat 
dat de h. Durholz · de overeenkomst in 
elk geval op 31 augustus wilde 
beeindigen >>, - daarentegen - onver
mijdelijk in rechte voortvloeit dat geinti
meerde (verweerder) het werk verlaten 
heeft tijdens de opzeggingstermijn 
(schending van artikel 97 van de Grond-
wet); · 

tweede oncferdeel,. de dwilling niet tot 
g,evolg heeft dat het door de werkgever 
tijdens de . opzeggings.termijn aan de 
bediende ged<tne verzoek, om het Werk 
te hervatten tot het einde vin de opzeg
gil}gstermijn, laattijdig is; uit de dwaling 
enkel kari worden afgeleid dat de 
bediende niet het verwijt kan worden 
gemaakt het werk te hebben onderbro
ken gedurende de eerste vijftien dagen 
van september, maar niet dat de werk
gever hem in zijn brief van 15 septem
ber en. bij conclusie niet kbn verwijten 
bet werk niet te hebben herv'at vanaf 
15 september 1978;. het arrest, door uit 
de houding. van de bediende op 1 sep
tember af te leiden dat de brief van 
15 september geen uitwerkl.rig kon heb
ben, zogezegd omdat die brief te laat 
kwam, de gevolgen van de opzegging en 
de wettelijke schorsing miskent en der
halve een schending . inhoudt van de 
artikelen 12quinquies, 14, 15, tweede lid, 
20 van de op 20 juli 1955 gecoordinee·tae 
wetten . betreffende de arbeidsovereen
komst voor bedienden, gewijzigd door de 
wetten van 5 juli 1963 en 21 november 
1969, 1103, 1134, 1185, 1186 en 1187 van 
bet Burgerlijk Wetboek; 

derde onderdeel; het arrest, waar het 
beslist dat de tekortkoming van de 
bediende << kennelijk op dwaling berust 
en geen klaarblijkelijke werkweigering 
is die gelijkstaat met de wil om de 
overeenkomst te beeindigen, vermits. de 
werkgever, hoewel dat behoorde; zich· na 
1 september 1978 nooit beroepen heeft 
op de schorsirig met de daaruit voorti.. 
vloeiende verlenging van de termijn 'met 
vier weken » en · « · dat de werkgever 
blijkbaar zelf ook niet wist dat het 
betaald verlof een oorzaak was van 
schorsing daar dit nieuwe . middel eerst 
door zijn advocaat. (in, de brief van 
15 september 1978) en derhalve. vijftien 
dagen te laat wordt aangevoerd, aange
zien de bediende op dat ogenblik wettig 
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het werk had beeindigd · waarvan de 
werkgever ten onrechte de voortzetting 
had geeist op een heel andere en 
onwettige rechtsgrond >>, een tegenstrij
dige- redengeving bevat die gelijkstaat 
met· het ontbreken van motivering ver
mits het arrest uit de vaststelling van 
een dwaling bij beide partijen afleidt dat 
de bediende wettig het werk had beein
digd en dus de dwaling heeft doen 
werken in het voordeel van een der 
partijen en niet van de andere (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat bet eerste onderdeel betreft : 
In zoverre bet middel de misken

ning van de bewijskracbt aanvoert 
van de door eisers raadsman aan 
verweerders vakorganisatie gezon
den brief van 15 september 1978 : . 

Overwegende dat bet arrest de 
punten aangeeft die bet van wezen
lijk belang acbt in voormelde brief 
zonder dat bet daarom andere 
bescbouwingen en onder meer die 
welke er volgens eiser in staan, ter 
zijde laat; dat bet derbalve de 
bewijskracbt ervan niet miskent; 

In zoverre bet middel bet arrest· 
verwij_t de conclusie van eiser niet 
te bebben beantwoord : 

Overwegende dat bet arrest ener
zijds beslist dat de door de werkge
ver eenzijdig betekende verlenging 
van de opzeggingstermijn onwettig 
is en, anderzijds, dat de werkgever 
zelf ook niet wist dat het betaald 
verlof een oorzaak was van schor
sing en zijn ingebrekestelling op 
15 september dan ook als laattijdig 
moet worden beschouwd, zodat de 
bediende op 31 augustus wettig het 
werk heeft beeindigd; 

Dat bet arrest aldus antwoordt op 
de conclusie van eiser ten betoge 
dat hij verweerder aangemaand had 
om het werk te bervatten op 15 sep
tember en dat die ingebrekestelling 
zonder gevolg was gebleven; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Wat- bet tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben beslist dat « geYntimeerde 
(thans verweerder) strikt genomen, 

ter mileving van de opzeggingster
mijn, verder had moeten komen 
werken op 1 september 1978 gezien 
de sc:borsing (van die opzeggingster
mijn) tijdens. zijn vakantie », niette
min vaststelt, enerzijds, dat de 
tekortkoming van verweerder ken
nelijk aan dwaling toe te schrijven 
is en niet aan een klaarblijkelijke 
werkweigering die gelijkstaat met 
de wil om de overeenkomst te 
beeindigen en·, anderzijds, dat 
appellant (thans eiser) blijkbaar zelf 
.ook niet wist dat het betaald verlof 
een oorzaak was van schorsing, 
vermits dat middel door zijn advo
caat pas op 15 september 1978 wordt 
aangevoerd; 

Dat het arrest daaruit afleidt dat 
het schrijven van de advocaat van 
15 september 1978 te laat kwam 
daar de bediende (tbans verweer
der) wettig bet werk had beeindigd 
met ingang op 31 augustus 1978; 

Dat het arrest aldus uit het feit 
dat beide partijen in dwaling ver
keerden, afleidt dat het werk gedu
rende de opzeggingstermijn wettig 
onderbroken was niettegenstaande 
het feit dat de termijn, zoals het 
arrest vastgesteld had, wettig 
geschorst was geweest; 

Overwegende, enerzijds, dat het 
arrest niet vaststelt dat eiser ervan 
afgezien heeft zich op de schorsing 
te beroepen; 

Dat, anderzijds, het arrest welis
waar aanneemt dat verweerder ten 
onrechte geen rekening heeft 
gehouden met de schorsing van de 
opzeggingstermijn ten gevolge van 
zijn jaarlijkse vakantie 'tijdens de 
opzeggingstermijn, doch dat het 
nocbtans niet vaststelt dat er bij 
hem sprake was van onoverkome
lijke dwalirig; 

Dat het arrest derbalve niet wet
tig beslist dat verweerder wettig het 
werk had beeindigd v66r het ver
strijken van de opzeggingstermijn, 
gelet op de schorsing tijdens de 
jaarlijkse vakantie; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 
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Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat er, ingevolge de 

vernietiging van de beslissing op 
het tweede onderdeel, geen grond 
bestaat tot onderzoek van het derde 
onderdeel van het middel; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; houdt de kosten 
aan opdat de feitenrechter hierover 
uitspraak zou doen; verwijst de 
zaak naar het Arbeidshof te Bergen. 

17 juni 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Dassesse. 

Nr. 599 
2• KAMER- 17 juni 1981 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
BURGERLIJKE ZAKEN - ONDERHANDSE AKTE 
DIE EEN WEDERKERIGE OVEREENKOMST 
BEVAT- AKTE OPGEMAAKT IN ZOVEEL ORI
GINELEN ALS ER PARTIJEN ZIJN DIE EEN 
ONDERSCHEIDEN BELANG HEBBEN - HAND
TEKENING - VORMVEREISTE. 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
BURGERLIJKE ZAKEN- ONDERHANDSE AKTE 
DIE EEN WEDERKERIGE OVEREENKOMST 
BEVAT- ORIGINEEL WAAROP DE HANDTEKE
NING NIET VOORKOMT VAN DE PARTIJ DIE 
HET STUK VOORLEGT- GEVOLG. 

1 • Wanneer een onderhandse akte, die 
tot bewijs moet dienen van een weder
kerige overeenkomst, in verschillende 
originelen is opgemaakt en iedere 
partij een exemplaar ervan heeft, is 
het op straffe van nietigheid niet 
vereist dat op elk exemplaar de hand
tekening van alle partijen voorkomt; 
het is voldoende dat iedere partij een 
exemplaar bezit met de handtekening 
van de andere partijen (1). (Art. 
1325 B.W.) 

2" Wanneer een partij tot bewijs van een 
wederkerige overeenkomst een onder
handse akte voorlegt waarop haar· 
eigen handtekening niet vool"komt, 
maar wel die van de partij tegen wie 
de akte wordt ingeroepen, beslist de 
rechter wettig dat die akte het bewijs 
oplevert van het akkoord van de 
partijen over de veJ"bintenissen van de 
partij tegen wie de akte wordt inge
roepen. (Art. 1325 B.W.) 

(• GROENINGHE VERVERIJ • N.V. 
T. SULMON EA.) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 28 februari en 
22 mei 1980 door het Arbeidshof te 
Bergen gewezen; 

Gelet op de beschikking van de 
eerste voorzitter van 19 mei 1981 
waarbij wordt beslist dat de zaak 
door de tweede kamer zal worden 
behandeld; 

Over de middelen samen, het eerste, 
afgeleid uit de schending van de 
artikelen 1101, 1102, 1134, 1315, 1320, 
1321 en 1325 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arbeidshof, na kennis te 
hebben genomen van de conclusie van 
eiseres ten betoge « dat het enige tijdens 
de debatten overgelegde exemplaar van 
de litigieuze " overeenkomst " niet is 
ondertekend door Albert Sulmon; ... dat 
geen enkel dossier een door eiser onder
tekende tekst bevat ... (dat) derhalve, het 
bewijs van het bestaan van de overeen
komst niet is geleverd; dat de rechtsvor
dering niet ontvankelijk, althans niet 
gegrond moet worden verklaard », in 
zijn arrest van 28 februari 1980 beslist 
« dat het ontbreken van de handteke
ning van Albert Sulmon ten deze geen 
rechtsgevolgen heeft, daar het geschrift 
dat de dienstbetrekking van een 
bediende vaststelt, niet moet .vol
doen aan de vormvoorschriften van 
artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek; 
dat immers de handtekening volstaat 

------------------1 van de partij tegen wie men de overeen

(1) DE PAGE, dl. III, nr. 803, biz. 826; LAURENT, 
dl. XIX, nr. 212; BAUDRY-LACANTINERIE, Obliga
tions, dl. IV, nr. 2280; PLANIOL et RIPERT, dl. VII, 
nr. 1464, biz. 903, en nr. 1466, biz. 905; Cass. fr., 
4 feb. 1930 (Da/1. hebd., 1930, biz. 145); Brussel, 
7 feb. 1951, Jur. comm. Brux., 1951, 318. 

komst inroept ... ; dat het arrest bijgevolg 
« de hogere beroepen van de naamloze 
vennootschap Groeninghe Ververij niet 
gegrond verklaart, in zoverre ze de 
tegenstelbaarheid van de overeenkomst 
van 22 augustus 1975 betreffen; dat het 
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voor recht zegt dat die overeenkomst ten 
aanzien van de naamloze vennootschap 
Groeninghe Ververij een arbeidsover
eenkomst voor onbepaalde tijd is ... , de 
naamloze vennootschap Groeninghe Ver
verij die overeenkomst ten nadele van 
Albert Sulmon beeindigt heeft ... en dat 
die vennootschap aan Albert Sulmon ... 
een opzeggingsvergoeding moet be
talen •, 

terwijl het geschrift dat als bewijs 
voor het bestaan van een arbeidsover
eenkomst wordt overgelegd weliswaar 
niet moet voldoen aan de vormvoor
schriften van artikel 1325 van het Bur
gerlijk Wetboek doch de overgelegde 
geschriften wei moeten doen blijken van 
het akkoord van de beide partijen om 
een arbeidsovereenkomst te sluiten, het
geen niet het geval is wanneer, zoals ten 
deze, het overgelegde geschrift niet is 
ondertekend door een der partijen; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1101, 1102, 1134, 1315, 
1320, 1321, 1325 van het Burgerlijk 
Wetboek, 2 van de op 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
artikel 30 van de wet van 21 no
vember 1969 en, voor zoveel als nodig, 
9 van de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten, 

doordat het arbeidshof, na kennis te 
hebben genomen van de conclusie van 
eiseres ten betoge « dat het enige in de 
debatten ingebrachte exemplaar van de 
litigieuze " overeenkomst " niet is onder
tekend door Albert Sulmon; ... dat geen 
enkel dossier een door eiser onderte
kende tekst bevat ... dat derhalve het 
bewijs niet is geleverd van het bestaan 
van de overeenkomst; dat de rechtsvor
dering niet ontvankelijk, althans onge
grond moet worden verklaard •, in zijn 
arrest van 28 februari 1980 beslist « dat 
het ontbreken van de handtekening van 
Albert Sulmon ten deze geen rechtsge
volgen heeft, daar het geschrift dat de 
dienstbetrekking van een bediende vast
stelt, niet moet voldoen aan de vorm
voorschriften van artikel 1325 van het 
Burgerlijk Wetboek; dat immers de 
handtekening volstaat van de partij 
tegen wie men de overeenkomst inroept 
... •; dat het arrest bijgevolg « de hogere 
beroepen van de naamloze vennootschap 
Groeninghe Ververij niet gegrond ver
klaart, in zoverre ze de tegenstelbaar
heid van de overeenkomst van 22 au
gustus 1975 betreffen, dat het arrest voor 
recht zegt dat die overeenkomst ten 
aanzien van de naamloze vennootschap 

Groeninghe Ververij een arbeidsover
eenkomst voor onbepaalde tijd is ... , dat 
de naamloze vennoootschap Groeninghe 
Ververij die overeerikomst ten nadele 
van Albert Sulmon beeindigd heeft ... en 
dat die vennootschap aan Albert Sulmon 
een opzeggingsvergoeding moet be
talen », 

terwijl het geschrift dat als bewijs 
voor het bestaan van een arbeidsover
eenkomst voor een bepaalde tijd wordt 
overgelegd weliswaar niet moet voldoen 
aan de vormvoorschriften van arti
kel 1325 van het Burgerlijk Wetboek 
doch de overgelegde geschriften wei 
moeten doen blijken van het akkoord 
van de beide partijen om een arbeids
overeenkomst voor een bepaalde tijd te 
sluiten, hetgeen niet het geval is wan
neer, zoals ten deze, het enige exem
plaar dat wordt overgelegd, niet is 
ondertekend door een van de partijen : 

Overwegende dat het arrest impli
ciet doch onmiskenbaar beslist dat 
het door de verweerder overgelegde 
geschrift, dat aileen door de orga
nen van eiseres is ondertekend, het 
bewijs oplevert van het akkoord van 
de partijen omtrent de door eiseres 
jegens verweerder aangegane ver
bintenissen; 

Overwegende dat eiseres in de 
middelen enkel betoogt dat, hoewel 
het geschrift dat het bestaan van 
een arbeidsovereenkomst, hetzij 
voor een bepaalde tijd hetzij voor 
onbepaalde tijd, vaststelt, niet is 
onderworpen aan de vormvoor
schriften van artikel 1325 van het 
Burgerlijk Wetboek, een overgelegd 
geschrift dat niet is ondertekend 
door een van de partijen niettemin 
geen bewijs kan opleveren van de 
wilsovereenstemming; 

Overwegende dat, wanneer de 
akte wordt opgemaakt in verschil
lende originelen waarvan elke partij 
een exemplaar in zijn bezit heeft, 
het niet op straffe van nietigheid 
vereist is dat elk exemplaar onder
tekend is door aile partijen; dat het 
volstaat dat ieder van hen het 
exemplaar bezit dat is ondertekend 
door de andere partijen; 

Overwegende dat aan de rechter 
niet wordt verweten dat hij heeft 
beslist dat er verschillende origine-
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len bestaan ofschoon zou vaststaan · 
dat er maar een is, noch dat hij niet 
heeft nagegaan of er verschillende 
originelen bestaan en evenmin dat 
hij niet zou geantwoord hebben op 
een conclusie waarin hij werd aan
gezocht om zulks na te gaan; 

Overwegende derhalve dat men 
de rechter, op de enkele grond van 
de vaststelling dat het overgelegde 
geschrift niet .is ondertekend door 
een van de partijen, niet kan ver
wijten te hebben beslist dat het 
overgelegde geschrift het bewijs 
oplevert van het akkoord van de 
partijen · betreffende de verbintenis
sen, aangegaan door de partij die 
het geschrift ondertekend heeft ~n 
tegen wie het door de wederpartij 
wordtingeroepen; 

Dat de middelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; verbordeelt eiseres in 
dekosten. · 

17 juni 1981 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, · advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Ansiaux en 
Biitzler. 

Nr. 600 

2• KAMER- 17 juni 1981 

INKOMSTENBELASTINGEN WET-·· 

BOEK VAN DE JNKOMSTENBELASTINGEN -
PERSONENBELASTING - VENNOOTSCHAPSBE
LASTING - BELASTINGV:RIJDOM - W.l.B., 
ART. 8 - GEEN WINSTOOGMERK- BEG RIP. 

(BELGISCHE STAAT- MIN. v: FINANCIEN 
. T. • PAIX SUR TERRE • V.Z.W.)· 

. ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 mei 1980 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewez~n; 

Over het midde/, afgeleid uit de scheil.
ding Van artikel 8 van het Wetbciek van 
de lnkomstenbelastingen, " 

doordat het arrest beslist dat krach
tens artikel 8 van het Wetboek van de 
lnkomstenbelastirigen belastingvrijdom 
moet worden toegekend voor het · ka~ 
dastraal inkomen van twee delen van 
aan ·de vereniging zonder winstoogmerk 
« Paix sur Terr·e • toebehorende panden, 
namelijk de benedenverdieping van· hlit 
pand gelegenin de rue du College 23~ en 
de benedenverdieping en de eerste ver
dieping van het pand gelegen in de 
avenue des Allies 11, · beide te Charleroi, 
op grond dat, nu teri deze aan de overige 
in die wetsbepaling gestelde vooi"Waar
den is voldaan, ook de voorwaarde in 
verband met het ontbreken van winst
oogmerk moet worden aangenomen 
« gelet op het belachelijk kleine bedrag 
van de deelneming in de beheerskosten 
van het huis · gelegen in de rue du 
College · 23, en van de bijdrage die 
gevraagd wordt voor het pand in de 
avenue des Allies 11; te Charleroi •, 

terwijl aan de eigenaar geen belas
tingvrijdoril kan worden verleend voor 
het kadastraal inkomen van onroerende 
goederen of delen ervan welke hij 
besteedt voor een van de in artikel 8 
opgesomde doeleinden, wanneer hij uit 
die goederen, in welke. vorm dan ook, 
i'echtstreeks ·of onrechtstreeks; een zelfs 
gedng voordeel of winst haalt : 

Over het middel van niet
ontvankelijkheid, dat verW-eerster 
tegen het middel heeft · aangevoerd 
en hieruit heeft afgeleid dat · het 
middel enkel opkomt tegen de 
beoordeling .van de feitenrechter .in 
verband met het ontbreken van 
winstoogmerk bij verweerster : 

Uit de enkele vaststelling dat de eige
naar van een voor een der doeleinden 
van art. B. W.lB. bestemd onroerend 
goed uit dat goed · een · voordeel of 
winst haalt, valt niet noodzakelijk af 
te Jeiden dat die eigenaar een winst
oogmerk heeft en dat hij geen recht 
heeft op de belastingvrijdom bedoeld. 
in art. 8 W.lB. (1). 

Overwegende dat · het · middel niet 
opkomt tegen de beoordeling van de 
feitenrechter in verband met het 

------------------1 ontbreken van winstoogmerk aan de 
(1) Zie Cass., 13 feb. 1981 (A.C., 1980-81, 

nr. 350). 
zijde van verweerster doch in rechte 
betoogt dat aan de eigenaar geen 
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belastingvrijdom voor het ka
dastraal inkomen kan worden toe
gekend, wanneer hij uit zijn goed, 
in welke vorm dan ook, rechtstreeks 
of onrechtstreeks, een zelfs gering 
voordeel of winst haalt; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid derhalve niet ge
grond is; 

Wathet middel betreft: 
Overwegende dat, wanneer de 

eigenaar een goed besteedt voor een 
van de in artikel 8 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen opge
somde doeleinden, de inkomsten 
vc'm dat goed belastingvrijdom: 
ge:iiieten, wanneer vaststaat dat de 
eigenaar aldus geen enkel winstoog
merk nastreeft; 

Overwegende dat, anders dan wat 
in het middel wordt betoogd, het 
winstoogmerk niet noodzakelijk kan 
worden afgeleid uit de enkele vast
stelling dat de eigenaar uit dat goed 
enig voordeel ofwinst haalt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

17 juni 1981- 2' kamer- Voorzitter: 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-gelieraal - Advocaat : mr. Roger 

ART. 20, 2, B - EMOLUMENTEN AAN EEN 
BEHEERDER TOEGEKEND TER BEZOLDIGING 
VAN WERKELIJKE EN VASTE FUNCTIES. 

1" Om in aanmerking te komen voor 
belastingkrediet is vereist dat bezoldi
gingen ·van de personen, waarvan· 
sprake is in ad. 20, 2, b, W.LB., hetzif 
toegekend zijn aan personen die niet 
effectief werkelijke en vaste functies 
uitoefenen in een vennootschap, hetzij 
niet meer bedragen dan de emolumen
ten van de andere personen in de 
vennootschap die niet met zodanige 
functies zijn belast; derhalve niet naar 
recht verantwoord is het arrest van. 
het hot van beroep, dat niet onder
zoekt of die vereisten vervuld zijn en 
niettemin beslist dat een beheerder 
van een vennootschap geen belasting-· 
krediet kan genieten tenzij zijn bezol
diging al ten name van de vennoot
schap in de vennootschapsbelasting 
was belast (1). 

2" Uit de enkele vaststelling dat een 
vennootschap beslist dat de emolu
menten -van een beheerder werden 
uitgekeerd als bezoldiging van werke
lijke en vaste functies, dat die bezoldi
ging van de brutowinst van de ven
nootschap. onder de algemene kosten 
is afgetrokken en dat die beheerder de 
balans van de vennootschap heeft 
goedgekeurd, valt niet wettig at te 
Jeiden dat die emolumenten de bezol
diging zijn voor de effectieve uitoefe
ning van werkelijke en vaste functies, 
in de zin van art. 99 W.LB. (2) en (3). 

Lorent; 1------------------

Nr. 601 

2' KAMER - 17 juni 1981 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - PER

SONENBELASTING - BELASTINGKREDIET -
WETBOEK VAN DE INKOMSTElilBELASTINGEN, 
ART. 135, TWEEDE LID, 2° - PERSONEN DIE 
WERKELIJKE EN VASTE FUNCTIES UITOEFE
NJ;:N IN EEN VENNOOTSCHAP - TOEKENNING 
VAN BELASTINGKREDIET- VEREISTEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN '- PER

SONENBELASTING - BEDRIJFSBELASTING -
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, 

(1) Over de eventueie tegenstelling tussen 
bet beiang van de vennootscbap en dat van de 
bebeerder ieze men CLAEYs BoOOAERT, Princi
pes -de J'impot des societes en Belgique, 
nrs. 4.3.4 en 4.3.5, biz.- 166-168; KIRKPATRICK, 
L'impot des societes belges par actions et de 
leurs actionnaires, obligataires et organes, 
nr. 163, biz. 200-201. 

(2) VANRYN en HEENEN, di. I, nr. 593, biz. 388 
en 389; FREDERICQ, dl. V, nr. 419, biz. 605 e.v. : 
tantiemes kunnen enkei worden uitgekeerd uit 
de winst. 

(3) Wat betreft bet toezicbt van bet Hof over 
de beslissing inzake uitoefening van werke
lijke ·en vaste functies : zie Cass., 
13 maart 1948 (Bull. en Pas., 1948, I, 201); 
CLAEYS BoOOAERT, vorenvermeid in noot 1, 
nr. 4.3.4, biz. 166; VAN HourrE, Beginselen van 
Belgisch belastingrecht, 3e uitg. 1979, nr. 317, 
biz. 283 en 284. 
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(MONSEU 

T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 februari 1980 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 135, inzonderheid 
eerste en tweede lid, 2", 246 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(koninklijk besluit van 26 februari 1964), 
77 van het koninklijk besluit van 
4 maart 1965 tot uitvoering van het 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen, 
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest beslist dat eiser het 
hem krachtens artikel 135, tweede lid, 2", 
van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen verleende belastingkrediet niet 
mag aftrekken van de te zijnen name 
gevestigde personenbelasting, op grand, 
in substantie : a)« dat het belastingkre
diet slechts wordt toegekend aan de 
aandeelhouders, vennoten en beheerders 
van · vennootschappen, in zoverre zij 
inkomsten ohtvangen die reeds aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen 
zijn geweest (; .. ) dat de aan verzoeker 
(thans eiser) toegekende bezoldigingen 
van 708.331 frank als algemene kosten 
afgetrokken zijn van de brutowinst van 
de vennootschap ( ... ), dat bijgevolg het 
bedrag van die bezoldigingen niet is 
opgenomen in de grondslag van de 
belasting ten name van genoemde ven
nootschap en verzoeker derhalve niet in 
aanmerking kan komen voor het be
lastingkrediet »; b) « dat de naamloze 
vennootschap « Les Documents multi
ples • bovendien beslist heeft dat de 
litigieuze emolumenten aan verzoeker 
werden uitgekeerd als bezoldiging voor 
de werkelijke en vaste functies die hij 
tijdens de periode van 1 april tot 
15 december 1967 aldaar heeft uitgeoe
fend, hetgeen eveneens de toekenning 
van belastingkrediet op die bedragen 
ultsluit •; c) « dat voor het overige moet 
worden vastgesteld dat verzoeker de 
balans van die vennootschap in zijn 
hoedanigheid van beheerder heeft goed
gekeurd en aldus stilzwijgend ingestemd 
heeft met de aftrek van die bezoldigin·· 
gen als algemene kosten », 

tezwijl, eerste onderdeel, het belas
tingkrediet waarop de beheerder recht 
heeft, krachtens artikel· 135 van . het 

W etboek van de lnkomstenbelastingen,· 
ook wordt toegekend als de inkomsten 
waarop het betrekking heeft niet of 
slechts ten dele onderworpen zijn 
geweest aan de vennootschapsbelasting 
(schending voornamelijk van die bepa
ling en van artikel 77 van het koninklijk 
besluit van 4 maart 1965); 

tweede onderdeel, het feit dat de 
vennootschap waarvan eiser beheerder 
was, beslist heeft dat zijn emolumenten 
een bezoldiging vormden voor werkelijke 
en vaste functies, geen grand kan ople
veten voor de weigering het belasting
krediet af te trekken, daar het hof van 
beroep zelf de werkelijke toestand dient 
te beoordelen en niet kan volstaan met 
een eenvoudige verwijziging naar de 
zienswijze van de vennootschap dien
aangaande (schending voornamelijk van 
artikel 135 van het Wetboek van de 
lnkomstenbelastlngen); 

derde onderdeel, de bezoldigingen van 
de beheerders, zelfs wanneer de wet de 
aftrek ervan als bedrijfslasten verbiedt, 
te beschouwen zijn als algemene kosten 
van de vennootschap, ingeval de beheer
der geen werkelijke en vaste functies 
uitoefent, zodat de vaststelling van het 
arrest, dat elser rekeningen heeft goed
gekeurd waarin zijn bezoldigingen inge
schreven stonden als algemene kosten, 
noch in rechte (schending voornamelijk 
van artikel 135 van het W etboek van 
Inkomstenbelastingen) noch in feite op 
grand van vermoedens (schendiiig voor
namelijk van de artikelen 1349 en 
1353 van het Burgerlijk Wetboek en 
246 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen) het bewijs kan opleveren 
van het feit dat eiser werkelijke en vaste 
functies had uitgeoefend, waardoor hij 
niet in aanmerking kon komen voor het 
gevraagde belastingkrediet : 

Wat de drie onderdelen samen 
betreft : 

Overwegende dat het arrest, voor 
de in het middel weergegeven con
sideransen, vermeldt dat het be
lastingkrediet tot doel heeft de 
gevolgen te. verzachten van het feit 
dat een zelfde inkomen, namelijk 
tantiemes en andere belastbare 
bezoldigingen die aan de beheerders 
worden toegekend, tweemaal belast 
wordt, enerzijds, ten name van de 
vennootschap die ze uitbetaalt, 
anderzijds, ten name van de beheer
ders die ze ontvangen; dat zulks is 
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vastgelegd in en valt af te leiden uit de Inkomstenbelastingen de in 
artikel 135, § 1, tweede lid, van het artikel 98 bedoelde tantiE'!mes en 
Wetboek van de lnkomstenbelastin- andere bezoldigingen, verleend of 
gen, volgens hetwelk het met de toegekend aan personen die in de 
belasting van de aandeelhouders te vennootschap effectief, bij opdracht 
verrekenen belastingkrediet ... gelijk of bij contract, werkelijke en vaste 
is aan vijftien zeventigsten van het functies uitoefenen, niet in aanmer
bedrag van de tantiemes. en andere king komen voor de vaststelling van 
vaste of veranderlijke brutobezol- de grondslag van de vennootschaps
digingen, welke krachtens de belasting in de mate dat zij bruto 
artikelen 98 en 99 begrepen zijn in per genieter meer bedragen dan de 
de grondslag van de vennootschaps- emolumenten van hun collega's die 
belasting; dat het arrest besluit dat, niet met speciale functies belast 
bijgevolg, zoals het middel aangeeft, zijn; 
<< het belastingkrediet slechts wordt 
toegekend aan de aandeelhouders, Dat luidens artikel 135, § 1, een 
vennoten en beheerders van ven- belastingkrediet, wat de in de 
nootschappen, in zoverre zij inkom- artikelen 98 en 100 bedoelde ven
sten ontvangen die reeds aan de nootschappen betreft, wordt toege
vennootschapsbelasting onderwor- staan ter verrekening met de belas
pen zijn geweest »; ting ... van de in artikel 20, 2, b, 

bedoelde personen, dat zijn onder 
Dat het arrest na die consideran- meer de beheerders; dat bet be

sen vermeldt << dat het hof van lastingkrediet op dat ogenblik gelijk 
beroep reeds in die zin uitspraak was aan vijftien zeventigste van het 
heeft gedaan (arrest van 4 oktober bedrag van de tantiemes en andere 
1967), namelijk dat artikel 135, § 1, vaste of veranderlijke brutobezoldi
van het Wetboek van de Inkomsten- gingen, welke krachtens de arti
belastingen de verrekening van een kelen 98 en 99 in de grondslag van 
belastingkrediet ten voordele van de de vennootschapsbelasting vervat 
beheerder van een naamloze ven- zijn; 
nootschap slechts toelaat, voor zover 
de hem toegekende tantiemes of Overwegende dat uit die bepalin
andere brutovergoedingen in · de gen volgt dat de bezoldigingen 
grondslag van de vennootschapsbe- slechts in aanmerking kunnen 
lasting vervat zijn krachtens de komen voor het belastingkrediet 
artikelen 98 en 99 van dit wanneer ze worden toegekend aan 
wetboek »; dat het arrest, na te personen die niet effectief werke
hebben gereleveerd, zoals blijkt uit lijke en vaste functies uitoefenen in 
het middel, « dat precies uit de de vennootschap of wier bezoldiging 
gegevens van het dossier blijkt - per genieter niet meer bedraagt dan 
en het feit wordt trouwens niet de emolumenten van hun collega's 
betwist - dat de aan verzoe- die niet met speciale functies belast 
ker toegekende bezoldigingen van zijn; 
708.331 frank als algemene kosten Overwegende dat de omstandig
a±getrokken werden van de bruto- heid dat die voorwaarde zowel 
winsten van bovengenoemde ven- betrekking heeft op de vaststelling 
nootschap », besluit dat << het bedrag van de grondslag van de belasting 
van die bezoldigingen niet is opge- ten name van de vennootschap als 
nome~ in de grondslag van de op de beslissing of de beheerder 
belastmg ten name van genoemde recht heeft op belastingkrediet, en 
vennootsc::hap . en verzoe~er, der- dater derhalve een verband bestaat 
halve, met m aan~erkm~ kan tussen de beide aangelegenheden, 
komen voor het belastmgkred1et »; niet wegneemt dat de rechter die 

Overwegende dat luidens arti-1 uitspraak moet doen, hetzij over het 
kel 99 van het Wetboek van beroep van de vennootschap tegen 
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een te haren name gevestigde aan
slag, hetzij over het beroep van een 
beheerder wat de door hem ver
schuldigde . belastingen betreft, van 
geval tot geval dient te onderzoeken 
of de hierboven aangegeven voor
waarden al dan niet vervuld zijn; 

Overwegende dat het derhalve 
niet wettig is te beslissen, zoals het 
arrest . doet, dat de· beheerders 
slechts belastingkrediet genieten 
wanneer hun bezoldigingen onder
worpen zijn geweest aan de ven
nootschapsbelasting; 

Overwegende dat uit het arrest 
niet blijkt dat het hof van beroep de 
feiten heeft onderzocht waaruit kon 
worden afgeleid dat de aan eiser 
toegekende bedragen de bezoldiging 
voor de effectieve uitoefening van 
werkelijke en vaste functies in de 
vennootschap uitmaakten; 

Dat het arrest in dat verband, uit 
de enkele vaststellingen dat de 
vennootschap « Les Documents 
multiples , beslist heeft dat de 
litigieuze emolumenten aan verzoe
ker werden uitgekeerd als bezoldi
ging van werkelijke en vaste func
ties ... « dat die bezoldigingen als 
algemene kosten afgetrokken wer
den van de brutowinsten van de 
vennootschap ... » en dat « verzoeker 
de balans van die vennootschap 
goedgekeurd heeft ... en aldus stil
zwijgend ingestemd heeft met de 
aftrek van die bezoldigingen als 
algemene kosten », niet wettig heeft 
kunnen afleiden dat het hier de 
bezoldiging betrof voor de werke
lijke uitoefening van werkelijke en 
vaste functies in de zin van voor
meld artikel 99; 

Dat het arrest derhal:ve niet naar 
recht verantwoord is; 

Dat het middel gegrond is; 

op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan opdat de feitenrechter 
hierover zou beslissen; verwijst de 
aldus beperkte zaak naa.r het Hof 
van Beroep te Luik. 

17 juni 1981 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Legros, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Krings, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. De Bruyn; Marc Baltus, 
Brussel. 

Nr. 602 

1• KAMER - 18 juni 1981 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 
TE VOORZIEN EN T]f:GEN WIE CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - BURGER
LUKE ZAKEN - GEEN GEDING VOOR DE 
FEITENRECHTER TUSSEN DE ElSER EN EEN 
VERWEERDER NOCH VEROORDELING TEN 
LASTE VAN DE ElSER TEN VOORDELE VAN DIE 
VERWEERDER- NIET ONTVANKELIJK CASSA
TI.EBEROEP (1). 

2° TDSSENKOMST - BURGERLIJKE ZA

KEN- CASSATIEGEDING- VORDERING VAN 
DE ElSER TOT BINDENDVERKLARING VAN 
HET ARREST- ONTVANKELIJKE VORDERING 
-VEREISTE. 

3° CASSATIE- OMVANG - BURGERLIJKE 
ZAKEN - VERNIETIGING VAN EEN BESL!S
SING- DIENTENGEVOLGE VERNIETIGING VAN 
DE BESLISSING DIE ENKEL HET GEVOLG IS 
VAN DE EERSTE BESLISSING. 

2" Ontvankelijk is de vordering tot bin
dendirerklaring van het arrest die de 
eiser tot cassatie instelt als deze er 
belang bij heeft het arrest bindend te 
doen verklaren voor de tot tussen
komst opgeroepen partij (2). 

3" Vernietiging van een beslissing op 
een vordering tot vrijwaring brengt 
vernietiging mee van de beslissing op Om die redenen, yernietigt het 

bestreden arrest, in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 1----------------
aftrek van het belastingkrediet en 
over de kosten; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 

(1) Cass., 3 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1148). 

(2) Cass., 22feb. 1979 (A.C., 1978-79, 752). 
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de vordering tot aanvullende vrijwa-,_zijn bevo. eg_~heid ove. rschreed~ _dat de 
ring, die het gevolg is van de eerste aannemer hlJgevolg dat bevel met mocht 
beslissing (3). opvolgen en uitvoeren buiten weten van 

. . de opdrachtgever » 
(BAGUE'ITE T. LEENDERS, BELGISCHE STAAT) ' · 

. terwijl het niet antwoordt op de con-
ARREST ( vertafing) clusie in boger beroep van de verW-eer

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 juni 1980 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het . middel van niet
ontvankelijkheid dat de tweede ver
weerder tegen de voorziening heeft 
opgeworpen en hieruit is afgeleid 
dat eiser niet bevoegd is of er geen 
belang bij heeft zich tegen hem in 
cassatie te voorzien; 

Overwegende dat eiser · voor de 
feitenrechter niet in een geding met 
de tweede verweerder was betrok
ken en dat het arrest ten laste van 
eiser geen veroordeling uitspreekt 
ten voordele van de tweede ver
weerder; 

Dat het cassatieberoep derhalve 
niet ontvankelijk is, in zoverre het 
tegen de tweede verweerder is 
gericht; 

Overwegende evenwel dat eiser er 
belang bij -heeft dat het arrest voor 
die partij bindend wordt verklaard, 
nu, zoals hierna wordt gezegd, ver
nietiging wordt_ uitgesproken op het 
middel volgens hetwelk niet is 
geantwoord op de conclusie waarin 
wordt aangevoerd dat de tweede 
verweerder aan de eerste verweer
der een stilzwijgende lastgeving 
heeft verleend; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

der Leenders waarin deze aanvoerde dat 
hem stilzwijgend last was gegeven tij-. 
dens een vergadering - van 16 dec~m- · 
her 1969 op het centraal. bestuur van 
Bruggen en Wegen, de technische rede~ 
nen uiteenzette waarom aan de architect 
ten stelligste de mogelijkheid diende te 
worden geboden om de verschillende 
problemen op het bouwwerk zelf op te 
lossen en verklaarde in het kader van 
« die verruimde bevoegdheid >> vroeger, 
en voor dat bepaald werk, een bepaald" 
aantal belangrijke beslissingen te heb
ben genomen zonder · voorafgaande con
tactname met de. opdrachtgever. en aldus 
vier bijkomende afrekeningen te hebben 
ingediend die aile, zonder voorbehoJ,Id, 
door de opdrachtgever waren goedge
keurd; hij er nog aan toevoegde dat ten 

. deze het bevel tot afbraak van. de 
muurtjes . « die.· dreigden in te storten, 
helemaal paste in het beheer dat hem 
was opgedragen ... •; waar-uit volgt dat 
het arrest, door aileen maar te zeggen 
dat er geen stilzwijgende lastgeving 
bestond, zon<ler op dat omstandig ver
weer te antwoorden, niet regelinatig ·met 
redenen is omkleed : -

Over - het middel van niet
ontvankelijkheid dat eerste ver-" 
weerder · tegen het middel heeft 
opgeworpen en hieruit is_ afgeleid 
dat de oplossing van het geschil dat 
die verweerder in - zijn con.clusie 
heeft opgeworpen, geen betrekking 
heeft. op het geschil tussen hem en 
eiser : 

Overwegende dat het arrest, ter 
verwerping van ·de vordering tot 
vrijwaring van de aannemer, eiser, 
tegen de architect, eerste verweer
der, hierop stetint dat de aann,emer 
moest weigeren in te gaan op het 
bevel van de architect om de afslui
tingsniuren van de litiscorisorten 
Borsu af te breken, omdat hij daar
toe niet de bevoegdheid had gekre
gen; 

Overwegende dat de architect, iii 
de conclusie waarvan sprake is in ----------------1 het middel, aanvoerde. dat hij 

(3) Cass., 26 feb. 1975 (A.c, 1975, i29). gehandeld had ingevolge stilzwij-

doordat het arrest de door eiser tegen 
de verweerder Leenders ingestelde vor
dering tot vrijwaring niet gegrond ver
klaart op grond dat in de aannemings
voorw<tar(ien aan de architect niet het 
recht wordt toegekend om over de nabu
rige eigendommen te beschikken en dat, 
« hoewel de architect op 22 mei 1970 de 
muren van de oorspr~mkelijke eigenaars 
had doen afbreken, hij zich. evenwel iliet 
kon beroepen op enige. stilzwijgende last 
van de opdrachtgever; dat hij kennelijk 
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gende last van de opdrachtgever, de I Nr. 603 
Belgische Staat, tweede verweerder; 

Dat eruit volgt dat, ingeval de 
feitenrechter het bestaan van die 

1• KAMER - 18 juni 1981 

lastgeving had erkend, zulks de 1° VOORZIENING IN CASSATIE 
vordering tot vrijwaring had kun- BURGERLLJKE ZAKEN- MEMORIE VAN ANT

nen bei:nvloeden; WOORD- VORM. 

Dat het middel 
ontvankelijkheid niet 
aangenomen; 

van niet- 2° ANATOCISME - BURGERLIJK WET
kan WOrden BOEK, ART. 1154 - GERECHTELIJKE AANMA

NING - BEGRIP. 

Over het middel : 
Overwegende dat het arrest, door 

enkel te zeggen dat de eerste ver
weerder zich niet kon beroepen op 
enige stilzwijgende last van de 
opdrachtgever, niet antwoordt op 
de omstandige conclusie waarvan 
sprake is in het middel; 

Dat het middel gegrond is; 
En overwegende dat de vernieti

ging van het arrest, wat betreft de 
vordering tot vrijwaring, leidt tot 
vernietiging van de beslissing op de 
vordering tot aanvullende vrijwa
ring, die het gevolg ervan is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de overige middelen die 
niet tot ruimere vernietiging kun
nen leiden, vernietigt het bestreden 
arrest, in zoverre het uitspraak doet 
op de vordering tot vrijwaring van 
eiser tegen de eerste verweerder en 
op de rechtsvordering tot aanvul
lende vrijwaring van de eerste ver
weerder tegen de tweede verweer
der; verwerpt het cassatieberoep in 
zoverre het gericht is tegen de 
tweede verweerder, maar verklaart 
het onderhavige arrest voor hem 
bindend; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

18 juni 1981 - 1• kamer - Voordtter 
en verslaggever : ridder de Schaetzen, 

3° VERBINTENIS - BURGERLIJK WET-
BOEK, ART. 1153 - GELDSCHULD - BEGRIP -
NIET TOEPASSELLJK OP SCHADEVERGOEDING 
WEGENS NIET-UITVOERING VAN EEN CON
TRACTUELE VERBINTENIS. 

1 • De verweerder moet in zijn enige 
memorie van antwoord alle beschou
wingen waarmee hij op de voorziening 
wenst te antwoorden, tegelijkertijd 
voorbrengen, en aan die memorie, 
overeenkomstig de artt. 1098 en 
1100 Ger. W., aile stukken hechten 
waarop hij zich te dien einde wil 
beroepen. 

2" Overeenkomstig de artt. 32 en 
746 Ger. W: geldt de neerlegging van 
een conclusie ter griffie als beteke
ning; die neerlegging kan worden 
beschouwd als een handeling van 
gelijke waarde als de gerechtelijke 
aanmaning, vereist bij art. 1154 B. W., 
wanneer in die conclusie de aandacht 
van de schuldenaar in het bijzonder 
wordt gevestigd op de kapitalisatie van 
de rente. 

3" Een schuldvordering tot betaling van 
schadevergoeding wegens wanpresta
tie · houdt geen geldschuld in als 
bedoeld in art. 1153 B. W. (1). 

(• ENTREPRISES ROBERT DELBRASSINNE • N.V. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE 

WERKEN) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juni 1979 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid, dat verweerder tegen de 
voorziening aanvoert en hieruit afleidt 
dat eiseres berust heeft in het arrest 

afdelingsvoorzitter Gelijkluidende -----------------
conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Simont, Van Ryn en De Bruyn. 

(1) Zie Cass., 25 juni 1953 (A.C., 1953, 744), 
en DE PAGE, dl. III, 3e uitg., nr. 139, biz. 171. 
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door een aangifte van schuldvordering in. ingesteld bij een conclusie die regelma
te zenden ten belope van het in die tig werd neergelegd ter griffie van het 
beslissing vastgestelde bedrag : hof waarbij zijn hoger beroep aanhangig 

Overwegende dat verweerder bij 
zijn memorie van . antwoord geen 
aangifte van schuldvordering heeft 
gevoegd waarop hij zijn exceptie 
grondt; 

Dat het Hof geen acht vermag te 
slaan op de « aanvullende >> memo
rie van antwoord en op het daarbij 
gevoegde afschrift van die aangifte; 

Dat verweerder immers in zijn 
enige memorie alle beschouwingen 
waarmee hij op de voorziening 
wenst te antwoorden, ineens moet 
voorbrengen en aan de memorie 
alle stukken moet hechten waarop 
hij zich te dien einde wenst te 
beroepen; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid niet kan worden aange
nomen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1154 van het 
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet 
van 1 mei 1913, 32, 746, 807, 808 en 
809 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest verweerder veroor
deelt om aan eiseres ter afrekening het 
bedrag van 170.371 frank te betalen, 
verhoogd met de bedongen interest van 
12,5 pet. over de periode van 9 juni 1977 
tot de dag waarop de schuld volledig zal 
zijn betaald, op grond dat « gei:ntimeerde 
(thans eiseres) voldoet aan de voorwaar
den voor de door haar in haar dagvaar
ding van 5 april 1974 gevorderde kapita
lisatie van de interest, doch enkel. ten 
belope van het in de aanmaning aange
geven bedrag; dat het anatocisme 
immers aan strikte voorwaarden orider
worpen is en met name aan de voor
waarde van een bijzondere aanmaning 
met opgave van het bedrag van de te 
kapitaliseren interest; dat de op 
7 februari 1975 ter griffie neergelegde 
conclusie hiervoor niet kan dienen, aan
gezien de neerlegging van die conclusie 
niet als gerechtelijke aanmaning geldt », 
dat het arrest op die enkele grond de eis 
tot kapitalisatie van de vervallen inte
rest, verschuldigd over de periode van 
21 september 1973 tot 21 september 1974, 
afwijst, Welke eis de aannemer had 

was, 
terwijl de voor de toepassing van het 

anatocisme ven!iste gerechtelijke aan
maning, bedoeld in artikel 1154 van het 
Burgerlijk Wetboek, geschiedt door de 
neerlegging van een conclusie ter griffie 
met opgave van het bedrag van de te 
kapitaliseren interesten, deze neerleg
ging luidens artikel 746 van het Gerech
telijk Wetboek geldt als betekening aan 
de tegenpartij, en het arrest, door te 
beslissen dat de neerlegging niet geldt 
als gerechtelijke aanmaning in de zin 
van artikel 1154 van het Burgerlijk 
Wetboek, een schending inhoudt van die 
bepaling en van artikel 746 van het 
Gerechtelijk Wetboek, in zoverre die 
tekst aan de neerlegging van conclusies 
ter griffie dezelfde draagwijdte en 
dezelfde gevolgen verbindt als aan een 
gerechtelijke aanmaning (schending, 
bovendien en voor zoveel nodig; van de 
artikelen 32 en 807 tot 809 van het 
Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 32 en 746 van het Gerech
telijk Wetboek, de neerlegging van 
een conclusie ter griffie geldt als 
betekening, dat is de afgifte van een 
afschrift van de akte bij exploot van 
gerechtsdeurwaarder; 

Dat de neerlegging kan worden 
beschouwd als een handeling die 
gelijkwaardig is aan de gerechte
lijke aanmaning, vereist . bij arti
kel 1154 van het Burgerlijk Wet
hoek, wanneer in die conclusie de 
aandacht van de schuldenaar in het 
bijzonder wordt gevestigd op de 
kapitalisatie van de interest; 

Dat hieruit volgt dat niet naar 
recht verantwoord is de beslissing 
van het arrest waarbij de eis, bij op 
7 februari 1979 ter griffie neerge
legde conclusie, ingesteld tot kapita
lisatie van de vervallen interest die 
verschuldigd is over de periode van 
een jaar met ingang van 21 sep
tember 1973, afgewezen wordt op de 
enkele grond « dat die neerlegging 
niet · geldt als gerechtelijke aan· . 
maning »; 

Dat het middel gegrond is; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 1134, 1135, 
1142, 1145, 1149, 1153 van bet Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na in bet gedeelte 
dat handelt over de kapitalisatie van de 
op de kostprijs van de litigieuze werken 
verschuldigde verwijlinterest te hebben 
vermeld dat die werken « eigenlijk niet 
in de aanneming begrepen zijn; dat zij 
daaruit nochtans voortvloeien en kunnen 
gelijkgesteld worden met bijkomende 
werken waarvan de kosten door het 
bestuur aan de aannemer moeten wor
den betaald "• de vordering van eise
res tot bijkomende schadevergoeding 
wegens waardevermindering van de 
munt tussen de vijftigste dag na de 
aangifte van de schuldvordering van 
10 november 1970 en de dag van de 
werkelijke betaling van de schuldvorde
ring die zij op de Staat bezat uit hoofde 
van werken die zij voor de Staat had 
moeten uitvoeren, ofschoon deze niet te 
haren laste vielen, niet gegrond ver
klaart op grond dat « ge'intimeerde 
(thans ~~seres) door de schuld van de 
Staat blJkomende werken heeft uitge
voerd welke bij de aanvang niet voorzien 
waren doch die tegen normale prijzen 
werden gefactureerd en waarop gei:nti
meerde een normale winst heeft 
behaald; dat de schuld van de Staat 
slechts een geldsom betreft ,, die, in 
geval van niet-betaling op de vervaldag, 
enkel recht geeft op moratoire schade
vergoeding, 

terwijl, eerste onderdeel, de werken 
die de bouwheer ten onrechte van de 
aannemer gevorderd heeft uit hoofde 
van diens contractuele waarborg, 
oi:lgeacht d~ wijze van facturering ervan, 
niet voortvloeien uit de aanneming doch 
bet gevolg zijn van het feit dat de 
opdrachtgever tekortgekomen is aan zijn 
verbintenis om te doen, namelijk aan de 
verbintenis om de overeenkomstig het 
bestek uitgevoerde werken goed te keu
ren of aan zijn verbintenis om niet te 
doen, namelijk zich ervan te onthouden 
van de aannemer de uitvoering te eisen 
van herstellingswerken welke niet onder 
de waarborg vallen, en derhalve niet 
kunnen aangemerkt worden als bijko
mende werken waardoor een geldschuld 
is ontstaan, doch als bijkomende werken 
die bet ontstaan hebben gegeven aan 
een waardeschuld, namelijk de vergoe
ding van de door de aannemer ten 
gevolge van de schuld van zijn medecon
tractant geleden schade, die de schuldei
ser in geval van niet-betaling op de 

vervaldag het recht geeft te vorderen dat 
de schuldenaar zou veroordeeld worden 
tot een bijkomende schadevergoeding 
ten einde hem schadeloos te stellen voor 
bet waardeverlies van de munt sedert de 
dag waarop de schuldvordering · opeis
baar was geworden; het arrest, waar bet 
aldus de verplichtingen voortvloeiende 
uit de uitvoering van de overeenkomst 
verwart met die welke het gevolg zijn 
van de niet-uitvoering, de artikelen 1134, 
1135, 1142 en 1145 ·van bet Burgerlijk 
W etboek schendt en de bestreden beslis
sing, door eiseres de schadevergoeding 
toe te kennen die ze had gevorderd ter 
compensatie van de muntontwaarding 
tussen de dag waarop de schuldvorde
ring opeisbaar was geworden en. de dag 
van de betaling en door de schuld van 
de Staat te omschr~jven als een geld
schuld, een schending inhoudt van de 
organieke bepalingen inzake vergoeding' 
van de schade die voortvloeit uit 
bet niet-uitvoeren van overeenko:ri:lsten 
(schending van de artikelen 1142, 
1145 en 1149 van het Burgerlijk Wet
hoek) en inzonderheid van· artikel 1153 
van bet Burgerlijk Wetboek, vermits 
schadevergoeding die verschuldigd is 
wegens de niet-uitvoering van een ver
bintenis om te doen of niet te doen, niet 
kan worden beschouwd als een geld
schuld doch als een waardeschuld 
waarop de in voormelde bepaling ver
vatte regel niet van toepassing is; 

tweede onderdeel, bet arrest althans 
niet antwoordt op de conclusie van 
eiseres ten betoge dat haar schuldvorde
ring niet kon worden bestempeld als een 
vordering op een geldsom, nu « de door 
de concluderende partij liitgevoerde liti
gieuze werken niet zijn onischteven in 
de overeenkomst van de partijen doch 
betwist werden, zowel wat de uitvoering 
zelf als wat de kostprijs ervan · betreft 
••• » (schendiilg van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiseres bijko

mende schadevergoeding vorderde 
wegens de waardevermindering van 
de munt tussen het. tijdstip waarop 
verweerder de « bijkomende ,, wer
ken had moeten betalen en de · dag 
van de werkelijke betaling; 

Overwegende . dat het arrest, mi 
erop te hebben gewezen dat die 
werken eigenlijk niet in de aanne
ming begrepen zijn doch eruit 
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voortvloeien en dat verweerder, de 
opdrachtgever, ten onrechte de uit
voering ervan eiste op grond van de 
waarborg, vaststelt dat het aan de 
schuld van verweerder te wijten is 
dat eiseres bijkomende werken 
heeft uitgevoerd die bij de aanvang 

. niet waren voorzien doch die tegen 
normale prijzen werden gefactu
reerd en waarop .eiseres een nor
male winst heeft behaald; 

Dat die consideransen en vaststel
lingen inhouden dat eiseres een 
schuldvordering bezit welke strekt 
tot vergoeding van de schade die uit 
de tekortkoming van verweerder is 
ontstaan; 

Dat het arrest daaruit niet wettig 
heeft kunnen: · afleiden dat de schuld 
van verweerder een geldschuld is in 
de zin van artikel 1153 van het 
Burgerlijk Wetboek en op die grond 
niet heeft kunnen steuiten om de 
door eiseres gevorderde schadever
goeding niet toe te kennen; 

Dat dit onderdeel van bet middel 
.gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de eis 
tot kapitalisatie van de vervallen 
interest, verschuldigd over de 
periode van een jaar met ingang 
van 21 september 1973, en over de 
eis tot bijkomende schadevergoe
ding wegens muntontwaarding en 
in · zoverre over de kosten wordt 
beslist; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan 
opdat de feitenrechter hierover zou 
beslissen; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

18 juni 1981 - 1• kamer --,- Voorzitter 
en verslaggever : ridder de Schaetzen, 

Nr. 604 

1" KAMER - 18 juni 1981 

HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN 
- ONSPLITSBAAR GESCHIL- GERECHTELIJK 
WETBOEK, ART, 1053, TWEEDE LID - DRAAG
WIJDTE. 

Uit art. 1053, tweede lid, Ger. W. volgt dat 
wanneer het geschil onsplitsbaar is 
aileen de partijen, die reeds in eerste 
aanleg in· het geding waren, oak in 
hager beroep · bij de zaak kunnen 
worden betrokken (1). 

(PLANCHET. MR. RIGO Q.Q.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 november 1979 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1053, inzon
derheid 1053, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 15 tot 17 van de 
bij koninklijk besluit van 30 november 
1935 gecoi:irdineerde wetten, 1835, 1842, 
1853 en 1862 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest het hoger beroep 
van eiser tegen het vonnis van de 
Rechtbank van Koophandel te Luik van 
17 oktober 1978 niet ontvankelijk ver
klaart, met bevestiging van de uitbrei
ding van het faillissement van M... tot 
eiser en de onregelmatige vennootschap 
onder een gemeenschappelijke naam, die 
zij zogezegd hebben opgericht, op grond 
dat • het geschil onsplitsbaar is tussen 
M... en de onregelmatige vennootschap 
onder een gemeenschappelijke naam; de 
appellant, naar luid van het tweede .lid 
van artikel 1053 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de onregelmatige vennootschap 
onder een gemeenschappelijke naam, die 
tot op heden niet. in beroep is gekomen, 
niet in beroep gedagyaard, niet opgeroe
pen is, binnen de gewone termijnen van 
hoger beroep en · ten laatste v66r de 
sluiting van de debatten in de zaak 
moest betrekken », 

afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 1------------------
conclusie va·n de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Dassesse en De Bruyn. 

(1) Over het begrip « onsplitsbaar geschil "• 
in de zin van ·art. 1053 Ger.W., zie Cass., 
12 maart 1980 (A.C., 1979-80, nr. 442). 



- 1216-
terwijl, eerste onderdeel, naar luid van 

artikel 1053 van het Gerechtelijk Wet
hoek, « wanneer het gescbil onsplitsbaar 
is~ bet hoger beroep moet worden 
gericbt tegen alle partijen die een belang 
bebben dat in strijd is met dat van eiser 
in boger beroep (artikel 1053, eerste lid); 
laatstgenoemde, bovendien (tweede lid) 
de andere niet in boger beroep 
komende, niet in beroep gedagvaarde of 
niet opgekomen partijen ten laatste v66r 
de sluiting van de debatten in de zaak 
moet betrekkeh »; ten deze,- de zoge
zegde onregelmatige vennootscbap onder 
een gemeenschappelijke naam die eiser 
en M... bebben opgericbt, geen partij 
was in bet geding waarvoor het beroe
pen vonnis op bet verzet van eiser tot 
bevestiging van de uitbreiding van bet 
faillissement van M... beeft beslist; de 
vennootscbap evenmin partij was in het 
vonnis van haar ambtsbalve faillietver
klaring, waarbij het beroepen vonnis 
wordt bevestigd; waaruit volgt dat het 
arrest artikel 1053, inzonderheid het 
tweede lid, van bet Gerecbtelijk Wetboek 
verkeerdelijk toepast, door te beslissen 
dat eiser de onregelmatige vennootschap 
onder een gemeenschappelijke naam 
voor het appelgerecht in de zaak had 
moeten betrekken opdat zijn boger 
beroep ontvankelijk zou worden ver
klaard; 

tweede onderdeel, de persoonlijkbeid 
van een vennootschap onder een 
gemeenschappelijke naam uit de aard 
zelf ervan praktisch gelijk is aan die van 
de vennoten, zodat deze onder meer 
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle 
verbintenissen van de vennootschap 
( artt. 17 van· de Vennootscbapswet en 
1862 van bet Burgerlijk Wetboek); bet 
door de aanwezigheid van eiser en van 
verweerder, als curator van bet faillisse
ment van de andere (zogezegde) vennote, 
M ... , voor het appelgerecbt, overbodig 
was de onregelmatige vennootscbap 
onder een gemeenschappelijke naam in 
de zaak te betrekken, daar zij reeds 
virtueel in de zaak was betrokken door
dat haar twee vennoten aanwezig waren; 
waaruit volgt dat het arrest, door te 
beslissen dat eiser de tussen M ... en 
bemzelf opgerichte vennootschap onder 
een gemeenschappelijke naam in de 
zaak had moeten betrekken, niet alleen 
artikel 1053 van het Gerecbtelijk Wet
hoek verkeerdelijk toepast, maar het 
begrip « vennootschap onder een ge
meenschappelijke naam » en de omvang 
van de verbintenissen van baar venno
ten jegens derden miskent (schending 

van de artikelen 15 tot 17 Vennoot
schapswet, 1832, 1842, 1853 en 1862 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat het. vonnis van de Recht
bank van Koophandel te Luik, van 
5 juni 1978, het op 9 juni 1977 
uitgesproken faillissement van M ... 
tot eiser en ·de onregelmatige ven
nootschap onder een gemee~schap
pelijke naam tussen hen heeft uit
gebreid, hen ambtshalve iri staat 
van faillissement heeft verkl;:tard en 
de samenvoeging van de boedel van 
de drie faillissementen heeft bevo
len; 

Dat eruit volgt dat noch eiser, 
noch die vennootschap partij waren 
in het vonnis waartegen zij krach
tens artikel 473 van het Wetboek 
van Koophandel verzet konden 
do en; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest nog volgt dat 
eiser voor de rechtbank van koop
handel verzet heeft gedaan, welke 
rechtbank bij vonnis van 17 ok
tober 1978 het verzet niet gegrond 
heeft verklaard, en aldus alle 
beschikkingen va:n voormeld vonnis 
van 5 juni 1978 bevestigt; 

Overwegende daarentegen dat 
noch uit de vaststellingen van het 
arrest, noch uit de processtukken 
blijkt dat door of voor de vennoot
schap onder een gemeenschappe
lijke naam verzet is gedaan; dat het 
vonnis over het verzet vermeldt dat 
het is gewezen tussen Edgard Plan
che, verzetdoende gefailleerde, en 
de curator van het faillissement van 
Louise M ... ; 

Overwegende dat, ook al heeft 
eiser in zijn exploot van verzet en 
in zijn conclusie voor de rechtbank 
gevraagd te zeggen dat niet behoeft 
te worden vastgesteld dat er tussen 
M... en heinzelf een onregelmatige 
vennootschap onder gemeenschap
pelijke naam bestaat, daaruit niet 
valt af te leiden da:t die vennoot-
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schap partij was in het beroepen 
vonnis van 17 oktober 1978, waar
tegen hoger beroep is ingesteld; 

Overwegende dat, derhalve, het 
arrest, dat wegens de onsplitsbaar
heid van het geschil het hoger 
beroep van eiser tegen dat vonnis 
niet ontvankelijk verklaart, op 
grand dat eiser overeenkomstig het 
tweede lid van artikel 1053 van het 
Gerechtelijk Wetboek de onregelma
tige vennootschap onder een 
gemeenschappelijke naam, tot op 
heden niet in beroep gekomen, niet 
in beroep gedagvaard en niet opge
roepen partij, binnen de gewone 
termijnen van hoger beroep en ten 
laatste v66r de sluiting van de 
debatten in de zaak moest betrek
ken, schending inhoudt van die 
wettelijke bepaling volgens welke in 
hager beroep bij de zaak enkel 
kunnen worden betrokken degenen 
die in eerste aanleg in het geding 
waren; 

Dat dat onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen; vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat hierover door de feiten
rechter zal worden beslist; verwijst 
de zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

18 juni 1981 - 1" kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 

Verslaggever : Mevr. Raymond
Decharneux, raadsheer Gelijklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Bruyn. 

Nr. 605 

2° ADQPI'IE - VERPLICHTING VOOR DE 
RECHTER OM BIJ DE BEOORDELING VAN DE 
WETTIGE REDENEN VOOR EEN ADOPriE ALLE 
WETTIGE BELANGEN IN AANMERKING TE 
NEMEN - INTREKKING VAN DE TOESTEM
MING. 

1 • en 2" Wanneer de toestemming van de 
vader en de moeder of van een 
hunner, die bij art. 348 B. W. voor 
adoptie van een minderjarige is ver
eist, rechtsgeldig is gegeven overeen
komstig de vormvereisten van art. 349, 
derde lid, van hetzelfde wetboek, kan 
de rechter, zelfs indien degene die 
aldus zijn toestemming heeft gegeven 
ze naderhand intrekt, de adoptie wet
tig homologerim; maar hij kan, bij de 
beoordeling van de wettige redenen 
voor adoptie, gezien zijn verplichting 
om daarbij alle wettige belangen in 
aanmerking te nemen, de intrekking 
van de toestemming niet buiten 
beschouwing Jaten (1). 

(D ... T.D ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 juni 1980 gewezen 
door de jeugdkamer van het Hof 
van Beroep te Bergen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, 348, inzonder
heid eerste lid, 349, 350, 351, 353, 354, 
355, 1131 van het Burgerlijk Wetboek, 
1068, 1397 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat de 
omstandigheid dat eiseres haar toestem
ming tot de adoptie van haar dochter 
door verweerster heeft ingetrokken voor 
het hof van beroep, aan die adoptie niet 
in de weg kan staan, op grond « dat de 
adoptie volgens de gewone procedure, 
zoals ten deze, een overeenkomst is, dat 
de toestemming van de ouders vereist is 
tot het einde van de procedure, waaron
der m0et worden verstaan het einde van 
de eigenlijke adoptieprocedure, dat wil 
zeggen tot de homologatie; dat er geen 
enkele reden is om aan te nemen dat de 
wetgever heeft gewild dat bedoelde toe-
stemming moet worden behouden totdat 
de rechtsmiddelen verstreken zijn •, 

1" KAMER- 18 juni 1981 terwijl, enerzijds, de homologatie van 
een adoptieakte slechts werking kan 

1° ADOPI'IE - TOESTEMMING VAN DE 1------------------
OUDERS - INTREKICING VAN DE TOESTEM-
MING - HOMOLOGATIE VAN DE ADOPriE _ (1) Zie Cass. fr., 16 dec. 1980 (Recueil 
WETTIGHEID _ VEREISTE. Dalloz-Sirey, 1981, biz. 514), met noot. 
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verkrijgen wanneer de beslissing waar
bij ze is uitgesproken; niet meer vatbaar 
is voor hager beroep of voorziening in 
cassatie (artikel 354, inzonderheid derde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek), welke 
rechtsmiddelen trouwens schorsende 
krachL hebben (artikelen 1397 van het 
Gerechtelijk Wetboek en ~52, § 2, .derde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek); .het 
hoger beroep anderzijds het geschil zelf · 
aanl:).angig maakt bij de rechter in hoger 
beroep (artikel.1068, inzonderheid eerste 
lid, van het. Gerechtelijk Wetboek); daar-. 
uit volgt dat de door artikel 348, § 1, van 

.het Burgerlijk Wetboek vereiste toestem
ming van de ouders van de geadop
teerde, die van openbare orde is (artike-· 
len 6 en 1131 van het Burgerlijk Wet
hoek) en een noodzakelijke. voorwaarde 
is voor de homologatie van de adoptie 
(artikelen 350 en 353, inzonderheid § 1, 
van het Burgerlijk Wetboek), en die 
moet blijven bestaan totdat de homolo
gatie van de adoptie definitief wordt, 
rechtsgeldig kan ingetrokken worden 
tijdens de homologatieprocedure, zowel 
in eerste aanleg als voor de rechter in 
hoger beroep die kennis neemt van het 
gehele' geschil zelf (artikel 1068 van het 
Gerechtelijk Wetboek); het arrest der
halve, door het homologatievonnis te 
bevestigen zonder de intrekking van de 
toestemming van eiseres in 'aanrrierking 
. te nemen, op grond dat de toe stemming 
in hoger beroep was ingetrokken en dat 
de w:etgever niet gewild heeft dat de 

. ouders van ·de geadopteerde · met de 
adoptie moeten . blijven instemmen na 
het homologatievonnis en tot het ver
strijken van de rechtsmiddelen, een 
schending inhoudt van alle in het middel 
vermelde wetsbepalingen, inzonderheid 
van de artikelen 348, § 1, 350, 352, § 2, 
353, § 1, 354 van het Burgerlijk Wetboek, 
1068, eerste lid, en 1397 van het Gerech-
telijk Wetboek: · 

Dat de rechter evenwel, nu hij bij 
de beoordeling van de vraag of de 
adoptie op vlettige redeheri steunt, 
krachtens de wet rekening moet 
houden met alle wettige belangen, 
de omstandigheid dat de tbestem
ming is ingetrokken, ·· in zijil. oor
deelsvormihg, niet mag tet zijde 
laten; 

.. Dat het arrest dat die omstimdig-:
heid ni~t in aanmerking neemt, om 
de enige reden dat zij zich na de 
homologatiebeslissing van de eerste 
rechter · heeft · voorgedaan, zijn 
beslissing riiet naar recht verant
woordt; . 

Dat het middel in . dat opzicht 
gegrondis; 

Om 'die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan 
opdat hierover door de feitenrechter 
zou worden beslist; verwijst de zaak 
Ii<iar de · jeugdkamer ·van· het Hof 
van Beroep te Brussel. . · 

18 januari 1981 .,.- 1• kamer -:-
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Vers]aggever : mevr. 
Raymond-Decharneux :___ Gelijkluidende 
conclusie van de h. · Charles, eerste 
advocaat~generaal - Advocaten : mrs. 
Simont en Van Ommeslaghe. 

Overwegende dat, wanneer de 
vader en ·de moeder of een van hen Nr. 606 

1" KAMER - 18 ji.J.ni 1981 
de bij artikel 348 van het Burgerlijk 
Wetboek voor ·de adoptie van een 
minderjarig kind vereiste toestem
ming . rechtsgeidig en in de door 1° VERBINTENIS - RECHTVERKRIJGEN

DEN ONDER ALGEMENE TITEL - HANDELING 
VAN HUN RECHTSVOORGANGER- VERPLICH-
TING TCYr INACHTNEMING VAN DIE HANDE-

artikel 349, derde lid, van dit wet
hoek voorgeschreven vormen . heb
ben · gegeven, de rechter de adoptie 
wettig kan homologeren, OOk als de. LING- BEPERKING. 

persoon die aldus zijn toestemming 2° KQQP- VRIJWARING VOOR UITWINNING 

heeft gegeven, die naderhand heeft.
1 

_ BURGERLIJK. WETBOEK, ARTI. 1625 TCYr 

ingetrokken; 1640- VRIJWARING VOORTVWEIEND UIT EEN 
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OVEREENKOMST TUSSEN KOPER EN VERKO- boek Ill, titel VIII, hoofdstuk II, 
PER MET BEDRIEGLIJKE MISKENNING VAN DE afdeling 3, van het Burgerlijk Wetboek 
RECHTEN VAN EEN DERDE - GEEN VRIJWA- vormen, en 97 van de Grondwet, 

. RING VOOR UITWINNING VERSCHULDIGD. doordat· het bestreden vonnis de vor-
30 HUUR VAN GOEDEREN _ PACHT _ dering ontvankelijk verklaart, door ver

weerder ingesteld tot subrogatie in de 
VOORKOOPRECHT - RECHT VAN DE PACH- rechten die de .. eisers verkregen hebben 
TER. krachtens ruilovere!mkomsten, gesloten 

1° De rechtverkrijgenden onder alge
mene titel zijn niet verbonden door 
een handeling van humrechtsvoorgan
ger wanneer zij tegen .die handeling 
een eigen recht kunnen aanvoeren dat 
de wet hun toekent en waaraan die 
handeling afbreuk doet(l). 

2° De verkoper is niet verplicht de koper 
met toepassing van art. 1625 e. v. B. W: 
(2) te vrijwaren voor de uitwinning, 
die voortvloeit uit een overeenkomst 
tussen hem en de koper, waardoor zij 
de rechten van een derde op bedriegc 
Jijke wijze miskennen (3). 

3o Wanneer een pacht door de echtge
noot aileen, na zijn huwelijk, is geslo
ten, ·verlenen- noch de huwelijksban
den, noch de bepalingen van art. 1421 
B. W:, v66r de wijziging ervan bij de 
wet van 14 juli 1976, aan de echtgenote 
van de pachter de hoedanigheid van 
pachter waardoor haar een vooi·koop
recht, als bedoeld in de Pachtwet, zou 
toekomen.(4). 

(ROLIN JACQUEMYNS, ROLIN T. DEPREZ, DANS) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 februari 1980 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik; · 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 724, 1122, 
1300, 1625, 1626, 1707 van het Burgerlijk 
Wetboek, 51 van de· regels betreffende de 
pacht in het bijzonder, welke regels 

met wijlen mevr. Beatrice Widar, 
weduwe Deprez, namens wie de ver
weerder het geding heeft hervat en wier 
nalatenschap hij aanvaard heeft, en 
zulks op grand dat verweerder door het 
instellen . van de vordering tot inde
plaatsstelling een persoonlijk recht als 
pachter geldend maakte en niet enig 
vorderingsrecht of zakelijke recht tegen 
zijn moeder, daar de vordering gericht 
was tegen de kopers van de onroerende 
goederen van zijn moeder, 

teJwijl, eerste onderdeel, de vordering 
tot indeplaatsstelling niet aileen tegen 
de eerste koper. doch ook tegen de 
verkoper gericht is en die vordering, in 
zoverre ze tegen de verkoper gericht is, 
door schuldvermenging teniet is gedaan 
op het ogenblik dat eiser tot indeplaats
stelling de nalatenschap van de verkoper 
heeft aanvaard (schending van de 
artikelen 51 van de regels betreffende de 
pacht in het bijzonder, 724, 1122 en 
1300 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de vordering tot 
indeplaatsstelling niet tegen de eerste 
koper kan worden ingesteld wanneer de 
eiser in zijn hoedanigheid van erfge
naam die de nalatenschap van de verko
per heeft aanvaard, gehouden is tot de 
vrijwaringsverplichting van de verkoper 
jegens de koper (schending van de 
artikelen 724, 1122, 1625, 1626 en 
1707 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, het vonnis met de 
considerans dat de vordering tot inde
plaatsstelling niet tegen de verkoper 
doch tegen de koper gericht is, niet 
antwoordt op het mid del in de conclusie 
van de ejsers ten betoge dat de verweer
der de door zijn rechtsvoorganger verle
den akten niet kan betwisten, zodat het 
vonnis niet · wettig ·met redenen is -----,......------------1 omkleed (schending van artikel 97 van 

(1) Cass., 20 nov. 1964 (Bull. ~n Pas., 1965, I, 
285). 

(2) Zie. voetnoot 4· onder Cass., 30 jan. 
1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 538). . 

(3) Cass., 30 jan. 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 
538). 

(4) Zie DE PAGE, dl. I, nr. 120bis, A, 3°, b, 
biz. 175 e.v. 

de Grondwet) : 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de eisers de 

ontvankelijkheid van de tegen hen 
ingestelde vordering · betwistten 
onder aanvoering dat verweerder de 
door zijn· rechtsvoorganger verleden 
akten niet kon betwisten; 



- 1220-

Overwegende dat het vonnis niet 
volstaat met de vermelding van de 
in dit onderdeel weergegeven grond 
doch erop wijst, enerzijds, dat ver
weerder, ofschoon hij door aanvaar
ding van de nalatenschap van zijn 
moeder een vermenging van de 
vermogens heeft doen ontstaan, 
niettemin een persoonlijk recht als 
pachter heeft doen gelden door 
tegen de eisers een vordering tot 
indeplaatsstelling in te stellen, en, 
anderzijds, dat de eisers bedrog 
hadden gepleegd door met verweer
ders moeder akten te verlijden die 
ten doel hadden de wet te ontdui
ken waarbij aan verweerder een 
recht van voorkoop op het gepachte 
goed wordt toegekend; 

Dat het vonnis aldus aangeeft om 
welke redenen verweerder niet ver
bonden was door de akten verleden 
door zijn rechtsvoorganger en der
halve antwoordt op de conclusie van 
de eisers; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het eerste en het tweede 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis erop 
wijst dat verweerder zijn tegen zijn 
moeder en de eiseres ingestelde 
vordering tot indeplaatsstelling, 
waarvan sprake is in artikel 51 van 
de Pachtwet, grondt op een per
soonlijk recht dat hij bezit als 
pachter en als houder van het hem 
door de wet toegekend recht van 
voorkoop en dat er bedrog werd 
gepleegd in de verkoopakten die 
werden verleden tussen de moeder 
van verweerder, wier nalatenschap 
verweerder heeft aanvaard, en de 
eisers; 

Overwegende enerzijds dat de 
algemene rechtverkrijgenden niet 
verbonden zijn door de handeling 
van hun rechtsvoorganger wanneer 
zij zich tegen die handeling kunnen 
beroepen op een hun door de wet 
toegekend eigen recht waaraan die 
handeling afbreuk doet; 

Dat anderzijds een verkoper niet 
gehouden is de koper te vrijwarep., 
met toepassing van Q.e artike
len 1625 en volgende van het Bur
gerlijk Wetboek, voor een uitwin
ning, die voortvloeit uit een overeen
komst die de partijen met bedrieg
lijke benadeling van de rechten van 
een derde hebben gesloten; 

Dat die onderdelen van het mid
del falen naar recht; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1122, 1165, 
1421 van bet Burgerlijk Wetboek, laatst 
vermeld artikel zoals bet bestond v66r 
de inwerkingtreding van de wet van 
14 juli 1976 betreffende de wederzijdse 
rechten en verplichtingen van echtgeno
ten en de huwelijksvermogensstelsels, 
12.3 en 47 van de regels betreffende de 
pacht in het bijzonder, welke regels 
boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 
3, van het Burgerlijk Wetboek vormen, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebhen vastgesteld dat alleen verweer
der na zijn huwelijk de pachtovereen
komst heeft gesloten waarop de ver
weetders zich beroepen, niettemin de 
door de tweede verweerster samen met 
baar echtgenoot bij exploot van 21 no
vember 1973 ingestelde vordering tot 
indeplaatsstelling ontvankelijk verklaart, 
op grond dat de pachtovereenkomst een 
vorderingsrecbt doet ontstaan dat onder 
bet v66r de wet van 14 juli 1976 
bestaande stelsel van de wettelijke 
gemeenschap waari:mder de ·echtgenoten 
gebuwd zijn, noodzakelijkerwijze deel 
uitmaakt van de gemeenscbap, 

terw1jl alleen de pachter en niet zijn 
vrouw het recht van voorkoop heeft en 
aileen de echtgenoot krachtens het ten 
tijde van bet instellen van de vcirdering 
van kracht zijnde artikel 1421 van het 
Burgerlijk Wetboek de goederen van de 
gemeenscbap beheert, zodat een vorde
ring door de vrouw ingesteld op grond 
van een pachtovereenkomst waarbij ze 
geen partij was, niet ontvankelijk is : 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat aileen verweerder de 
pachtovereenkomst heeft gesloten 
na zijn huwelijk met verweerster; 

Overwegende dat verweerster 
noch ingevolge het huwelijk, noch 
ingevolge het ten deze toepasselijke 
artikel 1421 van het Burgerlijk Wet
hoek de hoedanigheid van pachter 
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heeft kunnen verwervan die het in 
de Pachtwet omschreven recht van 
voorkoop zou hebben; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het derde middel, ... 
en terwijl de indeplaatsstelling slechts 

kan geschieden wanneer niet alleen de 
koper doch beide partijen bij de liti
gieuze akte naar de notaris worden 
verwezen: 

Dat het middel in dat. opzicht 
feitelijke grondslag mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 51, inzonderheid 
derde lid, van de regels betreffende 
pacht in het bijzonder, welke regels 
boek III, titel VIII, hoofdstuk II, 
afdeling 3, van bet Burgerlijk Wetboek 
vormen, 

doordat het bestreden vonnis de sub
rogatie van de verweerders beveelt in de 
rechten die de eisers ingevolge een 
ruilakte van 15 januari 1972 verkregen 
hebben tegen betaling van een prijs van 
15.000 frank, 

terwijl de koper aan de moeder van 
verweerder als tegenwaarde geen geld 
heeft gegeven, doch de helft van de 
weiden, gelegen op de plaats « Cawy » en 
kadastraal bekend onder afdeling C, 
nrs. 976 en 979, voor een oppervlakte van 
28 a en 8 ca, in voile eigendom heeft 
overgedragen, en uit bet door bet vonnis 
niet betwiste feit dat verweerder die 
weiden bij de verdeling van de nalaten
schap van zijn moeder heeft verkregen, 
blijkt dat verweerder als indeplaatsge
stelde pachter en als edgenaam van zijn 
moeder, die deze weiden gekocht had, de 
tegenwaarde van de gronden waarop de 
indeplaatsstelling betrekking heeft niet 
aileen kon doch ook moest teruggeven in 
natura; 

Overwegende dat het onderzoek 
van het middel het Hof zou ver
plichten feitelijke gegevens na te 
gaan; 

Dat het Hof daartoe niet bevoegd 
is; 

Dat het midae~ niet ontvankelijk 
is; 

zoverre het over de vordering tot 
indeplaatsstelling van · verweerster 
uitspraak doet; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; verklaart het 
arrest bindend voor de tot tussen
komst opgeroepen partijen; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
houdt de kosten aan opdat de fei
tenrechte.r hierover uitspraak zou 
doen; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hoei, zitting houdende in 
hoger beroep. 

18 juni 1981- 1• kamer- Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Meeus - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Charles, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. van Heeke. 

Nr. 607 

1• KAMER - 19 juni 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE- VORM 
DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN 

BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE 
- BETEKENING VAN DE VERKLARING VAN 
VOORZIENING - VORMVOORSCHRIFI' " OP 
STRAFFE VAN VERVAL. 

De voorziening in cassatie tegen de 
beslissing van de bestendige deputatie 
van een provincieraad over het 
bezwaar van een belastingplichtige 
inzake directe gemeentebelastingen 
moet, op straffe van verval, binnen 
tien dagen betekend worden aan de 
partij tegen wie zij is gericht (1}. (Art. 
4 wet 22 jan. 1849; art. 2 wet 
22 juni 1865; art. 2 wet 18 maart 1874; 
art. 16 wet 22 juni 1877.) 

(VERSCHUEREN-VAN MELCKEBEKE 
T. STAD MECHELEN) 

19 juni 1981 - 1• kamer - Voorzitter : 
de h. Wauters, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sury - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat
generaal. 

Om die redenen, vernietigt het (1) Cass., 29 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 602) en 
bestreden vonnis, doch enkel in 7 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 158). 
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. Nr .. 608 

1' KAMER - 19 juni 1981 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - EIGENDOMMEN GELEGEN .AAN 
OPENBARE WEGEN .OF GEDEELTEN VAN 
OPENBARE WEGEN DIE MOET)';N AANGELEGD, 
VERBREED, RECHTGETROKKEN OF ' VER
LENGD WORDEN __:_ BELASTING AFHANKELIJK 
VAN EEN BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN W AARIN 
WORDT VASTGESTELD DAT DE AANKOOP VAN 
GRONDEN GEEINDIGD IS - ONTSTENTENIS 
VAN ZODANIG BESLUIT- VERWERPING VAN 
HET BEZWAAR VAN EEN BELASTINGPLICH
TIGE DOOR DE BESTENDIGE DEPUTATIE -
ONWETTIGE BESLISSING. 

van verweerster, goedgekeurd . bij 
koninklijk besluit van ·23 novem
ber 1973 : 

Overwegende dat, luidens arti
kel 1, § 1, van dit reglement, voor 
een termijri vari vijf jaar eindigend 
op 31 december 1973, worden orider
worpen aan een rechtstreekse · jaar
lijkse belasting, waarbij de door de 
gemeente gedane kosten worden 
teruggevorderd, de al dan niet aan
gelande eigendommen die gelegen 
zijn langs . openbare . wegen . of 
gedeelten van openbare wegen die 
moeten aangelegd, verbreed, recht
getrokken of vetlengd . worden; dat, 
luidens artikel 12, de belasting ver
schuldigd is op de eerste januari 
volgend op de voltooiing der · grond
verwervingen, vastgesteld door een 
besluit van het college van burge
meester en schepenen;· 

Overwegende dat · de bestreden 
beslissing gewag · · maakt van een 
door het sche_pencollege genomen 
besluit vaq 27 september 1978 tot 
vaststelling van de eenheidsprijs per 
strekkende · meter voor. de . be lasting 
op de zate der wegen; dat dit besluit 
niet wordt overgelegd; 

De gemeenteverordening tot heffing van 
een directe belasting van de eigen
dommen gelegen aan openbare wegen 
of gedeelten van openbare wegen die 
moeten aangelegd, verbreed, rechtge
trokken of verlengd worden, welke de 
belasting afhankelijk stelt van een 
besluit van het college van burge
meester en schepenen houdende vast
stelling dat de grondaankoop is geein
digd, wordt geschonden door de 
bestendige deputatie van de provincie
raad die, ter verwerping van het 
bezwaar van een belastingplichtige, 
zonder vermelding van enig besluit 
van het college van burgemeester en 
schepenen houdende de voorgeschre- Overwegende dat. de. b~stendige 
ven vaststelling, enkel beslist dat een deputatie dan oordeelt- dat dit 
besluit van het college van bur_ge- besluit << de impliciete bevestiging 
me_f!ster en schepenen de eenhe1ds- betekent van de definitieve beeindi
pnJs per strekkende meter voor de . · d - d · · . 
be lasting op de zate der wegen heeft grng er gron verwervrngen »' 
vastgesteld en derhalve impliciet heeft 
bevestigd dat de grondaankoop was 
geeindigd. 

(REYNDERS T. GEMEENTE GENK) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 8 mei 1980 gewe
zen door de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van Limburg; 

Over het middel ambtshalve afge.,. 
leid uit de schending van de 
artikelen 1 en 12 van het gemeente
reglement van 28 september 1973 

Overwegende dat, nU: .krachtens 
voormeld artikel 12 van het be)as
tingreglement, het verschuldigd zijn 
van de belasting afhankelijk wordt 
gesteld van een besluit van het 
·schepencollege dat de vo~tooiing van 
de grondwervingen vaststelt, de 
bestendige deputatie, door te om·de
len dat een « impliciete bevestigint 
van de definitieve beeindiging der 
grondverwervingen »_ volstaat en he1 
door het reglement opgelegd( 
besluit van het schepencollege ver· 
vangt, de artikelen 1 en 12 van he· 
belastingreglement van verw,eersle1 
schendt; 



- 1223 ;:.._,' 

. Om die •· redenen, en zonder acht 
te slaan op de· grieven van ·eiser, die 
n:iet tot ruimere cassaiie kunnen 
leid~n. vernietigt de bestreden 
beslissing; beveelt dat melding van 
dit arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerster in de 
kosten; verwijst de zaak naar de 
Bestendige Deputatie van de Pro
vincieraad van Antwerpen. 

19 juni 1981 - I' kamer- Voorzitter: 
de h. Wauters, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h.· Sury - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat
generaal. 

Nr .. 609 

1' KAMER - 19 juni 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LUKE ZAKEN·- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK 
OMDAT HET HET HOF ZOU NOPEN TOT· HET 
ONDERZOEK VA,N FEITELIJKE 'GEGEVENS -
BEGRIP. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE ___c VERGOEDING TOEGEKEND • TEN 
BEWPE VAN DE PRIJS DIE DE INNEMING IN 
GEV AI, VAN VERKOOI' ALS Bouwml.oND KAN 
OPLEVEREN" • - MIDDEL TEN BETOGE DAT 
LANi?BOUWGI:WND NIET KAN WORDEN. VER
ANDERD IN BOUWGRO~D DAN KRACHTENS 
EEN BESLUIT VAN DE BESTUURSOVERHEID.,... 
MIDDEL DAT HET HOF ZOU NOPEN TOT HET 
ONDERZOEK VAN FEITELIJKE GEGEVENS -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.· 

1° en 2o Wanneer de -rechter aan een 
onteigend stuk grand het kenmerk 
toekent van « grand in een normale 
uitbreidingszone van het woongebied 
waarvan het eigen kenmez* bevestigd 
maar niet .geschapen werd door het 
ontwerp-gewestplan » en da'arvoor een 
vergoedihg toekent ten belope van de 
prijs die deze inneming in geval van 
vez*oop als bouwgrond kan opleveren; 
is .niet ontl(ankelijk _ het middel ten 
betoge dat de gronden die het ken
lnt!l* vah · landbouwgronden hebben 
en' die niet gelegen zijn in een woon
gebied, niet in bouwgronden kunnen 

wijz1gmg van de bestemming, als het 
vonnis niet vaststelt dat de onteigende 
grand het :kenmerk heeft van Jand
bouwgrond, zodat dat middel het Hoi 
zou nopen tot het onderzoek van 
feitelijke gegevens (1). 

(• INTERCOMMUNALE ONTWIKKELINGSMAAT
SCHAPPIJ VOOR DE KEMPEN • T. VAN SCHOU

BROECK EA.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 november 1979 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, § 1 (gewijzigd 
bij artikel 1 van de wet van 
22 december 1970), 14 tot en met 23, 29, 
44, § 1 (gewijzigd bij artikel 4 van 
dezelfde wet van 22 december 1970) en 
56 tot en met 58 (gewijzigd bij artikelen 
13 tot 16 van .dezelfde wet van 
22 december 1970) van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de -ruimtelijke .ordening en de stede
bouw, 5, lid 1, 1, van het koninklijk 
besluit van 28 december 1972 betreffende 
de inrichting en de toepassing van de 
ontwerp-gewestplannen, en 11 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest aan de ingenomen 
achtergrond de hoedanigheid toeschrijft 
van « normale uitbreidingszonegrond 
van het woongebied, waarvan het eigen 
karakter bevestigd maar niet geschapen 
werd door het ontwerp-gewestplan », en 
daarvoor een vergoeding toekent ten 
belope van de prijs die deze inneming in 
geval van verkoop als bouwgrond, reke
ning houdend met grondverlies en 
kosten, kan opleveren, 

terwijl, eerste onderdeel, gronden die 
de aard hebben van landbouwgronden 
en niet in een woongebied liggen, enkel 
dan ,tot bouwgronden kunnen omgezet 
worden wanneer een beslissing van de 
overheid getroffen wordt om de bestem
ming van die gronden te wijzigen, 

en terwijl het hof van beroep zich niet 
in de plaats mag stellen van de admi
nistratieve overheden om te zeggen dat 
de vereiste overheidsbeslissingen zullen 
getroffen worden, noch welke verkave
lingsplannen zullen uitgewerkt worden, 

worden veranderd dan krachtens een (l) Zie Cass., 29 jan. 1981 (A.C., 1980-81, 
besluit van de bestuursoverheid tot . nr. 317). 
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zodat het arrest, bij uitblijven van de 
door de wet vereiste adrninistratieve 
beslissingen, voor de in deze innerning 
opgenomen gronden geen vergoeding 
mocht toekennen op basis van de prijs 
die de verkoop van deze gronden als 
bouwgrond bij realisatie van het voor 
hen meest ·gunstige verkavelingsplan 
kon opleveren (schending van alle 
bovenvermelde bepalingen); 

tweede onderdeel, het arrest aldus, 
door het aanwenden van het begrip 

normale uitbreidingszone van het 
woongebied », voor de in deze inneming 
opgenomen gronden een vergoeding toe
kent die niet aan de actuele doch slechts 
aan een toekomstige en hypothetische 
waarde ervan beantwoordt (schending 
van artikel 11 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het middel geen 
grief tegen het arrest doet gelden in 
zoverre het uitspraak doet over 
de onteigeningsvergoedingen betref
fende de inneming nr. 9; 

Overwegende dat, met betrekking 
tot de inneming nr. 10, het middel 
het arrest enkel bekritiseert in 
zoverre het oordeelt dat de achter
grond, onafhankelijk van het feite
lijk gebruik ervan '' normale uit
breidingszonegrond van het woon
gebied (is), waarvan het eigen 
karakter bevestigd maar niet ge
schapen werd door .het ontwerp
gewestplan >> en daarvoor een ver
goeding toekent ten belope van de 
prijs die deze inneming in geval van 
verkoop als bouwgrond, rekening 
houdend met grondverlies en 
kosten, kan opleveren; 

19 juni 1981- 1" karner- Voorzitter: 
de h. Wauters, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sury - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat
. generaal Advocaat : mr. Claeys 
Bouuaert. 

Nr. 610 

1• KAMER -19 juni 1981 

1° REGISTRATIE (RECHT VAN) 
PRIJSBEWIMPELING - BEGRIP. 

2° TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZA
KEN - CASSATIEGEDING - OPROEPING TOT 
BINDENDVERKLARING VAN HET 
DOOR DE VERWEERDER- TERMIJN. 

ARREST 

3° TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZA
KEN - CASSATIEGEDING - OPROEPING TOT 
BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST VAN
WEGE EEN PARTIJ DIE ZELF ONREGELMATIG 
TOT BINDENDVERKLARING IS OPGEROEPEN -
ONTV ANKEL!JKHEID. 

1° Voor de toepassing van art. 203 Wet
hoek der Registratie-, Hypotheek- en 
Griffierechten bestaat prijsbewimpe
ling erin dat de akte een prijs veJ·
meldt die niet met de werkelijkheid 
overeenstemt, afgezien van de bedoe
Jing van de contracterende partijen (1). 

2° Een oproeping tot bindendverklaring 
van een cassatiearrest kan door de 
verweerder niet meer worden neerge
legd na het verstrijken van de termijn 
bepaald in art. 1093 Ger. W. (2). (Art. 
1100 en 1103 Ger.W.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 

0 T. HENSCHEL ENGINEERING N.V.; HENSCHEL 
verwegende dat het arrest ner- ENGINEERING N.V. T. THYSSEN INDUSTRIE 

gens vaststelt dat de gronden « de AG.-HENSCHEL) 
aard hebben van landbouwgron-
den >>; dat het middel het Hof zou 
verplichten feitelijke gegevens na te 
gaan, hetgeen niet in zijn opdracht 
ligt; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 november 1979 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

(1) Gedr. St. Kamer 1918-1919, nr. 315, 
biz. 1094; zie Cass., 3 maart 1972 (A.C., 1972, 
618), 5 feb. 1973 (ibid., 1973, 561). 

(2) Zie Cass., 19 april 1979 (A.C., 1978-79, 
976), met voetnoot F.D. 



- 1225-

I. Op de voorziening van eiset' : I in de notariele akte waarbij ver-
. . . weerster een onroerend goed ver-

. Over het m1ddel, .afgele1d mt de scben- kocht aan de naamloze vennoot-
dmg van de artJkelen 203 van bet G · b d d 
Wetboek der Registratie-, Hypotbeek- en schap ..... , I?-Iet ea~twoor t aan e 
Griffierecbten (koninklijk besluit nr. 64 werkehJkheid en d1ent te worden 
van 30 november 1939, bekracbtigd door aangevuld met een bedrag van 
de wet van 16 juni 1947) en 112 van de 15.000.000 frank, door de koopster 
Grondwet, · betaald en die niet in de akte is 

doordat bet arrest overweegt dat, vermeld, niettemin oordeelt dat het 
indien bet juist is dat « de fiscale boeten materiele feit van de overtreding 
worden opgelopen ipso jure door bet niet bewezen is, zodat het dwangbe
enkele feit van de. overtreding », bet feit vel geen wettelijke grondslag heeft 
van de prijsbewimpeling niettemin een omdat prijsbewimpeling, als mate
intentioneel karakter beeft, een gewild 
Ieugenacbtige verklaring, een veinzing, rieel feit, slechts bestaat wanneer 
een objectief verbergen van de werke- het bewezen is dat de verklaring 
Iijkbeid veronderstelt en derbalve niet gewild leugenachtig was, geen 
slecbts als materieel feit bestaat wan- veinzing inhield, geen verbergen 
neer· bet tegenovergestelde niet bewezen van de werkelijkheid beoogde, en 
is; op grond daarvan beslist dat bet ten deze verschillende . feiten en 
materiele feit van prijsbewimpeling niet omstandigheden buiten de akte, die 
bewezen is, welke beslissing aldus stoelt het arrest releveert, het niet leugen
op de stelling dat bet niet leugenacbtige, achtige van de verklaring, de niet
de niet-veinzing en bet niet-verbergen 
ter zake bewezen is door verscbeidene veinzing, het niet-verbergen van de 
feiten en omstandigbeden, gelegen bui- werkelijkheid bewijzen; 
ten de akte, zoals in de boekbouding van Overwegende dat voormeld arti-
verkoper en koper, kel 203 van het Wetboek van Re-

terwijl alzo ten aanzien van prijsbe- gistratie-, Hypotheek- en Griffie
wimpeling een standpunt wordt ingeno- rechten zijn oorsprong heeft in 
men dat wezenlijk indruist tegen de van artikel 34 van de wet van 
ouds gekende notie die steeds door de 11 oktober 1919·, 
wetgever, door de recbtspraak en door 
de recbtsleer begrepen werd als de 
aanduidirig in de ter registratie aangebo
den akte .van. een lagere overeengeko
men waarde (prijs en lasten) dan die 
welke in werkelijkbeid tussen de par
tijen werd overeengekomen; deze over
treding bestraft wordt met de bij ver
meld artikel 203 bepaalde boete, 
ongeacbt of die overtreding - prijsbe
wimpeling - intentioneel, gewild leu
genacbtig is of niet, een veinzing 
inboudt of de werkelijkbeid objectief 
verbergt of niet : 

Overwegende dat het arrest de 
vordering van verweerster, strek
kende tot vernietiging van het 
dwangschrift waarbij hem met toe
passing van artikel 203 van het 
Wetboek van Registratie-, Hypo
theek- en Griffierechten een fiscale 
boete werd opgelegd, inwilligt; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld, met verwijzing 
naar het beroepen vonnis, dat de 
prijs van 30.000.000 frank, vermeld 

Dat uit de parlementaire voorbe
reiding van deze wet blijkt dat, voor 
de toepassing van de erin bepaalde 
fiscale boeten wegens overtredingen 
van deze wet, de wetgever, zonder 
onderscheid naar gelang van de 
aard van de overtreding, enerzijds, 
aan de administratie elk recht heeft 
willen ontzeggen om bij het opleg
gen van de boeten de goede of de 
kwade trouw te beoordelen van hen 
die door de wet als overtreders 
worden aangewezen en, anderzijds, 
aan de administratie het recht heeft 
willen toekennen om de fiscale hoe
ten toe te passen, zelfs wanneer het 
feit slechts een materiele overtre
ding uitmaakt met uitsluiting van 
enig intentioneel element; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het door de wet met een fiscale 
boete gesanctioneerde materiele feit 
van prijsbewimpeling bestaat in het 
aangeven, in de akte, van een 
« prijs » die niet met de werkelijk-
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heid overeenst~mt en dat de vraag. de verweerster ten deze haar oproe
naar de be~.oelmg van de co~tracte- ping tot bindendverklaring heeft 
rende partlJ~?· ~et betrekkmg · tot neergelegd buiten deze termijn, het 
de toepassehJkhetd van de fiscale 

1 

Hof niet vermag daarop acht te 
boete, niet dienend is; slaan; 

Overwegende dat het a::rest der-,. b} uitgaande vari de door ver- . 
h~lv:e, door het dwangschnft te ver- weerster opgeroepen partij Thyssen 
metlgen om de enkele reden dat Industrie A G . · · 
verweerster niet de bedoeling had . · · · 
de werkelijkheid te verbergen, Overwegende dat deze oproepi.n- · 
artikel 203 van het Wetboek van gen tot bindendverklaring, gedaan 
Registratie-, Hypotheek- en Griffie- door de eerste te dien einde opge-
rechten schendt; roepen partij, bij gebrek aan 

Dat het middel gegrond is· ~~sta~nsreden evenmin ontvanke-
. '· hJk ZlJn; 

I·. 

II. Op de oproepingen tot bin" 
dendverklaring : · 

a) uitgaande vari de verweerster : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 1100 van het Gerechtelijk Wet
hoek, benevens de stukken die bij 
het dossier van de rechtspleging 
worden gevoegd, in het proces in 
cassatie uitsluitend mogen worden 
aangewend de stukken die voldoeil 
aan de voorschriften van de 
artikelen 1097, 1098 en 1099 alsmede 
de akten van afstand of van hervat
ting van geding, de akten van ·over
lijden ingeval het overlijden de 
rechtsvordering doet vervallen ·de 
machtigingen om te pleiten e~ ·de 
stukken die overgelegd worden ten 
bewijze dat de voorziening of de 
memorie van antwoord toegelaten 
is; dat ki-achtens artikel 1103 van 
hetzelfde wetboek, wanneer de ter
mijnen bepaald bij de artikelen 1093 
en 1094 verstreken zijn, de 'verande
ring van staat of van hciedanigheid 
van een partij, noch'het overlijden 
van een partij, behoudens wanneer 
die de rechtsvordering doet verval
len, noch het overlijden van de 
advocaat bij het Hof die voor haar 
gesteld is, enige invloed heeft op de 
berechting van de voorziening; 

Overwegende dat uit die wetsbe
palingen volgt dat een oproeping tot 
bindendverklaring door de verweer
der niet meer kan worden neerge-· 
legd na het verstrijken van .de in 
artikel 1093 van het Gerechtelijk 
Wetboek gestelde termijn; dat; nu 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest 'melding zal worden gemaakt 
op . de. kant van de · vernietigde 
beshssmg; houdt de kosten van de 
voorziening aan en zegt dat de 
feitenrechter erover zal beslisseri· 
verwerpt de vorderingen tot bin~ 
dendverklaring en \Teroordeelt . de 
partij naamloze vennootschap Hen
schel Engineering in de kcisten van 
de docir · haar gedane ' oprcieping, 
begroot op de som van achtdui
z.end zevenhonderd negenennegen
tlg frank, en de partij Thyssen 
Industrie A.G.-Henschel in· de 
kosten van haar oproepiilg en in die 
welke daarop zijn gevalleil, begroot 
op de som van zestienduizend zes
honderd en vijf frank jegeils voor
noemde partij ' en op de som van 
zevenduizend driehonderd dertig 
frank jegens de partijen : naamloze 
vennootschap .Etablissementen Be
herman-Demoen, Beherman Jo
seph, naamloze .vennootschap 
Bruxello~se d'Auto-Transports en 
naamloze vennootschap van Zwit
sers recht Fivex; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. . 

19 juni 1981 -1• kamer- Voorzitter: 
de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Ge
li}kluidende conclusie va:n de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo- · 
eaten : mrs. Claeys Bouuaert; De Gryse, 
Bayart en Van Ommeslaghe. 
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Nr. 611 

3" KAMER - 22 juni 1981 

ARBEJDSOVEREENKOMST HANc 

DELSVER'l;'EGENWOORDIGE)'l. - .UITWI!IININGS
VERGOEDING - AANBRENGEN VAN CLIEN
TEEL - BEWIJSLAST 

Wanneer de arbeidsovereenkomst een 
concurrentiebeding bevat, dient de 
handelsvertegenwoordiger die een uit
winningsvergoeding vordert, niet te 
ber,yijzen dat hij (:]ienteel heeft. aange
braoht·(I) . . (Artt. 15 en 19 Handelsver
tegenwoordigerswet.) 

(TYSSENS'T. CENTRAUTO N.V.) 

ARREST 

HET HOF; __:_ Gelet op bet ·bestre
den arrest, op 23 mei-1980 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Overwegende dat de eisers, bij 
akte ter griffie op 3 april 1981 
neergelegd, verklaren bet geding in 
cassatie te bervatten, dat op 
1 september 1980 · werd ingeleid 
door hun .rechtsvoorganger Tyssens 
Marijn, overleden op 17 . oktober 
1980; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen· 15 en:l9, eerste lid, 
van de wet van 30 juli 1963 tot instelling 
vari· het statuut -van de handelsvertegen'
woordigers, 

doordat het arrest eisers vordering tot 
uitkering van een uitWinningsvergoeding 
afwijst op grond : dat weliswaar in de 
arbeidsovereenkomst tussen partijen een 
concurrerttiebeding werd' opgenomen 
wat een vermoeden schept, in het voor
deel van eiser, dat hij een clientee1 heeft 
aangebracht; dat verweerster steeds 
heeft gesteld dal: eiser zijn klanten kon 
werveil. uit een bestaand steekkaarten
stelsel en uit de personen ·die zich 
aanboden iri de toonzaal van verweerster 
op het ogenblik dat eiser er alsverkoper 
optrad; dat verweerster aldus steeds 
heeft beweerd dat eiser geen clienteel 
opspoorde en bezocht, zodat door zijn: 
initiatief of prestaties geen uitbreiding is 
gekomen van het reeds bestaande uitge
breide klantenbes.tel van verweerster; 

dat, om aanspraak te kunnen rpaken op 
een uitwinningsvergoeding, eiser zou 
dienen voor te Iegg~n de regelmatig 
irigediende afrekeningsstaten en de 
namen van klan ten waar hij . een aan- . 
koopbestelling plaatste en die als eigen 
klanten · van hem kunnen worden 
beschouwd; dat door eiser geen gegevens · 
in deze zin ·worden vborg'elegd om zijn 
vordering te staven; 

· terwijl, riaar Iuid van artikel 15; eerste · 
lid, van·de wet.van 30 juli 1963, wanneer. 
aan de overeenkomst een einde wordt 
gemaakt, hetzij door de w~rkgever zon- .. 
der dringende reden, hetzij , door de 
handelsyertegenwoordiger om een drin~ 
gende reden, een vergoeding ·wegehs 
uitwinning verschuldigd is aan de ·ver~ 
tegenwoordiger die. een clientee]. aange
bracht heeft, tenzij de werkgever bewijst · 
dat uit de beeindiging van de overeen
komst geen enkel nadeel voortspruit 
voor de vertegenwoordiger, en artikel 19 · 
van dezelfde wet, in dat verband, bepaillt . 
dat het concurrentiebeding ten gi.mste 
van de handelsvertegenwoordiger. een 
vermoeden schept dat hij een clienteel 
heeft aangebracht, waarvan de werkge
ver eventueel het tegenbewijs kan Ieve
ren; het arrest derhalve, na slechts de 
Ioutere beweringen van verweerster ·te 
hebben vastgesteld dat eiser zijn klanten 
kon werven uit een bestaand steekkaar- · 
tenstelsel en uit de personen -die zich· 
. aanboden in de toon·zaal van verweerster 
op het ogenblik dat eiser er als verkopel' 
optrad en dat eiser aldus geen. clienteel 
op~poorde. en ·bezocht, .zodat door zijn. 
initiatief of prestaties geen uitbreiding 
zou iijn gekomen van het · reeds 
bestaande uitgebreide kiante.nbestel van 
verweerster, riiet wettig zonder schen~ 
ding van de 'door vdormeld artikel· 19. 
bepaalde regel inzake bewijslast heeft' 
kunnen overwegen dat, om aanspraak te 
kunnen maken op een uitwinningsver
goeding, eiser z·ou· dierien voor :te ~leggen 
de regelmatig · ingediende afrekenings- · 
staten en de . namen van klanten waar . 
hij een aankoopbestelling plaatste en 
welke als·eigen klanten"van hem kunnen 
worden beschouwd en dat door eiser 
geen gegevens in deze zin worden voor
gelegd om zijn vordering te staven : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat « in de 
arbeidsovereenkomst tussen par
tijen een concurreritiebeding werd 

------~.....,.----------1 opgenomen, wat een vermoeden. 
(1) Zie Cass., 22 dec. 1976 (A.C., 19.77, 457) en 

26 maart 1979 (ibid., 1978-79, 874). 
schept in· bet voordeel van .gelnti
meerd,e .(Tyssens Marij.Q.~ dat hij .een 



- 1228-
clienteel heeft aangebracht "• niette
min zijn vordering tot uitbetaling 
van een uitwinningsvergoeding 
afwijst op grond, zoals uit het 
middel blijkt, eensdeels, van de 
loutere beweringen van verweerster 
en, anderdeels, van de omstandig
heid dat door Tyssens geen gege
vens worden overgelegd om zijn 
vordering te staven; met name de 
regelmatig ingediende afrekenings
staten en de namen van klanten, 
waar hij een aahkoopbestelling 
plaatste en die als eigen klanten 
van hem kunnen · worden be
schouwd; 

Overwegende dat het arrest 
zodoende het bewijs dat een clien
teel door Tyssens werd aangebracht, 
in strijd met artikel 19 van de 
ten deze toepasselijke wet van 
30 juli 1963, aan voornoemde oplegt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, doch enkel in 
zoverre het uitspraak doet over de 
vordering van Tyssens met betrek
king tot de uitbetaling van een 
uitwinningsvergoeding en over de 
kosten in hoger beroep; beveelt dat 
van onderhavig arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
houdt de kosten aan en zegt dat 
erover door de feitenrechter zal 
worden beslist; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Gent. 

22 juni 1981 - 3• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Sury, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal- Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 612 

3• KAMER - 22 juni 19!H 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
ARBEIDSRECHTBANK - WERKLOOSHEID 
STAKING - WERKLOOSHE!DSUITKERING 

BESLISSINGEN VAN HET BEHEERSCOMITE 
VAN DE RJJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOOR
ZIENING EN VAN DE DIRECTEUR VAN EEN 
GEWESTELIJK BUREAU VAN DIE DIENST -
K.B. 2 DEC. 1963. ART. 129 - BESLISSINGEN DIE 
DE TOEKENNING VAN WERKWOSHEIDSUIT-
KERING WEJGEREN BETWISTING 
BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSRECHTBANK 
(1). 

2° WERKLOOSHEID - STAKING - WERK
WOSHEIDSUITKERING- VOORWAARDE. 

2" Het beheerscomite van de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening mag de toela
ting tot het toekenneri van werkloos
heidsuitkering, aan werknemers wier 
werkloosheid het gevolg is van een 
staking, niet weigeren wanneer vast
staat dat die werknemers werkloos 
geworden zijn door omstandigheden 
onafhankelijk van hun wil (2). (Artt. 
126 en 129 Werkloosheidsbesluit.) 

(R.V A. T. MEYKENS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 februari 1979 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 126, 129 van het 
koninklijk bes)uit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, 580, inzonderheid 1" en 2", 
870 van het Gerechtelijk Wetboek en 
1315 van het Burgerlijk Wetboek, van 
het principe van de scheiding der mach
ten zoals vastgelegd in de artikelen 25 
tot 31 van de Grondwet en, voor zoveel 
nodig, van voormelde artikelen, van de 
regel van publiek recht krachtens welke 
geen uitspraak mag steunen op ver
dragsbepalingen die niet de instemming 
van de Wetgevende Kamers hebben 
verkregen, zoals vastgelegd bij artikel 68, 
tweede lid, van de Grondwet, en voor 
zoveel nodig, van voormeld artikel en 
van de artikelen 20 en 97 van de 
Grondwet, 

(1) Cass., 29 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 315), 
met cone!. van proc.-gen. Dumon; Cass., 
18 mei 1981 (ibid., 1980-81, nr. 532). 

(2) R.v.St., 12 dec. 1972, nr. 15.613 ( Verz. Arr. 
R. v.St, 1972, biz. 1007). 
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doordat het arrest oordeelt dat de 
arbeidsrechtbank bevoegd is om van het 
geschil kennis te nemen · op grond dat 
het ·arbeidshof «·van gevoelen is dat het 
beheerscomite van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening ter zake geen uit
sluitende of discretionaire macht bezit; 
dat zulks blijkt uit · het bepaalde in 
artikel 7, § I, van de besluitwet van 
28 deceinber 1944 betreffende de maat
schappelijke. zekerheid der arbeiders, 
dat aan de onvrijwillig werklozen een 
recht op uitkering verleent en daarbij 
geen uitzondering maakt voor degenen 
die ten gevolge van een stakingsactie 
werkloos geworden zijn; dat van deze 
bepaling, die kracht van wet heeft, · niet 
door een reglementsartikel kan afgewe
ken worden; dat artikel 129 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid trouwens een zodanige draag
wijdte niet · heeft, doch ertoe strekt, in 
geval van collectief arbeidsconflict, de 
stakers en de werkwilligen op realisti
sche wijze te onderscheiden; dat 
genoern,d artikel in het eerste lid twee 
hypothesen in ogenschouw neemt, waar
van de eerste betrekking heeft op for
meel stakenden of door lock-out werklo
zen, de tweede op formeel werklozen die 
echter gebeurlijk in feite als bondgeno
ten van de stakers kunnen beschouwd 
worden; dat artikel 129, eerste lid, de 
beslissing van de directeur van het 
gewestt?lijk bureau aan het oordeel van 
het paritair samengesteld beheerscomite 
bindt; dat zulks geen afbreuk doet aan 
de vaststelling dat de geschillen welke 
daaromtrent kunnen oprijzen, met toe
passing van artikel 580, 2", van het 
Gerechtelijk Wetboek, onder . de· be
voegdh~id van de arbeidsrechtbank 
ressorteren », 

en doordat, ten gronde, na te hebben 
gesteld dat het beheerscomite van eiser 
« de ontzegging van de werkloosheidsuit
keringen blijkbaar deed steunen op de 
beschouwing de jure dat men niet tus
sen stakende en werkwillige arbeiders 
diende te onderscheiden vermits allen 
bij de staking belang hadden en bijge
volg het volledige arbeidspersoneel de 
stakende eenheid vormde », het arrest 
het beroepen vonnis, inhoudende de 
vernietiging van de litigieuze beslissing 
van het beheerscomite van eiser, be
vestigt op grond dat : het arbeidshof • in 
zoverre met de opvatting van het 
beheerscomite instemt dat de U:iteinde-· 
lijke gelijkheid van belangen in de 
betrokken groep arbeiders als een aan-

wrJzmg kan beschouwd. worden die het 
feitelijk vermoeden van een solidariteit 
van stakenden en niet stakenden vermag 
op te wekken; dat dit vermoeden even
wei vatbaar is voor het bewijs van het 
tegendeel; dat het hof zich iliet heeft uit 
te spreken over de opportuniteit van het 
toepassen van een regel volgens welke · 
de werkloosheidsuitkeringen moeten 
ontzegd worden aan de totaliteit van de 
werknemers wier arbeidsvoorwaarden · 
het voorwerp van het collectief conflict 
uitmaken, ook indien er personeelsleden 
bij zijn van wie vaststaat dat zij niet aan 
de staking hebben willen deelnemen; dat 
aileen dient vastgesteld te worden dat 
dergelijke regel die van aard is om de 
werkloosheidsuitkeringen aan onvrijwil
lig werklozen te ontzeggen, doordat hij 
op een objectieve medeverantwoordelijk
heid of een onweerlegbaar vermoeden 
van solidariteit steunt, verder gaat dan 
de vigerende wetgeving toelaat en ook 
niet door een administratief orgaan kan 
ingevoerd worden; dat het de betrokken 
personeelsleden moet vrijstaan het 
bewijs bij te brengen van de gedragin
gen die aantonen dat zij zich wetens en 
willens van de stakenden gedesolidari
seerd hebben; de facto ... dat de staking 
niet tot de verbetering van de arbeids
voorwaarden strekte doch als enig voor
deel het stakingsgeld voor de deelne
mers opleverde; dat (verweerder) niet 
mocht gepenaliseerd worden vom: het 
gebruik van de vrijheid van vereriiging 
en van arbeid; dat belanghebbende 
gedurende het coilectief arbeidsconflict 
in kwestie van de hem toekomende 
fundamentele vrijheden gebruik heeft 
willen maken en daarbij gedwongen 
werkloos geworden is », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 129 
van het koninklijk besluit van 
20 december 1963, dat uitdrukkelijk 
bepaalt dat aan de werknemers die aan 
een werkstaking deelnemen of ten 
gevolge van een uitsluiting (lock-out) 
werkloos zijn (eerste hypothese), of wier 
werkloosheid het rechtstreeks of indirect 
gevolg van een werkstaking is (tweede 
hypothese), aileen met toelating van het 
beheerscomite werkloosheidsuitkering 
kan worden toegekend, aan laatstge
noemd orgaan van de Uitvoerende 
Macht een discretionaire bevoegdheid 
verleent om te beslissen of, ondanks de 
bijzondere toestand van werkstaking, 
werkloosheidsuitkeringen, aan werklo
zen wier werkloosheid het rechtstreekse 
of onrechtstreekse. gevolg is van een 
staking, dienen te worden toegekend; de 
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arbeidsrechtbariken zich ter zake niet in betreffende arbeidsvoorziening en 
de plaats kunnen stellen van het werkloosheid, geen werkloosheids
beheerscomite, met andere woorden niet uitkeringen kunnen worden toege
de bevoegdheid hebben de beslissing van kend aan de werknemers die aan 
Jaatstgenoemd orgaan te beoordelen en, een werkstaking deelneinen of inge
zoals ten deze, in tegenstelling met het _volge een uitsluitin_ g ·(lock-out) 
beheerscomite, te beslissen dat een 
werknemer wei gerechtigd is op werk- werkloos zijh of wier werkloosheid 
loosheidsuitkering; zodat het arrest, door het rechtstreekse. of indirecte gevolg 
te beslissen dat de ar]Jeidsrechtbanken van een werkstaking is, dan met · 
bevoegd zijn om kennis te nemen van toelating van het beheerscomite van 
betwistingen aangaande, overeenkomstig de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
artikel 129 van het koninklijk besluit ning; 
van 20 december 1963, door het beheers-
comite getroffen beslissingen, alle in het Overwegende dat ingevolge arti
middel aangeduide bepalingen schendt, kel 7, § 11, van de besluitwet van 
de artikelen 1315 van het Burgerlijk 28 december 1944 betreffende de 
Wetboek en 68 van de Grondwet uitge- maatschappelijke zekerheid. van de 
zonderd; arbeiders, gewijzigd bij artikel 3-63, . 

tweede ondeJ·deel, ... § 2, van de wet :van 10 oktober 1967 
derde onderdeel, in de veronderstel- houdende het Gerechtelijk Wetboek, 

ling dat het arbeidshof bevoegd zou zijn geschillen over rechten ontstaan uit . 
geweest·de litigieuze beslissing van het de werkloosheidsregeling tot de 
beheerscomite van eiser te beoordelen, 
quod non, en in de mate dat het arrest bevoegdheid van de arbeidsrecht-. 
moet worden begrepen in de zin dat banken behoren; 
krachtens artikel 126 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 de toeken- Overwegende dat krachtens arti
ning van werkloosheidsuitkering zich kel 580, 2", van het Gerechtelijk 
opdringt aan werknemers die zich van Wetboek de arbeidsrechtbank ken
een staking afzijdig houden en om· die nis neemt van geschillen betref~ 
reden als « · onvrijwillig >> werklozen in de fend·e de rechten en verplichtingen 
zin van voormeld artikel 126 moeten van de werknemers en leerlingen en. 
worden beschouwd, het arrest niet wet~ hun rechtverkrijgend~n, . die voort-
telijk verantwoord is, omdat de Koning d · 
bij artikel 129 van voormeld koninklijk vloeien uit de wetten en veror emn-,. 
besluit een soepel regime tot regeling gen die onder meer betrekking heb
van bepaalde delicate situa:ties, meer ben op de werkloosheid; 
bepaald werkstakingen en lock-outs, Overwegende dat, zo .genoemd 
heeft ingevoerd, onafhankelijk van de 
bepalingen van artikel 126 van voormeld artikel 129 het beheerscomite ermee 
koninklijk besluit, zodat in deze veron'- ·be last een toelating te verlenen of 
derstelling, door als algemene regel te te weigeren, hierU:it evenwel rtiet 
stellen dat het beheerscomite van eise- valt af te leiden dat de bevoegde· 
res gehouden is zijn beslissingen in het rechter, ten deze de arbeidsrecht
kade'r van artikel 129, eerste lid, van het bank, niet kan en moet nagaan of .· 
koninklijk besluit van 20 december 1963 dat comite, bij de uitoefening van . 
overeenkomstig artikel 126 van. dit . ko-
ninklijk besluit te treffen, het arrest de die taak, zijn macht niet heeft 
draagwijdte van artikel 129, eerste lid, overschreden of afgewend, of 
van dit koninklijk besluit onwettelijk anderszins een rechtsregel heeft 
beperkt en derhalve niet wettelijk ver- geschonden, onder. meer of het · 
antwoord is (schending van de comite, om die toelating al dan niet 
artikelen · 126, 129 van het koninklijk te verlenen, rekening heeft gehou
besluit van 20 december 1963 en 97 van den met feitelijke omstandigheden 
de Grondwet); waardoor die beslissing . op grond· 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 129, eerste lid, van het konink
lijk besluit van 20 . december 1963 

van dat artikel 129 niet . wettelijk 
kan worden verantwoord; 

Dat het beheerscomite niet de 
,bevoegdheid heeft om discretionair 
te beslissen of de werknemers wier 
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werkloosheid het rechtstreekse of 
indirecte gevolg van een ·staking is, 
aldan niet·uitkeringen ontvangen; 

Dat het arrest derhalve wettig 
beslist dat de arbeidsgerechten 
bevoegd zijn om .kennis te nemen 
van betwistingen aangaande beslis
singen die het beheerscomite over
eenkomstig artikel 129 van het 

.. kohinklijk. besluit van 20 december 
1963 beeft genomen; 

Dat het · onderdeel naar . recht 
faalt; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

w at bet derde onderdeel betreft : 
Overwegeride dat artikel 7; § 1, 

derde lid, i, v:an de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der 

· arbeiders aan de onvrijwillig werk
lozen een subjectief recht op werk-

··Ioosbeidsuitkering vedeent, onder 
de voorwaarden die de Koning 

·.bepaalt; 
Overw{!gende dat artikel 126, eer

ste lid, 1", van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963, genomen ter 

. uitvoering van voormeld artikel 7, 
bepaalt dat de werknemer die, door 
omstaridigheden onafhankelijk v_an 
zijn wil, Werkloze zonder loon 
wordt, aanspraak op werkloosheids-
ui tkering beeft; 

werkioos zijn door omstandigheden 
onafhankelijk van hun wil in· de zin 
van voornoemd artikel 126; 

Overwegende dat het arbeidshof 
vaststelt dat verweerder aanvoerde 
dat hij. zich << bij de fabriek aanbood 
om te werken maar dat de directie 
hem ten gevolge van de gebeurte
nissen terug naar huis moest stu
ren »; dat het voorts overweegt dat 
verweerder << ten gevolge van de 
geschapen toestand werkloos ge
steld werd »; dat het ten slotte 
beslist dat verweerder << gedwongen 
werkloos geworden is »; 

Dat het arbeidshof op grand van 
die consideransen wettig beslist dat 
verweerder aanspraak op werkloos
heidsuitkering beeft « gedurende de 
dagen van werkloosheid ingevolge 
staking»; 

· Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

22 juni 1981 - 3• kamer- Voorzitter: 
de h. Sury, waarnemend voo:r:zitter -
Verslaggever : de h. Mahillon - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Simont. 

Nr. 613 
Overwegende dat naar luid van 

bet eerste lid van artikel 129 van 
het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 << werkloosheidsuitke- 3. KAMER - 22 juni 1981 ring aileen met toelating van het 

. beheerscomite kari worden toege- SOCIALE ZEKERHEID _ ZELFSTANDI

kend aan de werknemers ··· Wier GEN - TOEPASSINGSGEBIED - HELPER -
werkloosheid bet recbtstreeks Of TOEVALLIGE BEZIGHEID- BEGRIP. 

indirect gevolg v'an een werkstaking 
is >>; Geen toevallige bezigheid als helper is 

een zelfde bezigheid die gedurende 
· Dat deze bepaling het beheersco- verschillende jaren tijdens dezelfde 
mite ·niet de beyoegdheid verleent periode van het jaar wordt verricht. 
om .de toelating tot het toekennen (Art. 5 K.B.19 dec. 1967.) (1) 
van werkloosheidsuitkering te wei- 1 __ ....-----------'----

·geren aan werknemers wier werk
loosheid · het gevolg is van een 

. staking, wanneer vaststaat dat zij 

(1) In onderhavige zaak vond dit artikel nag 
toepassing zoals het luidde v66r de wijziging 
bij K.B. 6 okt. 1977. 
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(VRJJE SOCIALE VERZEKERJNGSKAS • DE ZELF- en dagen haar hulp te verstrekken; dat, 

STANDJGE - MAAS EN SCHELDE • T. TACK) nu de onderwerping VOOr elk kalender-
jaar afzonderlijk dient te worden beoor
deeld, de herhaling van deze prestaties, 

' gedurende verscheidene jaren, het 
HET HOF; - Gelet op het bestre- karakter van de toevalligheid van de 

den arrest, op 25 april 1978 door het prestaties .•. verl~end tijdens ieder ·· jaar 
Arbeidshof te Gent gewezen · afzonderhJk, met wegneemt • en· op 

ARREST 

' grond van die overwegingen beslist dat 
Over bet middel, afgeleid uit de schen- « zowel uit de aard van de prestaties, 

ding van de artikelen 5 van het konink- met name het bijspringen ih de exploita
lijk besluit van 19 december 1967 hou- tie van de ouderlijke herberg op 'drukke 
dende algemeen · reglement in uitvoering dagen, als uit de genoten vergoedingen 
van het koninklijk besluit nr. 38 van moet worden besloten dat beid~ voor-
27 juli 1967 houdende inrichting van.het waarden tot niet-onderwerping, namelijk 
sociaal statuut der zelfstandigen, 15, § 2, de toevallige aard en de beperking van 
1", van het koninklijk besluit nr. 38 van de activiteit tot minder dan negentig 
27 juli 1967 houdende inrichting van het dagen, aanwezig zijn •, 
sociaal statuut der zelfstaridigen, 97 van terwJjl, eerste onderdeel, hef tegen
de Grondwet, en, voor zoveel nodig, strijdig is te beslissen, enerzijds, dat « de 
2 van bet koninklijk besluit van 
6 oktober 1977 tot. wijziging van het activiteit, bes~aande in het bijspringen 
koninklijk besluit van 19 december 1967 in de ouderlij e herberg tijdens de twee 

drukke zomermaanden, identiek. is met 
.en 6 van bet koninklijk besluit nr. 38 die van kinderen-studenten die tijdens 
van 27 juli 1967, .zoals het van kracht hun verlofperiode regelmatig helpen in 
was v66r 1 januari 1976, bet ouderlijk bedrijf, activiteit · welke 

doordat bet arrest aanneemt dat « de 
beroepsbezigheid als helpster niet tot 
onderwerping leidt wanneer zij van toe
vallige aard is en niet over ten minste 
negentig dagen per jaar loopt (artikel 
5 van bet koninklijk besluit van 
19 december 1967); dat de activiteit van 
appellante (thans verweerster) slechts 
bestond in bet helpen in de herberg van 
haar ouders tijdens de drukke vakantie
maanden juli en augustus; dat de toege
kende vergoedip.g naar rato van 
30.000 frank van die aard is dat zij 
toelaat te besluiten dat de arbeidspresta
ties van eerder geringe aard waren en 
zich zeker. niet over negentig dagen per 
jaar uitstrekten; dat de activiteit, 
bestaande in bet bijspringen in de 
ouderlijke herberg tijdens de twee 
drukke zomermaanden, identiek is met 
die van kinderen-studenten die tijdens 
hun verlofperiode regelmatig helpen in 
bet ouderlijk bedrijf, activiteit welke 
juist bij wijze van voorbeeld van niet
onderwerping in . het verslag aan de 
Koning, voorafgaand aan het koninklijk 
besluit nr. 38, wordt aangehaald; dat 
deze activiteit niet· dient te worden 
verward met die van jobstudenten, die 
uitdrukkelijk zijn vrijgesteld door het
zelfde artikel 5 van bet koninklijk 
'besluit van 19 december ·1957 voor zover 
zij gerechtigd ·zijn op kinderbijslag; dat 
de door appellante geleverde prestaties 
van toevallige aard zijn, nu zij als 
dochter niet gehouden was op vaste uren 

juist bij wijze van voorbeeld vap niet
onderwerping in bet verslag aan de 
Koning, voorafgaand aan bet koninklijk 
besluit nr. 38, wordt aangehaald •, waar
door bet arbeidshof aanneemt dat de 
door verweerster geboden hulp regelma
tig was, en anderzijds vast te stellen dat, 
« nu de onderwerping voor elk kalender
jaar afzonderlijk dient te worden beoor
deeld, de herhaling van deze prestaties, 
gedurende verscheidene jaren, bet 
karakter van de toevalligheid van de 
prestaties, verleend tijdens ieder jaar 
afzonderlijk, niet wegneemt », wat 
inhoudt dat die hulp van verweerster 
toevallig zou zijn, zodat bet arrest door 
een tegenstrijdigheid in de motivering is 
aangetast en derhalve niet rege!q:tatig is 
gemotiveerd (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, in artikel 5 van bet 
koninklijk besluit van 19 december 1967 
wordt bepaald : << de beroepsbezigheid 
als helper leidt niet tot onderwerping 
aan bet koninklijk besluit nr. 38 · : 
a) wanneer zij van toevallige aard is en 
niet over ten minste negentig dagen per 
jaar loopt; b) wanneer zij, alhoewel 
regelmatig, uitgeoefend wordt door stu
denten gerechtigd op kinderbijslag •, 
wat betekent dat aileen met betrekking 
tot studenten, gerechtigd op kinderbij:
slag, kan worden· aangenomen dat zij 
niet aan bet koninklijk besluit nr. 38 
onderworpen zijn, zelfs als zij hun 
ouders regelmatig bij de exploitatie van 
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hun bedrijf helpen en dat andere stu
denten slechts' zijn vrijgesteld indien 
hun activiteit toevallig is en zich niet 
uitstrekt over meer dan negentig dagen, 
zodat bet arrest, dat niet vaststelt dat 
verweerster E)en op kinderbijslag 
gerechtigde sttidente was, niet wettig 
kon beslissen dat haar toestand verge
lijkbaar is met die van kinderen
studenten die tijdens hun verlofperiode 
regelmatig in bet ouderlijk bedrijf bel
pen, vermits , die hypothese aileen 
betrekking heeft op studenten die op 
kinderbijslag g~rechtigd zijn (schending 
van de artikel~n 5 van bet koninklijk 
besluit van 19 december 1967 en, voor 
zoveel nodig, 2 Van het koninklijk besluit 
van 6 oktober 1977 en 6 van het 
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, 
zoals bet van kracht was v66r 
1 januari 1976); 

derde onderdeel, na te bebben vastge
steld dat, de hulp van verweerster aan 
haar ouders zich gedurende de drukke 
vakantiemaanden juli en augustus jaar 
na jaar herha&lde, het arbeidshof niet 
wettig kon beslissen dat de onderwer
ping voor elk kalenderjaar afzonderlijk 
diende te worden beoordeeld en dat de 
berhaling gedurende verschillende jaren 
bet karakter van de toevalligheid van de 
prestaties niet wegnam, aangezien er in 
die veronderstelling niet aileen sprake 
was van een regelmatige activiteit'die de 
toepassing van artikel 5 van bet konink
lijk besluit van 19 december 1967 uit
sluit, maar eveneens van seizoenbedrij
vigheid, die, overeenkomstig artikel 15, 
§ 2, 1", van bet koninklijk besluit nr. 38 
van 27 juli 1967, een bijdrageplicht tot 
gevolg had, zodat bet arbeidshof, door 
integendeel te beslissen dat de activiteit 
van verweerster « toevallig » was, niet 
aileen artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 19 december 1967, maar ook 
artikel 15, § 2, 1", van bet koninklijk 
besluit nr, 38 van 27 juli 1967 heeft 
geschonden (voor zoveel nodig eveneens 
schending van artikel 2 van het konink
lijk besluit van 6 oktober 1977); 

vierde onderdeel, het arrest geen ant
woord bevat op bet door eiseres in haar 
conclusie ingeroepen middel dat de hulp, 
die d,oor verweerster aan haar ouders 
werd geboden, als seizoenarbeid diende 
te worden beschouwd en dat verweerster 
niet aileen als bezoldiging 30.000 frank 
van baar ouders ontving maar nog 
andere voordelen genoot, zodat het 

arrest niet regelmatig is gemotiveerd 
(schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat, luidens de ten 

deze toepasselijke versie van 
artikel 5, a, van het koninklijk 
besluit, van 19. december 1967, « de 
beroepsbezigheid als helper niet 
leidt tot onderwerping aan het 
koninklijk besluit nr. 38, wanneer 
zij van toevaliige aard is en niet 
over ten minste negentig dagen per 
jaar loopt »; 

Overwegende dat onder toevallige 
bezigheid dient te worden verstaan 
de bezigheid die niet regelmatig 
wordt verricht; dat als regelmatige 
bezigheid moet worden aangemerkt 
een zelfde bezigheid die gedurende 
verschillende jaren tijdens dezelfde 
periode van het jaar wordt verricht; 

Overwegende dat het arbeidshof 
vaststelt dat verweerster haar 
ouders elk jaar gedurende de maan
den juli en augustus hielp bij de 
exploitatie van hun herberg; dat het 
evenwel oordeelt dat « de herhaling 
van deze prestaties, gedurende 
meerdere jaren, het karakter van de 
toevalligheid van de prestaties, ver
leend tijdens ieder jaar afzonderlijk, 
niet wegneemt >>; 

Dat het arrest aldus artikel 5, van 
het koninklijk besluit van 19 decem
ber 1967 schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat mel
ding van dit arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; houdt de kosten 
aan en zegt dat de feitenrechter 
erover zal beslissen; verwijst de 
zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

22 juni 1981 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Sury, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Mahillon -, Ge
Jijkluidende conclusie van de , h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. De, Gryse. 
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• Nr. 614 

2• KAMER - 23 juni 1981 

1° VERJARING ___c STRAFzAKEN - STRAF
VORDERING - OVERTREDING OMSCHREVEN 
DOOR EEN BIJZONDERE WET- TERMIJN. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING :_.OVERTREDING VAN ART. 7 K.B. 
1 APRIL 1960 BETREFFENDE HET HOUDEN VAN 
DE BEVOLKINGSREGISTERS. - VERJARINGS
TERMIJN .. 

2" Oirertredingen van KB. 'r april 1960 
· betreffende het hoilden van de -bevol-

kingsregisti:!I's worden metpolities(rcif
fen gestraft en verjaren door verloop 
van · zes maanden. (Artt. 26 KB. 
1 april1960 en 6 wet 2 juni 1856.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE TONGEREN 
. T. VINKEI\l M., VINKEN J., GERETS)_. 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 maart -1981 in 

_ 3° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN- hoger beroep ge"'{ezen door de Cor
vocmziENING VAN HET OPENBAAR MINIS- rectiopele Rechtbahk te Tongeren; 
"J.:ERIE TEGEN DE BEK~GDE EN DE VOOR 
DEZE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE Over het middel, ambtshalve afgeleid 
PAR'riJ - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING uit de' schending van de artikelen. 6 van 
WAARBIJ. DE BEKLAAGDE' WORDT VEROOR- de wet van 2 juni 1856, 7 eri 26 van het 
DEELD-7 DIE VERNIETIGING BRENGT VERNIE- koninklijk besluit van 1 april • 1960 
TIGING MEDE VAN HET BESCHIKKENDE betreffende het houden van de bevol

. GEDEELTE T.A:V. DE VOOR DE GEI;DBOETE EN kingsregisters en 21 van de wet van 
DE KOSTEN OP DE STRAFVORDERING. BUR- 17 april-1878 houdehde de voorafgaande 
GERRECHTELIJKAANSPRAKELIJKE PARTIJ (1). titel van het Wetboek van . Strafvor-

4° VERWIJZING NA CASSATIE 
dering: -

, STRAFZAKEN ~- BEKLAAGDE VEROORDEELD Qverwegende dat het vonnis. eer-
WEGENS VERSCHEIDENE TEL.ASTLEGG!NGEN ste verweerder onder meer veroor
- CASSATIEBEROEP VAN HET · OPENBAAR deelt tot een boete van- vijftien 
MINISTERIE BEPERKT TOT DE VEROORDELING frank, gebracht op - zeshonderd 
WEGENS EEN ENKELE. TELASTLEGGING - frank, of drie da, gen ver\Tangende 

· VERNIETIGING VAN DE BESLISSING DESAAN-
GAANDE . OP DE STRAFVORDERING WEGENS geva;ngenisstraf en tot de kosten, 

· : \'.ERJARING'VAN DIEVORDERING _ VERNIETI- . wegens, te IVlaasmechelen Op 
GING; ZONDER VERWIJZING, VAN DE BESLIS- 1 januari 1980, zijp verblijf naar een 
Sil:'/G .BETREFFENDE DE BEDOELDE TELAST- andere gemeente van het Rijk .te 
LEGGING, MEDE TA.V. DE VOOR DE GELD- hebben OVergebracht zonder hier
BOETE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKE- vah · VOOr zijn vertrek aangifte te 

.. : LIJKE PARTll-'- VERNIETIGING MET VERWIJ- hebben gedaan bij ll.et gemeentebe
ZING WAT BETREFT DE VEROORDELING IN DE stuur van de · gemeente welke hij 
KOSTEN, DAAR DEZE NIET NOODZAKELIJK bewoonde en alzo de inlichtingen 
TEN- ~STE BEHOEVE TE KOMEN VAN DE niet te , hebben verstrekt die nodig 
STAAT(2). 

zijn voor _bet opmaken van het 
1" De strafvordering volgend uit een bewijs van verblijfsveranoer!'ng 

overtreding die door. een bijzondere (telastlegging ' h), en tweede . ver
wet is· omschreven, verjaart door ver- weerder en derde verweerster bur

. Joop van zes maanden. na de Jaatste 
daad van onderzoek of van vervdlging, gerlijk' en solidair aarisprakelijk 
verricht binnen zes maanden na de stelt voor eerste verweerder, hun 

· dag waarop de overtreding is begaan, i:hinderjarig'e - zoon, voor de geld
. voor zover de bijzondere wet niet boete en de kosten; 
anders bepaalt en bij gebreke van Overwegende dat het ten laste 
oorzaak van schorsing van de verja- gelegde feit een _ overtreding uit
ring- (3). (Artt. 21• 22 en 25 wet maakt van artikel 7 van het __ konih_ k-
17 april 1878.) __ .,;_ __ .....:._ ____ ___,.,_---1 lijk besluit van 1 april 1960 betref-

(1) Cass., 16 okt. 1979 (A. C., 1979-80, nr. 111). 

(2) Zie Cass., 20 nov. 1979 (A.C., .1979-80, 
nr. 189). · 

(3) Cass., 27 jan. 19!l1 (A.C., 1980-81, nr. 308). 

fende het . houden • van de l:>evol
. ki;ngsregisters en niet van artikel 5 
van . het konihklijk besluit van 
26 januari 1967 op de identiteits
kaarten, zoals het vonnis aanneemt; 
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Overwegende dat het aan eerste 

verweerder ten laste gelegde feit h, 
met toepassing van artikel 26 van 
het koninklijk besluit van 1 april 
1960, gestraft wordt, overeenkomstig 
artikel 6 van de wet van 2 juni 1856, 
met een geldboete van ten hoogste 
vijfentwintig frank; 

Overwegende dat de strafvorde
ring, wat betreft het met een poli
tiestraf beteugelde misdrijf, met 
toepassing van artikel 21 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering verj a art door 
verloop van zes maanden, te reke
nen van de dag waarop het misdrijf 
is gepleegd; 

Overwegende dat het op 11 maart 
1981 gewezen vonnis vermeldt dat 
het feit op 1 januari 1980 is 
gepleegd; 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van enige grand tot schorsing van 
de verjaring, deze noodzakelijk was 
ingetreden; 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslis
sing, waarbij eerste verweerder 
wegens de telastlegging h wordt 
veroordeeld en in de kosten van 
eerste aanleg en van hager beroep 
wordt verwezen, de vernietiging 
medebrengt van de beslissing waar
bij tweede verweerder en derde 
verweerster civielrechtelijk aanspra
kelijk worden verklaard voor de 
betaling van de voor die telastleg
ging uitgesproken geldboete en van 
de kosten van eerste aanleg en van 
hager beroep; 

Om die redenen, en ongeacht het 
door · eiser ingeroepen middel dat 
niet tot ruimere cassatie aanleiding 
zou kunnen geven, vernietigt het 
bestreden vonnis, doch enkel in 
zoverre het uitspraak doet op de 
strafvordering jegens eerste ver
weerder wegens de telastlegging h, 

aansprakelijk verklaart voor de 
betaling van de voor bedoelde 
telastlegging uitgesproken geldboete 
en van de kosten van eerste aanleg 
en van hager beroep; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; zegt 
dat er geen grand is tot verwijzing 
met betrekking tot de geldboete, 
uitgesproken op de wegens de 
telastlegging h ingestelde strafvor
dering en de desbetreffende civiel
rechtelijke aansprakelijkheid; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Has
selt, zitting houdende in hager 
beroep. 

23 juni 1981 - 2". kanier - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal. 

Nr. 615 

2" KAMER - 23 juni 1981 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST -.BESLISSING WAAR

BIJ DE BENADEELDE VOOR DEZELFDE 
SCHADE TWEEMAAL WORDT VERGOED -
ONWETTIGHEID (1). (ARTT. 1382 EN 1383 B.W.) 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKQMST- OMVANG VAN DE 

SCHADE - VERGOEDENDE RENTE - AAN
VANGSPUNT - ONAANTASTBARE BEOORDE
LING VAN DE FEITENRECHTER. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN :.._ STRAFZAKEN. - BURGER

LUKE RECHTSVORDERING - CONCLUSIE 
WELKE SLECHTS EEN NIET GEMOTIVEERDE 
BEWERING BEVAT ~ BESLJSSING WAARJN DE 
BEWERJNG WORDT TEGENGESPROKEN -
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLJSSING (2). 
(ART. 97 GW.) 

eerste verweerder veroordeelt tot de 1----------------
kosten van eerste aanleg en van 
hager beroep, en tweede verweerder 
en derde verweerster civielrechtelijk 

(1) Cass., 24 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 249). 

(2) Cass., 25 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 138). 
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4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ONDUIDELIJKE CONCLUSIE 
- GEEN VERPLICHTING DEZE TE BEANT
WOORDEN (3). (ART. 97 GW.) 

2" De rechter oordeelt in feite en der
halve op onaantastbare wijze, binnen 
de perken van de conclusie van de 
partijen, hoe groot de schade is, ver
oorzaakt dooi· een onrechtmatige daad, 
of daarvoor als aanvullende vergoe
ding vergoedende rente moet worden 
toegekimd en van wanneer die rente 
begint te lopen (4). (Artt. 1382 en 
1383 B.W,) 

(VERHEYDEN T. DE RYCK; 
DE RYCK T. VERHEYDEN) 

23 juni 1981- 2• kamer- Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter 
Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal. 

Nr. 616 

. 2• KAMER - 23 juni 1981 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE COM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ BETREFFENDE DE WIJZE VAN UIT
VOERING VAN DE INTERNERING - BESLIS
SING NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP. 

(VERSTRAETEN) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op de bestre..: 
den beslissing, op 30 apdl 1981 
gewezen door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, 
ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Gent; 

Overwegende dat de beslissing 
vaststelt dat, ter gelegenheid van 
een bezoek aan de gei:nterneerden 
overeenkomstig artikel 18 van. ·de 
wet van 1 juli 1964, de directie van 
de bijzondere afdeling tot bescher
ming van de maatschappij bij de 
strafinrichting te Merksplas ver
zoekt eiser uit de inrichting te 
willen verwijderen en dat de com-: 
missie, daarop statuerend, de drin
gende overbrenging naar Doornik 
beveelt van eiser, die enkel en 
aileen vroeg om zonder verwijl te 
worden overgebracht naar de 
inrichting tot bescherming van de 
maatschappij te Doornik of te Turn
hout; 

OverW-egende dat tegeri zodanige 
beslissing, die geen uitspraak doet 
over de ·invrijheidstelling van eiser 
en die enkel een maatregel van 
uitvoering van de internering uit
maakt, geen cassatieberoep open" 
staat; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Wanneer de commissie tot bescherming 
van de maatschappij beslist over het 
verzoek van een inrichting tot 
bescherming van de maatschappij om 
een gei"nterneerde te verwijderen, en 
beveelt dat deze in een andere inrich
ting wordt overgebracht,. doet zij geen 
uitspraak over een verzoek tot invrij
heidstelling; tegen zodanige beslissing, 
die louter een maatregel van uitvoe
ring van de internering is, staat geen 
cassatieberoep open (1). 

Om die redenen, en ongeacht het 
op 11 mei 1981 ter griffie van het 
Hof neergelegde schrijven van eiser, 

------,;.,_---------
1 dat geen betrekking heeft op de 

Nota's arrest nr·. 615 : 

(3) Cass., 5 nov. 1976 (A.C., 1977, 272). 

(4) Cass., 20 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 385). 

Nota's arrest nr. 616 : 

· .. (1) Zie Cass., 17 aug. 1978 (A.C., 1978, 1295) 
en 31 okt. 1978 {ibid., 1978-79, 245). 

ontvankelijkheid van de voorzie
ning, verwerpt de voorziening. 

23 juni 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter · -
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal. 
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Nr. 617 

2" KAMER - 23 juni 1981 

VOORLOPIGE HECHTENIS WET 
VOORWPIGE HECHTENIS, ARTT. 2 EN 4 -
BEVEL TOT AANHOUDING ZONDER OPGA VE 
VAN DE OMSTANDIGHEDEN WAARVAN DE 
WETTIGHEID AFHANGT- BEVOEGDHEID VAN 
HET ONDERWEKSGERECHT OM DE ONTBRE
KENDE REDENEN AAN TE VULLEN. 

Wanneer een onderzoeksrechter over
eenkomstig de Wet Voorlopige Hech
tenis een bevel tot aanhouding ver
Jeent zonder opgave van de omstan
digheden waarvan de wettigheid 
afhangt, mogen de onderzoeksgerech
ten, de raadkamer in eerste aanleg en 
de kamer van inbeschuldigingstelling, 
in geval van hoger beroep, de ontbre
kende redenen in het bevel tot aan
houding aanvl.lllen (1). 

(BOSMAN) 

ARREST 

plaats waar men is ingeschreven in het 
bevolkingsregister; eiser, hoewel gedo
micilieerd in Nederland, zijn verblijf 
heeft in Belgie, met name te Hoogstra-
ten, fusiegemeente Minderhout, Wit
herenweg 22, wat blijkt uit bet dossier 
alsmede uit de motivering van het 
arrest; het bevel tot aandhouding van 
24 april 1981, uitgevaardigd ten laste van 
eiser, de uitzonderlijke omstandigheden 
niet vermeldt; het aanhoudingsmandaat 
derhalve als onwettig voorkomt; naar 
luid van artikel 4 van de wet op de 
voorlopige hechtenis, de raadkamer en, 
naar luid van artikel 19 van dezelfde 
wet, de kamer van inbeschuldigingstel
ling, in boger beroep, toezicht dienen te 
houden op de wettelijkheid van het 
bevel tot aanhouding; het arrest een 
onwettig aanhoudingsmandaat bevestigd 
heeft zodat het arrest als onwettig voor
komt; noch de raadkamer noch de 
kamer van inbeschuldigingstelling de 
nalatigheid van de onderzoeksrechter, 
riamelijk het niet nakomen van zijn 
motiveringsplicht, kunnen herstellen : 

Overwegende dat de onderzoeks-
HET HOF; - Gelet op het bestre- gerechten, de raadkamer in eerste 

den arrest, op 12 mei 1981 gewezen aanleg en de kamer van inbeschul
door het Hof van Beroep te Antwer- digingstelling, in geval van hog~r 
pen, kamer van inbeschuldigingstel- beroep, de ontbrekende redenen m 
ling; het bevel tot aanhouding mogen 

Over het middel, afgeleid uit de schen- aanvullen; 
ding van de artikelen 2, 4 en 19 van de . Overwegende dat het arrest, in 
wet op de voorlopige hechtenis, ·tegenstelling met het bevel tot aan-

doordat het arrest het door de onder- houding en met de beschikking van 
zoeksrechter te Turnhout op 24 april de raadkamer, aanneemt « dat, hoe-
1981 tegen eiser uitgevaardigde bevel tot . wel verdachte zijn inschrijvings
aanhouding bevestigt; adres op 28 juli 1980 naar Den Haag 

terwijl, met toepassing van artikel 2 liet overschrijven, hij zijn werkelijk 
van de wet op de voorlopige hechtenis verblijf heeft te Minderhout-
van 20 april 1874, het aimhoudingsbevel, 

22 ten laste van een verdachte die zijn Hoogstraten, Witherenberg » en, 
verblijf in Belgie heeft, nauwkeurig de zoals het na die vaststelling 
ernstige en uitzonderlijke omstandighe- behoorde, een reeks omstandighe
den die de openbare veiligheid raken en den releveert die eigen zijn aan de 
waarop de aanhouding gegrond is, dient zaak en aan de persoon van de 
te omschrijven onder de vermelding van verdachte die de « handhaving » van 
de gegevens eigen aan de zaak of de zijn aanhouding vereisen in het 
persoonlijkheid van de verdachte; onder belang van de openbare veiligheid; 
het begrip • verblijf in Belgie » zoals 
gemeld in artikel 1 van de wet op de Dat zodoende de kamer van inbe
voorlopige hechtenis van 20 april 1874, schuldigingstelling enkel gebruik 
de plaats dient te worden verstaan waar maakt van de haar toegekende 
men in feite verblijft en geenszins de bevoegdheid en het bevel tot aan
----------------1 houding enkel bevestigt met de in 

(1) Cass., 1 feb. 1960 (Bull en Pas., 1960, I, 
619) en noot 1; zie Cass., 30 juni 1964 {ibid, 
1964, I, 1164), 18 okt. 1965 (ibid., 1966, I, 224) en 
24 juni 1975 (A.C., 1975, 1138). 

het arrest vermelde aanvullingen; 
Dat het middel niet kan worden 

aangenomen; 
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En overwegende dat de substan

tiele of op sttaffe van· nietigheid 
·voorgeschreven ~- rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissihg 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

23 juni 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter 
:Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
-den de conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Ver
heyen, Turnhout. 

Nr. 618 

2• KAMER - 23 juni 1981 

CASSATIEMIDDELEN.- STRAFZAKEN -

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - GROND 
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID HIERUIT 
AFGELEID DAT HET MIDDEL SLECHTS 

. ENKELE MOTIEVEN BETREFFENDE DE NIET
ONTVANKELIJKHEID VAN DE DAGVAARDJNG 
BEKRITISEERT, TERWIJL DE NIET GEKRITI
SEERDE REDENEN . DE BESLISSING NAAR 
RECHT VERANTWOORDEN - NIET GEKRITI
SEERDE REDENEN OP DEZELFDE CONSIDE
RANS - GEGROND ALS DE GEKRITISEERDE 
REDENEN GROND VAN . NIET
ONTVANKELIJKHEID NIET AANNEEMBAAR (1). 

(• A.G. SECURITAS • N.V., BELGISCHE STAAT
MIN. V. LANDSVERDEDJGJNG T:GIRARD) 

23 juni 1981 - 2• kamer -- Voorzitter : 
de · h. Chatel, afdelingsvoorzitter 
Verslaggever : de. h.· Caenepeel - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
_advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse en B-utzler. 

Nr. 619 
2• KAMER - 23 juni 1981 

-1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL GEGROND OP SCHENDING, DOOR 
HET BESTil.EDEN ARREST, VAN HET GEZAG 

Nota arrest nr. 618 : 

VAN GEWIJSDE VAN EEN EERSTE BESLISSING 
VAN HETZELFDE GERECHT IN DEZELFDE 
ZAAK - MIDDEL GEGROND OP EEN ON.JUISTE 
UITLEGGJNG VAN DE BESLISSING WAARVAN 
HET GEZAG VAN GEWIJSDE WORDT AANGE
VOERD - MIDDEL DAT FEITELIJKE GROND
SLAG MIST (1). 

2° BEWIJS - BEWJJSKRACHT VAN DE 
AKTEN - STRAFZAKEN - UITLEC-GING, DOOR 
DE BESTREDEN BESLISSING, VAN-EEN EERSTE 
ARREST VAN HETZELFDE GERECHT IN 
DEZELFDE ZAAK - UITLEGGJNG NIET ON
VERENIGBAAR MET HET EERSTE ARREST -
GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN HET EERSTE ARREST (2). 

3° REDRNEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - MOTIVE
RINGSVERPLICHTING - VORMVEREISTE (3). 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - TEGEN· 
STRIJDIGE REDENEN - BEGRIP. 

4" Niet tegenstrijdig is de beslissing dat 
de betaling van de betaalstaat gebeurd 
is op grand van een aan te brengen 
volume, en niet op grand van het 
gewicht van de aangebrachte grond
stoffen, nadat gezegd is dat de tonnen 
geleverde nieuwe breuksteen in een 
aantal m' breuksteunbekleding zijn 
omgerekend. 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER
KEN, DIENST VOOR DE SCHEEPVAART T. DEK

KER, MEERKERK) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 21 september 1978 
en 25 september 1980 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen; 

I. Op de voorziening tegen het 
arrest van 21 september 1978 : 

Overwegende dat de eisers af
stand doen van hun voorziening; 

Nota's _arrest nr. 619 : 

(1} Zie Cass., 26 feb. 1980 (A. C., 1979-80, 
nr. 400}. 

(2} Zie Cass., 19 
nr. 657}. 

juni 1980 (A. C., 1979-80, 

(1) Zie Cass., 26 nov. ·1980 (A.C., 1980-81, 
nr. 182}. (3} Cass., 1 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 74}. 
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II. Op de voorziening tegen het 
arrest van 25 september 1980 : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 23, 24, 26 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1319 en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de vorderingen van 
de · eisers, met Uitzondering van de 
vordering van de eerste eiser, steunende 
op·· het misdrijf van oplichting van 
7 mei 1971, niet ontvankelijk verklaart, 

terwijl,- eerste onderdeel, het arrest 
van 21 september 1978 de vordering van 
de eisers ontvankelijk had verklaard 
zodat het bestreden arrest, door de 
vorde.ring van de tweede eiser voor het 
geheel en de vordering van de eerste 
eiser voor een deel niet ontvankelijk te 
verklaren, het gezag van het gewijsde 
van het arrest van 21 september· 1978 
schendt (schending van de artikelen- 23, 
24 en 26 van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de overweging, dat 
het · arrest van 21 september 1978 zich 
enkel heeft uitgesproken over de ont
vankelijkheid van de vordering van de 
eerste eiser in de mate waarin deze 
betrekking heeft op de oplichting welke 
op 7 mei 1971 zou gepleegd zijn, onver
enigbaar is met de duidelijke bewoor
dingen van het arrest van 21 sep
tember 1978 dat de vorderingen van de 
beide eisers zonder beperking ontvanke
lijk verklaart, zodat het bestreden arrest 
de bewijskracht van het . arrest van 
21 september 1978 · miskent (schending 
van de artikelen '1319 en 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest van 

21 september 1978 op strafrechtelijk 
gebied oordeelt : << De laatste hande
ling waarop het openbaar ministerie 
steunt om vel'Volgingen in te stellen 
tegen de beklaagden is omschreven 
onder B/8 als een · oplichting, erin 
bestaande zich op 7 mei 1971 het 
saldo van een totaal bedrag van 
2.493.748 frank ten onrechte te heb
ben doen uitbetalen. Naar de stel
ling van het openbaar ministerie is 
dit feit, samen met al de andere 
feiten waarvoor vervolgingen inge
steld werden, het gevolg van een
zelfde aanhoudend misdadig opzet, 
zodat ze aile samen als een coilec
tief en voortgezet misdrijf moeten 

aangezien worden. Steeds volgens 
de op dit punt althans niet betwiste 
stelling van het openbaar ministerie 
is de laatste nuttige stuitingsdaad 
gedagtekend van 15 maart 1971. Dit 
werd door het hof juist bevonden. 
Nu toch geen gronden tot schorsing 
van de verjaring na deze laatste 
datum voorhanden zijn, is de straf
vordering vervailen door verjaring »; 

Overwegende dat, hoewel het 
arrest daarna de civielrechtelijke 
vordering van de eisers « ontvan
kelijk » verklaart, het zulks doet in 
de volgende context : « De· burger
lijke partijen hebben zich gesteld 
ter terechtzitting van 13 september 
1976 van de Correctionele Recht
bank te Dendermonde. De beklaag
den voeren aan · dat deze stelling 
laattijdig is, wijl de civiele vordering 
alsdan reeds door verjaring verval
len was. Volgens hen bestaat er 
geen verband tussen .de handelingen. 
die geleid hebben tot de telastleg
gingen in verband met de betaling· 
van 7 mei 1971 ... en ·.de handelingen · 
die geleid hebben tot de overige 
telastleggingen. Een gebeurlijke 
eenheid van opzet zou, naar dit 
standpunt, aileen feiten kunnen 
betreffen die plaats hadden in een 
periode v66r welke de verjaring 
reeds ingetreden was, zo op strafge
bied als op civielrechtelijk gebied, 
wanneer de burgerlijke partijen 
zich aanstelden. Wie beweert schade 
geleden te hebben door een misdrijf 
waarvoor het openbaar ministerie 
vervolgingen ingesteld heeft voordat 
de verjaring intrad, is gerechtigd 
zijn burgerlijke vordering aanhan-· 
glg te maken voor de strafrechter, 
met andere woorden, zijn aanstel-· 
ling als burgerlijke partij is ontvan
kelijk voor zover zij plaats heeft 
vooraleer de verjaring ingetreden is. 

In casu heeft het · openbaar minis
terie vervolgingen ingesteld wegens 
een reeks handelingen, gekwalifi
ceerd als coilectief en voortgezet 
misdrijf. Gelet op de datum van 
de laatste handeling (betaling 
d.d. 7 mei 1971 die de voltrekking 
van een oplichting zou medebren
gen) was de strafvordering niet 
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vervallen door verj aring in sep
tember 1976, in acht genomen de 
stuiting op 15 maart 1974. De vorde
ring van de burgerlijke partijen is 
derhalve ontvankelijk en er dient 
ten grande uitgemaakt te worden of 
de beklaagden het hen ten laste 
gelegde gepleegd hebben en of, in 
dit geval, de burgerlijke partijen de 
schade geleden hebben waarvoor zij 
vergoeding nastreven. Ook in de 
eigen optiek van de beklaagden is 
dit onderzoek ten grande overigens 
vereist, vermits het beweerd onder
scheid tussen de laatste handeling 
(7 mei 1971) en de vorige anders 
niet kan vastgesteld worden»; 

Overwegende dat het arrest van 
21 september 1978 tenslotte ook nog 
de volgende motieven bevat : << Het 
is aangewezen de zaak slechts dan 
ten grande te behandelen en te 
beslechten wanneer het advies van 
het college van deskundigen zal 
gegeven zijn, door de partijen zal 
voorgelegd worden en erover zal 
geconcludeerd zijn. Dan zal het 
verband tussen de verschillende 
telastleggingen onderling en vooral 
tussen de betaling van 7 mei 1971 
en de overige handelingen beter 
kunnen beoordeeld worden en zal 
tevens kunnen nagegaan worden of 
de bewering van de beklaagden, dat 
al wat betaald werd inderdaad gele
verd werd, met de waarheid strookt 
in weerwil van de daarmee voorals
nog strijdig lijkende vaststellingen 
van het onderzoek. Uit het proces
verbaal van de bijeenkomst van de 
deskundigen met partijen van 
28 oktober 1976 kan besloten wor
den dat nazicht " in situ" niet meer 
mogelijk is voor de werken uitge
voerd voor rekening van de burger
lijke partij " Dienst voor de Scheep
vaart ". Desniettemin is het niet 
aangewezen thans over deze vorde
ring afzonderlijk te beslissen, eens
deels omdat de deskundigen wel
licht ook nog beoordelingselemen
ten zullen kunnen aanbrengen in 
hun advies en anderzijds omdat het 
oordeel omtrent de tijdigheid van de 
stelling van deze burgerlijke partij 

kan be1nvloed worden door de 
besluiten van de deskundigen 
betreffende de betaling va:p 7 mei 
1971 in samenhang met de overige 
feiten »; 

Overwegende dat uit deze rede
nen niet blijkt dat op definitieve 
wijze uitspraak werd gedaan over 
de ontvankelijkheid van de vorde
ringen van de burgerlijke partijen, 
met uitzondering van de vordering 
van eerste eiser in zover zij steunt 
op het feit van 7 mei 1971; dat deze 
redenen integendeel moeten doen 
besluiten dat het hof van beroep 
bedoelt dat een definitieve beslis
sing omtrent de tijdigheid van het 
indienen van de burgerlijke vorde
ringen, met uitsluiting van de vor
dering die steunt op het feit van 
7 mei 1971, slechts mogelijk is na de 
uitvoering van de bevolen onder
zoeksmaatregel; 

Dat het onderdeel, dat stoelt op 
een verkeerde lezing van het arrest 
van 21 september 1978, feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat uit het ant
woord op het eerste onderdeel blijkt 
dat de door het bestreden arrest 
gegeven uitlegging van .het arrest 
van 21 september 1978 ermee niet 
onverenigbaar is; 

Dat ook dit onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Ove1· het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, om het merendeel 
van de vorderingen van de eisers onont
vankelijk te verklaren, beslist dat de 
betaalstaat nr. 10 waarop de betichting 
deel B/8 is opgebouwd, betrekking heeft 
op meerwerk nr. 2, 

terwijl de eisers in hun conclusie 
haqden betoogd dat betaalstaat nr. 10 
niet enkel betrekking had op meerwerk 
nr. 2, maar een saldostaat was die 
betrekking had op het volledige be:;;tek 
C4/272, zodat het arrest, door zich niet 
uit te spreken over de vraag of de 



- 1241-
betaalstaat nr. 10 al dan niet de beteke
nis heeft van een saldostaat tot afslui
ting van de voiledige afrekening eri niet 
enkel van meerwerk nr. 2, niet wettelijk 
met redenen is omkleed : 

Overwegende dat het arrest 
beslist : « De betaalstaat nr. 10 van 
31 ·december 1970 heeft betrekking 
op meerwerk nr. 2 bestek 
C4/272 dijkversterking R.O. 
Schelde stroomopwaarts over 
120 . m vanaf de Scheldebrug te 
Melle»; 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen · dat de bedoelde betaal
staat betrekking heeft op meerwerk 
nr. 2, .de bewering van de eiseres, 
volgens wie het om een saldostaat 
ging die betrekking had op het 
volledige bestek C4/272, verwerpt; 

Dat deze redengeving voldoet aan 
het vormvereiste van artikel 97 van 
de Grondwet; 

· Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

. Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest, om de vordering 
van de eerste eiser met betrekking tot 
de op 7 mei 1971 gedane oplichting 
ongegrond te verklaren, beslist dat de 
betaling van de betaalstaat nr. 10 
gebeurd is op grand van een aan te 
brengen volume en niet op basis van het 
aangevoerde gewicht en zulks op grand 
van de overweging dat, luidens de des
kundigen, aileen de tonnen geleverde 
nieuwe breukstenen in een aantal 
m·3 breuksteenbekleding werden omgere
kend, en dat aileen dit · aantal werd 
aangerekend, 

terwijl het tegenstrijdig is enerzijds 
aan te nemen dat aileen de tonnen 
geleverde nieuwe breuksteen in een 
aantal m 3 breuksteenbekleding werden 
omgerekend en dat aileen dit aantal 
m 3 werd aangerekend en anderzijds 
hieruit af te leiden dat de betaling van 
de betaafstaat gebeurd is op grand van 
een aan te brengen volume en niet op 
basis van het aangevoerde gewicht, 
zodat het arrest niet wettelijk met rede
nen is omkleed : 

Overwegende dat het niet tegen-

op grond van een aan te brengen 
volume, na de tonnen geleverde 
nieuwe breuksteen in een aantal 
m 3 breuksteenbekleding te hebben 
omgerekend; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand; verwerpt de voorzie
ning .voor het overige; veroordeelt 
de eisers in de kosten. 

23 juni 1981 --:- 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter 
Verslaggever : de h. Boon - Gehjklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. van 
Heeke en Biitzler. 

Nr. 620 
VERENIGDE KAMERS - 24 juni 1981 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
ARREST VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING 
ADMINISTRATIE - BESLISSING DAT DE VOR
DERING TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE RECH
TERLIJKE MACHT BEHOORT - UITSPRAAK 
VAN HET HOF VAN CASSATIE MET VERENIGDE 
KAMERS(I). 

2° CASSATIE - CASSATIEBEROEP TEGEN 
EEN ARREST VAN DE RAAD VAN STATE, 
AFDELING ADMINISTRATIE - BESLISSING 
DAT DE VORDERING TOT DE BEVOEGDHEID 
VAN DE RECHTERLIJKE MACHT BEHQORT
UITSPRAAK VAN HET HOF VAN CASSATIE MET 
VERENIGDE KAMERS (2). 

3° RAAD VAN STATE - KONINKLIJK 
BESLUIT HOUDENDE NIETIGVERKLARING 
O.G.V. ART. 4 K.B. VAN 6 JUNI 1972, VAN EEN 
BESLISSING VAN EEN AGGLOMERATIERAAD 
VAN GEMEENTEN, WAARBIJ HET .BEDRAG 
WORDT VASTGESTELD VAN HET RUSTPEN
SIOEN DAT VOLGENS DE RAAD AAN EEN 
BEAMBTE VAN DIE AGGLOMERATIE TOEKWAM 
- BETWISTING DOOR DIE AGGLOMERATIE VAN 
DE WETTIGHEID VAN DAT KONINKLIJK 
BESLUIT TOT NIETlGVERKLARING - BEROEP 
TOT NIETIGVERKLARING VAN DAT KONINK
LIJK BESLUIT - BEVOEGDHEID VAN DE RAAD 
VAN STATE EN NIET VAN .DE RECHTERLIJKE 
M,ACHT. 

strijdig is te oordelen dat de beta- (1) en (2) Cass., 29 jan. 1981 (A.C., 1980-81, 
ling van de· betaalstaat gebeurd is nr. 315). 
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4° RECHTERLIJKE MACHT - KONINK- dat de kennisneming van die eis binnen 

LIJK BESLUIT HOUDENDE NIETIGVERKLARING de bevoegdheid van de rechterlijke over
O.G.V. ART. 4 K.B. VAN 6 JUNI 1972, VAN EEN heden valt. 
BESLISSING VAN EEN AGGLOMERATIERAAD Jngevolge artikel 33 van de gecotirdi
VAN GEMEENTEN, WAARBIJ HET BEDRAG neerde wetten op de Raad van State is 
WORDT VASTGESTELD VAN HET RUSTPEN- het Hof bevoegd om ervan kennis te 
SIOEN DAT VOLGENS DE RAAD AAN EEN nemen. Hetzelfde artikel bepaa]t dat het 
BEAMBTE VAN DIE AGGLOMERATIE TOEKWAM Hof over een dergelijke voorziening 
- BETWISTING DOOR DIE AGGLOMERATIE VAN uitspraak doet in verenigde kamers. 
DE WETTIGHEID VAN DAT KONINKLIJK Qp 24 oktober 1973 besliste de Brus
BESLUIT TOT NIETIGVERKLARING - BEROEP selse Agglomeratieraad op grond van 
TOT NIETIGVERKLARING VAN DAT KONINK- een beslissing d.d. 10 juli 1973 van de 
LIJK BESLUIT- BEVOEGDHEID VAN DE RAAD gemeente Sint-Jans-Molenbeek dat het 
VAN STATE EN NIET VAN DE RECHTERLIJKE voorlopig rustpensioen VOOr een brand
MACHT. weerman, oorspronkelijk in dienst van 

3" en 4" Wanneer de raad van een agglo
meratie van gemeenten voor de rech
ter de wettigheid betwist van een 
koninklijk besluit houdende, o.g. v. 
ad. 4 KB. van 6 juni 1972 betreffende 
het administratief toezicht, nietigver
klaring van een van zijn beslissingen 
tot vaststelling van het rustpensioen 
dat volgens hem aan een van de 
beambten van de agglomeratie toe
kwam, heeft dat geschil niet als onder
werp subjectief recht, o.a. een burger
lijk recht, van die beambte,. die trou
wens niet bij de zaak is betrokken, 
maar enkel bet verkrijgen van· een 
beslising over de wettigheid van de toe
passing, door die raad en door het 
koninklijk besluit houdende nietigver
klaring, van de wettelijke en verorde
nende bepalingen over de rustpensioe
nen, en zijn de rechtscolleges van de 
Rechterlijke Macht overigens niet 
bevoegd om dat koninklijk besluit waar
van de wettigheid aldus is betwist, te 
vernietigen; de Raad van State is der
halve bevoegd om kennis te nemen van 
een vordering tot nietigverklaring van 
dat koninklijk besluit, wegens schen
ding van de substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven vormen, 
overschrijding of afwending van macht 
(3). (Art. 92 en 93 Gw.; artt. 14 en 33 
Gecoordineerde Wetten R.v.St.) 

(BRUSSELSE AGGLOMERATIE T. BELGISCHE 
STAAT- MIN. V. BINNENLANDSE ZAKEN) 

De heer procureur-generaal Duman 
heeft in substantie gezegd : 

Eiseres stelt bij het Hof een voorzie
ning in tegen een arrest van de Raad 
van State waarbij deze beslist niet 
bevoegd te zijn om kennis te nemen van 
de voor de Raad gebrachte eis, op grond 

die gemeente, 131.046 frank bedroeg. 
De provinciegoeverneur schorste de 

uitvoering van dat besluit en, daar die 
raad zijn besluit handhaafde, vernietigde 
de Koning die beslissing bij koninklijk 
besluit van 16 december 1974. 

Dat schorsingsbesluit en dat konink
Iijk besluit zijn genomen op grond van 
de artikelen 1 en 4 van het koninklijk 
besluit van 6 juni 1972 tot regeling van 
het administratief toezicht op, onder 
meer, de agglomeraties van gemeenten. 
Volgens artikel 4 van dit koninklijk 
besluit kan een besluit, waarbij een 
overheid als bedoeld in artikel 1 vim dat 
koninklijk besluit - dit is onder meer 
een overheid van de agglomeratie -
haar bevoegdheid te buiten gaat, de wet 
schendt of het algemeen belang schaadt, 
door de Koning vernietigd worden. 

Eiseres had bij de Raad van State een 
verzoekschrift ingediend tot vernietiging 
vim het koninklijk besluit van 16 de
cember 1974. 

Het bestreden arrest beslist in sub
stantie dat de Raad van State niet 
bevoegd is om kennis te nemen van de 
betwisting tussen de Brusselse Agglome
ratie en de Staat. 

De laatste overweging van het bestre
den arrest luidt : « Overwegende dat, in 
verband met het subjectief recht op 
pensioen dat Emile Heusdens ten aan
zien van de agglomeratieraad kan doen 
gelden, de wetgever de kennisneming 
van de betwistingen betreffende het 
bestaan en de omvang van een dergelijk 
aan een bepaald persoon toekomend 
pensioen niet aan de gewone rechter 
onttrokken heeft; dat de Raad van State 
zich derhalve wegens onbevoegdheid 
ervan onthouden moet uitspraak te doen 
over de betwisting welke tussen de -------------------1 agglomeratieraad en de minister van 

(3) Zie de verwijzingen in de cone!. van het 
O.M. 

Binnenlandse Zaken gerezen is betref
fende de juiste vaststelling van de beta-
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aggl~meratie-, In. zijn ~onclusie voor bet arrest van 
penswen van 11 Januan 1952 (4) zei procureur

generaal L. Cornil : " Un moyen pris de 
ce que le Conseil d'Etat aurait viole Ia 

Eiseres betoogt in een enig middel f~i du": a I~ r~quete introductive pour 
met drie onderdelen : determmer I obJet sur lequel il a statue 

lingsverplichting. van de 
raad in verband met het 
Emile Heusdens. » 

1" (eerste onderdeel) dat het door de 
Brusselse Agglomeratie ingestelde be
n?ep niet tot werkelij.k voorwerp had de 
Uitbetaling van een pensioen ten gunste 
van ~eusdens, die trouwens geen partij 
was m de zaak, en evenmin betrekking 
had op de betalingsverplichting van de 
overheid, doch een betwisting betrof 
nopens de bevoegdheid van eiseres om 
een gemeentelijke standregeling op 
a~tonome wijze toe te passen, toepassing 
die' daarom van een constitutieve en niet 
van een declaratieve aard was, zodat de 
Raad van State, enerzijds, door te over
wegen dat de betwisting enkel ontstond 
doordat de wetgeving nopens de 
gemeentelijke pensioenen door de par
tijen anders werd uitgelegd, de bewijs~ 
kracht van het verzoekschrift tot nietig
v~rklaring heeft miskend, anderzijds, 
ziCh onwettig onbevoegd heeft verklaard 
door een betwisting tussen de lagere 
overheic;l en de voogdijoverheid gelijk te 
stellen met een betwisting tussen de 
pensioengerechtigde en de voogdijover
heid; 

2" (tweede onderdeel) dat, door wan
neer een beslissing van de Raad van 
State onrechtstreeks een · weerslag zou 
kunnen hebben op het subjectief recht 
van de niet in zake zijnde pensioenge
rechtigde, dit geenszins betekent dat het 
beroep van eiseres de erkenriing van een 
burgerlijk recht tot werkelijk voorwerp 
zou hebl!en, zodat de Raad van State 
;dch ten onrechte onbevoegd heeft ver
klaard; 

3" (derde onderdeel) dat de beslissing 
van de voogdijoverheid een administra
tieve beslissing is waartegen geen artder 
beroep openstaat bij de burgerlijke rech
ter dan de iJ1 artikel 107 van de Grand
wet georganiseerde exceptie en waar
tegen een beroep tot nietigverklaring 
werd georganiseerd bij de Raad van 
State zodat deze zich ten onrechte 
onbevoegd verklaarde. 

Ik stel U voor bet middel aan te 
nemen behalve echter in zoverre bet 
miskenning van de bewijskracht van het 
inleidend verzoekschrift voor de Raad 
van State aanvoert. 

. Ik wil dus even stilstaan bij die grief 
die volgens mij niet ontvankelijk en 
subsidiair ongegrond. is. 

est ... non recevable en principe. » 

Men mag immers niet uit het oog 
verliezen dat de aan het Hof van Cassa
tie toegekende bevoegdheid in verband 
met de arresten van de Raad van State 
wettelijk beperkt is. Volgens artikel 33 
van de gecoordineerde wetten op de 
Raad van State " kunnen enkel bij het 
Hof van Cassatie aanhangig worden 
gemaakt de arresten waarbij de afdeling 
administratie beslist van de eis geen 
kennis te kunnen nemen op grond dat 
die kennisneming binnen de bevoegd
heid van de rechterlijke overheden valt, 
als~ede de arre~ten waarbij de afdeling 
afwiJzend besch1kt op een declinatoire 
exceptie gesteund op de grond dat de eis 
tot . de bevoegdheid van die overheden 
behoort ». 

Ontvankelijk zijn natuurlijk de 
« middelen » betreffende de « vormen » 
tegen die beslissingen van de Raad van 
State waarin onder meer zou worden 
aangevoerd dat de motivering van bet 
arrest het Hof niet in staat stelt de bij 
de wet toegekende controle uit te oefe
nen. Aldus besliste het arrest van 
U.januari 1952 (5). 

Eveneens zou ontvankelijk zijn een 
middel afgeleid uit miskenning van de 
bewijskracht van de akte omdat de Raad 
van State; door bet aan hem gerichte 
verzoe.kschrift of een memorie te doen 
zeggen wat die akten niet zeggen, eiser 
belemmerd zou hebben in de uitoefening 
van zijn recht te betogen dat de Raad 
van State onbevoegd was (raadpleeg 
bovenvermelde conclusie van procu
reur-generaal Cornil) of nog eenvoudiger 
omdat de Raad van State, door aldus de 
akten te denatureren, uitspraak zou 
hebben gedaan over een andere dan de 
voor hem gebrachte eis terwijl, wat deze 
eis betreft, bet hoge administratieve 
rechtscollege niet bevoegd was. 

Ten deze wordt enkel betoogd dat de 
Raad van State, door te oordelen dat 
« de betwisting enkel ontstond doordat 
de wetgeving nopens de pensioenen door 
de I?~rtijen anders werd uitgelegd. », de 
bewiJSkracht van bet verzoekschrift 

(4) Bull. en Pas., 1952, I, 248, en inzonder
heid biz. 254. 

(5) Bull. en Pas., 1952, I, 248. 
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heeft miskend. In de onderstelling dat 
de Raad van State het verzoekschrift 
aldus heeft gedenatureerd, zou hieruit 
niet volgen dat deze considerans van het 
bestreden arrest als grondslag kon die
nen van de thans bestreden beslissing 
van onbevoegdheid. 

Wat de grond van de grief betreft. Er 
is geen miskenning van de bewijskracht 
van het verzoekschrift daar de Raad van 
State het verzoekschrift enkel interpre
teert, er een betekenis en draagwijdte 
aan toekent zonder in strijd te komen 
met de inhoud van die akte. 

Wat de overige grieven in de drie 
onderdelen van het middel betreft. 

Ze lijken mij gegrond. 
In de eerste plaats bestond het werke

lijk voorwerp van de bij de Raad van 
State ingestelde eis er niet in dat 
uitspraak zou worden gedaan over een 
subjectief recht van een ambtenaar of 
beambte van de gerheente, vervolgens 
waren de rechtbanken van de Rechter
lijke Macht ook niet bevoegd om uit
spraak te doen over het voorwerp van de 
bij de Raad aanhangige eis en ten slotte, 
zelfs al had de beslissing, die de Raad 

Het thans bestreden arrest van de 
Raad van State brengt een substantiele 
wijziging in de rechtspraak van dit hoge 
rechtscollege. 

Zo de Raad van State terecht be:Slist 
dat hij onbevoegd is om kennis te 
nemen van een door een ambtenaar of 
een beambte ingediend. verzoekschrift 
tot nietigverklaring van ~en administra
tieve beslissing - besluit van een 
gemeenteraad of van een agglomeratie 
of koninklijk besluit ~ waarbij zijn 
wedde of pensioen wordt vastgesteld (7), 
besliste hij daarentegen, . volgens mij 
even wettelijk, dat hij bevoegd was om 
kennis te nemen van het beroep tot 
nietigverklaring, onder meer van een 
koninklijk besluit houdende vernietiging 
van de beslissing van een lagere over
heid waarbij de rechten op een. pensioen 
of op een wedde van een ambtenaar of 
van een bediende worden vastgesteld. 
De Raad van State oordeelde terecht dat 
hij bevoegd. was omdat een dergelijk 
beroep er niet toe strekt bij de Raad van 
State een betwisting betreffende . de 
betaling (van een wedde of pensioen) 

van State zou hebben gewezen indien hij r------------------
zijn bevoegdheid wettelijk had vastge-
steld, ook een onrechtstreeks en bljko
mend gevolg kunnen hebben op de 
uitoefening van een subjectief recht van 
die ambtenaar of beambte, dan had 
zulks de bevoegdheid van de Raad van 
State om van het verzoekschrift kennis 
te nemen, niettemin niet kunnen uitslui
ten. 

Het betreft hier de essentiiHe criteria, 
zoals het Hof wei weet, om de respec
tieve bevoegdheden van de Rechterlijke 
Macht en de Raad va:n State vast te 
stellen (6). 

b} De Raad van State is onbevoegd wanneer 
hij door uitspraak te doen inbreuk zou piegen 
op de bevoegdheid van de Rechterlijke Macht 
- het is dus nodig dat die Macht bevoegd is. 
om uitspraak te doen. 

Het is o.m. vereist dat gevaar bestaat voor 
een conflict van· attributie tussen de Rechte:r
lijke Macht en de Raad van State. De Raad 
van State is ook onbevoegd wanneer de wet 
v66r de Rechterlijke Macht een ander .. rechts
middei heeft ingesteid dat tot . een zelfde 
resultaat kan ieiden. Raadpieeg 24 maart 1952 
(Bull. en Pas., 1952, I, 463) en de conciusie van 
procureur-generaai Ikon Cornil, Cass., 8 jan. 

-------------------! 1953 (ibid., 1953, I, 309) en de hoven aange-
haaide conclusie van procureur-generaai 

(6) a) Voor de ontvankelijkheid van een bij 
de Raad van State ingesteide eis tot nietigver
kiaring is het nodig dat het werkelijk voor
werp van die eis er niet in bestaat de 
erkenning van een burgerlijk recht te verkrij
gen. Raadpieeg onder meer de conclusie van 
procureur-generaai L. Cornil, voor cassatie van 
11 januari 1952 (Bull. en Pas., 19521 I, 248, 
inzonderheid biz. 252), Cass., 27 nov. 1952 
(ibid., 1953, I, 184) en de conciusie van 
procureur-generaai L. Cornil, Cass., 2 juli 1954 
(Bull. en Pas., 1954, I, 955) en de conciusie van 
procureur-generaai Hayoit de Termicourt, 

Hayoit de Termicourt. 

c) De administratieve akte verliest niet het 
karakter van een akte die door de Raad van 
State kan vernietigd worden <imdat de vernie
tiging ervan een weersiag zou hebben op de 
subjectieve, inzonderheid burgerlijke rechten. 
Raadpieeg onder meer de conciusie van procu
reur-generaai Leon Cornil voor cassatie, 
11 jan. 1952 (Bull. en Pas., 1952, I, 248, 
inzonderheid biz. 252) en cassatie, 27 nov. 
1957 (ibid., 1958, I, 328). 

gepubliceerd in Journal des Tribunaux, 1955, (7) Raadpl. onder meer benevens de refe
biz. 4 en vig. - Raadpieeg ook Les Novelles - renties aangehaaid in Les Novelles, op. cit. 
le Conseil d'Etat, nrs. 807 tot 812. R.v.St., 3 november 1977, arrest nr. 10519, 

Ill okt. 1977, arrest nr. 18475 en 6 maart 1980, 
(Zie vervolg nota volgende kolom.) arresten nrs. 20159 en 20610. 
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aanhangig te maken maar wei een eis 
tot nietigverklaring van een beslissing 
van de toezichthoudende overheid (8). 

Een verzoekschrift dat, zoals ten deze, 
door de agglomeratieraad is ingediend 
tot nietigverklaring van een koninklijk 
besluit, waarbij met uitoefening van het 
administratief toezicht als bedoeld in 
artikel 4 van het koninklijk besluit van 
10 juni 1972 een besluit van die raad 
wordt vernietigd houdende vaststelling 
van het bedrag van een pensioen of 
wedde van een ambtenaar of beambte, 
heeft niet tot werkelijk voorwerp in het 
voordeel van die ambtenaar of beambte 
een subjectief recht te erkennen of dat 
te ontzeggen. Het gaat er enkel om te 
doen bes!issen of de centrale overheid 
haar toezicht wettig of onwettig heeft 
uitgeoefend ten aanzien van een beslis
sing van een lagere overheid." 

We willen er trouwens op wijzen dat 
de ambtenaar of de beambte niet in het 
geding is betrokken; het betreft een 
betwisting tussen twee autoriteiten en 
niet een betwisting tussen degene die 
zich op een subjectief - burgerlijk of 
politiek - recht zou kunnen beroepen 
en de centrale of de territoriale overheid 
die eventueel een uitkering of betaling 
verschuldigd is wegens het bestaan van 
een dergelijk recht. 

In het bestreden arrest oordeelt de 
Raad van State weliswaar dat de niet 
constitutieve doch !outer declaratieve 
beslissing van een administratieve over
heid tot vaststelling van het pensioen of 
van een wedde geen bindende kracht 
heeft voor de betrokkene in die zin dat 
hij zich steeds tot de gewone rechtban
ken kan wenden voor een uitspraak over 
het bestaan en de omvang van zijn 
subjectief recht. 

Maar deze, naar recht juiste overwe
ging kan niet tot gevolg hebben het 
mogelijk te maken te beslissen dat, 
wanneer de lagere overheid de wettig
heid betwist van de uitoefening van de 
voogdij ten opzichte van een door haar 
genomen, zelfs !outer declaratieve beslis
sing, zij aan de Raad van State een 
betwisting over een subjectief recht 
voorlegt. 

Zoals de bestreden beslissing er zelf 
op wijst, komt de beslissing van de 
lagere overheid, a! dan niet gewijzigd 
door de voogdijoverheid, neer op een 
machtiging tot betalen en, « wat de 
lagere en de toeziende overheid geza
menlijk ook mogen beslist hebben, die 
beslissing heeft geen bindend gezag ten 
aanzien van de gewone rechter, zodat de 
schuldeiser (dit wil zeggen de ambtenaar 
of de beambte) altijd de gewone rechter 
kan aanspreken ». 

De administratieve · overheid neemt 
een besluit of een beslissing tot machti
ging van betaling. De aldus gegeven 
machtiging kan door de toeziende over
heid worden goedgekeurd of vernietigd. 

Dat toezicht heeft geen invloed op het 
subjectief recht van de betrokken amb
tenaar of beambte die het recht heeft 
zich tot de gewone rechtbanken te 
wenden, indien hij dat nodig acht omdat 
hij van oordeel zou zijn dat de aldus 
gegeven machtiging tot betaling niet 
overeenstemt met de omvang van zijn 
subjectief recht. 

Het is duidelijk · dat, als een lagere 
overheid machtiging zou geven om meer 
te betalen dan datgene waarop de amb
tenaar of agent recht heeft, deze er geen 
ogenblik aan zou denken zich tot de 
gewone rechtbanken te wenden om te 
doen beslissen dat hij slechts op een 
lager bedrag recht heeft. Het spreekt 
ook vanzelf dat de voogdijoverheid 
aileen maar haar plicht zou doen als ze 
die beslissing vernietigt die een rechts
regel schendt - waarbij het bedrag 
wordt bepaald van de wedden die kun
nen worden betaald - over welke 
schending de betrokkene normaal niet 
zou klagen. 

Die beschouwingen maken duidelijk, 
dunkt me, dat, wanneer de lagere over
heid het bedrag van een pensioen of van 
een wedde heeft vastgesteld die aan een 
ambtenaar of een beambte kan worden 
betaald en de voogdijoverheid heeft 
beslist dat die vaststelling a! dan niet 
strookt met de rechtsregels en ten slotte 
vervolgens dienaangaande een betwis
ting voor de Raad van State wordt 
gebracht, die eis niet tot werkelijk 
voorwerp heeft dat er uitspraak wordt 
gedaan over de omvang van een subjec
tief recht van een ambtenaar of van een -------------------! beambte, die trouwens niet in het geding 

(8) R.v.St. 12 dec. 1957, nr. 6916; is · betrokken, maar wei dat er wordt 
12 juni 1958, nr. 6347; 26 okt. 1972, nr. 15527. beslist of de toezichthoudende overheid 
Raadpl. ook R.v.St. 31 jan. 1917• nr. 18075; haar bevoegdheden al dan niet wettig 
3 feb. 1977, nr. 18082; 24 feb. 1977, nr. 18139; h f . f d 
2 feb. 1978, nrs. 18738 en 18739; 9 feb. 1978, ee t mtgeoe en · 
nr. 18749; 23 feb. 1978, nr. 18778. Dit is echter nog niet alles. 
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De voogdijmacht is een werkelijkheid. 

De centrale autoriteit heeft tot taak de 
besluiten van de lagei·e autoriteiten te 
vernietigen - onder meer die welke de 
betaling van geldsommen als pensioen of 
wedde bevelen of toestaan - die de wet 
schenden of het algemeen belang scha-
den. 

Een jurisdictionele overheid moet de 
beslissing van de voogdijoverheid kun
nen censureren. De Rechterlijke Macht 
is niet bevoegd om die beslissin:g te 
censureren, inzonderheid te vernietigen, 
op verzoek van de lagere overheid of van 
elke andere overheid of rechtssubject. 

Aileen de Raad van State is bevoegd. 
Mocht het Hof beslissen dat de Raad 

van State zich wettig onbevoegd heeft 
verklaard, dan zou de door de toezicht-

Conclusie : cassatie en verwijzing van 
de zaak naar de afdeling administratie 
van de Raad van State, anders samenge
steld, die uitspraak zal doen overeen
komstig dit arrest. 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 december 1978 door 
de Raad van State, afdeling admi
nistratie, gewezen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat : 

houdende overheid genomen beslissing . . 
tot vernietiging van het besluit van de de genaamde Emile Heusdens, d1e 
Brusselse Agglomeratieraad definitief I op 1 oktober 1941 als brandweerman 
zijn, daar geen enkel rechtscollege in dienst van de gemeente Sint
bevoegd is om ze teniet te doen. Jans-Molenbeek was getreden en op 

Weliswaar kan de eventuele vernieti- 1 januari 1973 van ambtswege naar 
ging door de Raad van State - en dit is het nieuw opgerichte bestuursli.:. 
de laatste beschouwing waarop ik uw chaam van de Brusselse Agglomera
aandacht wil vestigen - van de beslis-
sing van de toezichthoudende overheid tie was overgeplaatst, op 1 augustus 
een weerslag of een invloed hebben op 1973 in ruste werd gesteld; 
de belangen van de ambtenaar of de de agglomeratieraad op 24 okto
beambte wiens pensioen of wedde bij de ber 1973 besliste hem, met toepas
administratieve beslissingen is vastge- sing van het preferentieel pensioen
steld - van de lagere overheid im van statuut van de gemeente Sint-Jans
de voogdijoverheid - daar de betrok- M 
kene naar gelang van die beslissingen olenbeek, een pensioen toe te 
hetzij zich niet meer tot de rechtbanken kennen van 131.346 frank, berekend 
van de Rechterlijke Macht hoeft te op het gemiddelde Van de hem 
wenden, hetzij integendeel kan oordelen gedurende zijn laatste drie dienstja-
dat hij dat wei moet doen. ren uitgekeerde wedde; 

Essentieel is evenwel dat over zijn een koninklijk besluit van 16 de-
subjectief recht geen enkele beslissing is cember 1974 die beslissing van de 
genomen waardoor bet wettig zou kun- agglomeratieraad vernietigde, uit
nen worden aangetast. gaande van de opvatting dat, krach-

Het Hof van Cassatie heeft beslist dat tens artikel 10 van het koninklijk 
de omstandigheid dat de te nemen besluit nr. 125 van 28 februari 1935 
beslissing op een verzoekschrift strek-
kende tot vernietiging van een admi- betreffende de bezoldigingen en· de 
nistratieve akte een onrechtstreeks en pensioenen ten laste van de provin
bijkomend gevolg kan hebben op de cies en de gemeenten, het gemid
uitoefening van een subjectief - burger- delde moest worden berekend op de 
lijk of politiek- recht niet voldoende is laatste vijf jaar (130.063 frank}; 
om de bevoegdheid van de Raad van 
State om kenn:is te nemen van dit eiseres door middel van een ver:-
verzoekschrift uit te sluiten (9). zoekschrift, ingediend op 7 maart 

1975 bij de Raad van State, een 
----------------1 beroep aanhangig maakte strek

(9) Cass., 27 nov. 1957 (Bull. en Pas., 1957, I, 
328), alsook de conclusie van procureur
generaal Leon Cornil voor cassatie, 11 jan. 
1952 (ibid., 1952, I, 248, inzonderheid biz. 252). 

kende tot vernietiging, wegens over
treding van hetzij substantiele, het
zij op straffe van nietigheid voorge
schreven vormen, machtsoverschrij-
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ding of machtsafwending, van het 
koninklijk besluit van 16 december 
1974; 

in dit verzoekschrift onder meer 
werd aangevoerd dat de wet van 
25 april 1933 omtrent de pensioenre
ge!ing van het gemeentepersoneel, 
gelet op haar aanvullend karakter, 
zich niet verzet tegen de autonome 
toepassing, door de gemeenten en 
de agglomeraties welke de gemeen
ten in hun verplichtingen ten 
opzichte van het overgehevelde per
soneel opvolgen, van een voordeli
ger gemeentelijke standregeling ten 
gunste van de personeelsleden die 
na 1 januari 1934 in dienst zijn 
getreden; dat het koninklijk besluit 
nr. 125 van 28 februari 1935 als 
onwettelijk moet worden beschouwd 
in zoverre het een pensioen wil 
verminderen dat uitsluitend op een 
plaatselijk, door een gemeente vrij 
aangenomen, statuut steunt; dat 
verweerder, wiens door het verzoek
schrift aangevochten besluit op 
onwettelijke regleinentaire bepalin
gen steunt, zijn macht had over
schreden; 

het bestreden arrest beslist dat de 
Raad van State zich wegens onbe
voegdheid ervan onthouden moet 
hierover uitspraak te doen en dien
volgens het beroep verwerpt; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 92, 93, 107, 
108bisvan de Grondwet, 7, 14 van de wet 
van 23 december 1946 houdende instel
ling van een Raad van State, zoals 
aangepast door het koninklijk besluit 
van 12 januari 1973, 47, § 1, 56, § 1, van 
de wet van 26 juli 1971 houdende 
organisatie van de agglomeraties en de 
federaties van gemeenten, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat de Raad 
van State zich wegens onbevoegdheid 
ervan onthouden moet uitspraak te doen 
over de betwisting welke tussen de 
agglomeratieraad en de minister van 
Binn~nlandse Zaken gerezen is en het 
beroep . van eiseres verwerpt, en dit op 
grand dat : 1" de toepasselijk geachte 
pensioenwetgeving een precies bepaalde 
en absoluut bindende rechtsplicht aan 
de overheid oplegt zodat de beslissing 

van de overheid waarbij die het pen
sioen van Emile Heusdens vaststelde 
derhalve geen constitutieve beslissing is 
waarbij een pensioen wordt verleend, 
maar een declaratieve beslissing waarbij 
het bestaan ·van een direct uit de wet 
voortkomende verplichting tot het. beta
len van een bepaald pensioenbedrag 
wordt erkend; 2" het subjectief recht, dat 
de schuldeiser als reflex van de vaste en 
direct volledig door de toepasselijke 
regel bepaalde betalingsverplichting van 
de overheid heeft, onder de bescherming 
valt van de artikelen 92 en 93 van de 
Grondwet en dat de gewone rechtban
ken uitsluitend bevoegd zijn om over het 
bestaan en de omvang van dat recht te 
beslissen, zodat de Raad van State niet 
bevoegd is om zich uit te spreken over 
het bestaan en de omvang van gezegd 
subjectief recht; 3" wat voorafgaat ook 
geldt indien de administratieve beslis
sing tot vaststelling van de betalingsver
plichting van de overheid in verschil
lende fazen gebeurt, zoals het geval kan 
zijn in verband met de vaststelling van 
een betalingsverplichting door een 
lagere overheid die werkt onder het 
toezicht van een voogdijoverheid omdat 
de rechter van die betalingsverplichting 
noodzakelijk de rechter is van het sub
jectief recht dat van die verplichting de 
reflex is; 4" indien de wetgever geen 
bijzondere rechtsgang bij een admi
nistratieve rechter of bij een administra
tieve overheid, beslissend als rechter, 
heeft ingesteld, dat wat de lagere en de 
toeziende overheid ook gezamenlijk 
mogen beslist hebben, die beslissing 
geen bindend gezag heeft ten aanzien 
van de gewone rechter, 

terwijl, eerste onderdeel, het verzoek
schrift tot nietigverklaring van het 
koninklijk besluit nr. 6 P/126.987 van 
16 december 1974, houdende vernietiging 
van het besluit van eiseres van 
24 oktober 1973, gegrond was op het 
middel dat de wet van 25 april 1933 
omtrent de pensioenregeling van het 
gemee:1tepersoneel, gelet op haar -aan
vullend karakter, zich niet verzet tegen 
de autonome toepassing door de 
gemeenten, en door de agglomeraties. die 
deze in hun verplichtingen ten opzichte 
van het overgehevelde personeel opvol
gen, van een voordeliger gemeentelijke 
standregeling ten gunste van de perso
neelsleden die na 1 januari 1934 in 
dienst zijn getreden; waaruit blijkt dat 
het beroep bij de Raad van State 
geenszins tot werkelijk voorwerp had 
noch kon hebben de uitbetaling van een 
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pensioen ten gunste van de heer Heus- zich ten onrechte onbevoegd verklaart 
dens, die trouwens geen partij was in de (schending van de artikelen 92, 93, 107, 
zaak, en evenmin betrekking had op de 108bis van de Grondwet, 7 en 14 van de 
betalingsverplichting van de overheid, wetten op de Raad van State, gecoordi
doch een betwisting betrof nopens de neerd bij koninklijk besluit van 
bevoegdheid van eiseres om een 12 januari 1973) : 
gemeentelijke standregeling op auto-
nome wijze toe te passen, een constitu- Overwegende dat eiseres door 
tieve en niet declaratieve beslissing, haar verzoekschrift aan de Raad 
zodat de Raad van State, enerzijds, door 
te overwegen dat de betwis'ting enkel van State de oplbssing yan een 
ontstond doordat de wetgeving nopens geschil voorlegde dat tussen een 
de gemeentelijke pensioenen door de lagere overheid en de voogdijover
partijen anders werd uitgelegd en de ·.heid was gerezen met betrekking 
betwisting de betalingsverplichting van tot het pensioen dat aan de· brand
de overheid tot voorwerp had, de bewijs- weerman Heusdens wettelijk toege
kracht van het verzoekschrift tot nietig- kend kon worden; 
verklaring miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Overwegende dat het ar.rest de 
Burgerlijk Wetboek) en, anderzijds, in door eiseres genomen beslissing 
de gegeven omstandigheden, op onge- b lt 1 d 1 t• b 
wettigde wijze een betwisting tussen de estempe a s << ec ara Ieve e-
lagere overheid en de voogdijoverheid, slissing » en ze omschrijft als de 
over de beleidsmarge van de lagere bestuurshandeling << waarbij de 
overheid, gelijkstelt met een betwisting overheid in de eerste plaats voor 
tussen de betrokken schuldeiser en de zichzelf als schuldenaar uitmaakt of 
toeziende overheid, en zich derhalve ze ten aanzien van een bepaald 
onwettelijk onbevoegd verklaart (schen- persoon een schuld heeft en hoeveel 
ding van aile overige in het middel die schuld bedraagt, - bestuurs
vermelde wetsbepalingen); handeling waardoor ze aan de bij 

tweede onderdeel, ook wanneer een de betalingsverrichtingen betrokken 
beslissing van de Raad onrechtstreeks ambtenaren de vereiste machtiging 
een weerslag zou kunnen hebben op het geeft om te betalen -, of, in het 
subjectief recht van de niet in zake 
zijnde pensioengerechtigde, dit geens- geval van een negatieve declaratieve 
zirts betekent dat het beroep van eiseres beslissing, die machtiging onthoudt; 
de erkenning van een burgerlijk recht dat de declaratieve beslissing der
tot werkelijk voorwerp zou hebben, halve in de eerste plaats in rechte 
zodat de Raad van State zich ten betekenis heeft binnen de eigen, 
onrechte onbevoegd verklaart (schending interne rechtskring van het bestuur; 
van de artikelen 92, 93, 107, 108bis van dat in de tweede plaats de declara
de Grondwet, 7 en 14 van de wetten op tieve beslissing ertoe dient om de 
de Raad van State zoals gecoi:irdineerd 
bij koninklijk besluit van 12 januari schuldeiser op de hoogte te brengen 
1973), van het bedrag dat de overheid 

erkent te moeten en te zullen beta-
derde onderdeel, ook zo de voor de len _ of niet erkent te moeten 

Raad van State aangevochten beslissing betalen »; 
genomen werd door de toezichthoudende 
overheid, dit niet volstaat om deze . Overwegende dat het arrest er 
beslissing samen met de beslissing van 
de lagere overheid als een enkele beslis- verder op wijst dat << wanrteer de 
sing over de burgerlijke rechten van een wetgever de bevoegdheid om over 
niet in het geding zijnde pensioenge- het bestaan en de omvang van het 
rechtigde te beschouwen, maar integen- subjectief recht te beslissen, niet 
deel beschouwd moet worden als een aan de gewone rechtbanken ont
administratieve beslissing waartegen trekt, uitsluitend die gewone recht
geen ander beroep openstaat bij de banken bevoegd zijn om over het 
burgerlijke rechter, dan de in artikel 107 bestaan en de omvang van dat recht 
van de Grondwet georganiseerde excep-
tie, en waartegen een beroep tot nietig- te beslissen, wat de bestuursover-
verklaring werd georganiseerd bij de heid te dien aanzien ook moge 
Raad van State, zodat de Raad van State ·beschikt hebben; dat de schuldeiser 
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derhalve in die hypothese de moge
lijkheid heeft om, ingeval over zijn 
subjectief recht een betwisting met 
de overheid ontstaat, de gewone 
rechter aan te spreken, wat bete
k~mt, in de eerste plaats, dat in die 
hypothese de declaratieve beslissing 
van de overheid ten zijne opzichte 
geen bindende kracht heeft, maar, 
in de tweede plaats, dat hij, in het 
geval van een betwisting met de 
overheid, geen beroep kan doen op 
de Raad ·van State we gens het in de 
artikelen 92 en 93 van de Grondwet 
besloten liggende beginsel van de 
subsidiariteit van de bevoegdheid 
van de Raad van State ten aanzien 
van die van de gewone rechter »; 

Overwegende enerzijds dat, welke 
ook de oplossing zou zijn die de 
Raad van State zou hebben gegeven 
aan het hem voorgelegde geschil, 
die oplossing voor de genaamde 
Heusdens geen bindende kracht 
had, en anderzijds dat deze, die in 
de zaak geen partij was, en dus 
uiteraard voor de Raad van State 
ook geen beroep deed op de 
artikelen 92 en 93 van de Grondwet, 
over de toepassing waarvan de Raad 
van State overigens geen stelling 
hoefde te nemen, het recht behield, 
zo hij van mening was dat de ter 
kennis gebrachte beslissing hem 
niet voordelig was, het geschil voor 
de gewone rechter te brengen; 

Overwegende dat het aan de Raad 
van State onderworpen geschil, dat 
eiseres bij een rechtscollege van de 
Rechterlijke Macht niet wettelijk 
aanhangig .kon maken, niet recht
streeks tot voorwerp had de vast
stelling van het burgerlijh: recht van 
Heusdens; dat het uitsluitend tot 
voorwerp had het oplossen van een 
betwisting tussen de huidige par
tijen en het bepalen van de houding 
die de overheid diende aan te 
nemen ten opzichte van de toepas
sing van de wettelijke en reglemen
taire bepalingen inzake pensioenen; 
dat het aldus slechts kon gaan om 
de interne besluitvorming binnen de 
rechtskring van het bestuur, en niet 

om de beoordeling van rechten, als 
bedoeld in de artikelen 92 en 93 van 
de Grondwet; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat onder
havig arrest zal worden overge
schreven in het register van de 
Raad van State, en dat melding 
ervan zal worden gedaan op de kant 
van het vernietigde arrest; veroor
deelt verweerder in de kosten; ver
wijst de zaak naar de Raad van 
State, afdeling administratie, anders 
samengesteld, die zich zal schikken 
naar onderhavig arrest wat het 
rechtspunt betreft waarover het uit
spraak doet. De kosten begroot op 
de som van achtduizend twintig 
frank jegens de eisende partij. 

24 juni 1981 - Verenigde kamers -
Voorzitter en verslaggever : de h. Wau
ters, eerste voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Dumon, procureur
generaal- Advocaat: mr. VanRyn. 

Nr. 621 

1• KAMER- 24 juni 1981 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BURGERLIJKE ZAKEN- AANLEG- WET VAN 
16 MEl 1900 OP DE KLEINE NALATENSCHAP
PEN, ART. 10 - ONROERENDE GOEDEREN 
WAARVAN HET KADASTRAAL INKOMEN OP DE 
DAG VAN DE OVERNEMING 8.000 FRANK TE 
BOVEN GAAT- BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE ...,... 
BESLISSING WAARTEGEN CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD - BURGERLIJKE 
ZAKEN - BESL!SSING VAN DE VREDERECH
TER INZAKE KLEINE NALATENSCHAPPEN ~ 
KADASTRAAL INKOMEN VAN ALLE ONROE
RENDE GOEDEREN WAARVAN HET KADAS
TRAAL INKOMEN OP DE DAG VAN DE OVERNE
MING 8.000 FRANK TE BOVEN GAAT - HOGER 
BEROEP TOEGELATEN - CASSATIEBEROEP 
NIET ONTVANKELIJK. 

1" Onder« al de onroerende goederen » 

waarvan het kadastraal inkomen op de 
dag van de 011derneming 8.000 frank te 
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hoven gaat, dient te worden verstaan 
alle onroerende goederen die voor het 
geheel of voor een deel van de nala
tenschap dee] uitmaken (1). 

2" Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep tegen de beslissing van de vrede
rechter over een vordering tot overne
ming o.g. v. de Wet op de Kleine 
Nalatenschappen, als het kadastraal 
inkomen van alle onroerende goederen 
die voor het geheel of voor een dee] 
van de nalatenschap deel uitmaken, 
8.000 te hoven gaat (2). 

(MUYLAERT EA. T. MUYLAERT R. EA.) 

De heer advocaat-generaal Krings 
heeft in substantie gezegd : 

De verweerder Muylaert R. heeft een 
vordering ingesteld ten einde overriame 
te mogen doen van de in zijn verzoek
schrift vermelde onroerende goederen 
waarvan hij samen met de eiser en de 
andere twee verweerders medeiHgenaar 
is, dit alles op grand van de wet van 
16 mei 1900. 

De vrederechter heeft met het bestre
den vonnis die vraag ingewilligd. 

De vrederechter heeft echter beslist 
dat hij in eerste aanleg uitspraak doet. 

De vrederechter bepaalt evenwel niet 
op welke grondslag hij die beslissing 
treft. 

Indien de uitspraak werkelijk in eer
ste aanleg plaatsvond, dan is de voorzie
ning uiteraard niet ontvankelijk. 

Het Hof is echter door de kwalificatie 
die de rechter in dit verband geeft, niet 
gebonden en moet ambtshalve onderzoe
ken of het cassatieberoep al dan niet 
ontvankelijk is (3). 

Luidens artikel 10 van de wet van 
16 mei 1900 (v66r de wijziging door de 
wet van 19 juli 1979, die eerst op 
1 januari 1980 van toepassing werd (4), 
wordt de zaak in laatste aanleg beslecht, 
wanneer het kadastraal inkomen van al 

de onroerende goederen, de dag van de 
overneming, 8.000 frank niet te hoven 
gaat (zie art. 29, § 2, van art. 3 van de 
wet van 10.10.1967). 

In het vonnis wordt evenwel het cijfer 
van 8.575 frank aangehaald om aan te 
tonen" dat de wet op de kleine nalaten
schappen van toepassing is, gelet op de 
bepaling van artikel 1 van die wet, 
luidens welke ze enkel toepasselijk is 
wanneer voor het geheel of voor een 
deel een nalatenschap onroerende goe
deren bevat waarvan het kadastraal 
i:nkomen in 't geheel 24.000 frap.k niet 
overtreft (nu 63.000 frank). 

Luidens het tweede lid van dit artikel 
geschiedt de berekening op he1; kadas
traal inkomen van de dag van het 
openvallen van de nalatenschap. 

Om het cijfer van 8.575 frank te 
bepalen, heeft de vrederechter klaarblij
kelijk rekening gehouden met al de 
goederen die in het verzoekschrift wor
den vermeld als deel uitmakend van de 
nalatenschap. Onder die goederen komt 
ook voor een onverdeelde vierde, in 
naakte eigendom, van een woonhuis 
groat 5 a 5 ca, met een kadastraal 
inkomen van 5.570. Het kadastraal inko
men van de andere onroerende goederen 
bedroeg samen 3.000. In totaal maakt het 
dus 8.570 hetzij op 5 frank na het cijfer 
dat de vrederechter heeft aangehaald om 
de toepassing van de wet van 
16 mei 1900 te verantwoorden. 

De vraag is nu of het kadastraal 
inkomen van het deel van het woonhuis 
al dan niet in aanmerking moet worden 
genom en om de aanleg te bepalen. 

In dit verband zijn er verschillende 
punten waarop de aandacht dient te 
worden gevestigd : zoals reeds aange
haald is de wet enkel toepasselijk wan
neer de nalatenschap voor het geheel of 
voor een deel onroerende goederen 
bevat waarvan het kadastraal inkomen 
in 't geheel 24.000 frank niet overtreft. 
De berekening geschiedt op het ka--------------------1 dastraal inkomen van de dag van het 

(1) Zie de verwijzingen in de conclusie van 
het O.M. 

(2) Met ingang van 1 jan. 1980 is het bedrag 
van 8.000 frank verhoogd tot 21.000 frank (wet 
van 19 juli 1979, art. 49, § 1, 1•). 

(3) C;1ss., 18. april 1929 (B., 1929, 159); 4 jan. 
1957 {A.C., 1957, 296); 5 maart 1959 (ibid., 1959, 
510); 17 feb. 1978 (ibid., 1978, 721). 

(4) Het vonnis werd op 3 okt. 1979 gewezen 
~ de nieuwe wet was dus op dat ogenblik nog 
niet van toepassing. 

openvallen van de nalatenschap. 
In dit geval is het dus noodzakelijk 

dat al de goederen die van de nalaten
schap deel uitmaken, in aanmerking 
worden genomen. 

Er mag immers niet uit het oog 
verloren worden dat het hier gaat om 
een wet die enkel toepasselijk is wan
neer het om een kleine nalatenschap 
gaat. Om te bepalen of het om een 
kleine nalatenschap gaat, moet men, 
aldus de wet, rekening houden met al de 
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onroerende goederen die deze nalaten
schap samenstellen. Om die waarde te 
bepalen gaat men uit van het kadastraal 
inkomen op de dag van het overlijden. 

Dit alles is zeer logisch. 
Dan komt de bepaling van de aanleg. 

Hier is ook sprake van a! de onroerende 
goederen, doch ditmaal moet rekening 
worden gehouden met het kadastraal 
inkomen op de. dag van de overneming. 
Dat het kadastraal inkomen op de dag 
van de overneming en niet het kadas
traal inkomen op de dag van het 
overlijden in aanmerking komt, is 
logisch nu er een aanzienlijke tijd kan 
verlopen tussen het openvallen van de 
nalatenschap en het ogenblik waarop de 
terugneming wordt gevraagd (5): 

En in het arrest van 3 juni 1948 (8) : 
« qu)l se deduit de cette disposition et 

du but poursuivi par le legislateur que 
c'est le maintien de !'exploitation agri
cole telle qu'elle existait au deces du de 
cujus qui a ete envisage et souhaite; 

que, s'il suit de 1<1 que le droit de 
reprise ne peut etre exerce pour partie, 
mais doit comprendre l'entierete de !'ex
ploitation agricole, il ne resulte ni du 
texte ni du but de Ia loi que cette rep:rise 
totale doive s'effectuer au meme 
moment; que d'ailleurs rien n'empeche 
d'evaluer Ia ferme et ses accessoires 
dans leur ensemble tel qu'il existait au 
moment de l'ouverture de Ia suc
cession. • 

Dit was reeds voordien de beslissing 
Dit laat evenwel niet toe te beslissen van het Hof, in het arrest van 

of er met al de goederen die de nalaten- 8 maart 1928 (9). 
schap samenstelden, moet worden reke- " Qu'il resulte du texte de !'article 4 de 
ning gehouden, dan wei of aileen de Ia loi du 16 mai 1900 et du but poursuivi 
goederen die het voorwerp van de over- par le legislateur qui a voulu maintenir 
neming uitmaken, in aanmerking !'exploitation agricole telle qu'elle exis
komen. tait au deces du de cujus que le droit de 

In dit verband moet eerst worden I reprise, en ce qui c.o~cerne ~es meubles, 
bepaald of al de goederen die van de les. terres, le :t;~at~nel agncole et les 
nalatenschap deel uitmaken, al dan niet a,mmaux atta?hes a la cul~ure _ne peut 
in de overneming moeten betrokken s exercer partJelleme~t, ma1s dmt porter 
worden. sur tous ces acces~mres globalement, et 

pour le tout, en meme temps que sur la 
Hoewel de wet in dit verband niet a! maison. » 

te duidelijk gesteld is, kan men er wei Uit deze drie arresten blijkt zeer 
uit afleiden, zoals overigens de rechts- duidelijk dat de overneming moet slaan 
leer hetdoet, dat moet worden uitgegaan op al de goederen die een geheel vor
van het standpunt dat wanneer een men, doch niet op de totaliteit van de 
reeks goederen een geheel vormen, dat nalatenschap. 
geheel niet mag worden verbrokkeld : 
dat is het geval enerzijds met landelijke AI de goederen die van de nalaten
of stadsgoederen, met of zonder stoffe- s~hap . ~eel uitmakefol, moeten derhalve 
rend huisraad, en anderzijds met een met bJJ de overnemmg worden betrok-
landbouwexploitatie (6). I ken. 

. . De vraag dient dan ook te worden 
In d1t tw~ede geval ko:t;~~ dat begnp bepaald of bij de toepassing van 

« algeheelhe1d » beter tot mtmg. I artikel 10 van de wet, met het oog op de 
Het Hof heeft zulks reeds uitdrukke- aanleg, enkel reke~ing wordt gehouden 

lijk beslist, o.m. in het arrest van met de goederen d1e het voorwerp van 
18 oktober 1968 (7) : de overneming uitmaken, dan wei of a! 

« wanneer het gaat om een land
bouwexploitatie kan het recht bedoeld 
door artikel 4 van de wet van 
16 mei 1900 betr ... niet voor een dee! 
worden uitgeoefend •· 

de goederen van de nalatenschap in 
aanmerking worden genomen. 

Luidens voormelde bepaling zijn de 
beslissingen niet vatbaar voor hoger 
beroep indien het kadastraal inkomen 
van al de onroerende goederen, de dag -------------------1 van de overneming, 8.000 frank niet te 

(5) Zie DE ZEGHER A.P.R., 
nalatenschappen •, nr. 286ter. 

Kleine 

6) DE ZEGHER, A.P.R., • Kleine nalaten
schappen •, nr. 154 e.v .. 

(7) A.C., 1968, 200; Pas., 68, I, 192. 

hoven gaat. 

(8) A.C., 1948, 307; Pas., 48, I, 355. 

(9) Pas., 1928, I, 105. 
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Er· wordt dus hier gehandeld over al 

de onroerende goederen. Het woord al 
mag wellicht in verband met artikel 1 
gesteld worden. In deze bepaling bestaat 
er geen twijfel dat al de onroerende 
goederen in aanmerking komen om het 
toepassingsveld van de wet te bepalen. 
We hebben reeds gezien dat dit redelijk 
is (10). 

Ten einde het vraagstuk nader te 
belichten, .is het niet van belang ontbloot 
de voorbereidende werken van de wet 
van 20 december 1961, tot wijziging van 
de wet van 16 mei 1900, te onderzoeken. 

De oorspronkelijke regeling inzake 
rechtsmiddelen maakte het voorwerp 
uit van artikel 5 van de wet van 
16 mei 1900. Luidens die bepaling waren 
de beslissingen en van de vrederechter 
en van de rechtbank van eerste aanleg 
niet vatbaar voor verzet of hager beroep. 

Ten einde die regeling te wijzigen 
werd in 1953 een wetsvoorstel in de 
Kamer ingediend (ll) met het oog op de 
opheffing van de bepaling van artikel 5 
voormeld. Dit bracht dus mede dat het 
gemeenrecht van toepassing werd. Naar
gelang de waarde van de vordering was 
hoger beroep mogelijk. Bij verstek was 
het verzet steeds mogelijk. 

Hieruit volgde dat men vermoedelijk 
de waarde van de goederen die het 
voorwerp van de terugneming zouden 
uitmaken, tot grondslag zou hebben 
genomen. Praktisch gezien kwam dit 
hierop neer dat het hager beroep steeds 
toegelaten zou geweest zijn. 

Dit voorstel werd in de Kamer goedge
keurd, hoewel een amendement werd 
ingediend om het oud artikel 5 te 
behouden. 

In de Senaat waren de meningen erg 
verdeeld. 

Bovendien gaf het voorstel aanleiding 
tot nieuwe voorst-ellen slrekkende tot 
wijziging van andere bepalingen van de 
wet van 1900. 

De commissie voor de Justitie van de 
Senaat was tegen deze laatste wijziging 
gekant en behield het cijfer 4.200 frank; 

Zoals verder zal blijken was dit punt 
voor het vraagstuk dat we thans behan
delen van belang. 

In verband met de wijziging van 
artikel 5 waren de meningen verdeeld. 
Sommigen wensten het behoud van die 
bepaling, dus geen rechtsmiddelen. 
Anderen waren de mening toegedaan 
dat het gemeenrecht van toepassing 
moest zijn. 

Uiteindelijk kwam men tot een salo
monsoordeel : 

« Votre commission, apres avoir rriure
ment pese les avantages et les inconve
nients de l'appel, vous propose que les 
decisions soient en dernier ressort 
quand le revenu cadastral des immeu
bles ne depasse pas 2.000 francs et 
appelables au-dela de 2.000 francs. >> (12). 

Nu blijkt het dat het cijfer 2.000 onge
veer de helft is van het cijfer 4.200 frank 
dat het toepassingsveld van de wet 
bepaalt (zie artikel 1, zoals door de 
commissie van de Senaat aangenomen). 

Macht men het cijfer 4.200 frank ook 
in artikel 10 als grens voor het hager 
beroep hebben genomen, dan betekende 
dit dat geen enkele zaak vatbaar was 
voor boger beroep. 

Had men het oorspronkelijk voorstel 
behouden (d.w.z. geen enkele bepaling 
inlassen),' dan betekende dit dat prak..: 
tisch alle beslissingen vatbaar waren 
voor hager beroep. 

Het cijfer 2.000 ligt nu precies tussen 
beide mogelijkheden, d.w.z. dat tussen 
0 en 2.000 geen hager beroep mogelijk is 
en tussen 2.000 en 4.200 frank het beroep 
wel mogelijk is. 

Er is dus klaarblijkelijk een verband 
tussen artikel 1 en artikel 10. 

Dit laat dan toe hieruit af te leiden dat 
in de bedoeling van de wetgever wel de 
totaliteit van de onroerende goederen 
die de nalatenschap samenstellen in 
aanmerking werd genomen, zowel bij 
artikel 10 als bij artikel 1. 

Er werd o.m. voorgesteld het toepas
singsveld van de wet te verruimeh door 
het maximbedrag van de waarde van de 
nalatenschap van 4.200 frank op 
6.000 K.I. te brengen. 

Nu werd later in de loop van de 
besprekingen in de Senaat het cijfer 

------------------! 4.200 vervangen door het c1jfer 6.000. 

(10) Zie overigens de verklaring van senator 
Derbaix, ter gelegenheid van de bespreking 
·ran de wijziging van de wet in 1960/1961. 
Pasinomie, 1961, blz. 899. Zijn zienswijze werd 
door de wetgever aanvaard. 

(ll) St. Kamer, zitting 52153, nr 443, voor
stel Hermans. 

Men is echter uit het oog verloren ook 
artikel 10 bij die wijziging te betrekken. 
Zo komt het dat de verhou
ding 4.000-2.000, die werkelijk op een 
comprom1s wees, verloren ging. 

(12) Pasinomie, 1961, blz. 892. 
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Het is niettemin van belang er op te 

wijzen dat wanneer men achteraf de 
cijfers vervat in artikelen 1 en 10 heeft 
gewijzigd, die wijziging verhoudings
wijze is gebeurd. 

Luidens de wet van 20 december 1961 
was het dus 6.000 in artikel 1 en 2.000 in 
artikel 10 of een derde. 

Bij koninklijk besluit van 21 augustus 
1962 werden die cijfers gebracht op 
24.000 en 8.000 of ook 1/3, en bij de wet 
van 19 juli 1979 werden ze respectieve
lijk op 63.000 en 21.000 of nogmaals een 
derde gebracht. 

De wetgever heeft dus telkens, zij het 
zelfs onbewust, het verband gelegd tus
sen de artikelen 1 en 10. 

Ik meen dan ook te mogen besluiten 
dat wanneer in artikel 10 sprake is van 
al de goederen, zulks betekent al de 
goederen die de nalatenschap samenstel
len, zoals ook in artikel 1 is bedoeld. 

Die regeling lijkt mij aanneembaar 
omdat het meestal gaat om goederen 
waarvan het kadastraal inkomen betrek
kelijk laag is, zodat, als men uitsluitend 
rekening mocht houden met de goederen 
die het voorwerp van de overneming 
uitmaken, er praktisch nooit beroep 
mogelijk zou zijn, gelet op het feit dat 
die goederen een te geringe waarde 
hebben. De zaak die het Hof thans 
wordt onderworpen, Ievert daar het 
bewijs van.· 

Mag ik er trouwens aan toevoegen dat 
bovendien, wanneer de overneming 
gevraagd wordt, zulks belang heeft ten 
opzichte van de nalatenschap als geheel. 
Het is de na.latenschap als geheel die in 
het geding wordt betrokken. De bepaling 
van artikel 1 wijst er ook op. Het is dus 
redelijk dat het belang van de nalaten
schap als geheel in aanmerking komt 
om de ontvankelijkheid van het hager 
beroep te bepalen. 

Dit brengt mij dan bij de bespreking 
van de ontvankelijkheid van de voorzie
ning. 

In het verzoekschrift worden al de 
onroerende goederen die dee! uitmaken 
van de nalatenschap vermeld, d.w.z. ook 
het dee! van een woonhuis gelegen 
te Haaltert-Erembodegem, waarvan de 
overleden vader eigenaar was voor een 
vierde in naakte eigendom, ingevolge het 
vooroverlijden van diens zoon, Remi
Marcel. Dat huis was dus vermoedelijk 
de eigendom van de vooroverleden zoon. 
Die zoon had waarschijnlijk geen kinde
ren en bij zijn overlijden heeft de vader 
het voorbehouden gedeelte ontvangen 

terwijl de weduwe eigenares werd van 
het saldo (drie vierde in voile eigendom, 
een vierde in vruchtgebruik). 

Het verzoekschrift bepaalt dan verder 
dat de verzoeker de wens uitdrukt de 
voormelde goederen, dee! uitmakend van 
het landbouwbedrijf, waarvan de hoeve 
te Denderhoutem reeds zijn eigendom is, 
te willen overnemen. 

Wordt onder voormelde goederen, ook 
het woonhuis, dat van de nalatenschap 
van de vooroverleden broer afhing, 
begrepen? 

In het vonnis van de vrederechter zijn 
er in dit verband twee aanwijzingen : 

Er wordt eerst aangehaald dat « het 
kadastraal inkomen van de gezegde 
goederen, voorwerp der vordering, geen 
24.000 frank beloopt, doch enkel 
8.575 frank ». Zoals reeds aangetoond is 
in die 8.575 frank ook gezegd woonhuis 
begrepen. 

In het vonnis wordt dan verder onder
streept dat « er inderdaad geen woon
huis in begrepen is (d.i. in de overne
ming), maar dan dient opgemerkt (te 
worden) dat het woonhuis, Anderen
hoek 2, Haaltert-Denderhoutem, door de 
ouders aan de verzoeker werd 
geschonken ». 

Hieruit zou dus moeten blijken dat 
het reeds aangehaald woonhuis van 
wijlen Remi-Marcel niet in de overne
ming is begrepen. 

En dan komt het beschikkend 
gedeelte, waarin wordt beslist dat ver
zoeker gerechtigd is de overname te 
vragen van de onroerende goederen : en 
vervolgens komt de lijst van de land
bouwgoederen, waaronder gezegd woon
huis niet wordt vermeld. 

De vrederechter deed dus wei het 
onderscheid tussen de goederen die de 
nalatenschap samenstellen en de goede
ren die het voorwerp van de overneming 
uitmaken. 

Hij beslist dan verder dat de beslis
sing in eerste aanleg wordt gewezen, na 
aangestipt te hebben dat het kadastraal 
inkomen van de goederen die de nala
tenschap samenstellen geen 24.000 doch 
8.575 frank bedraagt. Hoewel hij niet 
uitdrukkelijk het verband tussen beide 
legt, mag niettemin verondersteld wor
den dat zulks zijn bedoeling was. 

Hoe het ook zij, het Hof heeft 
zodoende voldoende elementen om de 
ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
te bepalen. 
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Vermits bet kadastraal inkomen van 

al de goederen die de nalatenschap 
samenstellen de 8.000 frank overtreft, 
was de beslissing van de vrederechter 
vatbaar voor hoger beroep. Het gaat dus 
niet om een beslissing in laatste aanleg 
gewezen. 

Het cassatieberoep is derhalve niet 
ontvankelijk. 

Ik heb kennis gegeven van een grond 
van niet-ontvankelijkhefd van het cassa
tieberoep aan de heer advocaat Butzler. 

Besluit : verwerping. 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 oktober 1979 gewe
zen door de Vrederechter van het 
Kantori Ninove; 

Over het middel, van niet-ont
vankelijkheid van de voorziening, 
ambtshalve opgeworpen door het open
baar ministerie en, overeenkomstig arti
kel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek, 
ter kennis gebracht, hieruit afgeleid dat 
de bestreden beslissing niet in laatste 
aanleg werd gewezen : 

Overwegende dat uit het verzoek
schrift en de erbij gevoegde stuk
ken, die door verweerder M uylaert 
Roger tot de vrederechter werden 
gericht, ten einde gemachtigd te 
worden bepaalde goederen, deel uit
makende van de nalatenschap van 
zijn vader, over te nemen, overeen
komstig de bepalingen van artikel 4 
van de wet van 16 mei 1900 op de 
kleine nalatenschappen, blijkt dat 
het kadastraal inkomen van al de 
onroerende goederen die voor het 
geheel of voor een deel van de 
nalatenschap deel uitmaken, in 
't geheel 8.575 frank bedraagt; 

Overwegende dat luidens arti
kel 10 van voormelde wet, gewijzigd 
door de wet van 20 december 1961 
en door het koninklijk besluit van 
21 augustus 1962; artikel 2, van 
toepassing op dit geschil, de beslis
sing van de vrederechter vatbaar is 
voor hager beroep wanneer het 
kadastraal inkomen van al de 
onroerende goederen, de dag van de 
overneming, 8.000 frank te hoven 
gaat; 

Overwegende dat onder << al de 
onroerende goederen » dient te wor
den verstaan, zoals eveneens in 
artikel 1 van de wet, alle onroe
rende goederen die voor het geheel 
of voor een deel van de nalaten
schap deel uitmaken; 

Overwegende dat derhalve, ten 
deze, de beslissing van de· vrede
rechter in eerste aanleg werd gewe
zen en het cassatieberoep niet ont
vankelijk is; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid gegrond is; 

En overwegende dat de verwer
ping van de tegen verweerder 
gerichte voorziening alle belang 
ontneemt aan de door de eisers 
ingestelde vordering tot bindendver~ 
klaring van het arrest; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot 
bindendverklaring van het arrest; 
veroordeelt de eisers in de kosten. 

24 juni 1981 - 1' kamer- Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Butzler. 

Nr. 622 

2' KAMER - 24 juni 1981 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - DODING - SCIL·I.DE 
VOOR D,E RECRTVERKRIJGENDEN VAN RET 
SLACRTOFFER WEGENS RET VERLIES VAN 
ZIJN BEDRIJFSINKOMSTEN - BEREKENING 
VAN DIE SCHADE - GRONDSLAG - BRUTO
INKOMSTEN- VOORWAARDE. 

Indien de schade van de rechtverkrij
genden van een bij ongeval gedode 
wegens het verlies van z1jn bednjfsin
komsten wordt berekend op grand van 
zijn brutoloon, zonder aftrek van de 
fasten ervan, kan het deel van die 
inkomsten, waaruit de rechtverkrij
genden een voordeel haalden, daar
voor enkel in aanmerking komen 
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indien de feitenrechter vaststelt dat 
het bedrag van de Jasten die zij op de 
huri toe te kennen vergoeding te 
dragen zullen hebben, even groot is 
als dat van de Jasten die het loon van 
het slachtoffer bezwaa1·den (1). (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

(ROYALE BELGE T. THIRY; 
THIRY T. HERCZOG E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 januari 1981 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

I. Betreffende de voorziening van 
de naamloze vennootschap La 
Royale Beige, vrijwillig tussengeko
men partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres haar 
voorziening heeft doen betekenen 
aan de partij tegen wie ze gericht 
is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. Betreffende de voorziening van 
de beklaagde Henriette Thiry : 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de naamloze ven
nootschap La Royale Belge, vrijwil
lig tussengekomen partij : 

Overwegende dat tussen eiseres 
en verweerster geen geding was 
aangegaan voor de feitenrechter en 
dat het vonnis tegen eerstgenoemde 
geen veroordeling uitspreekt die 
verweerster ten goede komt; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

hoek, 46, § 2, tweede lid, van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971, 
voor zoveel nodig gewijzigd bij de wet 
van 7 juli 1978, 20, 2°, 5°, 32bis, 77, 78, 92, 
§ 1, 3°, van het koninklijk besluit van 
26 februari 1964 tot coordinatie van de 
wetsbepalingen betreffende de inkom
stenbelastingen, gewijzigd bij de wetten 
van 5 januari 1976 en 29 november 1978, 
en 57 van het koninklijk besluit. van 
4 maart 1965 tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan de verweerster Catherine Herc
zog het bedrag van 465.631 frank, waar
onder een vergoeding wegens materiiHe 
schade van 266.275 frank, te betalen, op 
grond : dat de derving van de bedrijfsin
komsten van de getroffene volgens het 
gemeen recht op de volgende grondsla
gen moet worden geraamd : 1 o het 
inkomen op de dag van het bestreden 
arrest, hetwelk, zoals blijkt uit stukken 
en door de burgerlijke partij is bere
kend, 562.957 frank per jaar bedraagt; 
2o het gedeelte voor het persoonlijk 
onderhoud van de getroffene hetwelk 
30 pet. bedraagt; 3° de kapitalisatiecoeffi
cient van 7,6578; dat eiseres ten onrechte 
beweert dat het netto-inkomen in aan
merking moet worden genomen, 
ofschoon ingevolge de artikelen 32bis 
en 92, §§ 1 en 2, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, artikel 57 van het 
koninklijk besluit van 4 maart 1965 
en artikel 23 van de wet van 
20 november 1962 de belasting die ver
weerster zal moeten betalen op de haar 
toegekende vergoeding, zal vaststaan en 
nagenoeg gelijk zal zijn aan die welke 
zou geheven zijn op de inkomsten die 
als grondslag dienen voor de kapitalisa
tie; dat aldus de berekening door kapita
lisatie op basis van het brutoloon in dit 
geval de meest realistische is; dat de 
schade die de weduwe naar gemeen 
recht geleden heeft ten gevolge van de 
derving van de inkomsten van de getrof
fene moet worden bepaald op 562.957 x 
70/100 x 7,6578 = 3.017.708 frank; dat 
dit verlies hoger is dan de reserve die de 

B. In zoverre de voorziening verzekeraar-arbeidsongevallen gevormd 
ge · ht ·s tegen de verweerster heeft met het oog op uitkering van de 

nc 1 weduwenrente aan verweerster; dat zij 
Herczog : derhalve uit dien hoofde recht heeft op 

Over het middel, afgeleid uit de schen- 266.275 frank; dat eiseres verkeerdelijk 
ding van de artikelen 97 van de Grond- staande houdt dat, naast de hierboven 
wet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet- vermelde reserve van 2.751.433 frank, 
------------------! ook een bedrag van 195.902 frank in 

aanmerking moet worden genomen, 
(1) Cass., 21 maart 1979 (A.C., 1978-79, 847) 

en 15 okt. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 103). Zie 
Cass., 19 dec. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 251). 

welk bedrag door de verzekeraar
arbeidsongevallen bestemd werd voor 
een wezenrente ten behoeve van de 
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minderjarige zoon Edouard; dat de 
materiiHe schade van laatstgenoemde en 
die van de weduwe moeten beschouwd 
worden, 

terwijl, eerste onderdeel, de belastbare 
inkomsten van de op 4 juli 1933 geboren 
verweerster de vergoedingen in kapitaal 
en in rente omvatten waarvoor de verze
keraar-arbeidsongevallen een reserve 
van 2.751.433 frank heeft gevormd; die 
inkomsten voor de berekening van de 
belasting slechts in aanmerking worden 
genomen ten belope van de lijfrente 
welke zou voortvloeien uit hun omzet
ting volgens de coefficient van 1,5 pet.; 
die belasting niet nagenoeg gelijk is aan 
die welke normaal volgens · de geldende 
belastingschalen zou zijn geheven op de 
inkomsten die aan de gewone belasting 
onderworpen zijn (schending van de 
artikelen 20, 2", 5", 32bis, 78, 92, § 1, 
3", van het koninklijk besluit van 
26 februari 1964, 57 van het koninklijk 
besluit van 4 maart 1965); 

persoonlijk onderhoud van de getroffene, 
namelijk op 3.017.433 frank, doch zonder 
de bedragen voor het onderhoud van 
Edouard, de minderjarige zoon van ver
weerster, af te trekken, laatstvermelde 
bedragen gerekend heeft tot de schade 
van verweerster; het arrest derhalve niet 
zonder met zichzelf in tegenspraak te 
komen, heeft kunnen beslissen om bij 
de vaststelling van de door verweer
ster geleden schade de reserve van 
195.902 frank, die de verzekeraar
arbeidsongevallen aangelegd had om als 
uitkering te dienen voor de minderjarige 
zoon, niet af te trekken van dat bedrag 
van 3.017.433 frank; het arrest aldus 
enerzijds het gedeelte van de bedrijfsin
komsten van de getroffene, bestemd 
voor het onderhoud van de minderjarige 
zoon, gerekend heeft tot de · schade van 
verweerster en anderzijds de door de 
verzekeraar-arbeidsongevallen voor het 
onderhoud van die zoon aangelegde 
reserve niet afgetrokken heeft van het 
volgens het gemeen recht vastgestelde 
schadebedrag van verweerster (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de schade die voor 
verweerster voortvloeit uit de derving 
van de bedrijfsinkomsten van de getrof
fene mag worden vastgesteld op basis 
van de bruto-inkomsten van de getrof- vijfde onderdeel, het arrest aldus, 
fene zonder aftrek van de lasten die waar het enerzijds de aan verweerster 
drukken op het gedeelte van de inkom~ volgens het gemeen recht verschuldigde 
sten die verweerster genoot, doch slechts vergoeding vaststelt, onder aftrek alleen 
op voorwaarde dat het bedrag van de van het gedeelte van de bedrijfsinkom
lasten die verweerster zal moeten beta- sten van de getroffene die bestemd zijn 

voor diens eigen onderhoud, en waar het 
len °P de haar toegekende vergoeding, anderzijds beslist de door de verzeke
gelijk is aan de lasten die op het loon 
van de getroffene drukten; het feit dat raar-arbeidsongevallen voor de minder-
die lasten nagenoeg gelijk zijn, nog niet jarige zoon gevormde wettelijke reserve 
betekent dat ze gelijk zijn; het arrest ten niet af te trekken van het sch~debedrag 
onrechte lasten die niet volledig gelijk van verweerster, de vergoedmg naar 
waren, buiten beschouwing laat (schen- ge~een recht en de krachte?s de ar
ding van de artikelen 1382 en 1383 van beJdsongevallenwe~ vers~J:uldJgde ve!-
het Burgerlijk Wetboek)· go~~mg wegens lichameh]ke schade m ' I stnJd met de wet samenvoegt; verweer-

derde onderdeel, de omstandigheid dat ster imm.ers voor zichzelf meer verkrijgt 
de lasten op de aan verweerster toege- dan waarop zij aanspraak kan maken 
kende vergoeding nagenoeg gelijk zijn vermits de materiele schade van haar 
aan de lasten op de bedrijfsinkomsten minderjarige zoon opgenomen is in het 
van de getroffene toezicht op de wettig- s~hadebedrag n~ar gemeen recht (schen
heid van de beslissing niet mogelijk dmg van de art1kelen 46, § 2, tweede lid, 
maakt;--uit die woorden immers kan van de wet van 10 april 1971, 1382 en 
worden afgeleid dat er nog twijfel 1383 van het Burgerlijk Wetboek) : 
bestaat over de vraag of die· lasten aan 
elkaar gelijk zijn; die redengeving der
halve het beschikkende gedeelte niet 
naar recht verantwoordt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

vierde onderdeel, het arrest door de 
materiele schade van verweerster naar 
gemeen recht vast te stellen op basis van 
het brutoloon van de getroffene, vermin
derd met 30 pet. bestemd voor het 

Wat bet eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat dit onderdeel 

van bet middel bet Hof zou ver
plicbten feitelijke gegevens na te 
gaan, een taak waarvoor bet niet 
bevoegd is; 

Dat bet niet ontvankelijk is; 
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Wat het tweede en het 
onderdeel samen betreft : 

derde I Wat het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres het mid

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat « ingevolge de arti
kelen 32bis en 92, §§ 1 en 2, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, artikel 57 van het koninklijk 
besluit van 4 maart 1965 en 
artikel 23 van de wet van 
20 november 1962 de belasting die 
de burgerlijke partij zal moeten 
betalen op de haar toegekende ver
goeding, zal vaststaan en nagenoeg 
gelijk zal zijn aan die welke zou 
zijn geheven op de inkomsten die 
als grondslag dienen voor de kapita
lisatie »; dat het aldus onmisken
baar vaststelt dat de lasten die de 
verweerster Herczog zal moeten 
betalen op de haar toegekende ver
goeding gelijk zullen zijn aan de 
lasten die op het loon van de 
getroffene drukten; 

del dat gegrond is op de in het 
middel aangegeven wettelijke bepa
lingen welke niet van openbare orde 
of van dwingend recht zijn, niet 
voor de feitenrechter opgeworpen 
heeft en dat de feitenrechter eige
ner beweging daarvan geen kennis 
heeft genomen; 

Dat dit onderdeel van het middel 
nieuw en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

C In zoverre de 
gericht is tegen de 
weerders: 

Overwegende dat 
middel aanvoert; 

voorziening 
overige ver-

eiseres geen 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt iedere 
eiseres in de kosten van haar voor-

Dat geen enkel onderdeel van het ziening. 
middel kan worden aangenomen; 24 juni 1981 - 2• kamer - Voorzitter : 

baron Richard, voorzitter Ver-
Wat het vierde onderdeel betreft : slaggever : de h. Screvens - Gelijk

Overwegende dat het arrest, zon
der aan de in het middel vermelde 
tegenstrijdigheid te lijden, heeft 
kunnen beslissen dat het gedeelte 
bestemd voor het persoonlijk onder
houd van de getroffene 30 pet. 
bedraagt en dat er overigens geen 
termen aanwezig zijn om naast de 
reserve van 2.751.433 frank, die 
de verzekeraar-arbeidsongevallen 
gevormd heeft met het oog op de 
uitkering van een weduwenrente 
aan de burgerlijke partij, ook nog 
het bedrag van 195.902 frank in 
aanmerking te nemen dat de ver
zekeraar-arbeidsongevallen bestemd 
heeft voor de wezenrente ten 
behoeve van de minderjarige zoon 
Edouard Slubczakowski, vermits de 
materiele schade van laatstge
noemde en de schade van de 
weduwe afzonderlijk moeten wor
den beschouwd; 

Juidende conclusie van de h. Charles, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en Delahaye. 

Nr. 623 

2• KAMER - 24 juni 1981 

1° TAALGEBRUIK - STRAFZAKEN 
GELJJK AANTAL BEKLAAGDEN DIE ZICH VAN 
VERSCHILLENDE TALEN BEDIENEN - ART. 
21 TAALWET GERECHTSZAKEN 15 JUNI 1935 -
GEEN MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING -
BEKLAAGDEN NIET ONTVANKELJJK OM ZICH 
IN HOGER BEROEP OP NIETIGHEID TE BEROE
PEN. 

2° TAALGEBRUIK - STRAFZAKEN -
RECHTSCOLLEGE IN HOGER BEROEP - VER
PLICHT GEBRUIK VAN DE TAAL WAARIN DE 
BESTREDEN BESLISSING IS GESTELD. 

Dat dit onderdeel van het middel 3° WEGVERKEER - VLUCHTMISDRJJF -
niet kan worden aangenomen; BEGRIP. 
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1" Wanneer voor de correctionele recht

bank twee beklaagden verschijnen die 
zich elk van een verschillende taal 
bedienen en de rechtbank haar beslis
sing waarin z1j de taal van de rechts
pleging aanduidt, niet met redenen 
omkleedt, kan de beklaagde zich in 
hager beroep niet meei op die nietig
heid beroepen, als hij is verschenen 
zonder ze voor de eerste rechter op te 
werpen. (Artt. 21, 24 en 40 Taalwet 
Gerechtszaken.) 

2" Voor aile rechtscolleges in hager 
beroep wordt, voor de rechtspleging, 
de taal gebruikt waarin de bestreden 
beslissing is gesteld, zelfs indien die 
beslissing nietig moet worden ver
klaard wegens overtreding van de 
Taalwet Gerechtszaken 15 juni 1935. 
(Art. 24 Taalwet Gerechtszaken.) 

3" Niet naar recht verantwoord is een 
veroordeling wegens vluchtmisdrijf als 
bedoeld in art. 32, 2", Wegverkeerswet, 
als daarin wordt vastgesteld dat die 
beklaagde weliswaar de plaats van het 
ongeval had verlaten waarvan het door 
hem bestuurde voertuig de oorzaak 
dan welk de aanleiding was geweest, 
maar zulks had gedaan omdat hij 
« van oordeel was dat het raadzaam 
was niet verwikkeld te geraken in een 
vechtpartij waar hij misschien zelfs 
betreurenswaardige gewelddaden zou 
hebben gepleegd ». 

(VANDER MEERSCH T. TELLIER) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 februari 1981 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

I. W at de voorziening van eiser, 
beklaagde, betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 21 van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, 

doordat het arrest, wat de regelmatig
heid van de rechtspleging betreft, heeft 
vastgesteld dat « de vervolgingen oor
spronkelijk de twee beklaagden Tellier 
en Vander Meersch betroffen, die zich in 
de loop van het vooronderzoek respectie
velijk van het Frans en van het Neder
lands bedienden >>, en dat « de rechtsple
ging voor de eerste rechter uitsluitend in 

het Frans gevoerd werd "• waarna het 
arrest beslist « dat uit niets blijkt dat de 
beklaagde Vander Meersch in eerste 
aanleg de regelmatigheid van de rechts
pleging, wat de gebruikte taal betreft, 
betwist heeft of om de bijstand van een 
tolk verzocht heeft , en dat « enerzijds 
in dat geval een eventuele procedurefout 
in de oorspronkelijke dagvaarding 
gedekt is, en anderzijds, de eerste rech
ter niet tot taak had zelf, bij een met 
redenen omklede beslissing, de taal aan 
te duiden waarin de rechtspleging zou 
gevoerd worden », 

terwijl, krachtens artikel 21 van de 
wet van 15 juni 1935 op · het taalgebruik 
in gerechtszaken, wanneer voor de cor
rectionele rechtbanken verscheidene 
verdachten in dezelfde zaak betrokken 
zijn, voor de rechtspleging de taal wordt 
gebruikt waarvan de meerderheid der 
verdachten zich heeft bediend voor haar 
verklaringen of welke zij verkozen heeft, 
terwijl, in geval van gelijkheid, zoals ten 
deze, het hof van beroep, na uitdrukke
lijk te hebben vastgesteld dat Tellier in 
de loop van het vooronderzoek het Frans 
gebruikte en Vander Meersch het Neder
lands, besliste dat het de taak is van de 
rechtbank om zelf, bij een met redenen 
omklede beslissing, de taal aan te dui
den waarin de rechtspleging zou worden 
gevoerd, dat aan de regel volgens welke 
de rechter, in geval van gelijkheid, de 
taal moet aanduiden waarin de rechts
pleging zal worden gevoerd en zijn 
beslissing met redenen moet omkleden, 
geen enkele beperking gesteld is en deze 
moet worden nageleefd ook als geen 
enkele beklaagde de regelmatigheid van 
de rechtspleging voor hem betwist, 

waaruit volgt dat het arrest niet wettig 
heeft kunnen beslissen dat de eerste 
rechter niet tot taak had zelf, bij een 
met redenen omklede beslissing, de taal 
aan te duiden waarin de rechtspleging 
zou worden gevoerd : 

Overwegende, enerzijds, dat eiser 
zich voor de eerste rechter niet 
beroepen heeft op het in het middel 
aangegeven artikel 21 van de wet 
van 15 juni 1935 en zich daarop dan 
ook niet meer kon beroepen voor de 
rechter in hoger beroep; 

Overwegende, anderzijds, dat het 
hof van beroep luidens artikel 24 
van genoemde wet verplicht was om 
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voor de rechtspleging de taal te 
gebruiken waarin de beslissing van 
de eerste rechter was gesteld; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 33 van de op 
16 maart 1968 gecoordineerde wetten 
betreffende de politie over bet wegver
keer, 

doordat bet arrest zijn beslissing « dat 
uit bet voor bet hof gevoerde onderzoek 
volgt dat Vand2r Meersch zich wel 
degelijk schuldig heeft gemaakt aan 
vluchtmisdrijf » grondt op de overwegin
gen dat de beklaagde Vander Meersch 
« de dag zelf van de feiten verklaard 
heeft : nadat ik onder bet linkeroog een 
vuistslag had gekregen, ben ik uit mijn 
wagen gestapt, ik . wilde (Tellier) neer
slaan doch heb me ineens bedacht ... in 
ben opnieuw in mijn auto gestapt en 
ben naar huis teruggereden •, dat een 
man die eerst agressief en dan bedacht
zaam is, zeker niet iemand is die zo 
bang en in de war is dat hij aan niets 
anders meer kan denken dan aan zich in 
veiligheid te brengen om andere klappen 
te ontwijken; dat Vander Meersch in 
werkelijkheid reeds meermalen wegens 
gewelddadig gedrag was veroordeeld en 
hij bet dus raadzamer vond niet verwik
keld te raken in een vechtpartij waarbij 
hij misschien zelf betreurenswaardige 
gewelddaden zou hebben gepleegd •, 

en doordat bet arrest bijgevolg beslist 
dat de beklaagde Vander Meersch de 
plaats van hef gebeurde had verlaten 
omdat hij bet raadzamer oordeelde niet 
ter plaatse te blijven, om niet verwikkeld 
te raken in· een « vechtpartij » waarbij 
hij misschien zelf gewelddaden zou heb
ben gepleegd, 

tezwijl bet opzet om « zich door de 
vlucht te ontrekken » aan de « dienstige 
vaststellingen » een bestanddeel is van 
bet vluchtmisdrijf zoals dit omschreven 
is in artikel 33 van de Wegverkeerswet; 
ten deze uit geen enkele vaststelling van 
bet vonnis blijkt dat de beklaagde Van
der Meersch de plaats van bet gebeurde 
verliet om zich te onttrekken aan de 
« dienstige vaststellingen >>; uit de consi..: 
deransen van bet arrest daarentegen 
blijkt dat bet hof van beroep van oordeel 
was dat de beklaagde Vander Meersch in 
werkelijkheid de plaats verlaten had ter 
voorkoming van een << vechtpartij » 
waarbij hij misschien zelf betreurens
waardige gewelddaden zou hebben 
gepleegd; dat opzet van de beklaagde op 

zich geen grond kan opleveren voor een 
veroordeling wegens vluchtmisdrijf, 
zodat bet arrest niet wettig heeft kun
nen beslissen dat bet vluchtmisdrijf 
bewezen was ten aanzien van de 
beklaagde Vander Meersch : 

Overwegende dat het vluchtmis
drijf voltooid is wanneer de 
bestuurder, wetend dat hij de oor
zaak van, dan wei de aanleiding is 
geweest tot een ongeval, de vlucht 
neemt om zich aan de dienstige 
vaststellingen te onttrekken; 

Overwegende dat uit de in het 
middel weergegeven vermeldingen 
van het arrest blijkt dat, volgens het 
hof van beroep, eiser de plaats van 
het ongeval verlaten had omdat hij 
« het raadzamer heeft (had) gevon
den niet verwikkeld te geraken in 
een vechtpartij waarbij hij mis
schien zelf betreurenswaardige ge
welddaden zou hebben gepleegd »; 

Overwegende dat het hof van 
beroep aldus zijn beslissing « dat 
Vander Meersch zich wel dege
lijk (had) schuldig gemaakt aan 
vluchtmisdrijf », niet naar recht 
verantwoord heeft; 

Dat het middel gegrond is; 

En overwegende dat, voor het 
overige, de substanW~le of op straf
fe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

II. Wat de voorziening van eiser, 
burgerlijke partij, betreft : 

A. In zoverre 
gericht is tegen 
ministerie : 

de voorziening 
het openbaar 

Overwegende dat eiser als burger
lijke partij niet in kosten op de 
strafvordering veroordeeld is en dan 
ook niet bevoegd is om zich tegen 
het openbaar ministerie in cassatie 
te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 
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B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door eiser tegen verweerder inge
stelde burgerlijke rechtsvordering : 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

oorzakelijk verband bestaat tussen de 
fout van Tellier en de schade aan het 
voertuig van Vander Meersch, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, na 
te hebben vastgesteld dat eiser na de 
vuistslag van Tellier uit zijn auto gestapt 
is om terug te slaan en dat hij bij het 
uitstappen vergeten heeft de rem vast te 
zetten, niet wettig heeft kunnen beslis
sen dat de schade aan de wagen van 
Vander Meersch, die vanzelf vooruitreed 

doordat het arrest, enerzijds, het en de vrachtauto ramde van Tellier, die 
beroepen vonnis bevestigt waarbij de de vuistslag had toegediend naar aanlei
beklaagde Tellier wegens opzettelijke ding waarvan Vander Meersch uit zijn 
slagen en verwondingen aan Vander wagen stapte en vergat de rem vast te 
Meersch veroordeeld wordt tot betaling zetten, uitsluitend het gevolg was van de 
van een vergoeding aan het slachtoffer eigen schuld van Vander Meersch; het 
en, anderzijds, wat de strafvordering ten arrest immers niet vaststelt dat de 
laste van Vander Meersch betreft, vast- schade aan de wagen van Vander 
gesteld heeft « dat hij op de dag zelf van Meersch zich zelfs zonder de ten laste 
de feiten verklaard heeft : nadat ik van Tellier vastgestelde fout, met andere 
onder het linkeroog een vuistslag had woorden zonder de aan Vander Meersch 
gekregen, ben ik uit mijn wagen gestapt, toegebrachte vuistslag, zou hebben voor-
ik heb hem willen neerslaan ... doch ik gedaan zoals ze gebeurd is, waaruit volgt 
heb me ineens bedacht ... ik ben dat het arrest aldus geen wettelijke 
opnieuw in mijn auto gestapt en ben verantwoording geeft aan zijn beslissing 
naar huis teruggereden »; dat een man om de beklaagde Tellier te ontslaan van 
die eerst agressief is en dan bedacht- alle aansprakelijkheid voor de schade 
zaam wordt zeker niet iemand is die aan het voertuig van Vander Meersch en 
bang is ... dat Vander Meersch in de artikelen 1382 en 1383 van het 
werkelijkheid ... het raadzamer vond niet Burgerlijk Wetboek schendt; 
verwikkeld te raken in een vechtpartij tweede onderdeel, het althans tegen
waarbij hij misschien zelf betreurens- strijdig is te beslissen, enerzijds, dat 
waardige gewelddaden zou hebben Vander Meersch na de hem toegediende 
gepleegd » en « dat er geen enJ::el vuistslag eerst agressief werd, uit zijn 
verband bestaat tussen de omstandrg- wagen gestapt is om Tellier neer te 
heid dat Vander Me.ersc~ een V?is~slag slaan en daarna verkoos de plaats te 
kreeg en de om.standrgher~. d~~ hrJ mt de I verlaten om niet verwikkeld te raken in 
wagen gestapt rs ... waarbiJ hrJ vergat de een vechtpartij en anderzijds · dat er 
rem vast te zettel'l: zodanig dat zijn geen enkel verband bestaat t~ssen de 
wagen vanzelf vo?rurtreed en de vracht- vuistslag van Tellier en het feit dat 
wagen van Tellier ramde >>, dat het Vander Meersch met voormeld doel uit 
arrest verv~lgens, wat de burgerlijke zijn wagen gekomen is; het arrest der
rechts~ordermg wegens de aan de wagen halve tegenstrijdig is en derhalve niet 
van erser veroorzaakte schade betreft, regelmatig met redenen is omkleed : 
beslist dat « de eerste rechter terecht 
beslist heeft dat die schade het gevolg 
was van de eigen schuld van de burger
lijke partij en dat derhalve haar vorde
ring in dat opzicht niet gegrond was >>, 

en doordat bijgevolg het arrest het 
bestaan van schuld vaststelt zowel aan 
de zijde van Tellier, die Vander Meersch 
een vuistslag had gegeven en, derhalve, 
opzettelijke slagen en verwondingen had 
toegebracht, als aan de zijde van Vander 
Meersch, die blijkens de vaststellingen 
van het arrest een vuistslag gekregen 
had en daarop uit zijn wagen gestapt is 
om terug te slaan, waarbij hij vergat de 
rem van zijn voertuig vast te zetten, dat 
het arrest echter beslist dat er geen 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest, 

zowel in zijn eigen gronden als met 
overneming van de gronden van de 
eerste rechter, vaststelt dat er 
« geen enkel verband bestaat tussen 
de aan Vander Meersch toegediende 
vuistslag en de omstandigheid dat 
hij vrijwillig ... uit zijn auto gestapt 
is en vergat de rem vast te zetten, 
zodanig dat zijn wagen vanzelf 
vooruitgereden is en de vrachtwa
gen van Tellier geramd heeft >> en 
beslist dat de schade aan eisers 



----~---------===-r- ---=====--=--=-=== ------------- ::_::_::_r 

- 1261-

wagen toegebracht « tijdens de bot
sing met de vrachtwagen van Tel
lier, het gevolg (is) van de eigen 
schuld van de burgerlijke partij »; 

Overwegende dat de feitenrechter 
uit die op onaantastbare wijze vast
gestelde feiten wettig heeft kunnen 
afleiden dat er geen oorzakelijk 
verband bestond tussen de fout van 
verweerder en de schade aan eisers 
voertuig; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel niet kan worden aangeno
men; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit het ant-
woord op het eerste onderdeel van 
het middel blijkt dat het arrest niet 

beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

24 juni 1981 - 2' kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Gryse. 

Nr. 624 

2' KAMER - 24 juni 1981 

beslist dat eiser na de hem toege- REGELING VAN RECHTSGEBIED 
diende vuistslag uit zijn auto 
gestapt is om Tellier neer te slaan, STRAFZAKEN- BESCHIKKING VAN DE RAAD-
doch dat er geen enkel verband 
bestond tussen de vuistslag van 
Tellier en de omstandigheid dat 
eiser met bovenvermeld doel uit zijn 

KAMER TOT VERWIJZING VAN DE VERDACH
TEN NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
WEGENS MISDADEN, ZONDER OPGAVE VAN 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN, EN 
WEGENS WANBEDRIJVEN - VONNISGERECHT 

auto gestapt is; dat het beslist dat er DAT VASTSTELT DAT DE MISDRIJVEN SAMEN
geen enkel OOrzakelijk verband HANGEND ZIJN EN ZICH ONBEVOEGD VER
bestaat tussen de door verweerder KLAART VOOR DE ZA!\.K IN HAAR GEHEEL -

aan eiser toegebrachte vuistslag ~E~~~~~~~~Nv::~E~~~~~B~~~ ~E:~~~~s~ 
en de Omstandigheid dat eiser SING WAARBJJ HET GERECHT ZICH ONBE
« vrijwillig, zoals hij zelf zegt, uit 
zijn auto gestapt is en vergat de 
rem vast te zetten zodanig dat zijn 

VOEGD VERKLAART, VERANTWOORD LIJKEND 
- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING -
VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN INBE-

wagen vanzelf vooruitgereden is en scHULDIGINGSTELLING (1). 

de vrachtauto van Tellier ramde »; 
Dat het middel berust op een (PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK IN ZAKE 

DUCHESNE, MARTIN, ROLAND) 
onjuiste lezing van de bestreden 
beslissing en derhalve feitelijke 
grondslag mist; 

En overwegende dat, wat het 
overige van de burgerlijke rechts
vordering betreft, eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre eiser 
daarbij veroordeeld wordt wegens 
vluchtmisdrijf; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; veroordeelt 
eiser in twee derde van de kosten, 

24 juni 1981 - 2' kamer - Voorzitter: 
baron Richard - Verslaggever : de h. 
Kreit - Gelijklijdende conclusie van de 
h. Charles, eerste advocaat-generaal. 

Nr. 625 

2' KAMER - 24 juni 1981 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE - STRAFZA
KEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT DE BESTRE
DEN BESL!SSING DE BEW!JSKRACHT VAN EEN 

van zijn voorziening; laat de overige ----------------
kosten ten laste van ·de Staat; 1 (1) Cass., 25 april 1977 (A.C., 1977, 877). 
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• KWALITEITSETIKET • VAN EEN TE KOOP Over het tweede middel, afgeleid uit 
AANGEBODEN VOORWERP MISKENT de schending van artikel 97 van de 
BESLISSING GEGROND OP DE GEZAMENLIJKE Grondwet, 
GEGEVENS VAN HET DOSSIER - GEEN UIT
LEGGING VAN HET STUK EN DERHALVE GEEN 
MISKENNING VAN BEWIJSKRACHT VAN AKTEN 
(1). 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - STRAF
ZAKEN- BEGRIP. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDE
DIGING - MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT 
EEN STUK NIET BIJ HET DOSSIER IS GEVOEGD 
- MIDDEL VOOR HET EERST VOOR HET HOF 
AANGEVOERD - NIET ONTVANKELIJK MID
DEL(2). 

4° VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN - VALSHEID IN 
GESCHRIFTEN - STRAFWETBOEK, ART. 196 -
VERVALSING- BEG RIP. 

2" Uit het enkele feit dat de rechter geen 
kennis heeft gehad van een akte die 
niet in het dossier berustte, valt niet 
wettig af te Jeiden dat hij door te 
steunen op andere gegevens van de 
procedure de bewijskracht van die 
akte zou hebben miskend (3). 

4" Vervalsing van geschriften, in de zin 
van art. 196 Sw., bestaat o.a. in de 
vervanging van een etiket met opgave 
van de prijs van een in een warenhuis 
te koop aangeboden voorwerp door 
een etiket met prijsopgave van een 
goedkoper voorwerp (4). 

(DEBEURME) 

ARREST 

doordat het arrest niet voldoende ant
woordt op de conclusie van eiseres, 
namelijk waar gezegd wordt : « Opdat de 
telastlegging zou bewezen zijn, dient het 
bewijs geleverd dat : a) een etiket ten 
bedrage van 2.990 frank was aan·· 
gebracht op kwestieuze pull-over; 
b) beklaagde dit etiket heeft verwijderd; 
c) dat ze van een ander kledingstuk (?) 
een etiket van 750 frank van een andere 
pull heeft verwijderd; d) dat er een 
etiket van 750 frank was gehecht aan de 
pull van 2.990 frank; e) dat beklaagde dit 
etiket van 750 frank aan de pull van 
2.990 frank heeft aarigebracht; van a! 
deze elementen is enkel het punt d 
bewezen, hetgeen zeker niet voldoende 
is om de betichting als bewezen te doen 
beschouwen >> : 

Overwegende dat het arrest 
beslist : « In feite : De strafrechte
lijke informatie bracht duidelijk aan 
het licht dat de beklaagde het etiket 
op de pull heeft omgewisseld. Er is 
geen betwisting over het feit dat zij 
in het paskamertje verschillende 
pulls heeft gepast en het is klaar
blijkelijk aldaar dat de beklaagde 
het etiket van 2.990 frank heeft 
vervangen door een van 750 frank; 
zulks blijkt afdoende uit de omstan
digheid dat zij het kwaliteitsetiket 
van de dure pull in haar handtas 
had gestoken; er was immers geen 
enkele reden om dit kwaliteitsetiket 
te verwijderen en deze zonderlinge 

HET HOF; - Gelet op het l:>estre- gedraging van Anna Marie 
den arrest, op 24 september 1980 Debeurme kan enkel uitgelegd wor
door het Hof van Beroep te Gent den door het feit dat zij door deze 
gewezen; handelwijze heeft willen voorkomen 
----------------1 dat de verkoopster aan de kassa zou 

(1) Zie Cass., 6 nov. 1980 (A.C, 1980-81, 
nr. 149). 

(2) Cass., 7 okt. 1980 (A.C, 1980-81, nr. 82). 

(3) Zie Cass., 10 jan. 1978 (A.C, 1978, 550). 

{4) Zie de noot L. Dupont, Hof v. Beroep 
Gent, R.W:, 1980-81, kol. 1717, met concl. 
adv.-gen. D'Haenens; J. VAN HALEWYN-L. 
DUPONT, « Valsheid in geschtifte », in A.P.R., 
nr. 470; Cass. fr., 30 mei 1958 met noot van 
prof. CHAVANNE, in J.CP., 1958, II, 10809 en 
noot M. Berthon, in Gaz. Pal., 1979, Rec. 
somm., biz. 447. · 

opmerken dat een pull van een 
bepaald merk ter waarde van 
± 3.000 frank en waarvan de prijs 
algemeen bekend is, werd aangebo
den met een prijsetiket van 
750 frank; zij heeft aldus getracht 
deze duurdere pull te doen door
gaan als een goedkopere van 
750 frank; daarenboven werd het 
omgewisselde prijsetiket achteraf 
teruggevonden op een gondel van 
damespulls »; 
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Overwegende dat bet arrest aldus 
op bet verweer van eiseres omtrent 
bet bewijs van de verwisseling van 
prijskaartjes antwoordt door bet 
onder opgave van redenen te ver
werpen; 

Dat bet middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en uit 
de miskenning van de rechten van de 
verdediging, 

doordat het arrest om eiseres te ver
oordelen hoofdzakelijk steunt op het feit 
dat « zij het " kwaliteitsetiket" van de 
dure pull in haar handtas had 
gestoken », 

terwijl dit « kwaliteitsetiket » nooit 
aan de rechters werd voorgelegd en zelfs 
niet werd gevoegd bij de overtuigings
stukken, zodat het hof van beroep zijn 
arrest grondt op een stuk dat het niet 
eens gezien heeft en dat niet aanwezig 
is in het dossier, zodat het noch voor het 
hof noch voor de verdediging mogelijk 
was na te gaan of het in de handtas 
van eiseres gevonden etiket een 
« kwaliteitsetiket » was dan wel een 
« mode d'emploi "• zoals eiseres staande 
hield in haar verklaring op 7 maart 1979 
aan de rijkswacht : << J'ai mis cette 
etiquette dans mon sac, car elle n'etait 
pas bien attachee et que je pensais que 
c'etait le mode d'emploi pour laver la 
veste "• in welk laatste geval de a! zo 
wankele stelling van het arrest ineen
stort; in ieder geval hier het rechtsprin
cipe werd geschonden krachtens hetwelk 
<< de twijfel ten goede van beklaagde 
client te komen » : 

Overwegende dat, zoals uit bet 
antwoord op bet tweede middel 
blijkt, het bof van beroep zijn 
beslissing grondt op de gezamen
lijke gegevens van bet strafdossier 
en de draagwijdte ervan beoordeelt; 
dat bet zodoende de bewijskracbt 
van bet etiket in kwestie, dat vol
gens bet middel niet in bet dossier 
berustte, niet beeft kunnen misken
nen; dat bet arrest, door tegenover 
de verklaring van eiseres volgens 
welke zij meende dat bet etiket 
slecbts een etiket met gebruiksaan
WIJzmg was, dat etiket als een 
kwaliteitsetiket te benoemen, van 

de verklaring van eiseres geen uit
legging geeft en derbalve de bewijs
kracht ervan niet miskent; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop bet Hof vermag acbt te 
slaan, niet blijkt dat eiseres voor de 
recbters beeft opgeworpen dat baar 
recbt van verdediging werd miskend 
doordat bet etiket in kwestie niet 
werd overgelegd of niet bij de 
overtuigingsstukken was gevoegd; 
dat evenmin blijkt dat zij beeft 
opgeworpen dat bet stuk niet als 
een kwaliteitsetiket maar als een 
gebruiksaanwijzing diende te wor
den aangemerkt; dat bet middel 
dienaangaande niet voor bet eerst 
voor bet Hof kan worden voorgedra
gen; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van bet arrest geen twijfel 
over de feiten blijkt; dat bet middel, 
in zoverre bet aanvoert dat uit de 
gegevens van de zaak twijfel moet 
volgen, opkomt tegen de onaantast
bare feitelijke beoordeling door de 
recbter; 

Dat bet middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 193 en vol
gende van het Strafwetboek, 

doordat het arrest de ten laste gelegde 
feiten (namelijk het vervangen van eti
ketten) als valsheid in geschrifte kwalifi
ceert, 

terwijl die feiten niet onder de kwali
ficatie << valsheid in geschrifte , dienen 
te worden begrepen en niet door de 
vermelde artikelen bedoeld en gestraft 
worden: 

Overwegende dat er een gescbrift 
is in de zin van de artikelen 193 en 
volgende van bet Strafwetboek, 
wanneer scbrifttekens op een stuk 
materie voorkomen op zodanige 
wijze dat zij een recbtsbandeling of 
een rechtsfeit uitdrukken en dat de 
gemeenscbap die recbtsbandeling of 
dat rechtsfeit als waar mag be
scbouwen; 

Overwegende dat, wanneer in een 
warenhuis, zoals ten deze, een voor
werp ten toon wordt gesteld met 
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een daaraan gehecht briefje met 
aanduiding van de prijs, de schrift
tekens die de prijs vermelden, in de 
materiele context waarin zij zich 
bevinden, gelden als een schriftelijk, 
tot het publiek gericht aanbod tot 
verkoop van het voorwerp tegen de 
vermelde prijs; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt . dat 
eiseres een aan een te koop gestelde 
pull-over gehecht etiket, dat een 
prijs van 2.990 frank vermeldde, 
heeft verwijderd en vervangen door 
het prijsetiket van een pull-over die 
een waarde van 750 frank had, en 
dat zij aldus getracht heeft de dure 
pull-over te doen doorgaan voor de 
goedkope; 

Overwegende dat het arrest aldus 
vaststelt dat eiseres, door de aan de 
dure pull-over gehechte schriftte
kens te vervangen door andere, de 
waarheid van het door de verkoper 
schriftelijk, tot het publiek gerichte 
aanbod tot verkoop van die pull
over heeft vervalst; dat het arrest op 
grond daarvan heeft kunnen oorde
len dat de feiten onder de toepas
sing van de artikelen 196 en 197 van 
het Strafwetboek vielen; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat, voor het 

overige, de substantiele of op straf
fe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

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

24 juni 1981- 2• kamer- Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Caenepeel - Anderslui
dende conclusie (5) van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Garrevoet, Kortrijk. 

(5) Ret O.M. had geconcludeerd tot vernieti
ging van de bestreden beslissing met aanne
ming van het derde middel, omdat het van 

(Zie vervolg nota volgende kolom.) 

Nr. 626 

1 • KAMER - 25 juni 1981 

POSTERIJEN - REGIE DER POSTERIJEN -
AANSPRAKELIJKHEID TER ZAKE VAN DE 
HAAR TOEVERTROUWDE DIENSTEN - VER
LIES VAN EEN AANGETEKENDE ZENDING
VOORWAARDEN. 

Buiten de gevallen van de artt. 16 tot 
19 wet van 28 dec. 1956 houdende 
oprichting van de Regie der Poste
rijen, is het Bestuur der Posterijen 
niet aansprakelijk voor de hem opge
dragen diensten; voor het verlies van 
een aanfJ_etekende zending is het 
Bestuur (de regie} der Posterijen enkel 
t.a. v. de afzender aansprakelijk, bin
nen de grenzen die door de Koning 
voor de binnenlandse dienst en door 
het verdrag voor de buitenlandse 
dienst zijn vastgesteld. (Artt. 18 en 
23 wet van 28 dec. 1956.) 

(REGIE DER POSTERIJEN 
T. CHENOT, VANDER MEERSCH) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 13 februari 1980 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de tweede ver
weerder: 

Over het middel, van niet-ont
vankelijkheid dat het openbaar minis
terie ambtshalve heeft opgeworpen en 
dat overeenkomstig artikel 1097 van het 
Gerechtelijk Wetboek ter kennis is 
gebracht: 

Overwegende dat tussen eiseres 
en die venveerder geen geding is 
gevoerd voor de feitenrechter en dat 

oordeel was dat er i.e. volgens de vaststellin
gen van het bestreden arrest geen sprake kon 
zijn van « geschriften » of van « vervalsing », 
in de zin van art. 196 Sw. 

Zie Cass., 22 okt. 1968 (A.C., 1969, 220) en 
ook Cass., 22 juli 19'(0 (ibid., 1970, 1032) en 
1 dec. 1970 (ibid., 1971, 319) : vervalsing van 
het identificatienummer op de motor van een 
voertuig of vervanging van de nummerplaat 
van het voertuig vallen niet onder de toepas
sing van de artt.193 Sw. e.v. 
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geen enkele veroordeling ten voor
dele van verweerder is uitgesproken 
tegen eiseres, .zodat de voorziening 
niet ontvanke)ijk is; 

Dat eiseres er nochtans belang bij 
heeft die verweerder tot bindend
verklaring van het arrest op te 
roepen; 

opgedragen diensten, buiten de speciaal 
voorziene gevallen van de artikelen 16, 
17, 18 en 19 van dezelfde wet, waardoor 
het vaststaande beginsel, zowel in de 
Belgische als in de buitenlandse post
wetgeving, wordt bevestigd en gehuldigd 
volgens hetwelk het Bestuur der Poste
rijen niet aansprakelijk is of vrijgesteld 
is van elke aansprakelijkheid wegens de 
uitvoering van opgedragen diensten, bui
ten de in de wet speciaal bepaalde 
uitzonderingen; artikel 18 van voormelde 

II. In zoverre de voorziening wet van 26 december 1956, dat betrek
gericht is tegen de eerste ver- king heeft op de aansprakelijkheid van 
weerder : het Bestuur der Posterijen in geval van 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 18, gewijzigd bij 
artikel 28 van de wet van 6 juli 1971 
houdende oprichting van de Regie . der 
Posterijen, 23 van de wet van 26 decem
ber 1956 op de Postdienst en 1382 tot 
1384 van het Burgerlijk Wetboek, 

verlies van een aangetekende zending, 
derhalve eng moet worden uitgelegd, 
niet als een afwijking van het gemeen 
recht betreffende de quasi-delictuele 
aansprakelijkheid, doch als een uitzon
dering op de algemene regel van voor
meld artikel 23; hieruit volgt, enerzijds, 
dat, als niet voldaan is aan de in 
voormeld artikel 18 gestelde voorwaar-

doordat het arrest de toepassing uit- den inzake de aansprakelijkheid van het 
sluit van artikel 18 van de wet van Bestuur der Posterijen, dit bestuur 
26 december 1956, gewijzigd bij jegens iemand aansprakelijk is voor de 
artikel 28 van de wet van 6 juli 1971, verzending van aimgetekende zendingen, 
krachtens hetwelk voor het verlies van en, anderzijds, dat als de voorwaarden 
een aangetekende zending het bestuur wel vervuld zijn, wat het geval is, zijn 
verplicht is aan de afzender een vergoe- aansprakelijkheid enkel kan aanleiding 
ding te betalen waarvan het maximum geven tot het toekennen aan de afzender 
voor de binnenlandse dienst door de van een forfaitaire vergoeding waarvan 
Koning en voor de buitenlandse dienst het maximumbedrag voor de binnen
door een verdrag wordt vastgesteld, en landse dienst door de Koning en voor de 
zijn beslissing op basis van het gemeen buitenlandse dienst door een verdrag 
recht schadevergoeding toe te kennen wordt vastgesteld, daar volgens de aan
tot herstel van de fout van eiseres sprakelijkheidsregeling van voormelde 
motiveert door overneming van de door wet van 26 december 1956 elke bijko
de eerste rechter aangevoerde gronden : mende of aanvullende vergoeding ten 
« dat, nu eiser (thans eerste verweerder) laste van de Regie der Posterijen is 
niet de afzender is van de brief, ver- uitgesloten, a! was ze bestemd voor de 
weerster (thans eiseres) zich jegens hem geadresseerde of voor iedere andere 
niet kon beroepen op de maximumver- persoon die schade heeft geleden door 
goeding van 650 frank waarvan sprake is het verlies van een aangetekende zen
in het koninklijk besluit van 15 mei 1972 ding, waaruit volgt dat het arrest, dat de 
tot uitvoering van de artikelen 18 van de motivering van de eerste rechter over
wet van 26 december 1956 en 2 van de neemt, ten onrechte en in strijd met de 
wet van 6 juli 1971, welke vergoeding is in het middel vermelde wetsbepalingen, 
vastgesteld in geval van verlies van de de verminderde aansprakelijkheid 
aangetekende brief en trouwens enkel bedoeld in voornoemd artikel 18 beperkt, 
het materiele verlies dekt van de als enerzijds, impliciet, door dat artikel 18 
dusdanig ingeschreven en aangetekende enkel te doen gelden voor de betrekkin
correspondentie, dit wil zeggen van het gen tussen het Bestuur der Posterijen en 
instrumentum, en niet de schade die een de afzender van de aangetekende zen
rechtstreeks gevolg van dat verlies is, ding, daar het beslist dat de maximum
zeker niet ten behoeve van derden zoals I vergoeding niet tegen de verweerder kan 
eiser », I worden aangevoerd omdat hij niet de 

. . . afzender van de zending is, en, ander-
terwi]l, naar lmd van de wet van zijds, door te oordelen dat genoemd 

?6 decem~er 1~56 op de Postdienst, I artikel 18 enkel de vergoeding dekt van 
mzond.~rheid _arhkel 23, het .J:3est_uur der de scJ::~de die veroorzaakt is door het 
PostenJen met aansprakehJk IS voor matenele verlies van de als dusdanig 
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ingeschreven . en aangetekende corres-, Om die redenen, vernietigt het 
pondentie, dit wil zeggen van het bestreden arrest voor zover het 
instrumentum : · uitspraak doet over de door de 

Overwegende dat artikel 23 van 
de wet van 26 december 1956 
bepaalt dat, buiten de speciaal voor
ziene gevallen, het Bestuur der 
Posterijen niet aansprakelijk is voor 
opgedragen diensten en dat dit 
mede geldt voor hen die aan het 
bestuur hun medewerking verlenen; 

Ovenvegende dat artikel 18 van 
dezelfde wet, waarin een van de in 
artikel 23 speciaal bedoelde gevallen 
wordt geregeld, bepaalt dat, voor het 
verlies van een aangetekende zen

eerste verweerder tegen eiseres 
ingestelde vordering en over de 
kosten; verwerpt de voorziening 
voor het overige; verklaart het 
arrest bindend ten aanzien van de 
in tussenkomst opgeroepen partij; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt de kosten aan en zegt 
dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Luik. 

ding, het bestuur verplicht is aan de 25 juni 1981- 1• kamer- Voorzitter: 
afzender een vergoeding te betalen ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
waarvan het maximum voor de Verslaggever : mevr. R~ymond
binnenlandse dienst door de Koning Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
en voor de buitenlandse dienst door van de h. Janssens de Bisthoven, advo
een verdrag wordt vastgesteld; cBll:~tt-lgeneraal - Advocaat : mr. R. 

1 u z er. 
Overwegende dat uit de vergelij

king van die beide wetsbepalingen 
volgt dat, in geval van verlies van 
een aangetekende zending, de ver- Nr. 627 

1 e KAMER - 25 juni 1981 
plichting van het bestuur tot beta
ling van een vergoeding een uitzon
dering is op de algemene regel dat 
het bestuur vrijgesteld is van alle 1° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
aansprakelijkheid VOOr opgedragen HUUR- RECHT OP HUURHERNIEUWING DOOR 
diensten; dat die verplichting der- DE HUURDER NIET UITGEOEFEND - HOUR
halve niet kan worden uitgebreid HERNIEUWING BIJ OVEREENKOMST - WET-

TIGHEID. 
buiten de in dat artikel 18 gestelde 
voorwaarden en aldus moet worden 2° CASSATIE- OMVANG- BURGERLIJKE 
verstaan dat het bestuur niet gehou- ZAKEN - VERNIET!GING VAN EEN BESLIS
den iS tot betaling, VOOr Welke SING - GEVOLG TA.V. DE BESL!SSING DIE 
schade dan ook, van vergoedingen ERUIT vooRTVLOEIT. 
die groter zijn dan een door de 
Koning vastgesteld maximumbe
drag, of van enige vergoeding aan 
andere personen dan de afzender; 

1" De dwingende bepalingen van de 
Handelshuurwet, inzonderheid de artt. 
13 en 14, beletten niet dat de huurder 
die binnen de wettelijke termijn geen 
huurhernieuwing heeft gevraagd met 
de verhuurder een overeenkomst sluit 
over de huurhernieuwing (1). 

2" Vernietiging van een beslissing, na 
aanneming van een middel, brengt 
vernietiging mee van de beslissingen 
die het gevolg zijn van de vernietigde 
beslissing (2). 

Overwegende dat, bijgevolg, het 
arrest, dat, op de in het middel 
weergegeven gronden, eiseres ver
oordeelt tot betaling aan de eerste 
verweerder van een vergoeding die 
groter is dan het bij het konink1ijk 
besluit van 15 mei 1972 vastgestelde 
bedrag van 650 frank, de in dit 
middel vermelde wetsbepalingen 1---------------
schendt; (1) Cass., 19 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 121). 

Dat het middel gegrond is; (2) Zie Cass., 11 rnaart 1955 (A.C., 1955, 594). 
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(KOBIELSKY, BARBE'ITE T. ROLIN-HYMANS, 

HANS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 maart 1980 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 13, 14, inzon
derbeid eerste lid, vervat in de wet van 
30 april 1951 op de bandelsbuurovereen
komsten, welk artikel 14 gewijzigd is bij 
artikel 1, 4", van de wet van 29 juni 1955, 
1108, 1134 van bet Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat bet bestreden vonnis bet inci
denteel boger beroep van de eisers niet 
gegrond verklaart voor zover bet ertoe· 
strekte te doen « vaststellen en voor 
recbt te doen verklaren dat er sedert 
1973 tussen de partijen een buurover
eenkomst van bepaalde duur bestaat -
eerste bernieuwing van bet oorspronke
lijk contract die is ingegaan 
op 1 januari 1973 en eindigt op 
31 december 1981 », en die vordering 
afwijst op grond aileen « dat de ecbtge
noten Kobielsky-Barbette, incidentele 
appellanten, ten onrecbte verklaren dat 
zij sedert begin 1973 een bernieuwde 
buurovereenkomst van negen jaar beb
ben; dat bet vaststaat dat zij geen enkele 
aanvraag om bernieuwing tot de appel
lanten bebben gericbt; dat er geen 
bernieuwing is zonder aanvraag », 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, ... 
derde onderdeel, de bernieuwing van 

een bandelsbuur een nieuwe buurover
eenkomst is; boewel die bernieuwing in 
beginsel plaatsbeeft met inacbtneming 
van de bij artikel 14 van de wet op 
de bandelsbuurovereenkomsten voorge
scbreven formaliteiten, de partijen · zelf, 
wanneer de buurder geen aanvraag om 
bernieuwing beeft ingediend, op grond 
van bet beginsel van de w:ilsautonomie, 
kunnen beslissen om de verstreken ban
delsbuurovereenkomst tocb te bernieu
wen, en vrij tot een akkoord kunnen 
komen over de voorwaarden van de 
nieuwe buurovereenkomst, daar de ban
delsbuurovereenkomst en de hernieu
wing ervan geen plechtige contracten 
zijn en los van elke vorm recbtsgeldig 
gesloten worden door de enkele toestem
ming; waaruit volgt dat bet bestreden 

vonnis, zo bet moet worden uitgelegd dat 
bet heeft beslist dat bet in januari 1973 
tussen partijen gesloten akkoord over de 
hernieuwing van de huurovereenkomst 
van de eisers niet geldig was daar deze 
laatsten niet vooraf een aanvraag om 
hernieuwing badden gedaan, zijn 
bescbikkende . gedeelte niet naar recht 
verantwoordt (schending van de in bet 
middel vetmelde wetsbepalingen met 
uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de eisers aan

voerden dat zij, na het verstrijken 
van de eerste periode van negen 
jaar van hun handelshuurovereen
komst tijdens welke zij geen her
nieuwing van de huur hadden aan
gevraagd, in het gehuurde goed 
waren gebleven en dat met de 
verhuurders, thans de verweerders, 
een akkoord was gesloten om de 
huur te hernieuwen op de enkele 
voorwaarde dat de huur op 
6.300 frank per maand zou worden 
gebracht; 

Overwegende dat het vonnis, na 
te hebben vastgesteld dat de eisers 
geen aanvraag om hernieuwing tot 
de verweerders hebben gericht, zegt 
dat er geen hernieuwing is zonder 
aanvraag en beslist dat de eisers 
derhalve het goed in gebruik heb
ben krachtens een huurovereen
komst van onbepaalde duur, die kan 
worden ontbonden mits zij deze ten 
minste achttien maanden vooraf 
opzeggen; 

Overwegende dat de dwingende 
wetsbepalingen betreffende de her
nieuwing van de handelshuurover
eenkomsten zich er niet tegen ver
zetten dat een huurder, die niet 
binnen de wettelijke termijnen een 
aanvraag om hernieuwing heeft 
gedaan, met de verhuurder een 
overeenkomst over de hernieuwing 
van de huur sluit; 

Dat het vonnis derhalve, op de 
erin vermelde gronden, zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1138, 3", 
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis het 
beroepen vonnis vernietigt en, terwijl 
het de zaak aan zich trekt en opnieuw 
uispraak doet, de rechtsvorderinge:n, van 
de eisers niet gegrond verklaart, ze hun 
ontzegt, de tegenvordering van de ver~ 
weerders ontvankelijk en gegrond ver
klaart, bijgevolg de opzegging aan de 
eisers v66r 31 augustus 1978 geldig 
verklaart, beveelt dat zij het gehuurde 
goed ontruimen tegen 31 mei 1980 en 
een deskundige aanstelt met als 
opdracht de door de huurder aan het 
verhuurde goed veroorzaakte schade 
vast te stellen en te ramen, 

terwijl het geen uitspraak doet over de 
vordering als vermeld in het besluit van 
de regelmatig in hager beroep neerge
legde conclusie waarin de eisers ver
zochten « m.aandelijks 3.150 frank te 
mogen afhouden, dit is de helft van de 
huur sedert de datum van de dagvaar
ding, maart 1978, tot de dag waarop de 
herstellingswerken zouden voltooid zijn, 
wegens vermindering van de huur
waarde en genotsstoornissen bij het 
gebruik van het goed >> (schending van 
artikel 1138, 3", van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

Overwegende dat het vonnis 
nalaat uitspraak te doen over de in 
het middel bedoelde vordering; 

Dat dit middel gegrond is; 
En overwegende dat de cassatie 

van het beschikkende gedeelte 
betreffende de hernieuwing van de 
huurovereenkomst moet leiden ·tot 
de cassatie van de overige beschik
kingen van het vonnis, die ervan 
het gevolg zijn, behalve de beschik
king waarbij de beroepen ontvanke
lijk worden verklaard; 

melding zal worden gemaakt op ·de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover 
zal beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting 
houdend· in hoger beroep. 

25 juni 1981- 1' kamer- Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Meeus - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Jans~ 
sens de Bisthoven, advocaat-generaal --'
Advocaten: mrs. P. Van Ommeslaghe en 
A. DeBruyn. 

Nr. 628 

1' KAMER - 25 juni 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM• 
- TUCHTZAKEN- VOORZIENING TEGEN EEN 
BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN 
DE ORDE VAN GENEESHEREN - VOORZIE
NING INGESTELD ZONDER DE MEDEWERKING 
VAN EEN ADVOCAAT BIJ RET HOF VAN CASSA
TIE- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontl(ankelijk is de voorziening in 
cassatie die tegen een beslissing van 
de raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren is ingesteld zonder de 
medewerking van een advocaat bij het 
Hoi van Cassatie (1). (Art. 26 K.B. 
nr. 79 van 10 nov. 1967, gew. bij art. 66 
wet 15 juli 1970.) 

(L ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op de bestl-e
den beslissing, op 17 juni 1980 
gewezen door de raad van beroep, 
met het Frans als voertaal, van de 
Orde van Geheesheren; 

Overwegende dat, naar luid van 
Om die redenen, vernietigt het artikel 26 evan het koninklijk besluit 

bestreden vonnis, be halve voor nr. 79 van 10.. november 1967 betref
zover het de beroepen ontvankelijk fende de Orde van Geneesheren, 
verklaart, en vernietigt het hoven- gewijzigd bij artikel 66 van de ·wet 
dien, voor zover het nalaat uit~ van 15 juli 1970, voor ·de procedure 
spraak te doen over de vordering l----------------
betreffende een afhouding op de 
huur; beveelt dat van dit arrest (1) Cass., 4 okt. 197.4 (A.C.; 1975, 167). 
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in cassatie tegen de beslissingen 
van de raad van beroep van de Orde 
van Geneesheren dezelfde regelen 
gelden als in burgerlijke zaken, 
behalve de in dat artikel bepaalde 
afwijkingen, die hier niet van toe
passing zijn; 

Overwegende dat het cassatiebe
roep zonder de medewerking van 
een advocaat bij het Hof van Cassa
tie is ingesteld; 

Dat het · bijgevolg niet ontvanke
lijk is; 

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

25 juni 1981- 1' kamer- Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 

Verslaggever : mevr. Raymond
_Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

Nr. 629 

1' KAM.ER - 26 juni 1981 

(BUYL T. VAN MECHELEN, DE BRUYCKER, 
LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEI

TEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 22 januari 1980 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 131t5 va·n het Burgerlijk 
Wetboek, · 

doordat het bestreden arrest de toe
wijzing van de vorderingen tegen eiser 
motiveert met de overwegingen dat 
tweede verweerder " niet alleen de 
materiele bewaring van het dier ... 
overgedragen had, doch tevens een 
.gebruiksmacht gelijk aan die van de 
eigenaar » en dat eiser « op het ogenblik 
van het schadelijk feit een niet onderge
schikte bevoegdheid vari Ieiding en toe
zicht over het dier zonder tussenkomst 
van de eigeriaar bezat "• maar deze 
juridische gevolgtrekking steunt op de 
enkele feitelijke vaststellingen dat 
tweede verweerder· « de koe 
aankocht ;, en ze aan eiser (( toever
trouwde ten einde ze te vervoeren », en 
dat eiser « de koe eerst naar de verza
melplaats van de veemarkt leidde om ze 
nadien·op zijn kamion te laden», 

teJwljl de in artike!' 1385 van het 
OVEREENKOMST- BURGERLIJK WET- Burgerlijk Wetboek gebruikte termeri 
BOEK, ART. !3B5 _ AANSPRAKELIJKHEID 'vAN « degene die zich ervan bedient, terwijl 
DEGENE DIE ZICH BEDIENT VAN ·EEN DIER hij het in gebr.uik heeft » impliceren dat 
TERWIJL HIJ HET IN GEBRUIK HEEFT _ de bewaarder riie( eu¥el de materie]e 
BEGRIP. bewaring over het dier heeft verkregen 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 

maar o,ok het volle meesterschap, dit wil 
Wanneer de rechter vaststelt dat, b1j het zeggen een niet _ onqergeschikte macht 

vervoer van een dier onder de Jeiding van Ieiding en ttiezicht, en clit meester
van de · veivoerder ter uitvoen·ng van schap niet ipso facto volgt uit het feit 
een vervoerovereenkomst tussen de dat de bewaarder eeri beroepsmatig 
eigenaar van het dier en de ve1voer- gebruik maakt van een dier dat hem 
der, dat dier aan een · derde schade door de eigenaar is toevertrouwd, zodat 
heeft vemorzaakt, kan hlj daaruit het bestreden arrest uit de in het middel 
wettig afleiden, dat de eigenaar een aangehaalde feitelijke vaststellingen niet 
gebruiksmacht gelijk aan die van de op wettelijke wijze kon afleiden dat 

. eigenaar aan de medecontractant had eiser de bewaring v<m het dier in de zin 
overgedragen, dat deze Yodoende op van genoemde bepaling· had vei·kregen : 
het ogenblik van· het schadelijk feit 
een niet ondergeschikte bevoegdheid 

·van leiding en toezicht over het- dier 
zonder lussenkomst van de eigenaar· 
bezat en voor de schade aansprakelijk 
was op gmnd van art. 1385 B. w: (1). 

Overwegende dat het arrest in 
feite vaststelt : dat'tweede verweer
der, veehandelaa1;, ,de door hem 
aangekochte koe aan eiser, veehan
delaar, toevertrouwde ten' einde ze 

----'------------~"'"---1 te venioeren; dat eiser de koe eerst 
(1) Zie .Cass., 30 april 1975 (A.C., 1975, 948) 

en 20 april 19.79 (A.('., 1978-79, 993). 
naar de verzarrielplaats van de 
vefi!markt leidde om ze nadien op 
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zijn kamion te laden; dat evenwel, 
toen eiser de koe naar de verzamel
plaats bracht, het dier begon te 
springen en eiser ze niet meer kon 
vasthouden, waarop ze in de rich
ting van drie personen liep; 

Overwegende dat het arrest aldus 
vaststelt dat de schade door het dier 
is veroorzaakt toen eiser het onder 
zijn leiding had bij de uitvoering 
van een desbetreffende vervoerover
eenkomst; dat het op grond van die 
vaststellingen wettig heeft kunnen 
beslissen dat tweede verweerder 
aan eiser een gebruiksmacht gelijk 
aan die van de eigenaar had overge
dragen en dat eiser op het ogenblik 
van het schadelijk feit een niet 
ondergeschikte bevoegdheid van lei
ding en toezicht over het dier zon
der tussenkomst van de eigenaar 
bezat; dat het arrest aldus een 
juiste toepassing maakt van 
artikel 1385 van het Burgerlijk Wet
hoek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

schade die bij de onteigening niet 
meer kon bestaan, en een andere 
vergoeding wegens bedrijfsstoornis 
toew1jst, kent hij een meer dan billijke 
vergoeding toe en schendt zodoende 
art. 11 Gw. 

(BELGISCHE STAAT- WEGENFONDS
MIN. V. OPENBARE WERKEN T. WRNOY) 

De procureur-generaal Duman heeft 
in substantie het volgende gezegd : 

Het bestreden arrest kent aan ver
weerder een schadeloosstelling van 
427.659 frank toe, berekend op een 
raming van 10.000 frank gemiddeld per 
maand, om een schade te vergoeden die 
ontstaan is tussen 12 oktober 1973, 
datum van het onteigeningsbesluit, en 
5 mei 1975, datum waarop de vrederech
ter een voorlopige onteigeningsvergoe
ding toekende, ten gevolge van de 
omstandigheid dat verweerder wegens 
de aangekondigde onteigening zijn han
delshuis niet meer op moderne wijze 
kon inrichten en uitbreiden. 

Het arrest preciseert : « dat op basis 
van zijn fiscaal inkomen en van de 
winstgevende uitbreidingsmogelijkheden 
van een modern ingericht gunstig gele
gen handelshuis, de bedrijfsstoornis ex 
aequo et bono geraamd wordt voor de 
ganse periode zich uitstrekkende tot 
over twee jaar na de ruwe schatting 
gedaan door de vrederechter, op 
10.000 frank gemiddeld per maand ». 

26 juni 1981- 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Ge-
lijkluidende conclusie van de h. Dumon, Eiser betoogt dat, door aldus te beslis-
procureur-generaal - Advocaten : mrs. sen, het arrest : 
van Heeke en Houtekier. 

Nr. 630 

1• KAMER- 26 juni 1981 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - GRONDWET, ART. 11 - BILLLJKE 
VERGOEDING AAN DE ONTEIGENDE VER
SCHULDIGD- BEGRIP. 

Wanneer de rechter, in geval van ontei
gening ten algemenen nutte, voor het 
verlies van uitbreidingsmogelijkheden 
van de handelszaak aan de onteigende 
een vergoeding toekent voor een 

1 • de bepalingen van artikel 239 van 
het Wetboek op de Inkomstenbelastin
gen heeft geschonden; 

2" de bewijskracht verschuldigd aan 
de. belastingaangiften van eiser heeft 
miskend; · 

3" artikel 11 van de Grondwet heeft 
miskend, daar het aan verweerder een 
vergoe!iing heeft toegekend voor een 
hypothetische schade of voor een schade 
die geen oorzakelijk verband met de 
onteigening heeft. 

Ik ben de mening toegedaan dat dit 
middel niet kan aangenomen worden. 

Ik herinner, ten eerste, eraan dat het 
door het middel ingeroepen artikel 239 
van het Wetboek op de Inkomstenbelas
tingen het volgende bepaalt : « De 
aangiften inzake personenbelasting, ven
nootschapsbelasting, of belasting der 



- 1271-
niet-verblijfhouders, zijn tegen de belas
tingplichtige in te roepen voor de vast
stelling van de vergeldingen of schade
vergoedingen die zij voor om bet even 
welke rechtsmacht vorderen van de 
Staat, de provincies, de agglomeraties, 
de federaties van gemeenten, de 
gemeenten en andere Belgische open
bare inrichtingen of instellingen, wan
neer het bedrag van de vergeldingen of 
schadevergoedingen rechtstreeks of 
onrechtstreeks afhangt van het bedrag 
van hun winsten of inkomsten. » 

« Voor de toepassing van dit artikel is 
de administratie der belastingen onthe
ven van het beroepsgeheim ... Voor de 
toepassing van dit artikel wordt geen 
rekening gehouden met inkomstenwijzi
gingen welke door de belastingplichtige 
na het schadeverwekkende feit spontaan 
werden gedaan. » 

Deze wetsbepaling zou ten deze 
slechts in aanmerking kunnen genomen 
worden, meer precies, . het Hof zou dan 
aileen kunnen beslissen dat deze wets
bepaling door het bestreden arrest 
geschonden werd, zo het arrest om de 
toegekende schadevergoeding te ramen 
verkregen inkomsten in aanmerking zou 
genomen hebben die boger zijn dan het 
bedrag van de inkomsten die in de 
belastingaangiften zijn vermeld. 

Er dient onderstreept te worden dat 
bet arrest geenszins een vergoeding 
toekent wegens een schade die verband 
houdt met verkregen inkomsten; het is 
duidelijk dat, indien het hof van beroep 
om dit te doen rekening zou gehouden 
hebben met inkomsten die boger zijn 
dan die welke in de belastingaangif
ten werden vermeld, het voornoemd 
artikel 239 van het W etboek op de 
Inkomstenbelastingen geschonden zou 
hebben. 

Maar dit is helemaal niet de beslissing 
van bet hof van beroep; dit hof vergoedt 
een schade die haar oorzaak vindt in 
bedrijfsstoornissen die op het behalen 
van toekomstige inkomsten een weerslag 
hebben. 

Wij mogen voorzeker niet uit bet oog 
verliezen dat het toekennen van de 
schadevergoeding van 427.659 frank 
steunt op een raming van 10.000 frank 
gemiddeld per maand. 

Gewis, zo het hof van beroep daartoe 
gesteund zou hebben op een maande
lijkse raming van destijds verkregen 
inkomsten, waarvan bet bedrag boger 
wu zijn dan die welke door verweerder 
in zijn fiscale aangiften werden vermeld, 

... zou bet de bepalingen van bedoeld 
artikel 239 W.I.B. geschonden hebben. 
Maar dit blijkt niet uit de motivering 
van bet bestreden arrest. 

Wanneer een rechter de bijzondere 
schade, voortspruitende uit een bedrijfs
stoornis, raamt, neemt hij niet noodza
ke!ijk inkomsten in aanmerking die in 
tegenspraak zouden zijn met de cijfers 
die door de belastingschuldige - ten 
deze de verweerder - in zijn belas
tingaangiften werden vermeld. Dit is een 
eerste reden waarom de grief van mis
kenning van de bewijskracht van die 
aangifte niet gegrond !ijkt. 

Een tweede reden dient naar voren 
gebracht te worden, om ervan overtuigd 
te zijn dat de grief van miskenning van 
de bewijskracht van de aangifte onge
grond is. In het eerste onderdeel van het 
middel betoogt eiser dat het arrest de 
bewijskracht van de belastingaangiften 
voor de aanslagjaren 1970, 1971 en 1973 
miskend zou hebben. Maar om de 
schade te ramen neemt het arrest 
twee data in aanmerking, te weten 
12 oktober 1973 - datum van het 
onteigeningsbesluit - en 15 mei 1975 -
datum waarop de vrederechter een scha
devergoeding van 10.000 frank toekende. 
Bijgevolg, heeft de rechter, om een 
maandelijks inkomen van 10.000 frank 
in aanmerking te nemen, misschien 
gesteund op andere belastingaangiften 
dan die betreffende de aanslagjaren 
1970, 1971 en 1973. Vermits het middel 
slechts miskenning van de bewijskracht 
van de aangiften van de aanslagjaren 
1970, 1971 en 1973 aanvoert, kan het 
middel dienaangaande niet slagen. 

Betreffende de derde grief, neergelegd 
in het derde onderdeel : schending van 
artikel 11 van de Grondwet. 

Het arrest kent geenszins een vergoe
ding toe voor een hypothetische schade 
of voor een schade die geen oorzakelijk 
verband met de onteigening heeft. 

Het arrest vergoedt een schade die 
haar oorzaak rechtstreeks in de onteige
ning vindt en die ten gevolge van die 
onteigening niet enkel werkelijkheid 
was tussen 12 oktober 1973 en 
5 mei 1975, maar ook in de eerste twee 
jaren na bet vonnis van de vrederechter, 
toen verweerder verplicht was zijn 
bedrijf elders te gaan vestigen. 

Besluit: Verwerping. 



1272-
ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 december 1979 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 11 van de Grand
wet, 1315, 1319, 1320, 1322 van bet 
Burgerlijk Wetboek en 239 van bet 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen, 

doordat bet arrest, na gesteld te heb
ben dat de handelsstoornis, wat verweer
der betreft, begon vanaf 12 oktober 1973, 
datum van bet onteigeningsbesluit, en 
dat ten gevolge van dit besluit verweer
der zijri handelshuis niet kon op 
moderne wijze inrichten en uitbreiden, 
beslist « dat op basis van zijn fiscaal 
inkomen, en van de winstgevende uit
breidingsmogelijkheden van een modern 
ingericht gunstig gelegen handelshuis, 
de bedrijfsstoornis ex aequo et bono 
geraamd wordt voor de ganse periode 
zich uitstrekkend tot over twee jaar na 
de ruwe scbatting gedaan door de vrede
rechter, op 10.000 frank gemiddeld per 
maand », en dientengevolge voor de 
periode van 12 oktober 1973 tot 
5 mei 1975, plus twee jaar, een totale 
vergoeding van 427.659 frank voor 
bedrijfsstoornis toekent, 

terwijl, eerste onderdeel, bet deskun
digenverslag dat tijdens de procedure 
voor de vrederechter werd neergelegd, 
aanwijst dat uit de medegedeelde stuk
ken blijkt dat « de netto-inkomsten (van 
verweerder) voor bet jaar 1969, 
aanslagjaar 1970, 36.250 frank bedra
gen, en voor 1971, aanslagjaar 1972, 
40.036 frank; dat uit bet medegedeelde 
duplikaat van de belastingaangifte 
inkomsten 1972, aanslagjaar 1973, blijkt 

fiscaal inkomen van verweerder, en zon
der acht te slaan op diens tijdelijke 
afwezigbeid van inkomen wegens ziekte, 
bet aan voormeld deskundigenverslag, 
aanslagbiljetten en conclusie gehecht 
geloof miskent (scbending van de artike
len 1315, 1319, 1320 en 1322 van bet 
Burgerlijk Wetboek}; 

tweede onderdeel, de vergoeding die 
rechtstreeks of onrecbtstreeks afhangt 
van bet bedrag van de inkomsten bere
kend moet worden op basis van de 
inkomsten die door de persoon die op de 
vergoeding aanspraak maakt, aangege
ven werden over de drie jaren die de 
schade waarvoor herstel wordt gevraagd, 
voorafgaan (schending van artikel 239 
van bet W etboek van de Inkomstenbe
lastingen); 

derde onderdeel, in zoverre bet arrest 
de vergoeding voor derving van inkom
sten vermengt met een vergoeding 
wegens verlies van uitbreidingsmogelijk
heden, welke toegekend wordt voor een 
periode lopende van de datum van bet 
onteigeningsbesluit (12 oktober 1973} tot 
twee jaar na bet vonnis van de vrede
recbter houdende toekenning van de 
provisionele vergoeding (dus tot 
5 mei 1977), bet arrest een vergoeding 
toekent voor een hypothetische schade 
die, ten minste voor een deel en wel 
voor de periode na de inbezitneming 
door de · onteigenende overheid, geen 
oorzakelijk verband met de onteigening 
kan vertonen, vermits er geen uitbrei
dingsmogelijkbeden kunnen ontnomen 
worden aan een bedrijf dat niet meer 
bestaat; zodat deze toekenning de per
ken van een billijke schadeloosstelling te 
buiten gaan (schending van artikel 11 
van de Grondwet) : 

dat de onteigende wegens ziekte zijn Wat het derde onderdeel betreft : 
beroep niet uitocfende van 28 maart 1972 Overwegende dat het arrest, dcor 
tot 31 december 1973, hetgeen er oorzaak 
van was dat zijn bedrijfsinkomsten zak- een vergoeding voor het verlies van 
ten tot o frank »; dat de cijfers van uitbreidingsmogelijkheden van de 
36.250 en 40.036 frank bovendien blijken handelszaak ter plaatse als gevolg 
uit voorgelegde fotokopieen van de twee van het besluit tot onteigening ook 
desbetreffende aanslagbiljetten, en her- toe te kennen over een periode van 
haald werden in de conclusie door eiser twee jaar na de onteigening, toen 
Vf!Dr bet _hof van beroep neergelegd, ~n de handelszaak reeds niet meer 
~uet.?etw1st w~rden door verw~7rder d1e bestond en vervangen was door de 
1n ZlJn conclus1e toegeeft dat h!J « bene- . . 
den een belastbaar minimum kwam ,, v~rgoeding, een schad~ vergoedt d1e 
zonder te preciseren dat hij in enig van n~et meer k<:>n bestaan, d~~ het door 
de betrokken jaren wel belast werd; I d1e vergoedmg toe te WlJzen over 
zodat het arrest, in zoverre het zijn een periode van vier jaar, vermengd 
uitspraak motiveert op grond van het met andere vergoeding wegens 
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bedrijfsstoornis, een meer dan bil
lijke vergoeding toekent, en zo
doende artikel 11 van de Grondwet 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het 
wegens bedrijfsstoornis 427.659 
frank met rente toewijst; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; houdt 
de uitspraak over de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover 
zal beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

26 juni 1981- 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - An
dersluidende conclusie van de h. Dumon, 
procureur-generaal - Advocaat : mr. 
Claeys Bouuaert. 

Nr. 631 

1 e KAMER - 26 juni 1981 

DATUM- PROCES-VERBAAL DEEL VAN HET 
DOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING BEDOELD 
IN ART. 721 GER.W. 

3° HUUR VAN GOEDEREN- PACHT
VERZOEK VAN DE VERPACHTER TOT GELDIG
VERKLARING VAN DE OPZEGGING- VERZOEK 
IN TE DIENEN BINNEN DRIE MAANDEN NA DE 
OPZEGGING BURGERLIJK WETBOEK, 
REGELS INZAKE PACHT, ART. 12-4 - OPROE
PING TER MINNELIJKE SCHIKKING VOORGE
SCHREVEN BIJ ART. 1345 GER.W. - WAT DE 
TERMIJN BETREFT, HEEFT DE OPROEPING 
DEZELFDE GEVOLGEN ALS DE GERECHTE
LIJKE DAGVAARDING - PROCES-VERBAAL 
OPGEM..J\AKT DOOR DE GRIFFIER VAN HET 
VREDEGERECHT HOUDENDE VASTSTELLING 
VAN EEN SCHRIFTELIJK OF MONDELING VER
ZOEK TOT OPROEPING TER MINNELIJKE 
SCHIKKING OP DE VERMELDE DATUM -
BESLISSING DAT NIET BLIJKT DAT DE PAR
TIJEN OP DIE DATUM TER MINNELIJKE SCHIK
KING ZIJN OPGEROEPEN- MISKENNING VAN 
DE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE VAN HET 
PROCES-VERBAAL. 

4° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
BURGERLIJKE ZAKEN- PACHT- OPROEPING 
TER MINNELIJKE SCHIKKING - GERECHTE
LIJK WETBOEK, ART. 1345- PROCES-VERBAAL 
OPGEMAAKT DOOR DE GRIFFIER VAN HET 
VREDEGERECHT HOUDENDE VASTSTELLING 
DAT DE PARTIJEN OP DE VERMELDE DATUM 
TER MINNELIJKE SCHIKKING ZIJN OPGEROE
PEN - WERKELIJKE BEWIJSW AARDE -
AUTHENTIEKE VASTSTELLING VAN ZODANIGE 
OPROEPING OP DE VERMELDE DATUM. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR- (HOORNAERT, 

GERLIJKE ZAKEN - DOSSIER VAN DE 
RECHTSPLEGING - GERECHTELIJK WETBOEK, 

VANAERDE T. VANGHELUWE, 
DELZEYNE EA.) 

ARREST 
ART. 721 - RECHTSPLEGING INZAKE PACHT -
OPROEPING TER MINNELIJKE SCHIKKING -
GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1345 - PRO
CES-VERBAAL OPGEMAAKT DOOR DE GRIF
FIER VAN HET VREDEGERECHT HOUDENDE 
VASTSTELLING VAN EEN SCHRIFTELIJK OF 
MONDELING VERZOEK TOT OPROEPING TER 
MINNELIJKE SCHIKKING OP DE VERMELDE 
DATUM- PROCES-VERBAAL DEEL VAN HET 
DOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING. 

2° HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -

VERZOEK VAN DE VERPACHTER TOT GELDIG
VERKLARING VAN DE OPZEGGING- OPROE-
PING TER MINNELIJKE SCHIKKING 
GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1345 - PRO
CES-VERBAAL OPGEMAAKT DOOR DE GRIF
FIER VAN HET VREDEGERECHT HOUDENDE 
VASTSTELLING VAN EEN SCHRIFTELIJK OF 
MONDELING VERZOEK TOT OPROEPING TER 
MINNELIJKE SCHIKKING OP DE VERMELDE 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 maart 1980, in 
hager beroep door de Rechtbank 
van. Eerste Aanleg te leper gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 720, 721, 
1345 van het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 
1320, 1322 van het Burger!ijk Wetboek 
en van de rechten van de verdediging 
van de eisers, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat de door de eisers op 10 mei 1976 aan 
de verweerders gegeven pachtopzegging 
vervallen was overeenkomstig arti
kel 12.4 van de Pachtwetgeving, zulks 
om reden dat geen enkel gegeven of 
stuk werd voorgebracht waaruit met 
zekerheid mocht blijken dat het verzoek 
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tot oproeping in minnelijke schikking Gerechtelijk Wetboek twee proces
binnen de wettelijke termijn van drie sen-verbaal heeft opgesteld : een 
maanden was geschied, zulks hoewel eerste, houdende vaststelling van 
onder de minuten van het Vredegerecht een mondeling verzoek tot oproe
van het eerste kanton leper te vinden ping van de verweerders ter minne
zijn : a) een proces-verbaal van 
17 juni 1976 constaterend het verzoek lijke schikking, een tweede, hou-
van eiser de verweerders Delzeyne te dende vaststelling dat een verzoek
zien oproepen tot minnelijke schikking schrift met hetzelfde doel op 
betreffende de van waarde verklaring 17 juni 1976 ter griffie werd neerge
van de litigieuze pachtopzegging en, legd; 
b) een brief van de raadsman van de Overwegende dat artikel 1345 van 
eisers van 28 juli 1976 gericht aan de het GerechteliJ'k Wetboek bepaalt : 
griffier van gezegd vredegerecht, hou-
dende verzoek ook verweerder Vanghe- << wat de termijnen betreft, die bij 
luwe tot hetzelfde doeleinde te zien de wet verleend worden, heeft het 
oproepen, met een randannotatie vol- verzoek (om de verweerders ter 
gens welke op 29 juli 1976 aan dit minnelijke schikking op te roepen) 
verzoek gevolg werd gegeven, ... de gevolgen van een gerechtelijke 

h t 
I dagvaarding »; · 

terwijl, luidens artikel 1345 van e 
Gerechtelijk Wetboek, inzake pacht, Overwegende dat b~doelde pro
geen rechtsvordering wordt toegelaten cessen-verbaal deel mtmaken van 
indien de eiser niet tevoren aan de het dossier waarin door de 
rechter een schriftelijk of mondeling artikelen 720 tot 722 van het 
verzoek heeft gedaan om de toekomstige Gerechtelijk Wetboek is voorzien· 
verweerder ter minnelijke schikking te . · ' 
doen oproepen, van welk verzoek de Overwegende dat door te oor-
griffie proces-verbaal opstelt, en welk delen : << geen enkel gegeven .of stuk 
verzoek, wat de termijn betreft, de wordt voorgebracht waarmt met 
gevolgen heeft van een gerechtelijke zekerheid moge blijken dat het 
dagvaarding, mits deze uitgebracht verzoek tot oproeping ter minne
wordt binnen een. m~~nd van het p:o- lijke schikking, ten einde ... binnen 
ces~yerbaal _wa~rUit bhJkt dat geen .mn~- de wettelijke termijn van drie 
nehJke sch1kkmg tussenkwai?, hJerUit maand is geschied. De vermelding 
volgt dat het overeenkomshg gezegd . . . 
artikel ingediend schriftelijk verzoek, of door de eerste rechter. ~a~ dergeh]k 
het proces-verbaal dat het mondeling verzoek zou gebeur~ Z!Jn m de loor 
verzoek constateert, gelijkgesteld dient van de maand JUh vormt biJ 
te worden met een akte van rechtsin- gebreke van andere gegevens of 
gang, wel~e luidens artike.l. 721 van het stukken ... geen afdoend bewijs », 
GerechtehJk Wetboek biJ het door het bestreden vonnis de arti
artil~el 720 van gezegd v.:etbo.ek b~~oeld kelen 720 721 en 722 van het 
dossier van de rechtsplegmg, m ongmeel . ! 
of in eensluidend verklaard afschrift, GerechtehJk Wetboek schendt door 
gevoegd dient te worden zodat de rech- aan te nemen dat bedoelde proces
ters ten deze op de hoger sub a en b sen-verbaal geen deel uitmaken van 
bedoelde stukken acht moesten slaan, het door deze artikelen voorge
ook al werden zij niet door de partijen schreven dossier en tevens de wet
v?orgebracht, d.e rechten van de verdedi- telijke bewijswaarde van deze pro
gmg van de e1ser.s hebbe~ geschonden cessen-verbaal, zoals zij door 
door na te laten z1ch om d1e st1;1_kken te artikel 1345 van het Gerechtelijk 
~~t~~nmer:~:~n~eve~e~~ be~~~~rac~! W etboek wordt bepaald, miskent; 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Dat het onderdeel in zoverre 
Burgerlijk Wetboek aan voormelde twee gegrond is; 
stukken wordt gehecht : 

Overwegende dat op 17 juni 1976 
de griffier van het Vredegerecht van 
het eerste kanton leper met toepas
sing van artikel 1345 van het 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de brief ter griffie ontvan
gen op 5 september 1980, vernietigt 
het bestreden vonnis; beveelt dat 
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van bet tbans gewezen arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; boudt 
de kosten aan en zegt dat de 
feitenrecbter erover zal beslissen; 
verwijst de zaak naar de Recbtbank 
van Eerste Aanleg te Veurne, zitting 
boudende in boger beroep. 

26 juni 1981 - i' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Dumon, procureur-generaal 
- Advocaat: mr. Bayart. 

Nr. 632 

1' KAMER - 26 juni 1981 

BEVOEGDHEID EN AANLEG - BUR
GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VAN DE 
VREDERECHTER - BEVOEGDHEID AFHANKE
LIJK VAN HET ALS HOOFDSOM GEVORDERDE 
BEDRAG, MET INBEGRIP VAN DE MORATOIRE 

v66r de wet van 29 november 1979 tot 
wijziging van de bevoegdheid van de 
vrederechter werd ingeleid, de vordering 
tot de kennisneming van de rechtbank 
van eerste aanleg behoort, 

teiWijl, krachtens artikel 3 van het 
Gerechtelijk Wetboek, de wetten op de 
bevoegdheid van toepassing zijn op de 
hangende rechtsgedingen zodat, vermits 
de onderwerpelijke vordering tot beta
ling strekt van een bedrag dat vijftigdui
zend frank niet te hoven gaat, zij tot 
de bevoegdheid van de vrederechter 
behoort: 

Overwegende dat uit bet vonnis 
blijkt dat in de inleidende akte 
wordt geeist, niet enkel de 
boofdsom, de gerechtelijke intrest 
en de gedingkosten, maar tevens 
« nalatigbeidsintrest »; dat luidens 
de dagvaarding van 18 mei 1979 
deze « nalatigheidsintrest » 9 per
cent bedraagt op 37.191 frank en 
loopt vanaf 18 april 1974; 

RENTE.. Overwegende dat met toepassing 
Bij de vaststelling van de volstrekte van artikel 557 van het Gerechtelijk 

bevoegdheid van de vrederechter Wetboek, wanneer bet bedrag van 
wordt niet enkel rekening gehouden de vordering de volstrekte be
met bet als boofdsom gevorderde voegdbeid bepaalt, er onder wordt 
bedrag, maar oak met de in de dag- verstaan de som die in de inlei
vaarding gevorderde moratoire rente dende akte wordt geeist, met uit
(1). sluiting van de gerecbtelijke intrest 

(PROCUREUR-GENERAAL. BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE GENT INZAKE GARAGE AUTO 

GANDA T. DE SUTTER, DE GRAEVE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den vonnis, op 12 januari 1981 door 
de Arrondissementsrechtbank te 
Gent gewezen; 

Ove1· bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3 en 590 van het 
Gerechtelijk Wetboek, dit laatste artikel 

en van alle gerechtskosten; dat 
integendeel geeiste vervallen intrest 
begrepen is in bet bedrag van de 
vordering; 

Dat bet middel uitgaat van een 
verkeerde weergave van bet voor
werp van bet geschil; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

gewijzigd door artikel 2 van de wet van 
29 november 1979, Om die redenen, verwerpt de 

doordat het vonnis oordeelt dat nu het voorziening; laat de kosten ten laste 
geding, strekkende tot veroordeling van van de Staat. 
een geldsom die 37.191 frank bedraagt, 

(1) Zie Cass., 13 okt. 1978 (AC., 1978-79, 180) 
m.b.t. de volheid van rechtsmacht van de 
rechtbank van eerste aanleg. 

26 juni 1981 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Krings, advocaat-generaal. 
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Nr. 633 

3' KAMER - 29 juni 1981 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK
WOSHEIDSUITKERING - ABNORMAAL AAN
HOUDEN OF TERUGKEREN VAN DE WERK
LOOSHEID - KONINKLIJK BESLUIT VAN 
20 DEC. 1963, ART. 143 - ONTZEGGING OF 
BEPERKING VAN DE WERKLOOSHEIDSUITKE
RINGEN. 

T.a. v. een werknemer wiens werkloos
heid op abnormale wijze aanhoudt of 
terugkeert, kan de directeur van het 
gewestelijk bureau de werkloosheids
uitkeringen enkel ontzeggen of beper
ken als die werknemer uitkeringen 
vraagt of geniet. 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. MOISSE) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 11 oktober 1979 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 131, 141, gewijzigd 
bij artikel 1, 1", van het koninklijk 
besluit van 11 september 1969, 143 van 
het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 betreffende arbeidsvoorziening 
en werkloosheid, inzonderheid § 1 van 
voormeld artikel 143, gewijzigd en aan
gevuld bij de artikelen 5 van het konink
lijk besluit van 24 oktober 1967, 27, 2", 
van het koninklijk besluit van 6 oktober 
1978 en 1 van het koninklijk besluit van 
11 december 1979, 63, 64, 65 van het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964 
inzake werkloosheid en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, met de eerste 
rechter wiens vonnis het bevestigt, zegt 
dat de beslissing om, met ingang van 
25 juli 1977, de uitkeringen per kalen
derkwartaal aan verweerster te beper
ken tot een aantal dat ten hoogste 
overeenstemt met het aantal arbeidsda
gen tijdens het voorgaande kalenderse
mester, ongegrond is omdat voormeld 
artikel 143 ten deze niet toepasselijk is, 
aangezien de daarin bepaalde maatrege
len tot uitsluiting of beperking betrek
king hebben op een aanvraag om werk
loosheidsuitkeringen en verweerster, nu 
zij sedert 21 februari 1977 ten laste van 
de mutualiteit is, geen werkloze .meer 

was op het ogenblik van de beslissing 
van de directeur van 26 juni 1977 en er, 
wat haar betreft, geen sprake was van 
een voorwaarde voor de toekenning van 
een uitkering, 

terwijl naar luid van artikel 143, § 1, 
van het voormeld koninklijk besluit van 
20 december 1963 het recht op werkloos
heidsuitkering kan worden ontzegd of de 
uitkeringen per kalenderkwartaal kun
nen worden beperkt wanneer de werk
loosheid op abnormale wijze aanhoudt of 
terugkeert; noch die tekst noch enige 
andere, in strijd met wat het arrest zegt, 
bepaalt dat hij die het voorwerp van 
voormelde maatregelen uitmaakt een 
werkloze moet zijn die uitkeringen ont
vangt, hetzij op het ogenblik van de 
beslissing, hetzij op de datum waarop ze 
hem wordt medegedeeld, hetzij nog op 
de datum waarop ze in werking treedt, 
nu de maatregel enkel bepaald wordt 
door de evolutie van de werkloosheid 
tijdens een periode als gepreciseerd in 
artikel 64 van het voornoemd ministe
rieel besluit van 4 juni 1964; daaruit 
volgt dat het arrest, waarin het tegen
deel wordt beslist, niet naar recht is 
verantwoord (schending van de in het 
middel bedoelde bepalingen) : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat, toen de bevoegde admi
nistratieve overheid op 26 juni 1977 
besliste om met ingang van 
25 juli 1977 de werkloosheidsuitke
ringen aan verweerster te beperken 
op grond dat de werkloosheid op 
abnormale wijze aanhield, verweer
ster « sedert 21 februari 1977 ten 
laste van het ziekenfonds »was; 

Overwegende dat ingevolge ar
tikel 143, § 1, van het koninkiijk 
besluit van 20 december 1963 betref
fende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, wanneer de werkloosheid 
van de werknemers die in een 
volledige dienstbetrekking of in een 
betrekking met verkorte werktijd 
zijn tewerkgesteld op abnormale 
wijze aanhoudt of terugkeert, het 
recht op werkloosheidsuitkering aan 
de betrokkenen kan worden ontzegd 
of de uitkeringen per kalenderkwar
taal kunnen worden beperkt tot een 
aantal dat ten hoogste overeenstemt 
met het aantal arbeidsdagen tijdens 
het vorige kalendersemester; 
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Dat die bepaling slechts toepasse
lijk is wanneer de werknemer uit
keringen vraagt of ontvangt, nu de 
maatregel tot uitsluiting of beper
king niet kan genomen worden ten 
aanzien van een werknemer die, 
zoals in dit geval, vergoedingen 
ontvangt wegens arbeidsongeschikt
heid; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

29 juni 1981 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Meeus, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Duchatelet, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Simont en 
Biitzler. 

Nr. 634 

3' KAMER - 29 juni 1981 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK-
WOSHEJDSUJTKERINGEN PASSENDE 
DIENSTBETREKKING - BEDRIJFSINKOMEN 
VAN EEN DIENSTBETREKKING - DIENSTBE
TREKKING WAARAAN GEEN DAGELIJKSE 
PRESTATIES MET VOLLE DAGTAAK ZIJN VER
BONDEN - CRITERIA OM EEN DIENSTBE
TREKKING ALS PASSEND TE BESCHOUWEN. 

Wanneer de rechte1· de beslissing dat 
een dienstbetrekking als passend moet 
worden beschouwd, laat steunen op de 
vaststelling dat aan de aangeboden 
dienstbetrekking geen dagelijkse pres
taties met voile dagtaak waren verbon
den, maar dat de werknemer voor die 
dienstbetrekking gedurende twee 
arbeidsdagen per week een hager 
bedrijfsinkomen ontving dan de dage
Jijkse werkloosheidsuitkering, ener
zijds, · en dat die werknemer voor de 
rest van de week recht had op werk
Joosheidsuitkeringen, anderzijds, vol
doet hij aan de regel van art. 41, derde 
lid, Werkloosheidsbesluit 4 juni 1964, 
volgens welke de vergelijking tussen 
het bedrijfsinkomen en de werkloos
heidsuitkeringen wekelijks gebeurt, of 
maandelijks als de werknemer per 
maand wordt bezoldigd. 

(DESMET 
T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 december 1978 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 133, inzonderheid 
eerste lid, 134, 135 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, 
genoemd artikel 133 als gewijzigd bij de 
koninklijke besluiten van 26 januari 
1967, 24 oktober 1967 en 7 december 
1973, en genoemd artikel 135 als gewij
zigd bij het koninklijk besluit van 
25 juni 1976, 41, inzonderheid eerste en 
derde lid, van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964 inzake werkloosheid, 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld dat de door eiseres gewei
gerde dienstbetrekking vier uur arbeid 
op zaterdagen, zondagen en feestdagen 
omvatte en een loon van 500 frank per 
dagtaak opleverde, beslist dat die dienst
betrekking passend was, daar " zij aan 
eiseres een bedrijfsinkomen opleverde 
dat hager was dan het bedrag van de per 
week gedorven werkloosheidsuitkering, 
hetzij tweemaal 394 frank , en daar 
« het aangeboden loon in overeenstem
ming was met de criteria vastgelegd bij 
het ministerieel besluit van 4 juni 1964 "• 

teJwijl, om te beoordelen of een 
dienstbetrekking, welke geen dagelijkse 
prestaties met volledige dagtaak omvat, 
een bedrijfsinkomen oplevert dat ten 
minste gelijk is aan het bedrag van de 
werkloosheidsuitkering, met inbegrip 
van de kinderbijslag, en bijgevolg als 
passend kan worden beschouwd, de 
vergelijking tussen het bedrijfsinkomen 
en de werkloosheidsuitkeringen per 
week moet gebeuren, of, als de werkne
mer per maand bezoldigd wordt, maan
delijks (artikel 41, derde lid, van het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964 
inzake werkloosheid); die regel vereist 
dat de vergelijking betrekking heeft, 
enerzijds, op het bedrijfsinkomen dat de 
aangeboden dienstbetrekking wekelijks, 
of eventueel maandelijks, aan de werk
nemer zou kunnen opleveren, en, ander
zijds, op het bedrag van de werkloos
heidsuitkering dat hij tijdens dezelfde 
periode ontvangt; het arrest, door het 
bedrijfsinkomen dat eiseres uit de haar 
aangeboden dienstbetrekking zou heb
ben verkregen, te vergelijken met het 



- 1278-
bedrag van haar werkloosheidsuitkering 
gedurende slechts twee dagen, de voor
melde regel miskent en bijgevolg de in 
het middel bedoelde wettelijke bepalin
gen schendt : 

Overwegende dat artikel 41 van 
het ministerieel besluit van 4 juni 
1964 inzake werkloosheid in zijn 
eerste lid bepaalt dat een dienstbe
trekking welke geen dagelijkse pres
taties met voile dagtaak omvat, als 
passend wordt beschouwd zodra 
het bedrijfsinkomen dat die dienstbe
trekking oplevert, ten minste gelij k is 
aan het bedrag van de werkloos
heidsuitkering, met inbegrip van de 
kinderbijslag, en in zijn derde lid, dat 
de vergelijking tussen het bedrijfsin
komen en de werkloosheidsuitkerin
gen wekelijks gebeurt, of, als de 
werknemer per maand bezoldigd 
wordt, maandelijks; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat de aan eiseres voorge
stelde dienstbetrekking in overeen
stemming is met de criteria voor 
een passende dienstbetrekking be
paald bij de artikelen 34 en vol
gende van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964; dat zij aan eiseres 
gedurende twee arbeidsdagen per 
week een bedrijfsinkomen van 
tweemaal 500 frank opleverde, wat 
meer is dan het bedrag van de 
werkloosheidsuitkering, in casu 
tweemaal 394 frank; 

Dat het ook vaststelt dat eiseres 
bovendien recht had op de werk
loosheidsuitkeringen voor de rest 
van de week; 

Overwegende dat het arbeidshof, 
door te beslissen dat eiseres zonder 
geldige reden de dienstbetrekking 
heeft geweigerd die haar door ver
weerders diensten was aangeboden, 
de in het middel vermelde wette
lijke bepalingen niet heeft geschon
den; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat ingevolge de 
artikelen 580, 2•, 1017, tweede lid, 
en 1111, tweede lid, van het Gerech-

telijk Wetboek de kosten ten laste 
van verweerder moeten gelegd wor
den; 

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

29 juni 1981 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Meeus, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Closon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet -
Advocaten : mrs. Biitzler en Simont. 

Nr. 635 

2• KAMER - 30 juni 1981 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT 1 DEC. 1975, ART!'. 2.12 EN 8.1 -
BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG- BEGRIP. 

Onder bestuurder wordt verstaan " al 
wie een voertuig bestuurt of trek-, 
last- en rijdieren of vee geleidt of 
bewaakt »; hij die een voertuig in 
beweging brengt door het voort te 
duwen, is de bestuurder van een 
voertuig, ook al hanteert hij het stuur
wiel niet (1). (Artt. 2.12 en 8.1. Wegver
keersreglement 1 dec. 1975.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE TONGEREN 
T. KNEVELS) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 december 1980 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Tongeren; 

Overwegende dat verweerster 
voor de politierechtbank vervolgd 
werd wegens overtreding, als 
bestuurster van een motorvoertuig 
op de openbare weg, van de artike
len 8.3, 10.1, 1•, en 10.1, 3•, van het 
Wegverkeersreglement en voor de 
vermengde feiten door de Politie
rechtbank te Maaseik veroordeeld 
werd; 

{1) Zie Cass., 23 okt. 1973 (A.C., 1974, I, 221). 
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Overwegende dat, op bet boger 
beroep van verweerster en van bet 
openbaar ministerie, bet bestreden 
vonnis oordeelt dat verweerster 
« haar voertuig voortduwde, dus zelf 
niet bestuurde; dat zij geen 
bestuurster is in de zin van 
artikel 2.12 van de wegcode », daar
uit afleidt dat de strafrechter onbe
voegd is om kennis te nemen van 
de feiten en ook aldus beslist; 

I. In zoverre de voorziening 
gericbt is tegen de beslissing op de 
tegen verweetster ingestelde straf
vordering: 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 2.12, 
8.1 van het Wegverkeersreglement, 137, 
138, 6", en 174 van het Wetboek van 
Strafvordering : 

Dat bet vonnis derhalve de in bet 
middel aangeduide wetsbepalingen 
scbendt; 

II. In zoverre de voorziening 
gericbt is tegen de beslissing op de 
tegen verweerster ingestelde civiel
recbtelijke vordering : 

Overwegende dat bet openbaar 
ministerie niet bevoegd is om daar
tegen een cassatieberoep in te stel
len; 

Dat de voorziening derbalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, en ongeacbt bet 
door eiser aangevoerde middel, dat 
niet tot ruimere cassatie zou kun
nen leiden, vernietigt bet bestreden 
vonnis in zoverre het uitspraak doet 
over de tegen verweerster inge-

Overwegende dat artikel 2.12 van stelde strafvordering; verwerpt de 
bet Wegverkeersreglement onder voorziening -voor het overige; 
« bestuurder » verstaat « al wie een beveelt dat van dit arrest melding 
voertuig bestuurt of trek-, last- en zal worden gemaakt op de kant van 
rijdieren of vee geleidt of bewaakt >>; de gedeeltelijk vernietigde beslis
dat, in strijd met wat het vonnis sing; laat de kosten ten laste van de 
lijkt aan te nemen, niet enkel een Staat; verwijst de aldus beperkte 
voertuig « bestuurt , wie het stuur- zaak naar de Correctionele Recbt
wiel banteert, maar al wie overeen- bank te Hasselt, zitting houdende in 
komstig artikel 8.1 een voertuig in boger beroep. 
be..weging brengt; 30 juni 1981 - 2" kamer - Voorzitter : 

Overwegende dat met toepassing baron Richard - Verslaggever : de h. 
van de artikelen 137 en 138, 6", van Boon- Gelijkluidende conclusie van de 
bet Wetboek van Strafvordering de h. Velu, advocaat-generaal. 
politierechtbank kennis neemt van 
de misdrijven omschreven in de 
wetten en verordeningen op het 
wegverkeer behoudens de ten deze 
niet toepasselijke uitzondering van 
bet vluchtmisdrijf naar aanleiding 
van een ongeval dat voor een ander 
slagen, verwondingen of de dood ten 
gevolge heeft gebad; dat naar luid 
van artikel 174 van hetzelfde wet
hoek het boger beroep van de 
vonnissen, door de politierechtbank 
gewezen, voor de correctionele 
rechtbank wordt gebracbt; 

Nr. 636 
2• KAMER- 30 juni 1981 

VERJARING - STRAFZAKEN - STRAFVOR
DERING - STU!TING VAN DE VERJARING -
KANTSCHRIFT UITGAANDE VAN DE POLITIE
COMMISSARIS DIE DE PROCUREUR DES 
KONINGS BIJSTAAT IN DE UITOEFENING VAN 
ZIJN AMBT BIJ · DE POLITIERECHTBANK EN 
STREKKENDE OM NA TE GAAN OF DE BENA
DEELDE WERD VERGOED - PROCES-VERBAAL 
VAN HET VERHOOR VAN DE BENADEELDE
VERJARINGSSTU!TENDE HANDELING (1). 

Overwegende dat de correctionele 1---------------
rechtbank dus ten deze alleszins 
bevoegd was om van de feiten van 
de telastleggingen kennis te nemen; 

{1} Zie Cass., 4 april 1966 (Bull. en Pas., 
1966, I, 1017} en 10 juni 1981 {A.C., 1980-81, 
nr, 582}. 
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(CAWN) 

30 juni 1981- 2" kamer- Voorzitter: 
baron Richard - Verslaggever : de h. 
Caenepeel - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Ryckaert, Gent. 

Nr. 637 

2" KAMER - 30 juni 1981 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
STRAFZAKEN- BESCHIKKING VAN DE RAAD
KAMER WAARBIJ EEN VERDACHTE NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK WORDT VERWE
ZEN WEGENS EEN MISDAAD EN WANBEDRIJ
VEN - VONNISGERECHT DAT ZICH VOOR DE. 
HELE ZAAK ONBEVOEGD VERKLAART OP 
GROND DAT DE BESCHIKKING VAN DE RAAD
KAMER VOOR DE MISDAAD GEEN VERZACH
TENDE OMSTANDIGHEDEN OPGEEFT EN ER 
TUSSEN DE MISDAAD EN DE WANBEDRIJVEN 
EENDAADSE SAMENLOOP LIJKT TE BESTAAN 
- BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE 
GEGAAN - TOEZICHT VAN HET HOF - VAST
STELLING VAN HET HOF DAT DE BESCHIK
KING VAN DE RAADKAMER VOOR DE MIS
DAAD GEEN VERZACHTENDE OMSTANDIGHE
DEN AANGEEFT EN DAT ER TUSSEN DE MIS
DAAD EN DE WANBEDRIJVEN EENDAADSE 
SAMENLOOP LIJKT TE BESTAAN - VERNIETI
GING VAN DE BESCHIKKING - VERWIJZING 
NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIG!NG
STELLING (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT I 
INZAKE CLAES) 

30 juni 1981 - 2" kamer- Voorzitter: 
baron Richard - Verslaggever : de h. 
Rauws - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu, advocaat-generaal. 

Nr. 638 

2" KAMER - 30 juni 1981 

HOF VAN ASSISEN - ARREST VAN 
VERWIJZING VAN DE KAMER VAN INBESCHUL
DIGINGSTELLING- CASSATIEBEROEl' VAN DE. 

Nota arrest nr. 637 : 

BESCHULDIGDE BINNEN TIEN VRIJE DAGEN 
NA BETEKENING VAN DAT ARREST- ONDER
ZOEK DOOR HET HOF. 

Op het cassatieberoep dat de beschul
digde tegen het arrest van ve1wijzing 
naar het hoi van assisen heeft inge
steld v66r het verstrijken van de 
termijn van tien vrije dagen (1) na de 
betekening en van d~J termijn van 
art. 296 is s Hots imderzoek beperkt 
tot de schending van de wetten inzake 
de bevoegdheid van de onderzoeksge
rechten en van het hoi van assissen 
en tot de nietigheden waarvan sprake 
is in art. 299 Sv. of die voortvloeien uit 
niet-inachtneming van de wetten tot 
invoering van een debat op tegen
spraak door de kamer van inbeschul
digingstelling en tot regeling van het 
taalgebruik voor die kamer (2). 

(HERREMANS) 

30 juni 1981 - 2" kamer - Voorzitter: 
baron Richard - Verslaggever : de h. 
Matthijs- Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Van Meulder, Brussel. 

Nr. 639 

2" KAMER - 30 juni 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE 
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN -
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ -
BESLISSING WAARBIJ DE VOORZITTER VAN DE 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ AFWIJZEND BESCHIKT OP EEN 
VERZOEK VAN DE GE'iNTERNEERDE OM VOOR
TIJDIG TE VERSCHIJNEN VOOR DE COMMISSIE 
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
CASSATIEBEROEP - NIET ONTVANKELIJK 
CASSATIEBEROEP. 

(CUYPERS) 

30 juni 1981 - 2" kamer - Voorzitter : 
baron Richard - Verslaggever : de h. 
Matthijs - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu, advocaat-generaal. 

Nota's arrest nr. 638: 

{1) De termijn is verlengd tot vijftien vrije 
dagen ingevolge de wet van 15 juni 1981. 

(2) Cass., 29 nov. 1978 en 20 juni 1979 (A.C., 
(1) Zie Cass., 12 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 1978-79, 368 en 1262) en 18 juni 1980 (ibid., 

nr. 363). 1979-80, nr. 655). 
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VA~NTIEKAMER- 22 juli 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER-
VAKANTIEKAMER- 22 juJi 1981 

MIJN- JEUGDBESCHERMING- ARREST VAN VOORZIENING IN CASSATIE- BESLIS
DE JEUGDKAMER VAN EEN HOF VAN BEROEP, SING WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN 
WAARBIJ EEN ZAAK NAAR HET OPENBAAR 
MINISTERIE WORDT VERWEZEN MET HET OOG 
OP VERVOLGING VOOR HET BEVOEGDE 
GERECHT, ALS DAARTOE GROND BESTAAT, EN 
WAARBIJ DE KOSTEN WORDEN AANGEHOU
DEN - JEUGDBESCHERMINGSWET, ART. 38 -
GEEN EINDBESLISSING, IN DE ZIN VAN 
ART. 416 SV. EN GEEN UITSPRAAK INZAKE EEN 
BEVOEGDHEIDSGESCHIL - CASSATIEBEROEP 
TEGEN DIE BESLISSING - NIET ONTVANKE
LIJK CASSATIEBEROEP (1). 

(LIBEN T. RUELLES, SIKORSKI, GORDONS, REGIE 
VAN TELEGRAFIE EN TELEFONIE, WATHELET, 

RUYTERS, SCOUFLAIRE) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 19 juni 1981 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat het arrest de 
zaak verwijst naar het openbaar 
ministerie met het oog op vervol
ging voor het bevoegde gerecht, als 
daartoe grond bestaat, en de kosten 
aanhoudt; dat het geen eindarrest is 
in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering en er 
geen uitspraak wordt gedaan over 
een bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorziening te vroeg is 
ingesteld en dan ook niet ontvanke
lijk is; 

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

22 juli 1981 - Vakantiekamer 
Voorzitter: baron Richard - Verslagge
ver : de h. Screvens - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal. 

WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN -
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ -
CASSATIEBEROEP TEGEN EEN BESLISSING 
VAN EEN COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ, HOEWEL OP DE DAARIN 
VERMELDE DATUM TA.V. ElSER GEEN BESLIS
SING IS GEWEZEN - NIET ONTVANKELIJK 
CASSATIEBEROEP (1). 

(LEONARD) 

22 juli 1981 - Vakantiekamer 
Voorzitter: baron Richard - Verslagge
ver : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal. 

Nr. 642 

VAKANTIEKAMER- 22 juli 1981 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN -
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -
ADVIES INZAKE UITLEVERING - CASSATIEBE
ROEP NIET ONTVANKELIJK. 

2° UITLEVERING - ADVIES VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -
CASSATIEBEROEP NIET ONTVANKELIJK. 

1" en 2" Het door de kamer van inbe
schuldigingstelling aan de regering 
uitgebrachte advies inzake uitlevering 
is geen beslissing waartegen cassatie
beroep openstaat (1). (Art. 3 wet van 
15 maart 1874; art. 609 Ger.W.) 

(GODELLE) 

22 juli 1981 - Vakantiekamer 
Voorzitter : baron Richard - Verslagge
ver : de h. Screvens - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal. 

Zie het arrest van dezelfde dag, in zake 
Cegen, op voorziening tegen een arrest van 1-----------------
het Hof van Beroep te Luik, jeugdkamer, van 
12 juni 1981. 

Nota arrest nr. 641 : 

-----------------1 · (1) Zie Cass., 13 aug. 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 698). 

Nota, arrest nr. 640: 

(1) Zie Cass., 15 april 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 476). 

Nota arrest nr. 642 : 

(1) Cass., 12 okt. 1976 (A.C., 1977, 180). 
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Nr. 643 

VAKANTIEKAMER- 22 juli 1981 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - RAADKA
MER DIE EEN VERDACHTE WEGENS EEN WAN
BEDRIJF, ONDER AANNEMING VAN VERZACH-. 
TENDE OMSTANDIGHEDEN, NAAR DE 
BEVOEGDE POLITIERECHTBANK VERWIJST -
WANBEDRIJF GEPLEEGD BUITEN HET ARRON
DISSEMENT - VERDACHTE DIE ZIJN VER
BLIJFPLAATS NIET HEEFT IN BET ARRONDIS
SEMENT EN DAAR NIET IS GEVONDEN -
RAADKAMER VAN DAT ARRONDISSEMENT 
NIET BEVOEGD (1). 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN- VONNISGERECHT DAT VAN 
EEN MISDRIJF KENNIS NEEMT DOOR EEN 
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER- POLI
TIERECBTBANK DIE ZICB < RATIONE LOCI » 

ONBEVOEGD VERKLAART MISDRIJF 
GEPLEEGD BUITEN HET ARRONDISSEMENT -
BEKLAAGDE DIE ZIJN VERBLIJFPLAATS NIET 
IN BET ARRONDISSEMENT HEEFT EN DAAR 
NIET IS GEVONDEN - REGELING VAN 
RECBTSGEBIED - VERNIETIGING VAN DE 
BESCHIKKING - VERWIJZING VAN DE ZAAK 
NAAR DE BEVOEGDE PROCUREUR DES 
KONINGS (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK IN ZAKE 
ETIENNE, TAHAY) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op bet ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 9 juni 1981 ingediend 
door de procureur des Konings te 
Luik; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Luik, bij beschikking 
van 9 juni 1980, met aanneming 
van verzachtende omstandigheden, 
Etienne Gabrielle, Juliette, Ghis
laine, geboren op 8 februari 1942 te 
Esneux, wonende te Comblain-au
Pont (deelgemeente Poulseur), cite 
Bellevue nr. 22b, en Tahay Cyrille, 
Auguste, Joseph, Ghislain, geboren 
op 30 oktober 1938 te Wellin, 
wonende te Comblain-au-Pont, quai 
du Cisaiwe nr. 13, verwezen heeft 

naar de bevoegde politierechtbank 
(ter zake dat zij) te Sprimont, op 
27 maart 1980, door gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg, doch 
zonder bet oogmerk om de persoon 
van een ander aan te randen, onop
zettelijk slagen of verwondingen 
heeft toegebracht, de eerste aan de 
tweede, de tweede aan de eerste; 

Overwegende dat bet openbaar 
ministerie genoemde beklaagden bij 
een zelfde akte beeft doen dagvaar
den voor de Politierechtbank te 
Louveigne wegens bet in de 
beschikking van verwiJzmg om
scbreven feit en wegens verscbil
lende verkeersovertredingen; 

Overwegende dat de Politierecbt
bank te Louveigne zich bij vonnis 
van 14 mei 1981 ratione loci onbe
voegd heeft verklaard om van de 
zaak kennis te nemen op grond 
« dat bet ongeval gebeurd is in de 
rue de Rivage te Sprimont (en) dat 
die straat niet in bet kanton Lou
veigne gelegen is; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer en bet vonnis 
van de politierechtbank in kracbt 
van gewijsde zijn gegaan en dat uit 
hun onderlinge tegenstrijdigheid 
een geschil over recbtsmacbt is 
ontstaan dat de rechtsgang belem-
mert; dat er derhalve grond bestaat 
tot regeling van rechtsgebied; 

Overwegende dat uit de geding
stukken schijnt te volgen dat de aan 
de beklaagden ten laste gelegde 
feiten gepleegd werden in de rue de 
Rivage te Sprimont, gerechtelijk 
arrondissement Hoei, dat de be
klaagden geen verblijfplaats hadden 
in bet gerecbtelijk arrondissement 
Luik en aldaar niet werden aange
troffen; 

Dat de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Luik 
derbalve ratione loci onbevoegd was 
om de beklaagden te verwijzen naar 
bet vonnisgerecht; 

Om die redenen, beslissende tot 
(1) en (2) Cass., 23 sept. 1980 (A.C., 1980-81, regeling van recbtsgebied, vernietigt 

nr. 54) met voetnoten 1 en 2. de bescbikking van de raadkamer 
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van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Luik van 9 juni 1980; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing; verwijst de 
zaak naar de procureur des }$.:onings 
bij de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Hoei. 

22 juli 1981 - Vakantiekamer -
Voorzitter : baron Richard - Verslagge
ver : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal. 

Nr. 644 

VAKANTIEKAMER - 22 juli 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN- JEUGDBESCHERMING- ARREST VAN 
DE JEUGDKAMER VAN EEN HOF VAN BEROEP 
WAARBIJ WORDT BESLIST DAT DE ZAAK M.B.T. 
BEPAALDE ALS MISDRIJF OMSCHREVEN FEl
TEN UIT HANDEN WORDT GEGEVEN EN DAT 
ZIJ, WAT DE ANDERE FElTEN BETREFT, NAAR 
HET OPENBAAR MINISTERIE WORDT VERWE
ZEN OM, INDIEN DAARTOE GROND BESTAAT, 
HET STRAFRECHTELIJK VOORONDERZOEK 
TE VERVOLLEDIGEN - VOORBEREIDENDE 
BESLISSING VAN ONDERZOEK, IN DE ZIN VAN 
ART. 416 SV. - GEEN UITSPRAAK OVER EEN 
GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - CASSATIE
BEROEP TEGEN DIE BESLISSING - NIET ONT
VANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

uitspraak behoeft te worden gedaan, 
de kosten worden aangehouden en 
wordt bevolen dat haar beslissing 
voorlopig wordt ten uitvoer gelegd; 
zodanige beslissing is een voorberei
dende beslissing van onderzoek, in de 
zin van art. 416 Sv. en doet geen 
uitspraak over een geschil inzake 
bevoegdheid (1). 

(CEGEN) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 juni 1981 gewezen 
door de jeugdkamer van het Hof 
van Beroep te Luik; 

Overwegende dat het hof met 
toepassing van artikel 38 van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming beslist, enerzijds, 
het onderzoek betreffende bepaalde 
als misdrijf omschreven feiten die 
aan eiser ten laste waren gelegd, uit 
handen te geven en de zaak naar 
het openbaar ministerie te verwij
zen met . het oog op vervolging voor 
het bevoegde gerecht, als daartoe 
grond bestaat, en anderzijds, de 
zaak, wat de overige aan eiser 
verweten misdrijven betreft, te ver
wijzen naar het openbaar ministerie 
ten einde dit in de mogelijkheid te 
stellen het strafrechtelijk vooron
derzoek te vervolledigen, als daartoe 
grond bestaat; dat het, voor het 
overige, met bevestiging van de 
beslissing van de eerste rechter, 
beslist dater geen termen aanwezig 
zijn om uitspraak te doen over de 
aansprakelijkheid van de ouders 
van eiser, de kosten aanhoudt en de 
voorlopige tenuitvoerlegging van de 
beslissing beveelt; 

Overwegende dat het hier gaat 
om een voorbereidende beslissing 
en een beslissing van onderzoek in 
de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering; dat ze 
geen uitspraak doet over een 
bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorziening voorbarig en 
mitsdien niet ontvankelijk is; 

Voorbarig en derhalve niet ontvankelijk 
is het cassatieberoep tegen een arrest 
van de jeugdkamer van een hoi van 
beroep, waarbij wordt beslist, overeen
komstig art. 38 Jeugdbeschermingswet 
8 april 1965, dat de zaak m.b.t. 
bepaalde als misdrijf omschreven en 
aan de eiser ten Jaste gelegde feiten 
uit handen wordt gegeven, dat zij naar 
het openbaar ministerie wordt verwe
zen met het oog op vervolging voor het 
bevoegde gerecht, als daartoe grand 
bestaat, enerzijds, en dat de zaak, wat 
betreft de andere aan de eiser ten 
Jaste gelegde feiten, naar het openbaar 
ministerie wordt verwezen om, indien 
daartoe grand bestaat, het strafrechte
Jijk vooronderzoek te vervolledigen, 
anderzijds, en waarbij verder wordt J------------------
gezegd dat over de aansprakelijkheid 
van de ouders van de eiser geen 

(I) Zie Cass., 15 april 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 476). 
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Om die redenen, en zonder acht I Over het middel, afgeleid uit de schen
te slaan op de namens eiser neerge- ding van de artikelen 12, § 1, 4", eerste 
legde memorie die geen betrekking li~, en _17, § 3, van de gecoi:irdineerde 
heeft op de ontvankelijkheid van de dlenstphchtwetten, 
voorziening, verwerpt de voorzie- _qoor:dat de beslissing de a~nvraa~ om 
ning· veroordeelt eiser in de kosten. vnJlatmg op morele grond dle de. mge-

' schrevene laat steunen op het fe1t dat 
22 juli 1981 - Vakantiekamer - hij vijf broers of zusters in Ieven heeft, 

Voorzitter : baron Richard - Verslagge- verwerpt op grond dat eiser voor het 
ver : de h. Bosly - Gelijkluidende bepalen van dat aantal een kind Piront 
conclusie van de h. Ballet, advocaat- verkeerdelijk voor twee telt, dat tot 
generaal - Advocaat : mr. Draps. 31 januari 1978 voor 66 pet. lichamelijk 

ongeschikt is bevonden, doch dat niet 
meer in die toestand verkeerde tijdens 
de voor de indiening van de aanvraag 
om vrijlating voorgeschreven wettelijke 
referteperiode, namelijk in januari 1980, 

Zie het ar~est van dezelfde dag in zake 
Liben, op voorziening tegen een arrest van het 
Hof van Beroep te Brussel, jeugdkamer, van 
21 mei 1981. 

Nr. 645 

VAKANTIEKAMER- 22 juJi 1981 

DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLATING 
VAN DIENST OP MORELE GROND - VER
EISTEN VAN DE ARTT. 12, § 1, 4° EN 17, § 3, 
DIENSTPLICHTWET DOOR DE INGESCHREVENE 
AANGEVOERD - VEREISTE WAARAAN MOET 
VOLDAAN ZIJN IN DE LOOP VAN DE TERMIJN 
VOOR DE INDIENING VAN DE AANVRAAG. 

Voor het bepalen van het aantal kinde
ren op grand waarvan de ingeschre
vene kan worden vrijgelaten van 
dienst in vredestijd wordt voor twee 
geteld, het kind van wie, overeen
komstig de bepalingen ter zake van 
uitkeringen voor minder-validen, 
erkend is dat zijn of haar lichamelijke 
of geestelijke geschiktheid voor ten 
minste 66 pet. ontoereikend of vermin
derd is (wet van 27 juni 1969 en KB. 
van 17 nov. 1969 en 24 dec. 1974}; aan 
die vereiste moet voldaan zijn in de 
loop van de termifn voor de indiening 
van de aanvraag (1). (Artt. 12, § 1, 4", 
17, § 3, en 20, § 5, Dienstplichtwet.) 

(PIRONT) 

terwijl artikel 17, § 3, van de gecoi:irdi
neerde dienstplichtwetten aileen bepaalt 
dat een kind voor twee kan worden 
geteld wanneer erkend is dat zij:n Jicha
melijke geschiktheid ontoereikend of 
verminderd is en niet dat het zich in die 
toestand bevindt op de dag van de 
aanvraag om vrijlating : 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing niet enkel vermeldt dat 
« die stelling van verzoeker (thans 
eiser) ontkracht wordt door ar
tikel 20, § 5, van de (dienst
plicht)wetten volgens hetwelk aan 
de gestelde vereisten moet zijn vol
daan v66r het einde van de regle
mentaire termijn die voor de indie
ning van de aanvragen is bepaald », 
doch tevens stelt dat het kind aileen 
dan voor twee kan worden geteld 
wanneer « het voor ten minste 
66 percent lichamelijk of geestelijk 
ongeschikt is tijdens de wettelijke 
referteperiode die voor de indiening 
van de aanvragen is bepaald; dat 
zulks ten deze niet het geval is; dat, 
bij wijze van voorbeeld, de dienst
plichtige die vijf broers of :?USters 
heeft van wie een overleden is v66r 

I 
de wettelijke referteperiode, niet ge
acht wordt te voldoen aan de voor
waarden van artikel 12, § 1, 4", ... dat 

• duidelijk blijkt dat de broer van 
RET HOF; - Gelet op de bestre- betrokkene niet voor ten minste 

den beslissing, op 19 mei 1981 door 66 percent gehandicapt was ten 
de Hoge Militieraad gewezen; "tijde van de indiening van de 

ARREST ( vertaling) 

------------------! aanvraag »; 
(1) Zie Cass., 30 okt. 1967 (A.C., 1968, 310), 

12 mei 1969 (ibid., 1969, 888) en 12 sept. 
1973 (ibid., 1974, 35). 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van de bestreden beslissing 
blijkt dat eiser tijdens de voor de 
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indiening van de aanvraag voorge
schreven wettelijke periode niet val
deed aan de voorwaarden om de 
gevraagde vrijlating te bekomen; 

Dat de beslissing wettig verant
woord is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

22 juli 1981 - Vakantiekamer 
Voorzitter : baron Richard - Verslagge

. ver : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal. 

Nr. 646 

VAKANTIEKAMER- 22 juli 1981 

RECHTEN VAN DE MENS- STRAFZA
KEN - BESLISSING VAN HET HOF VAN 
BEROEP OVER DE GROND VAN DE ZAAK NA 
NIETIGVERKLARING VAN HET BEROEPEN 
VONNIS WEGENS ONREGELMATIGHEID VAN 
EEN DAAD VAN ONDERZOEK - BESLISSING 
VAN HET HOF VAN BEROEP DAT MET DIE 
DAAD GEEN REKENING MAG WORDEN GEHOU
DEN - DAAD VAN ONDERZOEK NIET ONRE
GELMATIG - DAAD VAN ONDERZOEK WAAR
UIT GEGEVENS BLIJKEN DIE VOOR DE 
BEKLAAGDE VAN BELANG KONDEN ZIJN -
c GEEN EERL!Jj{E BEHANDELING VAN ZIJN 
ZAAK '• IN DE ZIN VAN ART. 6.1 EUROPEES 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. 

(RODRIGUEZ-MENENDEZ, 
AABOUD MOUREDAINE) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 mei 1981 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

I. Betreffende de voorziening van 
Rodriguez-Menendez : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 6 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Func!amentele 
Vrijheiden, 

doordat het arrest het proces-verbaal 
van het op 29 april 1980 voor de eerste 
rechter ter terechtzitting gevoerde 
onderzoek alsook het op die dag door de 
correctionele rechtbank gewezen vonnis 
teniet doet en uit de debatten weert, op 
grond dat de beslissing waarbij die 
rechtbank het sluiten der deuren heeft 
bevolen, niet berust in het dossier van 
de rechtspleging, 

teiwijl het door de eerste rechter op 
29 april 1980 ter zitting gedane onder
zoek voor eiser gunstige gegevens aan 
het Iicht had gebracht, onder meer de 
verklaringen van het slachtoffer en van 
een minderjarige mededader, en het hof 
van beroep, al had het gronden om het 
ter zitting gedane onderzoek teniet te 
doen, toch ter voldoening aan de regel 
van het eerlijk proces neergelegd in het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, diende te bevelen dat dit 
onderzoek, en met name het verhoor van 
de getuigen, voor het hof zou worden 
overgedaan : 

Overwegende dat het arrest het 
proces-verbaal van de door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik op 
29 april 1980 gehouden terechtzit
ting en het op die dag door de 
rechtbank gewezen vonnis teniet 
doet, op grond << dat uit geen enkel 
gedingstuk blijkt dat de rechtbank 
in haar beslissing om de zaak met 
gesloten deuren te behandelen 
(heeft) vastgesteld dat de openbaar
heid gevaar opleverde voor de orde 
en de goede zeden >>; dat het hof 
van beroep bijgevolg beslist heeft 
enkel << de gegevens in aanmerking 
te nemen welke tijdens het vooron
derzoek, door de onderzoeksrechter 
en voor het hof verzameld waren »; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de correctionele 
rechtbank bij vonnis van 29 april 
1980 bevolen had de behandeling 
van en de debatten in die zaak met 
gesloten deuren te laten geschieden, 
en daartoe uitdrukkelijk vermeldde 
<< dat het onderzoek en de debatten 
... gevaar oplever(d)en voor de goede 
zeden »; dat het hof van beroep 
derhalve ten onrechte het proces
verbaal van de op 29 april 1980 door 
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de correctionele rechtbank gehou
den terechtzitting en het op die dag 
gewezen vonnis teniet gedaan heeft; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van die terechtzitting blijkt 
dat het slachtoffer van de aan eiser 
verweten feiten en een andere min
derjarige op die zitting zijn onder
vraagd; dat eiser betoogt dat de 
verklaringen die de twee genoemde 
personen op die terechtzitting heb
ben afgelegd, gunstig waren voor 
hem en dat hem door de vernieti
ging van die proceshandeling een 
verweermiddel is ontnomen; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, nu het geen acht heeft 
geslagen op die verklaringen, de in 
het middel aangegeven bepaling 
heeft geschonden; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Betreffende de voorziening van 
Aaboud: 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 96 van de Grand
wet, 6 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden en van het 
algemeen beginsel van het recht van 
verdediging, 

doordat het arrest beslist de veroorde
ling van eiser tot een gevangenisstraf 
van twee jaar en zes maand, enkel te 
steunen op de gegevens welke bij het 
vooronderzoek, door de onderzoeksrech
ter en voor het hof van beroep waren 
bijeengebracht, en zulks nadat het de ter 
zitting van 29 april 1980 bijeengebrachte 
gegevens zonder waarde verklaard heeft 
en het op die datum gewezen veroorde
lend vonnis vernietigd heeft; dat het 
voor die beslissing als gronden aanvoert 
« dat het proces-verbaal van de terecht
zitting van 29 april 1980 van de Correc
tionele Rechtbank te Luik vermeldt dat 
de rechtbank het sluiten der deuren 
beveelt, dat het publiek verzocht werd 
de zaal te verlaten en dat hierna de 
behandeling van de zaak een aanvang 
nam; dat uit geen enkel gedingstuk 
blijkt dat de rechtbank in haar beslis
sing om de zaak met gesloten deuren te 
behandelen, vastgesteld heeft dat de 
openbaarheid van de debatten gevaar 
opleverde voor de orde en de goede 
zeden •, 

teiwijl, eerste onderdeel, uit het bij 
arrest vernietigde proces-verbaal van de 
terechtzitting van 29 april 1980 van de 
Correctionele Rechtbank te Luik blijkt 
dat « de rechtbank na beraadslaging het 
sluiten der deuren beveelt » en het 
proces-verbaal derhalve vaststelt dat op 
die dag een vonnis is gewezen; 

Dat het hof, door te beslissen dat uit 
geen enkel gedingstuk bleek dat de 
rechtbank vastgesteld had dat de open
baarheid van de debatten gevaar ople
verde voor de orde en de goede zeden, 
zonder daarbij evenwel de debatten te 
heropenen ten einde de partijen in de 
gelegenheid te stellen zich over die 
exceptie van nietigheid uit te Iaten of 
zonder de magistraat van het openbaar 
ministerie aan te zoeken dat vonnis te 
voegen bij het dossier dat hij door het 
instellen van hoger beroep tegen het 
vonnis aan het hof van beroep ter 
kennisneming had voorgelegd, het alge
meen beginsel van het recht van verde
diging miskent alsook het recht van 
eiser op een eerlijke behandeling van 
zijn zaak in de zin van artikel 6 van het 
in het middel bedoelde Verdrag; 

tweede onderdeel, uit het tussenvonnis 
van 29 april 1980 waarvan de minuut bij 
de griffie van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Luik berust onder nr. 1982 van 
het zittingsblad, blijkt dat de rechtbank 
haar vonnis waarbij het sluiten der 
deuren werd bevolen voor de behimde
ling van en de debatten in de zaak, 
hierop gegrond heeft dat « de behande
ling van en de debatten in deze zaak 
gevaar opleveren voor de goede zeden •; 

Dat luidens artikel 96 van de Grand
wet de rechtbank het sluiten der deuren 
kan bevelen, mits zij bij vonnis verklaart 
dat de openbaarheid gevaar oplevert 
voor de orde of de goede zeden; 

Dat het tussenvonnis van 29 april 1980 
derhalve regelmatig met redenen is 
omkleed en naar recht verantwoord is 
(schending van artikel 96 van de 
Grondwet): 

Wat de beide onderdelen samen 
betreft : 

Overwegende dat uit het ant
woord op het tweede middel van 
Rodriguez-Menendez blijkt dat dit 
middel gegrond is; 
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Om die redenen, en zonder dat er 

grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste en derde middel van Rodri
guez-Menendez die niet kunnen lei
den tot cassatie zonder verwijzing, 
vernietigt het bestreden arrest; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing; legt de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

22 juli 1981 - Vakantiekamer -
Voorzitter : baron Richard - Verslagge
ver : de h. Screvens - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
gei1eraal - Advocaten : mrs. Cecile 
Draps; Philippe Jamart, Luik. 

Nr. 647 

VAKANTIEKAMER- 22 juli 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - DIENSTPLICHTZAKEN - AANGETE
KEND SCHRIJVEN AAN DE PROVINCIEGOUVER
NEUR , GERICHT, WAARIN DE ElSER VER
KLAAJ\T HOGER BEROEP IN TE STELLEN 
TEGEN DE BESLISSING VAN DE HERKEU
RINGS~D DAT HIJ DEFINITIEF ONGESCHIKT 
WOJU>t BEVONDEN - GEEN CASSATIEBEROEP 
(1). 

(TORDEUR) 

22 juli 1981 - Vakantiekamer 
Voorzitter : baron Richard 
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal. 

Nr. 648 

VAKANTIEKAMER - 19 augustus 1981 

VOORZIENING lN CASSATIE 
TERMIJN - DIENSTPLICHT - BESLISSING 
VAN DE HERKEURINGSRAAD WAARBIJ EEN 

Nota arrest nr. 647 : 

ONDERZOEKSMAATREGEL WORDT BEVOLEN 
- CASSATIEBEROEP NIET ONTVANKELIJK 
V66R DE EINDBESLISSING. 

Tegen de beslissing waarbij de herkeu
ringsraad een daad van onderzoek 
beveelt, kan v66r de eindbeslissing 
geen cassatieberoep worden ingesteld 
(1). 

(DELVAUX) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 18 mei 1981 door 
de Herkeuringsraad van de Provin
cie Antwerpen gewezen; 

Overwegende dat de beslissing de 
inobservatiestelling van eiser in het 
militair hospitaal te Antwerpen 
beveelt; 

Overwegende dat de voorziening 
tegen zodanige beslissing alvorens 
recht te doen enkel openstaat na de 
eindbeslissing; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

19 augustus 1981 - Vakantiekamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Rauws -
Gelijkluidende conclusie van de h. J ans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 649 

VAKANTIEKAMER- 19 augustus 1981 

HOF VAN ASSISEN - VERWIJZING DOOR 
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
- CASSATIEBEROEP VAN DE BESCHULDIGDE 
BINNEN TIEN VRIJE DAGEN NA DE BETEKE-

, NING VAN DAT ARREST- ONDERZOEK DOOR 
HETHOF. 

Op het cassatieberoep dat de beschul
digde tegen het arrest tot verwijzing 
naar het hoi van assisen heeft inge
steld v66r het verstrijken van de 

Nota arrest nr. 648 : 

(1) Zie Cass., 3 dec. 1980 (A.C. 1980-81, (1) Cass., 17 nov. 1971 (A.C., 1972, 272) met 
nr. 208). voetnoot; Cass., 15 okt. 1975 (ibid, 1976, 214). 

l.::-:---
1 
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termifn van tien vl"ije dagen na de 
betekening en van de termi:in van 
art. 296 Sv. doet het Hoi enkel uit
spraak over de schending van de 
wetten inzake bevoegdheid van de 
onderzoeksgerechten en van het hoi 
van assisen en onderzoekt het de 
nietigheden waarvan sprake is in 
art. 299 Sv. of die voortvloeien uit 
niet-inachtneming van de wetten tot 
invoel"ing van een behandeling op 
tegenspraak voor de kamer van inbe
schuldigingstelling en tot regeling van 
het taalgebmik voor die kamer (1). 
(Artt. 299 en 416 Sv.) 

(LEN AERTS) 

19 augustus 1981- Vakantiekamer
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter- Verslaggever: de h. Vervloet
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Armand Coulier, Brugge. 

Nr. 650 

VAKANTIEKAMER- 19 augustus 1981 

CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP DE REGEL
MJ\JIGHEID VAN DE BETEKENING VAN DE 
DAGVAARDING ...,- MIDDEL NIET AAN DE FEI
TENRECHTER VOORGELEGD- NIET ONTVAN
KELIJK MIDDEL. 

Niet ontvankelifk is het middel dat enkel 
kl"itiek oefent op de regelmatigheid 
van de betekening van de dagvaarding 
voor de rechter in hager beroep, als 
het niet aan de feitenrechter is voor
gelegd en de eiser zich over de zaak 
ten grande heeft verdedigd (1). 

(DANIEL, WNCKE T. VAN DOOREN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 mei 1981 door .het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. Op de voorziening van Daniel : 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvor
dering: 

Overwegende dat de substanti~le 
of op straffe van ilietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op 
de civielrechtelijke vordering van 
verweerder : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

II. Op de voorziening van 
Loncke: 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is teg~n de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde · strafvor
dering: 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
de procedure in hoger beroep nietig ·is 
wegens het niet naleven van de formali
teit bepaald in artikel 43 van het 
Gerechtelijk Wetboek, nietigheid welke 
niet gedekt wordt door artikel 861 van 
dat wetboek, zulks ingevolge het niet in 
acht nemen van artikel 862, § 1, 2" en 
4", van hetzelfde wetboek; voormeld 
artikel 43 bepaalt dat, op straffe van 
nietigheid, het exploot van betekening 
door de optredende gerechtsdeurwaarder 
client te worden ondertekend; hetzelfde 
geldt voor de hoofdbewakers van de 
gevangenissen wat betreft de betekenin
gen te doen aan de gevangenen; 
zodoende zulks ook toepasselijk is voor 
de adjunct-directeur bijaldien hij de 
gerechtsdeurwaarder vervangt; de dag
vaarding om te verschijnen voor het Hof 
van Beroep te Gent uitgaat van de 
adjunct-directeur van de gevangenis te 
Gent, de heer L, De Clercq (bevel tot 
dagvaarding met de verinelding : · « lk 
ondergetekende L. De Clercq, enz ... »); ------------------1 deze dagvaarding geen handtekening 

;.\iota arrest nr. 649 : 

(1) Cass., 20 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1262). 

Nota arrest nr. 650 : 

(1) Cass., 28 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 127). 

draagt onderaan de akte zelf; de stempel 
van de gevangenis een handtekening 
niet kan vervangen; eiser artikel 862, § 1, 
2" en 4", van het Gerechtelijk Wetboek 
inroept; artikel 861 van dat wetboek ter 
zake niet in aanmerking komt en. dt;! 
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nietigheid volstrekt blijft; in deze aange- 2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
legenheid en in casu de gevangenisdirec- - BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ -
teur de gerechtsdeurwaarder vervangt : NIEUW MIDDEL _ MIDDEL HIERUIT AFGELEID 

Overwegende dat het middel, dat 
enkel de .. regelmatigheid van de 
betekening van de dagvaarding voor 
het hof van beroep bekritiseert, niet 
aan de feitenrechter is voorgelegd 
en dat uit de vaststellingen van het 
arrest blijkt dat eiser zich over de 
grond van de zaak heeft verdedigd; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht. is tegen de beslissing op 
de civielrechtelijke vordering van 
verW-eerder : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten van hun respectieve 
voorziening. 

19 augustus 1981 - Vakantiekamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Vervloet -
Gelijkluidenif'e conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. S. De Vos, Gent. 

Nr. 651 

VAKANTIEKAMER- 19 augustus 1981 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE COM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ WAARBIJ EEN VERZOEK OM 
INVRIJHEIDSTELLING VAN DE GEINTER
NEERDE WORDT AFGEWEZEN - NIEUW STUK 
BIJ HET DOSSIER GEVOEGD OP DE DAG VAN 
DE UITSPRAAK - ADVOCAAT VAN DE GEJN
TERNEERDE NIET OP DE HOOGTE GEBRACHT 
VAN HET BESTAAN OF VAN DE INHOUD VAN 
DAT STUK- NIETIGE BESLISSING. 

DAT EEN NIEUW STUK, DAT BIJ HET DOSSIER 
IS GEVOEGD DE DAG WAAROP DE COMMISSIE 
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
HAAR BESLISS!NG HEEFT UITGESPROKEN, 
NIET VIER DAGEN VOORAF, SAMEN MET HET 
DOSSIER, TER BESCHIKKJNG IS GESTELD VAN 
DE ADVOCAAT VAN DE GEINTERNEERDE -
ADVOCAAT VAN DE GE.iNTERNEERDE NIET OP 
DE HOOGTE GEBRACHT VAN HET BESTAAN OF 
VAN DE INHOUD VAN DAT STUK- MIDDEL 
ONTV ANKELIJK. 

1" Nietig is de beslissing van de commis
sie tot bescherming van de maat
schappij, waarbij een verzoek tot 
invrijheidste}Jjng van de gei"nterneerde 
wordt afgewezen, als op de dag van de 
uitspraak _ een nieuw stuk bij het 
dossier is gevoegd en uit de stukken 
waarop het Hoi vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de advocaat op de 
hoogte is gebracht van het bestaan of 
van de inhoud van dat stuk (1). 
(Art. 28, derde lid, Wet Bescherming 
Maatschappij.) 

2" Niet nieuw is het middel hieruit 
afgeleid dat een nieuw stuk bij het 
dossier is gevoegd de dag waarop de 
commissie tot bescherming van de 
maatschappij haar beslissing heeft uit
gesproken, waarbij ze een verzoek om 
invrijheidstelling van de gei"nterneerde 
afwijst, zonder dat het vier dagen 
vooraf, samen met het dossier, ter 
beschikking is gesteld van de advocaat 
van de gei"nterneerde, als uit de stuk
ken waarop het Hoi vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de advocaat op de 
hoogte is gebracht van het bestaan of 
van de inhoud van dat stuk; derhalve 
mag zodanig middel voor het eerst 
voor het Hoi worden aangevoerd (2). 

(DELBECQ) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 4 juni 1981 gewe
zen door de commissie tot bescher
ming van de maatschappij, ingesteld 
bij de psychiatrische afdeling van 

(1) Zie Cass., 14 mei 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 585). 

(2) Zie Cass., 7 okt. 1980 (A.C., 1980-81, 
nr. 82) : impliciete beslissing. 
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de gevangenis te Vorst, waarbij I Dat uit dezelfd(i stukken niet 
eisers verzoek tot invrijheidstelling blijkt dat de advocaat van eiser va_n 
wordt afgewezen; het bestaan van dat verslag kenms 

kon hebben, zodat hij het in het 
middel aangehaald verweer voor de 
commissie had kunnen opwerpen; 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 28, derde lid, van de wet 
van 9 april 1930 tot bescherming van de 
maatschappij tegen de abnormalen en 
de gewoontemisdadigers, 

doordat bet dossier, dat vier dagen 
vooraf ter beschikking is gesteld van de 
advocaat van eiser, bet verslag nopens 
de geestestdestand en bet algemeen 
gedrag van deze laatste niet bevatte : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het verslag nopens 

·de geestestoestand en het algemeen 
gedrag van eiser, dat eerst op 
4 juni 1981, datum van de beslissing, 
werd opgemaakt en aan de commis
sie werd overgelegd, niet vier dagen 
vooraf ter beschikking is gesteld 
van de advocaat van eiser; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verniet~gt de 
bestreden beslissing; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; verwijst d~ zaak 
naar de anders samengestelde com
missie tot bescherming van de 
maatschappij, ingesteld bij d,e psy
chiatrische afdeling van de gevange
nis te Vorst. 

19 augustus 1981- Vakantiekamer
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter- Verslaggever: de h. Matthijs
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Edwig Steppe, Brussel. 
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGA VE 

A 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade ten gevolge van de respectieve 
fouten van verscheidene personen - Hoof
delijke veroordeling van de daders tot scha
devergoeding jegens de gelaedeerde - Be
slissing van de rechter dat in de onderlinge 
verhouding tussen de daders een van hen 
geen schadevergoeding· is verschuldigd -
Onwettige beslissing. 1168 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade veroorzaakt door de respectieve 
fouten van twee personen - Schade voort
vloeiend uit een ongeval dat t.a.v. het slacht
offer het kenmerk vertoont van een arbeids
ongeval - Omstandigheid zonder invloed op 
de verplichting tot volledige schadevergoe
ding,. waartoe jegens de getroffene gehouden 
is hij die noch de werkgever, noch de lastheb
ber of aangestelde van de werkgever is. 1172 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade veroorzaakt door de respectieve 
fouten van verscheidene personen - Ieder 
van hen t.a.v. de benadeelde gehouden tot 
volledige schadevergoeding. 1172 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Beslissing waarbij de benadeelde voor 
dezelfde schade tweemaal wordt vergoed -
Onwettigheid. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 1235 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
MateriiHe schade ten gevolge van blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Vergoeding -
Vaststelling van het kapitaal op basis van de 
bezoldiging van de getroffene op de dag van 
de rechterlijke uitspraak - Toepassing van 
de kapitalisatiecoefficient overeenstemmend 
met de leeftijd van de getroffene op de 
consolidatiedag - Tegenstrijdigheid. 1150 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Omvang van de schade - Vergoedende 
rente - Aanvangspunt - Onaantastbare 
beoordeling van de feitenrechter 1235 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Doding - Schade voor de rechtverkrijgen
den van het slachtoffer wegens het verlies 
van zijn bedrijfsinkomsten - Berekening 
van die schade - Grondslag - Bruto
inkomsten- Voorwaarde. 1254 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Burgerlijk Wetboek, art. 1385 - Aansprake
lijkheid van degene die zich bedient van een 
dier terwijl hij het in gebruik heeft -
Begrip. 1269 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Fout bestaande in een wanprestatie - Fout 
waardoor ook een derde is benadeeld -
Aansprakelijkheid van de dader jegens de 
benadeelde derde - Begrip. 1168 

Adoptie 
Verplichting voor de rechter om bij de 
beoordeling van de wettige redenen voor 
een adoptie aile wettige belangen in aan
merking te nemen - Intrekking van de 
toestemming. 1217 

Adoptie 
Toestemming van de ouders - Intrekking 
van de toestemming - Homologatie van de 
adoptie- Wettigheid- Vereiste. 1217 

Anatocisme 
Burgerlijk Wetboek, art. 1154 
lijke aanmaning - Begrip. 

Arbeidsongeval 

Gerechte-
1212 

Schade veroorzaakt door de respectieve 
fouten van twee personen - Schade voort
vloeiend uit een ongeval dat t.a.v. het slachtof
fer het kenmerk vertoont van een arbeidson
geval - Omstandigheid zonder invloed op de 
verplichting tot volledige schadevergoeding, 
waartoe jegens de getroffene gehouden is hij 
die noch de werkgever, noch de lasthebber of 
aangestelde van de werkgever is. 1172 

Arbeidsongeval 
Kosten Rechtsplegingsvergoeding 
Getroffene en verzekeraar vrijwillig voor de 
rechter verschenen ten einde door hem akte 
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te doen nemen van hun akkoord over de 
betaling van een dee! van de waarde van de 
rente in kanitaal - Vergoeding verschul
digd. • 1178 

Arbeidsovereenkomst 
Beeindiging om dringende redenen 
Ontslag - Ontslag niet onderworpen aan 
vormvoorscbriften. 1179 

Arbeidsovereenkomst 
Bediende - Vaststelling van de recbter dat 
de tussen partijen gesloten arbeidsov~~een
komst is beeindigd en da~ elke partlJ d1e 
beeindiging aan de andere toescbrijft -
Beslissing dat een der partijen de overeen
komst niet beeft beeindigd - Gevolg. 1182 

Arbeidsovereenkomst 
Bediende Eenzijdige beeindiging van 
een arbeidsovereenkomst voor bedienden -
Beslissing van de recbter dat die beeindi
ging wettig is, boewel zij te wijten is aan 
dwaling vanwege de partij die de overeen
komst beeft beeindigd - Geen vaststelling 
dat die dwaling. onoverkomelijk was ___:_ 
.,Onwettige beslissing. 1201 

Arbeidsovereenkomst 
Handelivertegenwoordiger 
vergoeding - Aanbrengen 
Bewij slast. 

B 

Beroepsziekte 

Uitwinnings
van clienteel -

122'1 

Arbeidsgerecht waarbij een beroep tegen 
een administratieve beslissing aanhangig is 
- Verergering van ongeschiktheid van de 
getroffene na die beslissing in aanmerking 
te nemen. 1185 

Besche~ing van de maatschappij 
Beslissing van de commissie tot bescber
ming van de maatscbappij betreffende de 
wijze van uitvoering van· de internering -
Beslissing niet vatbaar voor cassatieberoep, 

- - 1236 

Bescherming van de maatschappij 
Beslissing van de commissie tot bescber
ming van de maatscbappij waarbij een 
verzoek om invrijbeidstelling __ van de gein
terneerde wordt afgeweze11 - Nieuw stuk 
bij het dossier gevoegd op de dag van de 
uitspr.aak - Advocaat van de geinterneerde 
niet op de }loogte gebracbt van bet bestaan 
of van de inboud van dat stuk;.- Nietigc 
beslissing. · 1289 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Aanleg· Wet van 
16 mei 1900 op de kleine nalatenscbappen, 
art. 10 - Onroerende goederen .waarvan bet 
kadastraal inkomen op de dag van de 
overneming 8.000 frank _te boven gaat -
Begrip. 1249 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Bevoegdbeid van de 
vrederecbter - Bevoegdheid afhankelijk 
van bet als hoofdsom gevorderde bedrag, 
met inbegrip van de moratoire rente. 1275 

Bevoegdheid en aanleg 
Arbeidsrechtbank - Werkloosheid - Sta
king- Werkloosheidsuitkering- Beslissin
gen van het bebeerscomite van de Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening en van de 
directeur van een gewestelijk bureau van 
die dienst - KB. 2 -dec. 1963, art .. 129 -
Beslissingen die . de toekenning yan werk
loosbeid-suitkering weigeren - Betwisting 
- Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank. 

1228 

Bevoegdheid en aanleg 
Bevoegdheid - Strafzaken - Raadkamer 
die een verdachte wegens een wanbedrijf, 
onder aanneming van verzachtende omstan
digbeden, naar de bevoegde politierechtbank 
verwijst - Wanbedrijf gepleegd buiten het 
arrondissement - Verdacbte die zijn ver
blij£plaats niet beeft in het arrondissement 
en daar niet is gevonden - Raadkamer van 
dat arrondissement niet bevoegd._ 1282 

Bevoegdheid en aanleg 
· Bevoegdbeid - Strafzaken - Bescbikking 

van de raadkamer waarbij een verdacbte 
naar de correctionele recbtbank wordt ver
wezen.~ Verzet van de verdacbte gegrond 
op een· gescbil over de samenstelling van de 
raadkamer en het verslag . van de onder
zoeksrechter - Kamer van inbeschuldiging
stelling waarbij bet verzet niet ontvankelijk 
wordt verklaard, aangezien bet gescbil geen 
betrekking beeft op de bevoegdbeid van_ de 
raadkamer - Geen arrest inzake .- bevoegd
beid, in de zin van art. 416 Sv. 1195 

Bevoegdheid en aanleg 
Bevoegdbeid Strafzak~ri 
inzake bevoegdbeid - Begrip. 

Bewijs 

Gescbil 
1195 

Strafzaken - Wet 17 april 1878,- art. 16 -
Misdrijf dat geen verband boudt .met de 
uitvoering van een overeenkomst ------: Regels 
van bet burgerlijk recbt niet toepasselijk. . 

. 1142 

Bewijs 
Bewijs door gescbrift - Burgerlijke zaken 
- Onderbandse akte die een wederkerige 
overeenkomst bevat - .Origineel waarop .de 
bandtekening_ niet voorkomt van . .-c;le partij 
die bet stuk voorlegt - Gevolg. - 1204 

Bewijs --
Bewijs door gescbrift - Burgerlijke zaH:en 
- Onderbandse akte die een wederkenge 
overeei1komst .l:ievat - Akte opgemaak;t. ~n 

- zoveel origihe)en als er partijen zijri die een 
. onderscbeiden belang .bebben - Handteke
nin_g- Vormvereiste. :.1204 

Bewijs 
Bevvijs door geschrift ~ Burgedijke- zaken·-
- Pacbt- Oproeping ter-rnirJnelijkl! sc}Jill;
king - Gerecntelijk Wetboek, art .. 13:n.~-=
fr<Jces-verbaal ., op_geiT1aakt ~Qqr: __ ct;c -gr:Hfier 
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van het vredegerecht houdende vaststelling 
dat de partijen op de vermelde datum ter 
minnelijke schikking zijn opgeroepen -
Werkelijke bewijswaarde - Authentieke 
vaststelling van zodanige oproeping op de 
vermelde datum. 1273 

Bewijs 
Strafzaken - Geval waarin de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel oplegt - Rechter 
grondt zijn overtuiging op aile regelmatig 
overgelegde gegevens waarover de partijen 1 
tegenspraak hebben kunnen voeren. 1142 

Bewijs 
Strafzaken - Bewijslast - Misdrijf dat 
geen verband houdt met de uitvoering van 
een overeenkomst - Regels van het burger
lijk recht niet toepasselijk. 1142 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van 
een akte - Strafzaken - Middel ten betoge 
dat de bestreden beslissing de bewijskracht 
van een « kwaliteitsetiket , van een te koop 
aangeboden voorwerp miskent- Beslissing 
gegrond op de gezamenlijke gegevens van 
het dossier - Geen uitlegging van het stuk 
en derhalve geen miskenning van bewijs
kracht van akten. 1261 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van 
de akten - Strafzaken - Proces-verbaal 
waarin de verklaring van een getuige is 
opgenomen - Beslissing waarin aan die 
verklaring een draagwijdte wordt toegekend 
die ermee onverenigbaar is - Miskenning 
van de bewijskracht van de akten. 1159 

Bewijs 
Bewijskracht van de akten - Strafzaken -
Uitlegging, door de bestreden beslissing, van 
een eerste arrest van hetzelfde gerecht in 
dezelfde zaak - Uitlegging niet onverenig
baar met bet eerste arrest - Geen misken
ning van de bewijskracht van het eerste 
arrest. 1238 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van 
de akten - Strafzaken - Begrip. 1261 

Burgerlijke rechtsvordering 
Strafzaken - Schade ten gevolge van een 
misdrijf - Veroordeling van de dader tot 
schadevergoeding - Geen optreden van 
burgerlijke partij - Onwettige veroordeling. 

1151 

Burgerlijke rechtsvordering 
Schade aan goederen - Misdrijf « onopzet
telijk toebrengen van slagen of 
verwondingen » - Overtredingen van het 
Wegverkeersreglement- Vordering tot ver
goeding gegrond op aile misdrijven -
Onwettige veroordeling op de strafvordering 
m.b.t. een van die misdrijven - Veroorde
ling tot schadevergoeding gegrond op de 
fouten ten gevolge van andere misdrijven -
Beslissmg naar recht verantwoord. 1153 

----1 r--

c 
Cassatie 

Cassatieberoep tegen een arrest van de 
Raad van State, afdeling administratie -
Beslissing dat de vordering tot de bevoegd
heid van de Rechterlijke Macht behoort -
Uitspraak van het Hof va.n Cassatie met 
verenigde kamers. 1241 

Cassatie 
Omvang - Burgerlijke zaken - Vernieti
ging van een beslissing - Dientengevolge 
vernietiging van de beslissing die enkel het 
gevolg is van de eerste beslissing. 1210 

Cassatie 
Omvang - Burgerlijke zaken - Vernieti
ging van een beslissing - Gevolg t.a.v. de 
beslissing die eruit voortvloeit. 1266 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Voorziening van 
het openbaar ministerie tegen de beklaagde 
en de voor deze burgerrechtelijk aansprake
lijke partij - Vernietiging van de beslissing 
waarbij de beklaagde wordt veroordeeld -
Die vernietiging brengt vernietiging mede 
van het beschikkende gedeelte t.a.v. de voor 
de geldboete en de kosten op de strafvorde
ring burgerrechtelijk aansprakelijke partij. 

1234 

Cassatie 
Omvang Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvorderingen - Beslissing waarbij aile 
aansprakelijkheid voor een aan een derde 
veroorzaakt ongeval ten laste van een 
beklaagde wordt gelegd, met uitsluiting van 
de andere beklaagde - Vernietiging van de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering 
van de eerste beklaagde tegen de tweede 
beklaagde - Beslissing tot vrijspraak van 
de tweede beklaagde en tot afwijzing van de 
burgerlijke rechtsvordering van een derde 
tegen deze beklaagde ook onwettig - Onbe
perkte voorziening van de eerste beklaagde 
- Vernietiging van de bes!issing tot veroor
deling van die beklaagde strekt zich uit tot 
de beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring van de derde tegen de tweede 
beklaagde - Grens. 1134 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat het Hof zou 
verplichten tot een onderzoek van feiten 
waarvoor het niet bevoegd is - Niet ontvan
kelijk middel. 1137 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat het Hof zou 
verplichten tot een onderzoek van feiten -
Niet ontvankelijk middel. 1147 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Schending van de rechten van 
de verdediging - Onnauwkeurig middel -
Niet ontvankelijk middel. 1137 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel waarin aan de rechter 
wordt verweten dat h1j een op vage redenen 
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gegronde beslissing heeft gewezen - Beslis
sing waarin wordt gezegd dat er twijfel 
bestaat over feitelijke gegevens Middel 
dat feitelijke grondslag mist. 1147 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel ten betoge dat een 
beslissing een overweging bevat die daarin 
niet voorkomt - Middel dat feitelijke 
grondslag mist. 1164 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel ten betoge dat op een 
conclusie niet is geantwoord - Geen con
clusie - Gemis aan feitelijke grondslag. 

1164 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel gegrond op schending, 
door het bestreden arrest, van het gezag van 
gewijsde van een eerste beslissing van 
hetzelfde gerecht in dezelfde zaak - Middel 
gegrond op een onjuiste uitlegging van de 
beslissing waarvan het gezag van gewijsde 
wordt aangevoerd - Middel dat feitelijke 
grondslag mist. 1238 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Nieuw middel -
Middel dat, ook al is het gegrond op 
wettelijke bepalingen of op een algemeen 
rechtsbeginsel die noch de openbare orde 
raken, noch dwingend zijn, kritiek oefent op 
een reden die de rechter opgeeft ter verant
woording van zijn beslissing - In beginsel 
geen nieuw middel. 1179 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel niet ontvanke
lijk omdat het het Hof zou nopen tot het 
onderzoek van feitelijke gegevens - Begrip. 

1223 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat kritiek oefent op 
de regelmatigheid van de dagvaarding voor 
de feitenrechter - Middel niet voorgelegd 
aan de feitenrechter - Eiser die zich over 
de grond van de zaak heeft verdedigd -
Niet ontvankelijk middel. 1136 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat kritiek oefent op 
de regelmatigheid van de dagvaarding voor 
de feitenrechter - Middel niet voorgelegd 
aan de feitenrechter - Beklaagde vertegen
woordigd door zijn raadsman die zijn verde
diging over de grond van de zaak heeft 
voorgedragen - Niet ontvankelijk middel. 

1137 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Miskenning van het recht van 
verdediging - Middel hieruit afgeleid dat 
een stuk niet bij het dossier is gevoegd -
Middel voor het eerst voor het hof aange
voerd - Niet ontvankelijk middel. 1261 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat kritiek oe[ent op 
de regelmatigheid van de betekening van de 
dagvaarding - Middel niet aan de feiten
rechter voorgelegd - Niet ontvankelijk mid
del. 1288 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Bescherming van de maat
schappij - Nieuw middel - Middel hieruit 
afgeleid dat een nieuw stuk, dat bij het 
dossier is gevoegd de dag waarop de com
missie tot bescherming van de maatschappij 
haar beslissing heeft uitgesproken, niet vier 
dagen vooraf, samen met het dossier, ter 
beschikking is gesteld van de advocaat van 
de ge1nterneerde - Advocaat van de ge1n
terneerde niet op de hoogte gebracht van 
het bestaan of van de inhoud van dat stuk 
- Middel ontvankelijk. 1289 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Elm enkele 
straf uitgesproken wegens verscheidene 
misdrijven - Middel dat enkel betrekking 
heeft op een van die misdrijven - Straf 
wettelijk verantwoord door een ander mis
drijf - Niet ontvankelijk middel. 1136 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel gegrond op een 
rechtsdwaling van de rechter - Dwaling 
waaruit de rechter geen gevolg afleidt waar
door de eiser had kunnen benadeeld zijn -
Middel zonder belang. 1147 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel ten betoge dat het hof 
van beroep ten onrechte oordeelt dat de 
beklaagde in hoger beroep is gekomen tegen 
aile strafrechtelijke beschikkingen van het 
beroepen vonnis, hoewel zijn voorziening 
beperkt was tot de veroordeling wegens een 
enkele telastlegging - Hoger beroep van 
het openbaar ministerie waardoor alle straf
rechtelijke beschikkingen van het vonnis 
voor het hof van beroep worden gebracht -
Middel niet ontvankelijk bij gebreke van 
belang. 1162 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering
Grond van niet-ontvankelijkheid hieruit 
afgeleid dat het middel slechts enkele motie
ven betreffende de niet-ontvankelijkheid 
van de dagvaarding bekritiseert, terwijl de 
niet gekritiseerde redenen de beslissing 
naar recht verantwoorden - Niet gekriti
seerde redenen op dezelfde considerans 
gegrond als de gekritiseerde redenen -
Grand van niet-ontvankelijkheid niet aan
neembaar. 1238 

D 

Deelneming aan misdrijven 
Noodzakelijke deelneming aan een misdrijf 
- Vaststelling van gegevens die wijzen op 
zodarlige deelneming - Veroordeling naar 
recht verantwoord. 1196 

Deskundigenonderzoek 
Burgerlijke zaken- Deskundigenonderzoek 
ter uitvoering van een door een onbevoegde 
rechter gewezen vonnis - Geen nietig 
deskundigenonderzoek 1155 
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Dienstplicht 

Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grond - Kostwinner van het gezin -
Inkomsten die in aanmerking mogen geno
men worden - Vermoedelijke inkomsten 
van het lopend jaar - Lopend jaar -
Begrip. 1188 

Dienstplicht 
Uitstel en vrij!ating van dienst op morele 
grond - Vereisten van de artt. 12, § 1, 
4°, en 17, § 3, Dienstplichtwet door de 
ingeschrevene aangevoerd - Vereiste waar
aan moet voldaan zijn in de loop van de 
termijn voor de indiening van de aan"raag. 

1284 

E 

Echtscheiding, scheiding van tafel en 
bed 
Echtscheiding door onder!inge toestemming 
- Respectieve bijdrage van de gescheiden 
echtgenoten in het onderhoud en de opvoe
ding van de gemeenschappelijke kinderen 
- Overeenkomst - Gevolg m.b.t. het aan
deel van ieder van de ouders. 1173 

Echtscheiding, scheiding van tafel en 
bed 
Echtscheiding door onderlinge toestemming 
- Geen voorafgaande overeenkomst van de 
echtgenoten over de bijdrage van ieder van 
de ouders in het onderhoud en de opvoeding 
van de kinderen - Bes!issing waarbij een 
vordering om de bijdrage van ieder van de 
ouders te doen vaststellen, wordt afgewezen 
- Onwettige beslissing. 1173 

Echtscheiding, scheiding van tafel en 
bed 
Echtscheiding door onderlinge toestemming 
- Voorafgaande overeenkomst van de echt
genoten - Bepaling betreffende de bijdrage 
van de echtgenoten in het onderhoud van de 
kinderen uit het huwelijk - Wijziging -
Vereiste. 1173 

Echtscheiding, scheiding van tafel en 
bed 
Burger!ijk Wetboek, art. 303- Bepaling van 
openbare orde. 1173 

F 

Fonds voor Bestaanszekerheid 
Bestuurskosten - Kosten van betaling van 
prestaties - lnhouding op de uitkeringen -
Onwettigheid. 1127 

! 

G 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Eigendommen gelegen aan openbare wegen 
of gedeelten van openbare wegen die moe
ten aangelegd, verbreed, rechtgetrokken of 
verlengd worden - Be!asting afhankelijk 
van een besluit van het college van burge
meester en schepenen waarin wordt vastge
steld dat de aankoop van gronden geeindigd 
is - Ontstentenis van zodanig besluit -
Verwerping van het bezwaar van een 
belastingplichtige door de bestendige depu
tatie - Onwettige bes!issing. 1222 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Rechtsplegingsvergoe
ding - Getroffene en verzekeraar vrijwillig 
voor de rechter verschenen ten einde door 
hem akte te doen nemen van hun akkoord 
over de betaling van een dee! van de waarde 
van de rente in kapitaal - Vergoeding 
verschuldigd. 1178 

Gerechtskosten 
StrafzakPn - Kosten veroorzaakt door een 
procedure waarvan de nietigheid is uitge
sproken - Beklaagde in die kosten veroor
deeld - Onwettige veroordeling. 1194 

H 

Heling 
Bestanddelen van het misdrijf - Bezit -
Mededader. 1196 

Hof van assisen 
Arrest van verwijzing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling - . Cassatieberoep 
van de beschuldigde binnen tien vrije dagen 
na betekening van dat arrest - Onderzoek 
door het Hof. 1280 

Hof van assisen 
Verwijzing door de kamer van inbeschuldi
gingstelling Cassatieberoep van de 
beschuldigde binnen tien vrije dagen na de 
betekening van dat arrest - Onderzoek 
door het Hof. 1287 

Hoger beroep 
Burger!ijke zaken - Onsplitsbaar geschil -
Gerechte!ijk Wetboek, art. 1053, tweede lid 
- Draagwijdte. 1215 

Hoger beroep 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Incidenteel hoger beroep - Rechtsvordering 
van een burgerlijke partij door de eerste 
rechter niet ontvanke!ijk verklaard - Hoger 
beroep van het openbaar ministerie, van de 
beklaagde en van andere burger!ijke par
tijen - Incidenteel boger beroep van die 
burgerlijke partij tegen de beklaagde - Niet 
ontvanke!ijk cassatieberoep. 1151 
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Hoger beroep 

Strafzaken - Beperkt boger beroep van de 
beklaagde - Hoger beroep van bet open
baar rninisterie - Middel ten betoge dat bet 
hof van beroep ten onrechte oordeelt dat de 
beklaagde in boger beroep was gekornen 
tegen alle strafrechtelijke beschikkingen van 
het beroepen vonnis - Middel niet ontvan
kelijk bij gebreke van belang. 1162 

Hoger beroep 
Strafzaken - Vertegenwoordiging van de 
partijen - Wetboek van Strafvordering, 
art. 185, § 2, tweede lid - Bevoegdheid van 
de rechtbank om steeds de vertegenwoordi
ging toe te staan van de beklaagde die 
bewijst dat hij onrnogelijk in persoon kan 
verschijnen - Bepaling toepasselijk in 
hoger beroep krachtens artikel 211 van 
voormeld wetboek. 1137 

Huur van goederen 
Pacht - Opzegging door de verpachter 

Pachtovereenkomst betreffende bouw
gronden of voor industriele doeleinden 
bestemde gronden- Art. 6, 1", Pachtwet
Bepaling die krachtens de overgangsbepa
lingen van art. IV toepasselijk is op alle bij 
haar inwerkingtreding lopende of verlengde 
pachtovereenkomsten. 1176 

Huur van goederen 
Pacht - Verzoek van de verpachter tot 
geldigverklaring van de opzegging- Oproe
ping ter minnelijke schikking - Gerechte
lijk Wetboek, art. 1345 - Proces-verbaal 
opgemaakt door de griffier van het vredege
recht houdende vaststelling van een schrif
telijk of mondeling verzoek tot oproeping ter 
minnelijke schikking op de vermelde datum 
- Proces-verbaal deel van het dossier van 
de rechtspleging bedoeld in art. 721 Ger.W. 

1273 

Huur van goederen 
Pacht - Verzoek van de verpachter tot 
geldigverklaring van de opzegging - Ver
zoek in te dienen binnen drie maanden na 
de opzegging - Burgerlijk Wetboek, regels 
inzake pacht, art. 12-4 - Oproeping ter 
minnelijke schikking voorgeschreven bij 
art. 1345 Ger.W. - Wat de termijn betreft, 
heeft de oproeping dezelfde gevolgen als de 
gerechtelijke dagvaarding - Proces-verbaal 
opgemaakt door de griffier van het vredege
recht houdende vaststelling van een schrif
telijk of mondeling verzoek tot oproeping ter 
minnelijke schikking op de vermelde datum 
- Beslissing dat niet blijkt dat de partijen 
op die datum ter minnelijke schikking zijn 
opgeroepen - Miskenning van de wettelijke 
bewijswaarde van het proces-verbaal. 1273 

Huur van goederen 
Pacht - Voorkooprecht - Recht van de 
pachter. 1218 

Huur van goederen 
Handelshuur - Recht op huurhernieuwing 
door de huurder niet uitgeoefend - Huur
hernieuwing bij overeenkomst - Wettig
heid. 1266 

Huwelijk 
Burgerlijk Wetboek, art. 303 - Bepaling van 
openbare orde. 1173 

I 

lnkomstenbelastingen 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Vennootschapsbelas
ting - Belastingvrijdom - W.I.B., art. 8 -
Geen winstoogmerk - Begrip. 1206 

lnkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsbelasting -
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
art. 20, 2, b - Emolumenten aan een 
beheerder toegekend ter bezoldiging van 
werkelifke en vaste functies. 1207 

lnkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Belastingkrediet -
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
art. 135, tweede lid, 2" - Personen die 
werkelijke en vaste functies uitoefenen in 
een vennootschap Toekenning van 
belastingkrediet- Vereister,. 1207 

J 

Jeugdbescherming 
V ervolgingen voor de correetionele recht
bank tegen een minderjarige, die op het 
ogenblik van de feiten meer dan 16 jaar en 
minder dan 18 jaar oud was, wegens over
treding van bet Wegverkeersreglement .:..._ 
Debatten voor de correctionele rechtbank 
in raadkamer. 1199 

K 

Koop 
Vrijwaring voor uitwinning - Burgerlijk 
Wetboek, artt. 1625 tot 1640 - Vrijwaring 
voortv loeiend uit een overeenkomst tussen 
koper en verkoper met bedrieglijke misken
ning van de rechten van een derde - Geen 
vrijwaring voor uitwinning verschuldigd. 

1218 

N 

Nieuwe vordering 
Burgerlijke zaken - Uitbreiding of wijzi
ging van de bij de rechter aanhangige 
vordering - Artt. 807 en 808 Ger.W. -
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Bepalingen van toepassing op de geschillen 
over het recht op tegemoetkoming inzake 
beroepsziekten. 1185 

0 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Veroordeling met uitstel - Volledig of 
gedeeltelijk uitstel - Onaantastbare beoor
deling - Per ken. 1196 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Werknemersafgevaardigde of kandidaat bij 
de verkiezingen - Ontslag wegens drin
gende reden - Betaling van loon na de 
kennisneming van de dringende reden -
Terugvordering - Begrip. 1128 

Onteigening ten algemenen nutte 
Vergoeding toegekend « ten belope van de 
prijs die de inneming in geval van verkoop 
als bouwgrond kan opleveren » - Middel 
ten betoge dat landbouwgrond niet kan 
worden veranderd in bouwgrond dan krach
tens een besluit van de bestuursoverheid -
Middel ~dat het Hof zou nopen tot het 
onderzoek van feitelijke gegevens - Niet 
ontvankelijk middel. 1223 

Onteigening ten algemenen nutte 
Grondwet, art. 11 - Billijke vergoeding aan 
de onteigende verschuldigd - Begrip. 1270 

Overeenkomst 
Verbintenis onder opschortende 

Rechtstoestand hangende 
waarde. 

Overeenkomst 

voorwaarde 
de voor-

1157 

Uitvoering - Dwaling bij de uitvoering van 
een overeenkomst- Gevolg- Vereiste. 

1201 

Overeenkomst 
Verbintenis onder opschortende voorwaarde 
- Ontbreken van de voorwaarde - Schade
vergoeding wegens niet-nakomen van de 
verplichtingen hangende de voorwaarde. 

1157 

Overeenkomst 
Wederkerige overeenkomst - Exceptie van 
niet-uitvoering - Vaststelling door de rech
ter dat een partij niet grovelijk is tekort 
gekomen aan haar hoofdverplichtingen -
Afwijzing van de exceptie naar recht verant
woord - Begrip. 1190 

Overeenkomst 
Wederkerige overeenkomst - Exceptie van 
niet-uitvoering - Grove tekortkoming van 
een partij aan haar verplichtingen - Grove 
tekortkoming - Onaantastbare beoordeling 
door de rechter. 1190 

Overeenkomst 
Eenzijdige beeindiging van een overe~n
komst - Beslissing van de rechter dat die 

beeindiging wettig is, hoewel zij te wijten is 
aan dwaling vanwege de partij die de 
overeenkomst heeft beeindigd - Geen vast
stelling dat die dwaling onoverkomelijk was 
- Onwettige beslissing. 1201 

p 

Posterijen 
Regie der Posterijen - Aansprakelijkheid 
ter zake van de haar toevertrouwde diensten 
- Verlies van een aangetekende zending -
Voorwaarden. 1264 

R 

Raad van State 
Koninklijk besluit houdende nietigverkla
ring o.g.v. art. 4 K.B. van 6 juni 1972, van 
een beslissing van een agglomeratieraad 
van gemeenten, waarbij het bedrag wordt 
vastgesteld van het rustpensioen dat val
gens de raad aan een beambte van die 
agglomeratie toekwam - Betwisting door 
die agglomeratie van de wettigheid van dat 
koninklijk besluit tot nietigverklaring -
Beroep tot nietigverklaring van dat 
koninklijk besluit - Bevoegdheid van de 
Raad van State en niet van de Rechter
lijke Macht. 

1241 
Rechten van de Mens 

Strafzaken - Beslissing van het hof van 
beroep over de grond van de zaak na 
nietigverklaring van het beroepen vonnis 
wegens onregelmatigheid van een daad van 
onderzoek - Beslissing van het hof van 
beroep dat met die daad geen rekening mag 
worden gehouden - Daad van onderzoek 
niet onregelmatig - Daad van onderzoek 
waaruit gegevens blijken die voor de 
beklaagde van belang konden zijn - « Geen 
eerlijke behandeling van zijn zaak », in de 
zin van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens. 1285 

Rechterlijke macht 
Koninklijk besluit houdende nietigverkla
ring o.g.v. art. 4 K.B. van 6 juni 1972, van 
een beslissing van een agglomeratieraad van 
gemee:::J.ten, waarbij het bedrag wordt vast
gesteld van het rustpensioen dat volgens de 
raad aan een beambte van die agglomeratie 
toekwam - Betwisting door die agglomera
tie van de wettigheid van dat koninklijk 
besluit tot nietigverklaring - Beroep tot 
nietigverklaring van dat koninklijk besluit 
- Bevoegdheid van de Raad van State en 
niet van de Rechterlijke Macht. 1241 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Politierechtbank Samen
stelling verschillend volgens het proces-ver
baal van de terechtzitting en het door de 
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griffier eensluidend verklaard afschrift van 
het vonnis - Nietigheid van het vonnis. 
(Art. 779, eerste lid, Ger.W.) 1141 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Exceptie van niet-uitvoering inzake over
eenkomsten - Algemeen rechtsbeginsel. 1190 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Tegenstrijdige redenen -
Begrip. 1162 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Motiveringsverplichting -
Vormvereiste. 1238 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Tegenstrijdige redenen -
Begrip. 1238 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Verzoek om een onderzoeks
maatregel - Rechter die de redenen opgeeft 
waarom hij oordeelt voldoende te zijn inge
licht- Verwerping met redenen omkleed. 

1142 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Conclusie - Overweging in 
de vorm van een loutere onderstelling -
Geen verplichting voor de rechter erop te 
antwoorden. 1142 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering
Beslissing waarbij een vordering wordt afge
wezen zonder dat wordt geantwoord op 
middelen waarop deze is gegrond - Niet 
gemotiveerde beslissing. 1147 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Conclusie van de burgerlijke partij met een 
middel gegrond op de verklaring van een 
getuige - Beslissing waarbij de beklaagde 
wordt vrijgesproken en de rechter zich 
zonder meer onbevoegd verklaart om uit
spraak te doen op de burgerlijke rechts
vordering - Beslissing niet met redenen 
omkleed. 1160 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Conclusie welke slechts een niet gemoti
veerde bewering bevat - Beslissing waarin 
de bewering wordt tegengesproken 
Regelmatig gemotiveerde beslissing. (Art. 
97 Gw.) 1235 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Onduidelijke conclusie - Geen verplichting 
deze te beantwoorden. (Art. 97 Gw.) 1235 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Vonnisgerecht dat van een 
misdrijf kennis neemt door een beschikking 
van de raadkamer - Politierechtbank die 
zich « ratione loci • onbevoegd verklaart -
Misdrijf gepleegd buiten het arrondissement 
- Beklaagde die zijn verblijfplaats niet in 
het arrondissement heeft en daar niet is 
gevonden - Regeling van rechtsgebied -
Vernietiging van de beschikking - Verwij
zing van de zaak naar de bevoegde procu
reur des Konings. 1282 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking van de raadka
mer tot verwijzing van de verdachten naar 
de correctionele rechtbank wegens misda
den, zonder opgave van verzachtende 
omstandigheden, en wegens wanbedrijven 
- Vonnisgerecht dat vaststelt dat de mis
drijven samenhangend zijn en zich onbe
voegd verklaart voor de zaak in haar geheel 
- Beslissingen met kracht van gewijsde -
Regeling van rechtsgebied - Beslissing 
waarbij het gerecht zich onbevoegd ver
klaart, verantwoord lijkend - Vernietiging 
van de beschikking - Verwijzing naar de 
kamer van inbeschuldigingstelling. 1261 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking van de raadka
mer waarbij een verdachte naar de correc
tionele rechtbank wordt verwezen wegens 
een mlsdaad en wanbedrijven - Vonnisge
recht <l!at zich voor de hele zaak onbevoegd 
verklaart op grond dat de beschikking van 
de raadkamer voor de misdaad geen ver
zachtende omstandigheden opgeeft en er 
tussen de misdaad en de wanbedrijven 
eendaadse samenloop lijkt te bestaan -
Beslissingen in kracht van gewijsde gegaan 
- Toezicht van het Hof - Vaststelling van 
het Hof dat de beschikking van de raadka
mer voor de misdaad geen verzachtende 
omstandigheden aangeeft en dat er tussen 
de misdaad en de wanbedrijven eendaadse 
samenloop lijkt te bestaan - Vernietiging 
van de beschikking - Verwijzing naar de 
kamer van inbeschuldigingstelling. 1280 

Registratie (Recht van) 
Prijsbewimpeling- Begrip. 1224 

Rust- en overlevingspensioen 
Werknemers - K.B. 21 dec. 1967, art. 32ter, 
derde lid - Rechtsgrond. 1132 

s 

Sociale zekerheid 
Zelfstandigen - Bijdrageplicht - Zelfstan
dige activiteit in Nederland en Belgie. 1131 

Sociale zel•erheid 
Zelfstandigen - Toepassingsgebied - Hel
per - Toevallige bezigheid - Begrip. 1231 

T 

Taalgebruik 
Strafzaken - Rechtscollege in hoger oeroep 
- Verplicht gebruik van de taal waarin de 
bestreden beslissing is gesteld. 1257 

Taalgebruik 
Strafzaken - Gelijk aantal beklaagden die 
zich van verschillende talen bedienen - Art. 
21 Taalwet Gerechtszaken 15 juni 1935 -
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Geen met redenen oml:lede beslissing -
Beklaagden niet ontvankelijk om zich in 
hoger beroep op nietigheid te beroepen. 1257 

Tussenkomst 
Burgerlijke zaken Cassatiegeding 
Vordering van de eiser tot bindendverkla
ring van het arrest - Ontvankelijke vorde
ring- Vereiste. 1210 

Tussenkomst 
Burgerlijke zaken Cassatiegeding 
Oproeping tot bindendverklaring van het 
arrest vanwege een partij die zelf onregel
matig tot bindendverklaring is opgeroepen 
- Ontvankelijkheid. 1224 

Tussenkomst 
Burgerlijke zaken Cassatiegeding 
Oproeping tot bindendverklaring van het 
arrest door de verweerder - Termijn. 1224 

u 

Uitlevering 
Advies van de kamer van inbeschuldiging
stelling - Cassatieberoep niet ontvankelijk. 

1281 

v 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Valsheid in geschriften - Strafwetboek, 
art. 196 - Vervalsing- Begrip. 1261 

Verbintenis 
Opschortende voorwaarde - Ontbreken van 
de voorwaarde - Schadevergoeding wegens 
niet-nakomen van verplichtingen hangende 
de voorwaarde. 1157 

Verbintenis 
Opschortende voorwaarde - Rechtstoestand 
hangende de voorwaarde. 1157 

Verbintenis 
Burgerlijk Wetboek, art. 1153 - Geldschuld 
- Begrip - Niet toepasselijk op schadever
goeding wegens niet-uitvoering van een 
contractuele verbintenis. 1212 

Verbintenis 
Rechtverkrijgenden onder algemene titel -
Handeling van hun rechtsvoorganger -
Verplichting tot inachtneming van die han
deling - Beperking. 1218 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Overtreding 
omschreven door een bijzondere wet -
Termijn. 1234 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Overtreding 
van art. 7 K.B. 1 april 1960 betreffende het 
houden van de bevolkingsregisters - Verja
ringstermijn. 1234 

Verjaring 
Strafzaken - Stuiting van de verjaring 
Daad van onderzoek - Begrip. 1167 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting van 
de verjaring - Kantschrift uitgaande van de 
po!itiecommissaris die de procureur des 
Konings bijstaat in de uitoefening van zijn 
ambt bij de politierechtbank en strekkende 
om na te gaan of de benadeelde werd 
vergoed - Proces-verbaal van het verhoor 
van de benadeelde - Verjaringsstuitende 
handeling. 1279 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Uitstel van de uitvoering van de straf -
Maatregel die enkel bij een met redenen 
omklede beslissing kan worden bevolen -
Met redenen omklede beslissing - Be grip. 

1196 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Volledig of gedeeltelijk uitstel- Onaantast
bare beoordeling - Grenzen. 1196 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken Beklaagde veroordeeld 
wegens verscheidene telastleggingen - Cas
satieberoep van het openbaar ministerie 
beperkt tot de veroordeling wegens een 
enkele telastlegging - Vernietiging van de 
beslissing desaangaande op de strafvorde
ring wegens verjaring van die vordering -
Vernietiging, zonder verwijzing, van de be
slissing betreffende de bedoelde telastlegging, 
mede t.a.v. de voor de geldboete burgerrechte
lijk aansprakelijke partij - Vernietiging met 
verwijzing wat betreft de veroordeling in de 
kosten, daar deze niet noodzakelijk ten laste 
behoeven te komen van de Staat. 

12:14 

Verzekering 
Verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen - Wet 1 juli 1956, 
art. 2, § 1 - Terrein dat toegankelijk is voor 
een zeker aantal personen die het recht 
hebben er te komen- Begrip. 1142 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Dossier van de rechts
pleging - Gerechtelijk Wetboek, art. 721 -
Rechtspleging inzake pacht - Oproeping ter 
minnelijke schikking - Gerechtelijk Wet
hoek, art. 1345 - Proces-verbaal opgemaakt 
door de griffier van het vredegerecht hou
dende vaststelling van een schriftelijk of 
mondeling verzoek tot oproeping ter minne
lijke schikking op de vermelde datum -
Proces-verbaal dee! van het dossier van de 
rechtspleging. 1273 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Vertegenwoordiging van de 
beklaagde - Onmogelijkheid om persoon
lijk te verschijnen - Onaantastbare beoor
deling door de feitenrechter. 1137 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Vonnis van de politierecht
bank door nietigheid aangetast - Vonnis in 
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hoger beroep van de correctionele rechtbank 
dat die nietigheid overneemt Nietigheid 
van dit vonnis. 1141 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Vonnis van de politierecht
bank nietig omdat de debatten niet in 
openbare terechtzitting hebben plaatsgehad 
- Nietigheid door de correctionele recht-· 
bank overgenomen - Nietigheid van het 
vonnis in hoger beroep. 1199 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Vervolgingen voor de politie
rechtbank gezamenlijk tegen een meerderja
rige beklaagde en een minderjarige 
beklaagde van meer dan 16 jaar en minder 
dan 18 jaar iiud - Art. 36bis Jeugdbescher
mingswet - Debatten in raadkamer -
Regel niet van toepassing op meerderjari
gen, zelfs indien terzelfder tijd vervolgingen 
tegen een minderjarige tussen 16 en 18 jaar 
oud zijn ingesteld. 1199 

Voorlopige hechtenis 
Wet Voorlopige Hechtenis, artt. 2 en 4 -
Bevel tot aanhouding zonder opgave va-:1 de 
omstandigheden waarvan de wettigheid 
afhangt - Bevoegdheid van het onderzoeks
gerecht om de ontbrekende redenen aan te 
vullen. 1237 

Voorziening in cassatie 
Beslissing waartegen cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Burgerlijke zaken -
Beslissing van de vrederechter inzake kleine 
nalatenschappen - Kadastraal inkomen van 
aile onroerende goederen waarvan het 
kadastraal inkomen op de dag van de 
overneming 8.000 frank te boven gaat -
Hoger beroep toegelaten Cassatieberoep 
niet ontvankelijk. 1249 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Dienstplicht - Beslissing van de 
herkeuringsraad waarbij een onderzoeks
maatregel wordt bevolen - Cassatieberoep 
niet ontvankelijk v66r de eindbeslissing. 

1287 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Dienstplichtzaken - Aangetekend 
schrijven aan de proV1nc1egouverneur 
gericht, waarin de eiser verklaart hoger 
beroep in te stellen tegen de beslissing van 
de herkeuringsraad dat hij definitief onge
schikt wordt bevonden - Geen cassatiebe
roep. 1287 

Voorziening in cassatie 

Voorziening in cassatie 1 

Termijn - Jeugdbescherming - Arrest van 
de jeugdkamer van een hof van beroep, 
waarbij een zaak naar het openbaar minis
terie wordt verwezen met het oog op 
vervolging voor het bevoegde gerecht, als 
daartoe grond bestaat, en waarbij de kosten 
worden aangehouden Jeugdbescher
mingswet, art. 38 - Geen eindbeslissing, in 
de zin van art. 416 Sv. en geen uitspraak 
inzake een bevoegdheidsgeschil - Cassatie
beroep tegen die beslissing - Niet ontvan
kelijk cassatieberoep. 1281 

Vorm - Directe gemeentebelastingen -
Beslissing van de bestendige deputatie -
Betekening van de verklaring van voorzie
ning - Vormvoorschrift op straffe van 
verval. 1221 

Voorziening in cassatie 
Personen tegen wie cassatieberoep kan wor
den ingesteld - Burgerlijke zaken - Voor
ziening gericht tegen aile bij de zaak in 
hoger beroep betrokken partijen - Middel 
dat niet strekt tot vernietiging van de 
bes!issing betreffende de tegen een van de 
partijen ingestelde rechtsvordering - Voor
ziening niet ontvankelijk t.a.v. deze partij -
Vereisten. 1155 

Voorziening in cassatie 
Personen tegen wie cassatieberoep kan wor
den ingesteld - Burgerlijke zaken - Geen 
aanvoering van een middel door de eiser 
tegen een beslissing in zoverre zij betrek
king heeft op een verweerder - Eventuele 
vernietiging van de beslissing zonder gevolg 
t.a.v. die verweerder - Niet ontvankelijk 
cassatieberoep. 1172 

Voorziening in cassatie 
Termijn- Jeugdbescherming- Arrest van 
de jeugdkamer van een hof van beroep 
waarbij wordt beslist dat de zaak m.b.t. 
bepaalde als misdrijf omschreven feiten uit 
handen wordt gegeven en dat zij, wat de 
andere feiten betreft, naar het openbaar 
ministerie wordt verwezen om, indien daar
toe grond bestaat, het strafrechtelijk voor
onderzoek te vervolledigen - Voorberei
dende beslissing van onderzoek, in de zin 
van art. 416 Sv. - Geen uitspraak over een 
geschil inzake bevoegdheid - Cassatiebe
roep tegen die beslissing - Niet ontvanke
Jijk cassatieberoep. 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan 

Voorziening in cassatie worden ingesteld - Strafzaken - Bescher-
Personen bevoegd om zich in cassatie te ming van de maatschappij - Beslissing 
voorzien en tegen wie cassatieberoep kan waarbij de voorzitter van de commissie tot 
worden ingesteld - Burgerlijke zaken - bescherming van de maatschappij afwijzend 
Geen geding voor de feitenrechter tussen de beschikt op een verzoek van de geinter-
eiser en een verweerder noch veroordeling neerde om voortijdig te verschijnen voor de 
ten laste van de eiser ten voordele van die comrnissie tot bescherming van de maat-
verweerder - Niet ontvankelijk cassatiebe- sch!jppij - Cassatieberoep - Niet ontvan-
roep. 1210 l ke!ijk cassatieberoep. 

Voorzien!ng in cassatie . Voorziening in cassatie 
BurgerhJke zaken- Memone van antwoord Beslissingen waartegen cassatieberoep kan 
- Vorm. 1212 worden ingesteld - Strafzaken - Kamer 
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van inbeschuldigingstelling - Advies inzakc 
uitlevering - Cassatieberoep niet ontvanke
~k 1~1 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Strafzaken - Burger
!ijke rechtsvordering - Cassatieberoep is 
maar een keer toegelaten - Uitzonderingen. 

ll60 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Arrest van de kamer van 
inbeschuldigingste!ling waarbij wordt bes!ist 
dat de voorlopige hechtenis wordt gehand
haafd - Latere invrijheidste!ling - Voor
ziening van de beklaagde zonder bestaans
reden. 1160 

Voorziening in cassatie 
Beslissing waartegen cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Strafzaken - Bescher
ming van de maatschappij - Cassatieberoep 
tegen een beslissing van een commissie tot 
bescherming van de maatschappij, hoewel 
op de daarin vermelde datum t.a.v. eiser 
geen bes!issing is gewezen - Niet ontvan
ke!ijk cassatieberoep. 1281 

Voorziening in cassatie 
Afstand - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Opeenvolgende cassatieberoe
pen van de beklaagde - Afstand van het 
eerste cassatieberoep « voor zover het Hof 
zou beslissen dat die voorziening niet 
vo!stond »- Geen geldige afstand. 1160 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Tuchtzaken - Voorziening tegen 
een beslissing van de raad van beroep van 
de Orde van Geneesheren - Voorziening 
ingesteld zonder de medewerking van een 
advocaat bij het Hof van Cassatie - Niet
ontvankelijkheid. 1268 

Voorziening in cassatie 
Arrest van de Raad van State, afdeling 
administratie - Bes!issing dat de vordering 
tot de bevoegdheid van de Rechter!ijke 
Macht behoort - Uitspraak van het Hof van 
Cassatie met verenigde kamers. 1241 

w 
Negverkeer 

Wegverkeerswet - Overtreding van art. 32 
(wet 9 juli 1976, art. 12) Toepassingsge-
bied. ll92 

1\!egverkeer 
Vluchtmisdrijf - Begrip. 

.vegverkeer 
Wegverkeersreglement 
2.12 en 8.1 - Bestuurder 
- Begrip. 

1257 

dec. 1975, artt. 
van een voertuig 

1278 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, art. 10.2 
- P!otseling remmen - Overtreding -
Vereiste. ll64 

Wegverkeer 
Richtingsverandering Bestuurder die 
naar links wil afslaan - Witte doorlopende 
streep - Verbod om de doorlopende streep 
te overschrijden - Wegverkeersreglement 
1 dec. 1975, artt. l!i en 72.2 - Tijdelijke 
afwijking bepaald bij art. 85.15 van hetzelfde 
reglement, gew. bij art. 1 K.B. 14 dec. 
1979 - In afwijking van art. 85.15 mag de 
bestuurder, die links wil afslaan, tot op 
1 januari 1981 de doorlopende witte streep 
overschrijden. ll47 

Wegverkeer 
Verbod om voertuigen op de openbare weg 
ten toon te stellen voor verkoop of verhuring 
- Art. 25.2 Wegverkeersreglement - Ver
volging wegens overtreding van die bepaling 
- Beslissing van vrijspraak op grond dat de 
beklaagde de retributie heeft betaald die is 
ingesteld door een gemeentereglement op 
het gebruik van het openbaar domein en 
van de zones tussen de bouwlijn en de 
rooilijn wanneer deze niet samenvallen, voor 
het uitstallen van goederen en het p!aatsen 
van voorwerpen - Vonnis dat enerzijds 
vaststelt dat de gemeente door die belasting
verordening geen aanvu!lend reglement op 
het wegverkeer heeft ingevoerd en, ander
zijds, niet vaststelt dat die verordening werd 
genomen op grond van de decreten van 
14 dec. 1789, 22 dec. 1789 en 16 en 24 aug. 
1790 om tijdelijke, toevallige toestanden te 
regelen - Beslissing van vrijspraak niet 
wettelijk verantwom:d. 1138 

Werkloosheid 
Staking- Werkloosheidsuitkering- Voor
waarde. 

1228 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - Abnor
maal aanhouden of terugkeren van de 
werkloosheid - Koninklijk besluit van 
20 dec. 1963, art. 143 - Ontzegging of 
beperking van de werkloosheidsuitkeringen. 

1276 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkeringen - Pas
sende dienstbetrekking - Bedrijfsinkomen 
van een dienstbetrekking - Dienstbetrek
king waaraan geen dagelijkse prestaties met 
volle dagtaak zijn verbonden - Criteria om 
een dienstbetrekking a!s passend te 
beschouwen. 1277 

W etten, decreten, besluiten 
Rust- en overlevingspensioen werknemers 
- K.B. 21 dec. 1967, art. 32ter, derde lid -
Rechtsgrond. 1132 
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INHOUD VAN DE ARRESTEN 

A 

AANMATIGING VAN AMBTEN, 
TITELS OF NAAM 

Titel van advocaat - Strafwetboek, 
art. 227ter - Zedelijk bestanddeel van 
het misdrijf. 

Het bij art. 227ter Sw. bepaalde mis" 
drijf vereist, bij degene die zich in het 
openbaar de titel van advocaat aanma
tigt, het bijzonder opzet te doen of te 
Iaten geloven dat hij die titel bezit, 
terWijl hij er geen recht op heeft. 

12 mei 1981 1044 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST 

HOOFDSTUK I. - Daad 
Afdeling 1. - Fout in 't algemeen. 
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Afdeling 3. - Opzet. 
Afdeling 4. - Misdrijf. 

HOOFDSTUK II. - Oorzaak 
A£deling 1. - Begrip - Beoordeling 

door de rechter. 
Mdeling 2. -:- (On)middellijke oorzaak. 
Afdeling 3 . .:...._ Overmacht. 

HOOFDSTUK III. - Herstelplicht 
Afdeling 1. - Dader (voor eigen daad). 
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Afdeling 6. ___:. Onderwijzers. 
Afdeling 7. - Krankzinnigen. 
Afdeling 8. - Rechtspersonen. 
Afdeling 9. - Staat en overheid. 

HOOFDSTUK iV. -Schade 
Afdeling 1. - Begrip - Onderscheiding 

van vormen. 
Afdeling 2. - Beoordelingsbevoegdheid 

- Raming, peildatum. 
Afdeling 3. - Materiele schade - Ele

menten en grootte. 

Afdeling 4. - Morele schade - Elemen
ten en grootte 

Afdeling 5. - Billijkheid (krankzin-
nigen). 

Afdeling 6. - Rente. 
Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK V. - Overeenkomsten en 
reg res 

Afdeling 1. Verzekering 
lndeplaatsstelling. 

Afdeling 2.- Bedingen van uitsluiting 
Afdeling 3. - Regres. 
HOOFDSTUK VI. - Bijzondere aan-

sprakelijkheid 
Afdeling 1. _: Voor zaken. 
Afdeling 2.- Voor gebouwen. 
Afdeling 3. - Voor dieren. 
Afdeling 4.- Burenhinder. 
Afdeling 5.- Wegverkeer. 
Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK VII. - Samenloop van 
aansprakehjkheid van verschillende 
aard 

Afdeling 1. - Enkelvoudige en complexe 
aansprakelijkheid. 

Afdeling 2. - Aansprakelijkheid uit en 
buiten overeenkomst. 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei {!.P.R.; 
aard van de wet enz.} 

HOOFDSTUK I 
DAAD 

Afdeling 1. - Fout in 't algemeen. 

1. Aansprakelijkheid van de 
gerechtsdeurwaarder wegens Iauten 
begqan bij de uitvoering van een rech
terlijke beslissing - Begrip. 

De gerechtsdeurwaarder, die wettig 
gemachtigd is voor de tenuitvoerlegging 
van een rechterlijke beslissing, moet 
de zorgvuldigheidsnormen naleven die 
iedere voorzichtige, in dezelfde omstan
digheden geplaatste ·gerechtsdeurwaar
der in acht dient te nemen; de rechter, 
die op grond van feitelijke gegevens die 
hij verduidelijkt, vaststelt dat een ge
rechtsdeurwaarder « een buiten iedere 
verhouding kostelijke uitvoering heeft 
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benaarstigd, die zowel voortvarend als 
onverantwoord was », leidt uit die vast
stelling wettig af dat de genoemde 
gerechtsdeurwaarder een fout . heeft 
begaan die hem tot herstel van de 
schade verplicht. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

14 mei 1981 1069 
Afdeling 2. - Nalatigheid. 
Afdeling 3. - Opzet. 
Afdeling 4. - Misdrijf. 

HOOFDSTUK II 
OORZAAK 

Afdeling 1. - Begrip - Beoordeling 
door de rechter. 

2. - Wegverkeersongeval - Fouten 
van twee b1j een ongeval betrokken 
bestuurders - Geen oorzakelijk verband 
tussen de lout van een der bestuurders 
en de schade - Afwezigheid van oorza
kelijk verband niet hieruit af te leiden 
dat de eerste bestuurder, die zijn ach
terligger niet heelt gehinderlj, 
« principieel » een derde bestuurder, die 
de tweede inhaalde, niet heeft kunnen 
hinderen. 

De rechter die vaststelt dat een eerste 
bestuurder, door zijn rijbeweging; naar 
links niet tijdig aan te kondigen, een 
tweede bestuurder, zijn achterligger, niet 
heeft gehinderd, verantwoordt niet wet
telijk de beslissing dat de aansprakelijk
heid voor het ongeval geheel ligt Qij een 
derde bestuurder die, nadat hij de 
tweede bestuurder met een overdreven 
snelheid had ingehaald, tegen de wagen 
van de eerste bestuurder is gebotst, door 
de enkele considerans dat die eerste 
bestuurder zijn achterligger niet heeft 
gehinderd en dus « principieel >> de 
derde bestuurder niet heeft kunnen 
hinderen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.). 

21 oktober 1980 ·· 193 

3. - Wegverkeersongeval - Beslissing 
waarbij een bestuurder aileen aanspra
kelijk wordt verklaard voor de schade -
Geen vaststelling waaruit kan worden 
afgeleid dat de schade zich oak zou 
hebben voorgedaan zonder de lout die 
ten laste van het slachtoffer van het 
ongeval werd vastgesteld - Beslissing 
niet naar recht verantwoord. {Artt. 
1382 en 1383 B. W:) 

30 oktober 1980 235 

4. - Verkeersongeval Beslissing 
waarbij wordt vastgesteld da t een weg
gebruiker een lout heeft begaan door 
zich te bevinden op een deel van de 

openbare weg waar dit niet mocht -
Vaststelling die niet noodzakelijk het 
bestaan insluit van een oorzakelijk ver
band tussen de lout van die weggebrui
ker en de schade zoals zij zich heeft 
voorgedaan. 

12 december 1980 424 

5. - Veroordeling van de beklaagde 
tot volledige schadevergoeding jegens 
een burgerlijke partij - Cassatieberoep 
van de beklaagde - Middel ten betoge 
dat de lout van de tweede beklaagde, de 
echtgenoot van de burgerlijke pa!tif, 
heeft bijgedragen tot de schade - E1gen 
en rechtstreekse schade van de burger
lijke partij, onafhankelijk van de huwe
lijksband tussen de burgerlijke partij en 
de tweede beklaagde - Middel dat laalt 
naar recht. {Impliciet.) 

18 februari 1981 691 

6. - Wegverkeersongeval - Beslissing 
waarbij een bestuurder aileen aanspra
kelijk wordt verklaard voor de schade -
Geen vaststelling waaruit kan worden 
algeleid dat de schade zich oak zou 
hebben voorgedaan zonder de lout die 
ten laste van het slachtoffer van het 
ongeval werd vastgesteld - Beslissing 
niet naar recht verantwoord. (Artt. 
1382 en 1383 B. W.) · 

18 februari 1981 698 

7. - Oorzakelijk verband tussen, lout 
en schade - Begrip. · 

Niet naar recht verantwoord is de 
beslissing dat er geen oorzakelijk ver
band bestaat tussen de aangevoerde fout 
en de schade, op grond dat die fout 
slechts de aanleiding en niet de oorzaak 
van het ongeval is geweest, wanneer uit 
de vaststellingen van de beslissing niet 
blijkt dat de schade zonder de aange
voerde fout niettemin zou zijn ontstaan, 
zoals zij zich heeft voorgedaan. (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

26 februari 1981 727 

8. - WegverkeersongevaJ - Arrest 
waarbij zonder meer wordt beslist dat 
een aangevoerde lout wei de aanleiding 
maar niet de oorzaak van het ongeval is 
geweest - Onwettige beslissing -
Be grip. 

Niet naar recht verantwoord is de 
beslissing dat er geen oorzakelijk ver
band bestaat tussen de aange
voerde fout en de schade, op grond dat 
die fout slechts de aanleiding en niet de 
oorzaak van het ongeval is geweest, 
wanneer uit de vaststellingen van de 
beslissing niet blijkt dat de schade 
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zonder de aangevoerde fout niettemin 
zou zijn ontstaan, zoals zij zich heeft 
voorgedaan. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

26 februari 1981 727 

9. - Wegverkeersongeval - Beslissing 
waarbij een bestuurder alleen aanspra
kelijk wordt verklaard voor de schade -
Geen vaststelling waaruit kan worden 
afgeleid dat de schade zich ook zou 
hebben voorgedaan zonder de lout die 
ten Jaste van het slachtoffer van het 
ongeval is vastgesteld - Beslissing niet 
naar recht verantwoord. 

11 maart 1981 767 

10. - Wegverkeersreglement - Arrest 
waarbij een bestuurder aileen aanspra
kelijk wordt verklaard voor de schade -
Vaststelling van het arrest dat, zelfs als 
de andere bestuurder een lout had 
begaan,deze geen invloed zou gehad 
hebben op het Jitigieuze ongeval en zijn 
gevolgen - Naar recht verantwoorde 
beslissing. 

Naar recht verantwoord is het arrest, 
waarbij een bestuurder, wegens een door 
hem begane fout, alleen aansprakelijk 
wordt verklaard voor de gevolgen van 
een verkeersongeval, wanneer het vast
stelt dat zelfs indien de andere bestuur
der een fout had begaan, deze geen 
gevolg had op het litigieuze ongeval en 
de gevolgen ervan. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

31 maart 1981 864 

11. - Oorzakelijk verband tussen lout 
en schade Burgerlijk Wetboek, 
art. 1382 - Toezicht van het Hoi. 

Het Hof van Cassatie gaat na of de 
rechter, uit zijn onaantastbare vaststel
lingen van de feiten, wettig heeft kun
nen afleiden dat er een oorzakelijk 
verband, in de zin van art. 1382 B.W., 
bestaat tussen een fout en de schade. 

als zij · niet vaststelt dat de schade, zoals 
zij zich heeft voorgedaan, ook zou zijn 
veroorzaakt zonder de fout die ten laste 
van een andere bestuurder is vastge
steld. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

8 april 1981 896 

13. - Oorzakelijk verband tussen lout 
en schade - Begrip. 

De rechter die vaststelt dat de schade 
het resultaat is van de ten laste van 
eiser aangehouden misdrijven die alle
bei, zowel het ene als het andere, 
noodzakelijk de schade hebben veroor
zaakt, verantwoordt wettelijk zijn beslis
sing dat, indien eiser de bestrafte feiten 
niet had gepleegd, de schade, zoals zij 
zich heeft voorgedaan, niet zou zijn 
ontstaan. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

24 april 1981 969 

14. - Oorzaak - Werkloosheid -
Verlies van de werkloosheidsuitkeringen 
wegens het verstrekken aan de R. VA. 
van onvolledige inlichtingen - Beslis
sing waarbij de betalingsinstelling aileen 
aansprakelijk wordt verklaard en de 
door de betalingsinstelling ter vrijwaring 
opgeroepen werkgever buiten het geding 
wordt gesteld, zonder vaststelling of de 
schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, 
oak zou ontstaan zijn zonder de ten 
Jaste van de werkgever gelegde lout -
Beslissing niet naar recht verantwoord. 

11 mei 1981 1042 

15. - Beslissing waarbij een bestuur
der aileen aansprakelijk wordt verklaard 
voor de schade - Geen vaststelling 
waaruit kan worden afgeleid dat de 
schade zich oak zou hebben voorgedaan 
zonder de lout die ten Jaste van het 
slachtoffer van het ongeval is vastgesteld 
- Beslissing niet naar recht verant
woord. 

19 mei 1981 1084 
(Art. 1382 B.W.) 

8 april 1981 
Afdeling 2. - (On)middellijke oorzaak. 

896 

12. - Beslissing waarbij een bestuur
der aileen aansprakelijk wordt verklaard 
voor de schade - Geen vaststelling 
waaruit kan worden afgeleid dat de 
schade zich oak zou hebben voorgedaan 
zonder de lout die ten Jaste van het 
slachtoffer van het ongeval is vastgesteld 
- Beslissing niet naar recht verant
woord. 

Niet naar recht verantwoord is de 
beslissing, waarbij een bestuurder alleen 
aansprakelijk wordt verklaard voor de 
gevolgen van een wegverkeersongeval, 

16. - Bruusk aanzetten van een 
autobus - Fout - Dodelijke val van een 
passagier in dat voertuig - Oorzakelijk 
verband tussen lout en schade - Begrip. 

Uit zijn vaststelling dat een passagier 
van een autobus, die zich achteraan in 
dat voertuig begaf toen dat voertuig nog 
stilstond, ten gevolge van een abnormaal 
bruusk vertrek een dodelijke val deed, 
kan de rechter wettig afleiden dat de 
bestuurder van die autobus zodoende 
een fout heeft begaan, waardoor de 
schade is veroorzaakt die de opdrachtge
ver moet vergoede~. ook al stelt hij ook 



-10-

vast dat de getroffene zich, bij het 
doorschuiven in dat voertuig, nergens 
aan vastgehouden had. 

5 maart 1981 747 
Mdeling 3.- Overmacht. 

HOOFDSTUK III 
HERSTELPLICHT 

Mdeling 1. - Dader (voor eigen daad). 
Mdeling · 2. - Medeaansprakelijkheid 

van getroffene. 

17. - Onopzettelijke daad te wijten 
aan de samenlopende fouten van de 
beklaagde en het slachtoffer - Bloed
verwanten in opklimmende lijn en 
broers en zusters van het slachtoffer die 
van de beklaagde vergoeding vorderen 
van de morele schade die zij persoonlijk 
ten gevolge van het overlijden hebben 
geleden - Beklaagde tot vergoeding van 
die schade enkel gehouden in evenredig
heid met de zwaarte van zijn eigen tout. . 

1u september 1980 53 

18. - Schade geleden door een kind 
- Schade veroorzaakt door het gedrag 
van de getroffene en door de tout van 
een derde - Geen vaststelling van de 
rechter dat het kind niet de jaren des 
onderscheids heeft bereikt - Derde 
veroordeeld tot volledige vergoeding van 
de schade - Beslissing niet naar recht 
verantwoord. (Artt. 1382 en 1383 B. W.) 

30 oktober 1980 235 

19. - Schade medeveroorzaakt door 
een gebrekkige zaak en door de schuld 
van een derde of van het slachtoffer zelf 
-Begrip. 

De omstandigheid dat de schade mede 
is veroorzaakt door de fout van een 
derde of van het slachtoffer zelf, ener
zijds, en door de « daad » ·van een 
gebrekkige zaak, anderzijds, neemt niet 
weg dat de bewaarder van die zaak 
aansprakelijk is op grond van art. 1384, 
eerste lid, B.W. 

7 november 1980 271 

20. - Schade veroorzaakt door samen- : 
lopende fouten van de beklaagde en van 
de getroffene - Burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van de beklaagde jegens 
de getroffene - Gedeeltelijke aanspra
kelijkheid van de beklaagde. 

6 januari 1981 482 

21. - Ongeval veroorzaakt ten gevolge 
van de fouten van de beklaagde en van 
het slachtoffer - Verdeling van de 
aansprakelijkheid Onaantastbare 
beoordeling in Ieite door de rechter. 

Wanneer de rechter vaststelt dat 
schade is veroorzaakt ten gevolge van 
fouten van de beklaagde en van het 
slachtoffer beoordeelt hij op onaantast
bare wijze in feite de ernst van de 
respectieve fouten en op grond daarvan 
ieders aansprakelijkheid voor de veroor
zaakte schade. 

27 januari 1981 570 

22. - Onopzettelijk doden te wijten 
aan de samenlopende fouten van de 
beklaagde en van het slachtoffer -
Naaste familieleden van het slachtoffer 
die van de beklaagde vergoeding vorde
ren van de door hen wegens het ongeval 
opgelopen morele en materiele schade -
Beklaagde tot vergoeding van de schade 
enkel gehouden in evenredigheid met 
zijn dee] in de aansprakelijkheid voor 
het ongeval - Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds in de plaats gesteld 
van de beklaagde in dezelfde mate tot 
vergoeding gehouden. 

10 februari 1981 643 

23. Onopzettelijk doden door 
samenlopende fouten van de beklaagde 
en van het slachtoffer - Schadevorde
hng van broers en . zusters van het 
slachtoffer - Morele schadevergoeding 
- Vergoeding in evenredigheid met het 
aandeel in de aansprakelijkheid van het 
ongeval. 

14 april 1981 942 
Mdeling 3. - Verscheidene daders 

Hoofdelijkheid. 

24. - Schade veroorzaakt door de 
respectieve fouten van verscheidene per
sonen - Ieder van hen is t.a.v. het 
slachtoffer gehouden tot volledige scha
devergoeding. 

1 oktober 1980 114 

25. - Schade veroorzaakt door de 
respectieve fouten van verscheidene per
sonen - Ieder van hen is t.a. v. de 
benadeelde gehouden tot volledige scha
devergoeding. 

9 december 1980 388 

26. - Veroordeling van de eigenaar 
van een gebouw tot vergoeding van de 
s<;hade die hij door zijn schuld aan een 
derde heeft berokkend - Verhaal van 
de eigenaar op de architect wiens tout 
die schade mede heeft veroorzaakt -
Grondslag van de vordering. 

Het verhaal van de eigenaar van een 
gebouw, die met toepassing van de artt. 
1382 en 1383 B.W. is veroordeeld tot 
vergoeding van de schade die hij door 
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zijn schuld aan een derde heeft berok
kend, op de architect wiens fout, in de 
zin van die wettelijke bepalingen, 
dezelfde schade mede heeft veroorzaakt, 
is gegrond op de quasi-delictuele aan
sprakelijkheid van de architect en niet op 
de contractuele aansprakelijkheid die 
tussen de architect en de eigenaar, als 
opdrachtgever, kan bestaan. (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

5 februari 1981 632 

27. - Schade veroorzaakt door de 
respectieve fouten van verscheidene per
sonen - Ieder van hen t.a. v. het slacht
offer. gehouden tot volledige vergoeding 
van de schade. 

11 maart 1981 767 

28 .. - Schade veroorzaakt door de 
respectieve fouten van verscheidene per
sonen - Ieder van hen t.a. v. de bena
deelde gehouden tot volledige schadever
goeding. 

25 maart 1981 834 

29. - Schade ten gevolge van de 
respectieve fouten van verscheidene per
sonen - Hoofdelijke veroordeling van 
de daders tot schadevergoeding jegens 
de gelaedeerde - Beslissing van de 
rechter dat in de onderlinge verhouding 
tussen de daders een van hen geen 
schadevergoeding is verschuldigd -
Onwettige beslissing. 

Wanneer de rechter beslist dat de 
samenlopende fouten van twee partijen 
hebben bijgedragen tot de volledige 
schade en hij hen hoofdelijk ·jegens de 
gelaedeerde veroordeelt, kan hij bij het 
beoordelen van de ernst van de respec
tieve fouten van de daders niet wettig 
beslissen dat een van hen geen schade
vergoeding is verschuldigd. 

11 juni 1981 1168 

30. - Schade veroorzaakt door de 
respectieve fouten van verscheidene per
sonen - Ieder van hen t.a. v. de bena
deelde gehouden tot volledige schadever
goeding. 

11 juni 1981 1172 

31. - Schade veroorzaakt door de 
respectieve fouten van twee personen -
Schade voortvloeiend uit een ongeval dat 
t.a. v. het slachtoffer het kenmerk ver
toont van een arbeidsongeval - Om
standigheid zonder invloed op de ver
plichting tot volledige schadevergoeding, 
waartoe jegens de getroffene gehouden 

is hij die noch de werkgever, noch de 
Jasthebber of aangestelde van de werk
gever is. 

11 juni 1981 1172 
Afdeling 4. - Ouders. 
Afdeling 5. - Meesters. 

32. - Aangestelde - Werknemer die 
in opdracht van zijn werkgever werk
zaamheden voor een derde verricht -
Aangestelde van de derde - Voorwaar
den. 

De werknemer die in opdracht van 
zijn werkgever werkzaamheden voor een 
derde verricht, handelt als aangestelde 
van deze laatste en niet van zijn werk
gever, in zoverre hij die werkzaamheden 
onder het feitelijke gezag van de derde 
uitvoert, ongeacht de wijze waarop hij 
zijn taak volbrengt en ongeacht de aard 
van de fout die hij in de uitoefening van 
zijn opdracht begaat. (Art. 1384, derde 
lid, B.W.; art. 46, § 1, 4", Arbeidsongeval
lenwet.) 

31 oktober 1980 242 

33. Aansprakelijkheid van de 
opdrachtgever - Gezagsverhouding 
Be grip. 

De gezagsverhouding die door het 
begrip « aangestelde » wordt veronder
steld, bestaat zondra iemand zijn gezag 
en toezicht op de daden van een ander in 
feite kan uitoefenen. (Art. 1384, derde lid, 
B.W.) 

24 december 1980 469 

34. Aansprakelijkheid van de 
opdrachtgever - Schade door de aan
gestelde veroorzaakt tijdens de bedie
ning - Begrip. 

. Aansprakelijkheid op grand van 
art. 1384, derde lid, B.W. kan worden 
opgelopen zodra de onrechtmatige en 
schadeverwekkende daad tijdens de 
bediening van de aangestelde wordt 
.verricht en, ook a! is het onrechtstreeks 
en occasioneel, ermee verband houdt. 
(Art. 1384, derde lid, B.W.) 

24 december 1980 469 

35.- Aansprakelijkheid van de werk
gever - Schade door de aangestelde 
veroorzaakt tijdens de bediening -
Begrip. 

Opdat schade veroorzaakt is tijdens de 
bediening van de aangestelde is niet 
vereist dat de onrechtmatige en schade
verwekkende daad tot de bediening van 
de aangestelde behoort; het is voldoende 
dat de daad verricht is tijdens deze 
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bediening en, ook al is het onrecht
streeks en occasioneel, ermee verband 
houdt. 

24 december 1980 472 

36. - Schade door de werknemer aan 
de werkgever of aan derden .veroorzaakt 
bij de uitvoering van zijn arbeidsover
eenkomst - Wet van 3 juli 1978, 
art. 18 - Werknemer enkel aansprake
Jijk voor zijn kwade trouw en grove 
schuld. 

24 december 1980 472 

37. Aansprakelijkheid van de 
opdrachtgever - Gezagsverhouding -
Be grip. 

De gezagsverhouding besloten in het 
begrip « aangestelde » bestaat zodra 
iemand zijn gezag, leiding en toezicht op 
de daden van een ander in feite kan 
uitoefenen. (Art. 1384, derde lid, B.W.) 

7 mei 1981 1024 

38. Aansprakeli)"kheid van de 
opdrachtgever - Gezagsverhouding -
Be grip. 

Wanneer de rechter vaststelt dat de 
geadresseerde yan de koopwaar, waarop 
de vervoerovereenkomst betrekking 
heeft, ingevolge art. 6 Vervoerwet, het 
recht had onderrichtingen te geven aan 
de aangestelde van de vervDerder bij de 
aflevering en toezicht uit te oefenen op 
de goede uitvoering van die onderrich
tingen, en aldus niet vaststelt dat die 
geadresseerde aan de aangestelde van de 
vervoerder ook de bevelen kon geven die 
een meester aan zijn aangestelde kon 
geven, beslist hij wettig dat er tussen de 
aangestelde van de vervoerder en de 
geadresseerde geen gezagsverhouding 
bestaat en dat laatstbedoelde geen 
meester is, in de zin van art. 1384, derde 
lid, B.W. 

7 mei 1981 1024 
Afdeling 6.- Onderwijzers. 
Afdeling 7.- Krankzinnigen. 
Afdeling 8. - Rechtspersonen. 
Afdeling 9. - Staat en overheid. 

39. - Verplichting voor de openbare 
overheid te zorgen voor de veiligheid -
lmpliceert in beginsel de verplichting 
ieder abnormaal gevaar te ondervangen 
bij de aanleg van voor het openbaar 
verkeer openstaande wegen. 

De openbare overheid moet, tenzij een 
vreemde oorzaak die haar niet kan 
worden toegerekend haar belet haar 
beveiligingsverplichting na te komen, 

door aangepaste maatregelen elk abnor
maal gevaar ondervangen bij de aanleg 
van voor het openbaar verkeer open
staande wegen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

27 november 1980 343 
40. - Aansprakelijkheid van de over

heid - Uitvaardiging en toepassing van 
een reglementering door de uitvoerende 
macht, met machtsoverschrijding -
Fout. 

19 december 1980 449 
41. - Aansprakelijkheid van de over

heid - Schade veroorzaakt ten gevolge 
van een vordering die een ambtenaar ter 
gelegenheid van de uitoefening van ?ijn 
ambt heeft genomen - Machtsover
schreiding- Vordering tot schadevergoe
ding tegen de Staat - Vordering niet 
gegrond verklaard om de enkele reden 
dat die ambtenaar bij de uitlegging van 
de wet tot vaststelling van de verorde
nende macht, een vergissing heeft 
begaan die een andere, in dezelfde 
situatie geplaatste ambtenaar ook zou 
hebben begaan - Onwettigheid -
Be grip. 

Niet naar recht verantwoord is het 
arrest dat, ter uitsluiting van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van het 
openbaar bestuur aan wie was verweten 
schade te hebben veroorzaakt doordat 
een ambtenaar ter gelegenheid van de 
uitoefening van zijn ambt, met machts
overschrijding, een verordering had 
genomen, die daarna was toegepast, de 
beslissing enkel hierop doet steunen dat 
« aannemelijk is dat die ambtenaar zich 
bevoegd achtte om de litigieuze regle
mentering · uit te vaardigen », dat zijn 
vergissing « door een andere, in dezelfde 
situatie geplaatste ambtenaar had kun
nen gepleegd zijn » en dat de door hem 
aan de wet gegeven uitlegging « hoewel 
zij in rechte verkeerd was, geen fout 
inhoudt, nu de verordening niet lichtzin
nig en niet zonder reden was genomen 
en niet het gevolg was van een gebrek 
aan beroepsgeweten •; immers, ener
zijds, is dwaling nopens de uitlegging 
van de wet geen rechtvaardigingsgrond 
tenzij zij onoverkomelijk is, anderzijds 
is het openbaar bestuur zelf, ingeval de 
eigen aansprakelijkheid van de ambte
naar wegens zodanige dwaling uitgeslo
ten wordt, niet noodzakelijk vrijgesteld 
van de aansprakelijkheid wegens die 
vergissing van een enkele persoon. 

19 december 1980 449 

42, - Overtreding van de wet van 
10 april 1841 op de buurtwegen -
Vordering van de gemeente tot betaling 
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van 'de herstelkosten veroorzaakt door 
die overtreding - Ontvankelijke vorde
ring. 

Art. 33 wet van 10 april 1841 op de 
buurtwegen bepaalt dat de herstelkosten 
veroorzaakt door een onrechtmatige 
·daad: ten laste komen van de schadever
wekk;er, zodat de vordering van de 
gemeente tot betaling van die kosten 
ontvankelijk is, ook al is de gemeente 
wettelijk verplicht zelf de grachten langs
heen de buurtwegen te onderhouden. 

17 maart 1981 782 

HOOFDSTUK IV 
SCHADE 

AfdeJing 1. - Begrip - Onderscheiding 
van vormen. 

43• - Schade - Rekenhof dat de 
rekeningen van een rekenplichtige 
tegenover de Staatskas naziet en ver
event en hem veroordeelt om het tekort 
aan te zuiveren - Het Rekenhof veroor
deelt niet tot schadeloosstelling in de zin 
van art. 1382 B. W. 

2 oktober 1980 121 

44; - Schade ten gevolge van een lout 
- Materiele schade - Morele schade -
Verschillende schade. 

Aangezien de materitHe en morele 
schade veroorzaakt door een onrechtma
tige daad verschillende schade opleve
ren, verantwoordt de rechter niet wette
lijk zijn beslissing wanneer hij, om de 
conclusie van de getroffene tot vergoe
ding van die twee schade;n te verwerpen, 
oordeelt dat het geen belang heeft na te 
gaan of er wel een fout is begaan, op 
grond dat niet is bewezen dat de getrof
fene materiele schade heeft geleden. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

27 november 1980 342 

45. - Schade ten gevolge van een lout 
- Vordering tot afzonderlijke vergoe
ding van de materiele schade en van de 
morele schade - Beslissing dat het geen 
belang heeft na te gaan of een lout is 
begaan, op grand dat geen materiele 
schade is bewezen - Beslissing niet 
wettelijk verantwoord. 

Aangezien de materiele en morele 
schade veroorzaakt door een onrechtma
tige daad verschillende schade opleve
ren, verantwoordt de rechter niet wette
lijk zijn beslissing wanneer hij, om de 
conclusie van de getroffene tot vergoe
ding van die twee schaden te verwerpen, 
oordeelt dat het geen belang heeft na te 

gaan of er wel een fout is begaan, op 
grond dat niet is bewezen dat de getrof
fene materiele schade heeft geleden. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

27 november 1980 342 

46. - Misdrijf - Doden - Recht van 
de weduwe van de getroffene op een 
rust- en overlevingspensioen - Geen 
vergoeding voor de schade ten gevolge 
van etm onrechtmatige daad - Pensioe
nen zonder invloed op de verplichting 
van de dader van het misdrijf om de 
schade te vergoeden. 

Het eigen rustpensioen van de echtge
note van de getroffene van een dodelijk 
arbeidsongeval en het overlevingspen
sioen dat haar toekomt ten gevolge van 
het overlijden van haar echtgertoot vin
den hun rechtsoorzaak niet in het mis
drijf waarvoor de beklaagde is veroor
deeld en strekken niet tot vergoeding 
van de schade die zij ten gevolge van het 
ongeval heeft opgelopen; beide pensioe
nen komen dus niet in aanmerking bij 
de berekening van het inkomenverlies 
van de echtgenote van de getroffene. 

6 januari 1981 482 

47. - Beslissing waarbij de bena
deelde voor dezelfde schade tweemaal 
wordt vergoed - Onwettigheid. {Artt. 
1382 en 1383 B. W:) 

23 juni 1981 1235 

Afdeling 2. - Beoordelingsbevoegdheid 
- Raming, peildatum. 

48. - Raming " ex aequo et bono » 
van de schade - Wettigheid - Voor
waarde. 

De door een ongeoorloofde daad 
verootzaakte schade wordt wettig ex 
aequo et bono geraamd door de rechter, 
wanneer hij de reden geeft waarom de 
door een partij voorgestelde bereke
ningswijze niet kan worden aangenomen 
en de onmogelijkheid vaststelt om het 
juiste bedrag van de schade anders te 
bepalen, bij gebrek aan vaststaande 
toetsingsgronden. (Art. 97 Gw.; 
art. 1382 B.W.) 

30 september 1980 104 

49. - Materiele schade ten gevolge 
van blijvende arbeidsongeschiktheid -
Raming van de schade op de dag van de 
uitspraak berekend op basis van de 
bezoldiging van de getroffene op die dag 
- Toepassing van de kapitalisatiecoeffi
cient voor de leeftijd van de getroffene 
op de dag van de consolidatie- Schen
ding van de artt. 1382 en 1383 B. W: 
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Om de schade ten gevolge van de 

blijvende arbeidsongeschiktheid van de 
getroffene te ramen, is het niet mogelijk 
dat de rechter zonder schending van de 
artt. 1382 en 1383 B.W. zegt dat hij 
uitgaat van de toestand van de getrof
fene op de dag.van zijn uitspraak en dat 
hij de schade berekent op basis van de 
bezoldiging van de getroffene op die dag 
en dat hij voqrts de kapitalisatiecoeffi
cient toepast .voor de leeftijd van de 
getroffene ten tijde van de consolidatie. 

21 oktober 1980 185 

50. - Raming van de schade -
Gebeurtenissen die na de fout hebben 
plaatsgehad en op die fout en de schade 
zelf geen betrekking hebben - Gege
vens die niet in aanmerking komen voor 
de beoordeling van de schade. 

Om de schade te bepalen die moet 
worden vergoed ten gevolge van een fout 
dient geen rekening te worden gehouden 
met gebeurtenissen die na de fout heb
ben plaatsgehad, op die fout en op de 
schade zelf geen betrekking hebben en 
waardoor de toestand van de benadeelde 
partij verbeterd of verergerd zou zijn; de 
materiele schade die iemand ondergaat 
door het - aan de fout van een derde te 
wijten - overlijden van zijn echtge
noot, meer bepaald door het 
daaruit volgende inkomensverlies, mag· 
derhalve door de rechter niet worden 
bepaald op grond van de enkele omstan-. 
digheid dat die persoon later is her
trouwd en daardoor een hoger inkomen 
heeft verworven dan v66r het overlijden. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

12 december 1980 424 

51. - MateriiHe schade ten gevolge 
van blijvende arbeidsongeschiktheid -
Raming van de schade - Schending van 
de artt. 1382 eh 1383 B. W. - Begrip. 

De artt. 1382 en 1383 B.W. worden 
geschonden door de rechter die aan de 
getroffene van een verkeersongeval, voor 
dezelfde periode van arbeidsongeschikt
heid, tegelijkertijd een vergoeding 
wegens tijdelijke ongeschiktheid en een 
vergoeding wegens blijvende gedeelte
lijke arbeidsongeschiktheid toekent. 

24 december 1980 467 

52. - Materiele schade ten gevolge 
van blijvende arbeidsongeschiktheid -
Raming van de schade - Schending van 
de artt. 1382 en 1383 B. W. - Begrip. 

De artt. 1382 en 1383 B.W. worden 
geschonden door de rechter die het 
bedrag dat de materiele schade ten 
gevolge van de blijvende ongeschiktheid 

van de getroffene naar gemeen recht 
mo'et vergoeden, berekent door kapitali
satie, enerzijds,op grond van de jaar
wedde die de getroffene op 1 jan. 
1976 had moeten ontvartgen • en, ander
zijds, met toepassing van een kapitalisa
tiecoefficient die geldt voor een persoon 
met de leeftijd van de getroffene 
op 1 januari 1972, nl. op de consolidatie
datum. 

7 januari 1981 · 490 

53. - Postuum huwelijk ais- bepaald 
bij art. 171 van l:Jet Franse Burgerlijk 
Wetboek - Echtgenoot overleden ten 
gevolge van een ongeval te wijten aan de 
fout van een derde - Raming van de 
schade van de echtgenoot en het 
gemeenschappelijk kind - Huwelijk 
niet te beschouwen als een gebeurtenis 
die zich na het ongeval heeft voorgedaan 
en die met de fout en de schade geen 
verband houdt. 

Ingevolge art. 171, tweede en derde lid, 
van het Franse Burgerlijk Wetboek, 
gewijzigd bij de wet van 31 dec. 1959, 
gaan de gevolgen van het huwelijk, 
wanneer de postume voltrekl:l:ing ervan 
is toegestaan volgens d,e bepalingen van 
het eerste lid, terug tot de dag v66r het 
overlijden van de echtgenoot; daarilit 
volgt dat, wanneer laatstgenoemde is 
overleden ten gevolge van een ongeval 
veroorzaakt door de fout van een derde, 
de Belgische rechter die de schade vim 
de echtgenoot en het gemeenschappelijk 
kind moet ramen, dat huwelijk niet kan 
aanmerken als een gebeurtenis die zich 
na het ongeval heeft voorgedaan en die 
met de fout en de schade geen verband 
houdt. 

2 april 1981 869 

54. - Materiele schade ten · gevolge 
van blijvende arbeidsongeschiktheid -
Vergoeding - Vaststelling van het kapi
taal op basis van de bezoldiging van de 
getroffene op de dag van' de rechterlijke 
uitspraak - Toepassing van de kapitali
satiecoefficient overeenstemmend . met 
de Jeeftijd van de getroffene op de 
consolidatiedag - Tegenstrijdigheid. 

Om het kapitaal tot vergoeding van de 
materiele schade ten gevolge van de 
blijvende arbeidsongeschiktheid van de 
getroffene vast te stellen, kan de rechter 
niet zonder tegenstrijdigheid, enerzijds, 
de bezoldiging, die de getroffene had 
moeten ontvangen op de dag van zijn 
uitspraak, in aanmerking nemen als 
ramingsgrondslag en, anderzijds, de 
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kapitalisatiecoefficient toepassen die 
overeenstemt met de leeftijd van de 
getroffene op de consolidatiedag. 

3 juni 1981 1150 

55. - Omvang van de schade -
Vergoedende rente - Aanvangspunt -
Onaantastbare beoordeling van de fei
tenrechter. 

De rechter oordeelt in feite en 
derhalve op onaantastbare wijze, binnen 
de perken van de conclusie van de 
partijen, hoe groat de schade is, veroor
zaakt door een onrechtmatige daad, of 
daarvoor als aanvullende vergoeding 
vergoedende rente moet worden toege
kend en van wanneer die rente begint te 
lopen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

23 juni 1981 1235 
Mdeling 3. - Materiele schade Ele-

menten en grootte. 

56. - Doding - Schade voor de 
rechtverkrijgende van het slachtoffer 
wegens het verlies van zijn bedrijfsin
komsten - Berekening van die schade 
- Grondslag - Bruto-inkomsten -
Voorwaarde. 

W anneer de schade geleden door de 
rechtverkrijgenden van een bij ongeval 
gedode, wegens het verlies van zijn 
bedrijfsinkomsten, wordt berekend op 
grond van zijn brutoloon, zonder aftrek 
van de lasten ervan, kan het deel van 
die inkomsten waaruit de rechtverkrij
genden een voordeel haalden, daarvoor 
enkel in aanmerking komen indien de 
feitenrechter vaststelt dat het bedrag 
van de lasten die zij op de hun toe te 
kennen vergoeding te dragen hebben, 
even groot is als dat van de lasten die 
het loon van het slachtoffer bezwaarden. 
(Artt. 138::! en 1383 B.W.) 

15 oktober 1980 170 
57. - Schade - Materiele schade- ten 

gevolge van blijvende arbeidsonge
schiktheid - Akkoord van beide partijen 
over de datum waarop de vergoeding 
moet worden gekapitaliseerd - Toepas
sing van de kapitalisatiecoefficient die 
overeenstemt met de Jeeftijd van de 
getroffene op dezelfde datum - Beslis
sing van de rechter dat het als bereke
ningsgrondslag dienend Joonbedrag niet 
behoeft te worden geindexeerd- Wettige 
beslissing. 

4 december 1980 378 
58. - Beslissing waarbij de bena

deelde voor dezelfde schade tweemaal 
wordt vergoed - Onwettigheid. (Artt. 
1382 en 1383 B. W) 

24 december 1980 467 

59. - Schade - Voertuig vernield -
Belasting over de toegevoegde waarde -
Schade die voor de benadeelde voort
vloeit uit de betaling van de belasting bij 
de aankoop van een vervangingsvoertuig 
-Begrip. 

Wanneer een voertuig bij een ongeval 
is vernield, bestaat de schade die voor 
de benadeelde voortvloeit uit de betaling 
van de belasting over de toegevoegde 
waarde bij de aankoop van een vervan
gingsvoertuig, slechts wanneer en voor 
zover genoemde belasting is betaald. 

25 maart 1981 834 

60. - Eigenaar van een beschadigd 
voertuig - Toekenning aan de eigenaar 
door diens verzekeraar, na aftrek van 
een franchise, van een hager bedrag dan 
dat van de werkelijk geleden schade -
Vordering van de eigenaar tot betaling 
van het bedrag van de franchise -
Vordering ingesteld tegen de dader van 
het ongeval en de voor hem burgerrech
telijk aansprakelijke partij - Afwijzing 
van die vordering op grond dat meer 
schadevergoeding wordt gevraagd dan de 
werkelijk geleden schade - Naar recht 
verantwoorde beslissing. 

19 mei 1981 1087 

61. - Doding - Schade voot de 
rechtverkrijgenden van het slachtoffer 
wegens het verlies van zijn bedrijfsin
komsten - Berekening van die schade 
- Grondslag - Bruto-inkomsten -
Voorwaarde. 

Indien de schade van de rechtverkrij
genden van een bij ongeval gedode 
wegens het · verlies van zijn bedrijfsin
komsten wordt berekend op grond van 
zijn brutoloon, zonder aftrek van de 
Iasten ervan, kan het deel van die 
inkomsten, waaruit de rechtverkrijgen
den een voordeel haalden, daarvoor 
enkel in aanmerking komen indien de 
feitenrechter vaststelt dat het bedrag 
van de lasten die zij op de hun toe te 
kennen vergoeding te dragen zullen 
hebben, even groot is als dat van de 
lasten die het loon van het slachtoffer 
bezwaarden. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

24 juni 1981 1254 
Mdeling 4. - Morele schade - Elemen

ten en grootte 
Mdeling 5. - Billijkheid (krankzin

nigen). 
Mdeling 6. - Rente. 
Mdeling 9. - Allerlei. 
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HOOFDSTUKV 
OVEREENKOMSTEN EN REGRES 

Afdeling 1. Verzekering 
Indeplaatsstelling. 

62. - Lijfrente door de arbeidsonge
vallenverzekeraar verschuldigd aan de 
getroffene van een arbeidsongeval -
Verhaal van de arbeidsongevallenverze
keraar tegen de voor het ongeval aan
sprakelijke derde - Indeplaatsstelling
Grenzen. 

In geval van een dodelijk arbeidsonge
val dekt het bedrag gelijk aan het 
kapitaal dat de door de arbeidsongeval
lenverzekeraar verschuldigde rente ver
tegenwoordigt en door hem aan de 
echtgenote van de getroffene wordt ge
stort, op forfaitaire wijze het verlies van 
het voordeel dat zij zelf trok uit de 
inkomsten die aan de getroffene werden 
verschaft door de arbeidsovereenkomst 
tijdens de uitvoering waarvan het onge
val heeft plaatsgehad, maar dekt niet het 
verlies van de inkomsten die de getrof
fene zou verworven hebben door een 
andere beroepsactiviteit welke hij na het 
bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd zou uitgeoefend hebben; als. 
zodanig is de arbeidsongevallenverzeke
raar niet gesubrogeerd in de rechten van 
de rechthebbenden van de getroff~ne om 
vergoeding te vorderen wegens verlies 
van laatstbedoelde inkomsten. 

6 januari 1981 482 

Afdeling 2. - Bedingen van uitsluiting 
Afdeling 3. - Regres. 

HOOFDSTUK VI 
BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID 

Afdeling 1.- Voor zaken. 

63. - Schade ten gevolge van het 
gebrek van de zaak - Aansprakelijk
heid van de bewaarder van de zaak -
Bewaring- Begrip. 

De aansprakelijkheid voor een gebrek
kige schadeverwekkende zaak is ten 
laste van de persoon die van de zaak 
gebruik maakt voor zijn rekening en het 
genot ervan heeft of ze bewaart, met 
recht van toezicht, Ieiding en controle. 

Men is aansprakelijk voor de schade 
ten gevolge van de daad van een zaak 
die men onder zijn bewaring heeft, voor 
zover bewezen is dat die schade is 
veroorzaakt door een gebrek van die 
zaak. (Art. 1384, eerste lid, B.W.) 

18 september 1980 68 

65. Aansprakelijkheid van de 
bewaarder van een zaak voor de door 
die zaak veroorzaakte schade - Burger
Jijk Wetboek, art. 1384, eerste lid -
Gebrek van de zaak - Begrip. 

De rechter die beslist dat een ruimte 
rond een grootwarenhuis waar de klan
ten hun autovoertuig kunnen parkeren, 
samen met de te hunner beschikking 
gestelde winkelwagentjes, een « zaak • 
is, in de zin van art. 1384, eerste lid, 
B.W., kan in voorkomend geval uit zijn 
vaststellingen wettig afleiden dat die 
wagentjes onbeheerd waren achtergela
ten of dat zij op een slechte plaats of 
niet behoorlijk waren weggezet of nog 
dat een fout is begaan waarvoor iemand 
burgerrechtelijk aansprakelijk kan wor
den gesteld op grond van de artt. 
1382 en 1383 B.W., maar niet dat die 
zaak gebrekkig was en dat de bewaarder 
ervan, overeenkomstig art. 1384, eerste 
lid, van dat wetboek, aansprakelijk is 
voor de schade die is veroorzaakt omdat 
er geen bewaking was of omdat de 
wagentjes op een slechte plaats of niet 
behoorlijk waren weggezet. 

7 november 1980 265 

66. Aansprakelijkheid van de 
bewaarder van een zaak voor de door die 
zaak veroorzaakte schade - Burgerrlifk 
Wetboek, art. 1384, eerste lid - Gebrek 
van de zaak - Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat win
kelwagentjes, die ter beschikking van de 
klanten van een grootwarenhuis staan 
daar waar dezen hun autovoertuig kun
nen parkeren, op een « slechte of 
ondoelmatige plaats • waren weggezet, 
kan de rechter niet wettig afleiden dat 
die plaats, die hij samen met die 
wagentjes als een zaak in de zin van 
art. 1384, eerste lid, B.W. beschouwt, aan 
een gebrek lijdt. 

7 november 1980 265 

36 67. - Aansprake/ijkheid voor de door 
een zaak veroorzaakte schade - Burger-

(Art. 1384, eerste lid, B.W.) 
11 september 1980 

64. - Aansprakelijkheid wegens de Jijk Wetboek, art. 1384, eerste lid -
daad van een zaak die men onder zijn Begrip. 
bewaring heeft - Burgerlijk Wetboek; Hij die op grond van art. 1384, eerste 
art. 1384, eerste lid - Gebrek van de lid, B.W. vergoeding vordert van de door 
zaak - Begrip. 1 een zaak veroorzaakte schade, moet 
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bewijzen dat de bewaarder een gebrek
kige zaak onder. zijn bewaring had, dat 
de eiser schade heeft geleden en dat er 
tussen het gebrek van de zaak en de 
schade een oorzakelijk verband bestaat. 

7 november 1980 271 

68. - Zaak die men onder zijn 
bewaring heeft - Gebrek van de zaak 
-Begrip. 

Uit de enkele vaststelling dat er 
groenteresten op de vloer van de ?ro~n
teafdeling van een grootwarenhms hg
gen, kan de rechter niet wettig afleiden 
dat de toestand van die afdeling abnor
maal is en de « zaak » derhalve een 
gebrek vertoont, waardoor degene die ze 
onder zijn bewaring heeft, aansprakelijk 
is voor de erdoor veroorzaakte schade. 
(Art. 1384, eerste lid, B.W.) 

6 maart 1981 753 

Afdeling 2.- Voor gebouwen. 

69. - Aansprakelijkheid voor een 
gebouw - Burgerlijk Wetboek, art. 1384, 
eerste lid - Aansprakelijkheid van de 
bewaarder van de zaak. 

De aansprakelijkheid voor een zaak, 
met name een gebouw, wordt door 
art. 1384, eerste lid, B.W. niet ten laste 
van de eigenaar doch van de bewaarder 
van de zaak gelegd. 

11 september 1980 36 

Afdeling 3.- Voor dieren. 

70. - Burgerlijk Wetboek, art. 1395·
Aansprakelijkheid van degene die zich 
bedient van een dier terwijl hij het in 
gebruik heeft - Begrip. 

Wanneer de rechter vaststelt dat, bij 
het vervoer van een dier onder de 
Ieiding van de vervoerder ter uitvoering 
van een vervoerovereenkomst tussen de 
eigenaar van het dier en de vervoerder, 
dat dier aan een der.de schade heeft 
veroorzaakt, kan hij daaruit wettig aflei
den dat de eigenaar een gebruiksmacht 
gelijk aan die van de eigenaar aan de 
medecontractant had overgedragen, dat 
deze zodoende op het ogenblik van het 
schadelijk feit een niet ondergeschikte 
bevoegdheid van Ieiding en toezicht over 
het dier zonder tussenkomst van de 
eigenaar bezat en voor de schade aan
sprakelijk was op grand van art. 
1385 B.W. 

26 juni 1981 1269 

Afdeling 4.- Burenhinder. 

71. - Burgerlijk Wetboek, art. 544 -
Burenhinder - Hinder ten gevolge van 
werken op een naburig erf - Aanspra
kelijkheid van de eigenaar van dat erf
Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
gebouw een constructiefout vertoont 
waardoor het schade moet lijden, wan
neer de eigenaar van een naburig erf 
een gebouw optrekt, volgt niet dat deze 
eigenaar, als de nieuwbouw schade 
veroorzaakt die de gewone ongemakken 
van nabuurschap overschrijdt, niet ver
plicht kan zijn vergoeding te betalen aan 
de eigenaar van dat eerste gebouw. (Art. 
544 B.W.) 

26 september 1980 97 

72. - Buurschapstoornis Verbre-
king van evenwicht tussen naburige 
erven - Burgerlijk Wetboek, art. 544 -
Veroordeling tot betaling van een ver
goeding aan de eigenaar van het erf dat 
schade heeft geleden die de normale 
ongemakken van nabuurschap over
schrijdt - Begrip. 

Wettig is het arrest van een hof van 
beroep dat, met toepassing van 
art. 544 B.W. en wegens verbreking van 
een bestaand evenwicht tussen naburige 
erven, niet enkel de Belgische Staat en 
de Maatschappij voor het Intercommu
naal Vervoer te Brussel, maar ook een 
vennootschap in vaste goederen in soli
dum veroordeelt om een vergoeding te 
betalen aan de eigenaar van een onroe
rend goed, dat was beschadigd ten 
gevolge van werken aan naburige gebou
wen, aangezien die drie partijen de 
bouwwerken hebben doen uitvoeren, 
wanneer het vaststelt dat, ook al waren 
de grondwerken, t.w. de oorzaak van de 
schade, uitgevoerd op een terrein waar
van die vennootschap geen eigenares 
was of waarop zij geen ander recht 
!Jez<~t, en ook al was zij niet de 
opdrachtgever geweest bij de uitvoering 
van die grondwerken, die evenwel aan 
een gemeenschappelijke aannemer wer
den toevertrouwd, die werken niettemin 
zijn uitgevoerd met haar instemming en 
met voile kennis van zaken en dat zij 
onmisbaar waren voor het bouwen van 
een onroerend goed, op haar eigen 
terrein, naast het beschadigde gebouw. 

5 maart 1981 748 

73. - Burenhinder - Verstoring van 
het evenwicht tussen naburige erven -
Gevolgen - Begrip. 
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Hoewel een op of in een gemene 
muur, met overtreding o.m. van de artt. 
676 en 677 B.W. uitgevoerd bouwwerk 
eventueel het evenwicht tussen naburige 
erven kan · verstoren en waardoor aan 
het aanpalende erf hinder en schade kan 
worden veroorzaakt die de gewone onge
makken van nabuurschap overschrijden, 
hetgeen betaling van een compe:hsatie 
wettigt, heeft de eigenaar van het erf, 
waar die werken zijn uitgevoerd, daarom 
nog niet het recht om zijn nabuur te 
beletten vrij op zijn eigen erf te bouwen. 
(Art. 544 B.W.) 

10 april 1981 930 

Afdeling 5.- Wegverkeer. 
Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK VII 
SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID 

VAN VERSCHILLENDE AARD 

Afdeling 1. - Enkelvoudige en complexe 
aansprakelijkheid. 

Afdeling 2. - Aansprakelijkheid uit en 
buiten overeenkomst. 

74. - Fout bestaande in een wan
prestatie - Fout waardoor ook een 
derde is benadeeld - Aansprakelijkheid 
van de dader jegens de benadeelde 
derde - Begrip. 

Wanneer een gebrek aan voorzichtig
heid een wanprestatie oplevert, belet 
zulks niet dat de dader van de fout of de 
voor hem burgerrechtelijk aansprake
lijke ook aansprakelijk is, buiten over
eenkomst, voor de schade van een door 
die fout benadeelde derde, met wie hij 
geen overeenkomst heeft gesloten. 

11 juni 1981 1168 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI (I.P.R.; AARD VAN DE WET 

ENZ.) 

75. Burgerlijk Wetboek, artt. 
1382 en 1383 - Bepalingen die de 
openbare orde niet raken. 

10 februari 1981 64.3 

76. - Verkeersongeval Beslissing 
van de rechter dat een bekiaagde een 
lout heeft begaan waarvoor hij aanspra
kelijk is jegens de burgerlijke partij, en 
dat niettemin de rechtbank onbevoegd is 
om recht te doen op de burgerlijke 
rechtsvordering tegen die beklaagde en 
zijn verzekeraar, vrijwillig tussengeko
men ·. partij - Schending van de artt. 
1382 en 1383 B. W. 

11 maart 1981 770 

ADOPI'IE 
1. - Toestemming van de ouders -

Intrekking van de toestemming 
Homologatie van de adoptie - Wettig
heid - Vereiste. 

Wanneer de toestemming van de vader 
en de moeder of van een hunner, die bij 
art. 348 B.W. voor adoptie van een 
minderjarige is vereist, rechtsgeldig is 
gegeven overeenkomstig de vormver
eisten van art. 34.9, derde lid, van 
hetzelfde wetboek, kan de rechter, zelfs 
indien degene die aldus zijn toestem
ming heeft gegeven ze naderhand 
intrekt, de adoptie wettig homologeren; 
maar hij kan, bij de beoordeling van de 
wettige redenen voor adoptie, gezien zijn 
verplichting om daarbij aile wettige 
belangen in aanmerking te nemen, de 
intrekking van de toestemming niet 
buiten beschouwing Iaten. 

18 juni 1981 1217 

2. - Verplichting voor de rechter om 
bij de beoordeling van de wettige rede
nen voor een adoptie alle wettige belan
gen in aanmerking te nemen- Intrek
king van de toestemming. 

Wanneer de toestemming van de vader 
en de moeder of van een hunner, die bij 
art. 348 B.W. voor adoptie van een 
minderjarige is vereist, rechtsgeldig is 
gegeven overeenkomstig de vormver
eisten van art. 349, derde lid, van 
hetzelfde wetboek, kan de rechter, zelfs 
indien degene die aldus zijn toestem
ming heeft gegeven ze naderhand 
intrekt, de adoptie wettig homologeren; 
maar hij kan, bij de beoordeling van de 
wettige redenen voor adoptie, gezien zijn 
verplichting om daarbij aile wettige 
belangen in aanmerking te nemen, de 
intrekking van de toestemming nie·t 
buiten beschouwing Iaten. 

18 juni 1981 1217 

ADVOCAAT 
1. - Raad van de Orde van Advocaten 

- Aanhangig maken vaz1 de zaken -
Geen vervolgende partij. 

De raad van de Orde van Advocaten 
neemt, overeenkomstig art. 457 Ger.W., 
kennis, door toedoen van de stafhouder, 
van de tuchtzaken, hetzij ambtshalve, 
hetzij op klacht, hetzij op schriftelijke 
aangifte door de procureur-generaal; 
niemand treedt opals vervolgende partij, 
ook niet de raad zelf. 

14 november 1980 295 
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2. - Uitspraak van een tuchtraad van 
beroep van de Orde van Advocaten over 
een hager beroep tegen een besHssing 
van een raad van de Orde - Art. 
1068 Ger. W: van toepassing. 

De bepalingen van art. 1068 Ger.W., 
luidens welke het hager beroep tegen 
een eindvonnis of tegen een vonnis 
alvorens recht te doen het geschil zelf 
aanhangig maakt bij de rechter in hager 
beroep, is van toepassing op het hager 
beroep tegen een tuchtrechtelijke beslis
sing van een raad van de Orde van 
Advocaten. 

14 november 1980 295 

3. - Raad van de Orde van Advocaten 
- Beslissing in tuchtzaken - Vereiste 
meerderheid. 

De bepaling van art. 453 Ger.W., lui
dens welke de raad van de Orde van 
Advocaten aileen dan kan beraadslagen 
en besluiten wanneer de meerderheid 
van zijn leden aanwezig is, is inzonder
heid oak van toepassing wanneer die 
raad uitspraak doet in tuchtzaken. 

14 november 1980 295 

4. - Aanmatiging van de titel -
Strafwetboek, art. 227ter - Zedelijk 
bestanddeel van het misdrijf. 

Het bij art. 227ter Sw. bepaalde mis
drijf vereist, bij degene die zich in het 
openbaar de titel van advocaat aanma
tigt, het bijzonder opzet te doen of te 
laten geloven dat hij die titel bezit, 
terwijl hij er geen recht op heeft. 

12 mei 1981 1044 

AFSTAMMING 
Natuurlijke afstamming - Erkenning 

- Betwisting van de erkenning -
Personen die de wet machtigt om op te 
treden - Personen die er belang bij 
hebben - Belang - Begrip. 

De bepaling van art. 339, eerste lid, 
B.W., luidens welke elke erkenning door 
de vader of door de moeder kan worden 
betwist door ieder die daarbij belang 
heeft, is van algemene aard en is o.a. 
van toepassing op ieder die kan doen 
blijken van een moreel belang, b.v. het 
belang dat uitgaat van hun genegenheid 
en toewijding wegens hun bloedverwant
schap. 

18 december 1980 447 

AFSTAND 
1. ,..- Burgerlijke zaken · - Eis tot 

echtscheiding - Vonnis waarbij echt
scheiding wordt toegestaan - Hoger 
beroep van de echtgenoot, verweerder
A/stand van het hager beroep - Afstand 
niet geldig. 

De echtgenoot, ten nadele van wie een 
vonnis echtscheiding toestaat, kan niet 
rechtsgeldig afstand doen van het hager 
beroep dat hij tegen dat vonnis heeft 
ingesteld. 

26 september 1980 94 

2. - A/stand van een recht- Vast
stellillg en gevolgtrekking van de feiten
rechter- Toezicht van het Hoi. 

Hoewel het aan de rechter staat de 
feiten waarop hij zijn beslissing grondt, 
op onaantastbare wijze vast te stellen, 
rnoet het Hof van Cassatie nagaan of hij 
uit deze vaststellingen wettig een af
stand van een recht heeft kunnen aflei
den. (Impliciet.) 

8 januari 1981 502 

3. - A/stand van een recht - Strikte 
uitlegging - A/stand kan enkel warder 
afgeleid uit feiten die voor geen andere 
uitlegging vatbaar zijn. 

27 maart 1981 846 

4. - A/stand van een recht- Vast
stellingen en gevolgtrekkingen van de 
feitenrechter - Toezicht van het Hoi. 

Hoewel het aan de rechter staat de 
feiten waarop hij zijn beslissing grondt 
op onaantastbare wijze vast te stellen, 
moet het Hof van Cassatie evenwel 
nagaan of de rechter uit die vaststelling 
wettig een afstand van een recht heeft 
kunnen afleiden. (Impliciet.) 

27 rnaart 1981 846 

5. - Huur van goederen - Huurover
eenkomst in het algemeen - Gedeelte
Jijke vernietiging van het gehuurde goed 
door brand - Afstand van huurder van 
zijn recht de ontbinding van de huur
overeenkomst te vorderen - Afstand -
Be grip. 

W anneer de rechter vaststelt dat de 
huurder nog verder huurgelden had 
betaald na de gedeeltelijke vernietiging 
van het gehuurde goed door brand en 
dat hij, verschillende rnaanden na die 
brand, gepoogd had de handelszaak over 
te Iaten, die hij in het gebouw exploi
teerde, en brieven heeft ge:;chreven 
waaruit blijkt dat hij de huurovereen
komst niet als ontbonden beschouwde, 
kan hij uit die feitelijke omstandigheden 
wettig afleiden dat de huurder afstand 
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heeft gedaan van elke vordering tot 
ontbinding, zowel op grond van 
art. 1722 B.W. als van de artt. 1184 en 
1721 van dat wetboek. 

27 maart 1981 846 
6. - Huur van goederen - Huurover

eenkomst in het algemeen - Gedeelte
lijke vernietiging van het gehuurde goed 
door brand - Brand veroorzaakt van de 
s!echte staat van de elektrische installa
tie - Afstand van huurder van het recht 
op vergoeding door de verhuurder - Af
stand kan niet worden afgeleid uit de 
afstand van de huurder van zijn recht de 
ontbinding van de huurovereenkomst te 
vorderen. 

De rechter kan, uit de omstandigheid 
dat een huurder van een goed, dat 
gedeeltelijk is vernietigd door een brand 
te wijten aan de slechte staat van de 
elektrische installatie, ervan afstand 
heeft gedaan de ontbinding van de 
huurovereenkomst te vorderen, niet wet
tig kan afleiden dat die huurder ook 
afstand heeft gedaan van het recht op 
schadeloosstelling door de verhuurder 
voor de schade ten gevolge van die brand 
tijdens de periode van onbruikbaarheid 
van het goed. (Art. 1721 B.W.) 

27 maart 1981 846 

ANATOCISME 
Burgerlijk Wetboek, art. 1154 

Gerechtelijke aanmaning- Begrip. 
Overeenkomstig de artt. 32 en 

74.6 Ger.W. geldt de neerlegging van een 
conclusie ter griffie als betekening; die 
neerlegging kan worden beschouwd als 
een handeling van gelijke waarde als de 
gerechtelijke aanmaning, vereist bij 
art. 1154 B.W., wanneer in die conclusie 
de aandacht van de schuldenaar in het 
bijzonder wordt gevestigd op de kapitali
satie van de rente. 

18 juni 1981 1212 

ARBEID 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

(sociale bescheiden ... ) 

HOOFDSTUK II. - Arbeids- en rusttij-
den 

HOOFDSTUK III. - Vrouwen 

HOOFDSTUK IV. - Jongeren 

HOOFDSTUK V. - Gezondheid en vei-
Jigheid 

HOOFDSTUK VI. - Bijzondere regelin
gen {bouw, diamant, haven, ambachten 
en neringen} 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEGRIPPEN (SOCIALE BE
SCHEIDEN ... ) 

1. - Algemene begrippen - Sociale 
bescheiden - Wet van 26 jan. 1951, 
art. 4, tweede lid - Toepassing van de 
geldboete zoveel maal als er werknemers 
bij de overtreding zijn betrokken -
Overtreding van art. 4, eerste lid, 2o, van 
bedoelde wet - Geen toepassing van 
art. 4, tweede lid. 

De bepaling van art. 4, tweede lid, wet 
van 26 jan. 1951 betreffende de vereen
voudiging der documenten waarvan het 
bijhouden door sociale wetgeving is 
opgelegd, dat « de geldboete zoveel maal 
lal worden opgelegd als er werknemers 
lijn die in de documenten zijn weggela
ten of waarvoor de documenten onvolle
:lig of onnauwkeurig zijn » is niet 
toepasselijk op het misdrijf, bedoeld in 
vorenvermeld art. 4, eerste lid, 2", dat 
een geldboete oplegt aan de werkgevers, 
hun aangestelden of lasthebbers die de 
documenten niet binnen de gestelde 
termijnen aan de werknemers hebben 
afgegev,en. 

10 december 1980 391 

2. - Betaalde feestdagen - Loon -
Aard. 

Loon voor feestdagen is loon in de zin 
van art. 2 Wet Bescherming Loon, en 
komt dus, overeenkomstig art. 14 Sociale 
Zekerheidswet Werknemers, in aanmer
king voor de berekening van de sociale 
zekerheidsbijdragen. 

19 januari 1981 534 

3. - Documenten waarvan het bijhou
den door de sociale wetgeving is opge
legd - Wet van 26 jan. 1951, art. 4, 3o -
Misdrijf - Begrip. 

Art. 4, 3", wet van 26 jan. 1951 wordt 
overtreden wanneer de bezoldiging voor 
de schafttijd van de werknemers, die 
onder het Paritair Comite voor de bewa
kingsdiensten ressorteren, op de indivi
duele rekening onder de rubriek 
« premies • wordt vermeld (Art. 4, 3", wet 
van 26 jan. 1951; K.B. 7 okt. 1975, CA.O. 
28 dec. 1976 afgesloten in het Paritair 
Comite voor de bewakingsdiensten, alge
meen verbindend verklaard bij K.B. 
19 juli 1978.) 

4 februari 1981 627 
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4. - Documenten waarvan het bijhou

den door de sociale wetgeving is opge
Jegd - Wet van 26 jan. 1951, art. 4 -
Misdrijf waarvoor geen bedrieglijk opzet 
is verr>ist. 

HOOFDSTUKV 
GEZONDHEID EN VEILIGHEID 

HOOFDSTUK VI 

4 februari 1981 627 BIJZONDERE REGELINGEN (BOUW, DIA
MANT, HAVEN, AMBACHTEN EN NERIN
GEN) 

HOOFDSTUK II 
ARBEIDS- EN RUSTIIJDEN 

5. Arbeids- en rusttijden 
Betaalde feestdagen - Vervangingsdag 
- Werknemer met onvolledige dienstbe
trekking - Begrip. 

De werknemer met een onvolledige 
dienstbetrekking die op een dag, vast
gesteld ter vervanging van een feestdag 
die met een zondag of een gewone 
inactiviteitsdag samenvalt, wegens de 
aard van zijn dienstbetrekking normaal 
geen arbeid verricht, heeft geen aan~ 
spraak op een andere vervangingsdag. 
(Art. 6. Feestdagenwet.) 

22 september 1980 78 

6. - Feestdagen - Loon Uurloon 
- Berekening. 

Uit de artt. 2 en 3 K.B. 18 april 1974, 
genomen ter uitvoering van de 
Feestdagenwet 1974, blijkt dat, wanneer 
een werknemer per uur wordt betaald, 
het loon voor de feestdag berekend 
wordt op basis van het aantal arbeids
uren die hij op die dag ingevolge de over
eenkomst normaal had moet presteren, 
eventueel verhoogd met het aantal verlo
ren overuren zo er normaal overuren 
moesten worden gepresteerd. 

5 november 1980 249 

7. - Betaalde feestdagen - Uurloon 
- Berekening. 

Uit de artt. 2 en 3 K.B. 18 april 1974, 
genomen ter uitvoering van de Feestda
genwet 1974, blijkt dat, wanneer een 
werknemer per uur wordt betaald, het 
loon voor de feestdag berekend wordt op 
basis van het aantal arbeidsuren die hij 
·op die dag ingevolge de overeenkomst 
normaal had moeten presteren, even
tueel verhoogd met het aantal verloren 
overuren zo er normaal overuren moes
ten worden gepresteerd. 

5 november 1980 249 

HOOFDSTUK III 
VROUWEN 

HOOFDSTUK IV 
JONGEREN 

ARBEIDSONGEVAL 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

- Aard van de wet 

HOOFDSTUK II. - Toepassingssfeer -
Person en 

HOOFDSTUK III. - Arbeidsongeval 
{begrip, bestaan, bewijs) 

HOOFDSTUK IV. - Ongeval op de weg 
{begrip, bestaan, bewijs) 

HOOFDSTUK V. -Schade 

HOOFDSTUK VI. - Aansprakelijkheid 
Afdeling 1. - Medewerkers of meester 
Afdeling 2. - Medeambtenaar · 
Afdeling 3. - Derde. 

HOOFDSTUK VII. - Vergoeding 
Afdeling 1. - Basisloon. 
Afdeling 2. - Arbeidsongeschiktheid en 

wedertewerkstelling. 
Afdeling 3. - Dodelijk ongeval. 
Afdeling 4. - Cumulatie en verbod. 
Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK VIII. - Verzekering 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN- AARD VAN DE 

WET 

1. - Burgerrechtelijke aansprakelijk
heid - Aangestelde - Werknemer die 
in opdracht van zijn werkgever werk
zaamheden voor een derde verricht -
Aangestelde van de derde - Voorwaar
den. 

De werknemer die in opdracht van 
zijn werkgever werkzaamheden voor een 
derde verricht, handelt als aa,ngestelde 
voor deze laatste en niet van zijn 
werkgever, in zoverre hij die werkzaam
heden onder het feitelijke gezag van de 
derde uitvoert, ongeacht de wijze waarop 
hij zijn taak volbrengt en ongeacht de 
aard van de fout die hij in de uitoefe
ning va? zijn opdracht begaat. (Art. 1384, 
derde hd, B.W.; art. 46, § 1, 4o, Arbeids
ongevallenwet.) 

31 oktober 1980 242 



-22-

2. - Openbare orde - Arbeidsongeval 
- Art. 46, § 2, tweede lid, Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971 - Bepalin
gen van openbare orde. 

De in art. 46, § 2, tweede lid, Arbeids
ongevallenwet vervatte regel, waaruit af 
te leiden valt dat de gemeenrechtelijke 
vergoedingen niet mogen worden 
samengevoegd met de krachtens die wet 
toegekende vergoedingen, is van open
bare orde, zodat de rechter, zelfs 
ambtshalve, dient nate gaan of de toeken
ning van die vergoeding niet in de weg 
staat aan de toewijzing van een eis tot 
schadevergoeding die een door de verze
keraar-arbeidsongevallen schadeloos ge
stelde getroffene door hem heeft inge
steld. 

4 maart 1981 741 

3.- Begrip. 
Een arbeidsongeval vereist onder 

meer een plotselinge gebeurtenis die een 
letsel veroorzaakt. (Artt. 7 en 9 Arbeids
ongevallenwet.) 

27 april 1981 975 

HOOFDSTUK II 
TOEPASSINGSSFEER- PERSONEN 

HOOFDSTUK III 
ARBEIDSONGEVAL (BEGRIP, BESTAAN, 

B£WIJS) 

4.- Begrip. 
Voor het bestaan van een arbeidson

geval is onder meer de aanwezigheid 
vereist van een plotselinge gebeurtenis 
die een letsel veroorzaakt. (Artt. 7 en 
9 Arbeidsongevallenwet.) 

16 februari 1981 679 

5. ~ Ongeval overkomen tijdens de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
-Begrip. 

Een ongeval is overkomen tijdens de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
wanneer de werknemer op het ogenblik 
van het ongeval onder het gezag, de 
leiding en het toezicht van de werkgever 
staat; dat gezag kan bestaan alvorens de 
werknemer in zijn werklokaal is aange
komen of. nadat hij het verlaten heeft en 
alvorens hij zijn taak is begonnen of 
nadat hij ze beeindigd heeft. 
(Art. 7 Arbeidsongevallenwet.) 

20 februari 1981 706 

6. Overheidssector Wet 
van 3 juli 1967, art. 14- Arbeidsongeval 
of ongeval op de weg naar of van het 
werk - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
van de getroffene - Indeplaatsstelling 

van de Staat of van de openbare instel
ling in de rechten, vorderingen en 
rechtsmiddelen die de getroffene mocht 
kunnen doen gelden tegen de persoon die 
verantwoordelijk is voor het ongeval -
Omvang van de indeplaatsstelling. 

Uit de bepalingen van art. 14, § 1, 3", 
§ 2 en § 3, tweede lid, wet van 
3 juli 1967 volgt dat de Staat of de 
openbare instelling, die de getroffene 
gedurende zijn tijdelijke arbeidsonge
schiktheid heeft bezoldigd en van rechts
wege, tot het bedrag van de bezoldiging 
uitgekeerd gedurende de tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid, in aile rechten, 
vorderingen en rechtsmiddelen treedt die 
de getroffene mocht kunnen doen gelden 
tegen de persoon die verantwoordelijk is 
voor het ongeval, voor die periode van tij
delijke arbeidsongeschiktheid niet meer 
kan vorderen dan de uitbetaalde bezoldi
ging en ook niet meer dan de vergoeding 
die naar gemeen recht voor deze tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid aan de getroffene 
toekomt. 

20 maart 1981 812 

7.- Overheidssector- Arbeidsont:te
val of ongeval op de weg naar of van 
het werk - Koninklijk besluit 
van 24 jan. 1969, art. 8 - Tussenkomst 
van de administratieve gezondheids
dienst - Draagwijdte. 

De tussenkomst van de administra
tieve gezondheidsdienst, bepaald bij 
art. 8 K.B. van 24 jan. 1969, geldt slechts 
ingeval de getroffene, wegens een 
arbeidsongeval of een ongeval op de weg 
naar of van het werk, een blijvende 
invaliditeit heeft opgelopen die het 
gevolg is van fysiologisch letsel door het 
ongeval veroorzaakt, en geldt niet in 
geval van tijdelijke arbeidsongeschikt
heid van de getroffene; overigens is de 
beslissing van die dienst enkel bedoeld 
om al de verplichtingen te bepalen 
die overeenkomstig de wet van 
3 juli 1967 aan de Staat of de openb~re 
instelling zijn opgelegd en de vaststellm
gen van die dienst mogen worden be
twist door de persoon die voor het 
ongeval aansprakelijk is of door de 
verzekeraar van. zijn aansprakelijkheid, 
tegen wie een vordering tot betaling van 
de naar gemeen recht verschuldigde 
vergoedingen wordt ingesteld. 

20 maart 1981 812 

8. - Overheidssector - Wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsover
eenkomsten, artt. 54, § 4, en 75 -

Arbeidsongeval of ongeval op de weg 
naar of van het werk - Wettelijke 
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bepalingen die aan de werkgever van de 
getroffene van het ongeval het recht 
verlenen om van de voor het ongeval 
aansprakelijke derde terugbetaling van 
de sociale bijdragen te verkrijgen -
Bepalingen niet toepasselijk op de gevol
gen van een ongeval dat gebeurd is v66r 
hun inwerkingtreding. 

20 maart 1981 812 

9. - Schade veroorzaakt door de 
respectieve fouten van twee personen -
Schade voortvloeiend uit een ongeval dat 
t.a. v. het slachtoffer het kenmerk ver
toont van een arbeidsongeval - Om
standigheid zonder invloed op de ver
plichting tot volledige schadevergoeding, 
waartoe jegens de getroffene gehouden 
is hij die noch de werkgever, noch de 
Jasthebber of aangestelde van de werk
gever is. 

11 juni 1981 1172 

HOOFDSTUK IV 
ONGEVAL OP DE WEG (BEGRIP, BESTAAN, 

BEWIJS} 

10. - Verbod tot samenvoeging van de 
volgens het gemene recht toegekende 
vergoedingen en de forfaitaire vergoe
dingen - Verplichting van de rechter 
om zelfs ambtshalve te onderzoeken of 
de voor hem ingestelde vorderingen tot 
vergoeding niet de verboden samenvoe
ging tot gevolg hebben. 

De in art. 46, § 2, tweede lid, Arbeids
ongevallenwet vervatte regel, waaruit af 
te leiden valt dat de gemeenrechtelijke 
vergoedingen niet mogen worden 
samengevoegd met de krachtens die wet 
toegekende vergoedingen, is van open
bare orde, zodat de rechter, zelfs ambts
halve, dient na te gaan of de toeken
ning van die vergoeding niet in de weg 
staat aan de toewijzing van een eis tot 
schadevergoeding die een door de ver
zekeraar-arbeidsongevallen schadeloos 
gestelde getroffene voor hem heeft 
ingesteld. 

4 maart 1981 741 

HOOFDSTUKV 
SCHADE 

HOOFDSTUK VI 
AANSPRAKELIJKHEID 

Afdeling 1.- Medewerkers of meester. 
Afdeling 2. - Medeambtenaar 
Afdeling 3.- Derde. 

11.- Burgerrechtelijke aansprakelijk
heid - Samenlopende fouten van de 

getroffene en van een derde - Verhaal 
van de arbeidsongevallenverzekeraar 
van het ongeval - Indeplaatsstelling -
Grenzen. 

Wanneer de arbeidsongevallenverzeke
raar zich verhaalt op de voor het ongeval 
aansprakelijke derde treedt hij in de 
rechten die de rechthebbende van de 
getroffene naar gemeen recht had kun
nen uitoefenen, zodat, ingeval de schade 
is veroorzaakt door de samenlopende 
fouten van de beklaagde en van de 
getroffene, de arbeidsongevallenverzeke
raar in de rechten van de rechthebbende 
treedt in evenredigheid met de aanspra
kelijkheid van de beklaagde voor het 
ongeval. (Art. 47 wet 7 juli 1978; 
art. 5 Arbeidsongevallenwet.) 

6 januari 1981 482 

HOOFDSTUK VII 
VERGOEDING 

Afdeling 1. - Basisloon. 

12. Basisloon Minderjarige 
getroffene Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, art. 38, tweede lid -
Draagwijdte. 

Krachtens art. 38, tweede lid, Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971 wordt, 
wanneer de getroffene een minderjarige 
is, het ongeval een blijvende arbeidson
geschiktheid veroorzaakt en de minder
jarige een loon genoot dat lager was dan 
het gemiddeld loon van de meerderjarige 
werknemers in de categorie waartoe de 
getroffene bij zijn meerderjarigheid zou 
hebben behoord, het basisloon berekend 
naar dat laatste gemiddeld loon; noch 
voormelde, noch enige andere wettelijke 
bepaling verplicht de rechter, die van die 
regel toepassing maakt, vast te stellen 
dat het vaststaat of bijna vaststaat dat 
de getroffene bij zijn meerderjarigheid 
in die categorie zal worden tewerkge
steld. 

27 mei 1981 1123 

13. Basisloon Minderjarige 
getroffene Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971,art. 38, eerste lid -
Draagwijdte. 

Krachtens art. 38, eerste lid, Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971 wordt 
het loon, enkel wanneer het arbeidson
geval van een tijdelijke arbeidsongeschikt
heid van de minderjarige heeft veroor
zaakt, eventueel aangevuld met een 
hypothetisch loon of met de andere 
verdiensten, zoals bepaald bij art. 36 van 
dezelfde wet. 

27 mei 1981 1123 
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14. Basisloon Minderjarige 

getroffene, tewerkgesteld krachtens een 
overeenkomst voor tewerkstelling van 
studenten, ingevolge de wet van 
9 juni 1970 - Toepassing van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april1971, art. 38. 

De Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 wijkt niet a£ van de regels van art. 38 
wanneer de minderjarige op het ogenblik 
van het ongeval tewerkgesteld was ktach
tens een overeenkomst voor tewerkstel
ling van studenten op wie de wet van 
9 juni 1970 van toepassing is; de kenmer
ken van zodanige overeenkomst kunnen 
de toepassing van die regels niet uitslui
ten. 

27 mei 1981 1123 
Afdeling 2. - Arbeidsongeschiktheid en 

wedertewerkstelling. 

Afdeling 3. - Dodelijk ongeval. 

15. - Lijfrente door de arbeidsonge
vallenverzekeraar verschuldigd aan de 
echtgenoot van de getroffene van een 
dodelijk arbeidsongeval - Aard en 
omvang van de door die rente vergoede 
schade. 

In geval van een dodelijk arbeidsonge
val dekt het bedrag gelijk aan het 
kapitaal dat de door de arbeidsongeval
lenverzekeraar verschuldigde rente ver
tegenwoordigt en door hem aan de 
echtgenote van de getroffene wordt ge
stort, op forfaitaire wijze het verlies van 
het voordeel dat zij zelf trok uit de 
inkomsten die aan de getroffene werden 
verschaft door de arbeidsovereenkomst 
tijdens de uitvoering waarvan het onge
val heeft plaatsgehad, maar dekt niet het 
verlies van de inkomsten die de getrof
fene zou verworven hebben door een 
andere beroepsactiviteit welke hij na het 
bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd zou uitgeoefend hebben; als 
zodanig is de arbeidsongevallenverzeke-
raar niet gesubrogeerd in de rechten van 
de rechthebbenden van de getroffene om 
vergoeding te vorderen wegens verlies 
van laatstbedoelde inkomsten. 

6 januari 1981 

Afdeling 4. - Cumulatie en verbod. 

Afdeling 9. - Allerlei. 

482 

16. - Kosten - Rechtsplegingsver
goeding - Getroffene en verzekeraar 
vrijwillig voor de rechter verschenen ten 
einde door hem akte te doen nemen van 
hun akkoord over de betaling van een 
dee] van de waarde van de rente in 
kapitaal - Vergoeding verschuldigd. 

Wanneer de getroffene en de verzeke
raar vrijwillig voor de arbeidsrechter 
verschijnen ten einde door hem akte te 
doen nemen van hun akkoord over de 
betaling aan de getroffene van een deel 
van de waarde van de rente in kapitaal 
is de rechtsplegingsvergoeding, bedoeld 
in art. 1022 Ger.W., door de verzekeraar 
verschuldigd. (Art. 1 K.B. 30 nov. 1970 tot 
vaststelling voor de uitvoering van 
art. 1022 Ger.W. van het tarief van 'de 
invorderbare kosten.) 

15 juni 1981 1178 

HOOFDSTUK VIII 
VERZEKERING 

HOOFDSTUKIX 
ALLERLEI 

ARBEIDSOVEREENKOMST 
HOOFDSTUK I. - Aard van de wet -

Toepassingssfeer 
Afdeling 1. 

regels. 
Gemeenschappelijke 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

HOOFDSTUK II. - Begrip - Bestaans
vereisten - Bewijs 

Afdeling 1. Gemeenschappelijke 
regels 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

HOOFDSTUK III. - Verplichtingen bij 
uitvoering 

Afdeling 1. 
regels 

Gemeenschappelijke 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

HOOFDSTUK IV. - Schorsing van de 
overeenkomst 

Afdeling 1. Gemeenschappelijke 
regels. 

Afdeling 2. - Bijzondere regels 

HOOFDSTUK V. - Einde 
Afdeling 1. Gemeenschappelijke 

regels 
Afdeling 2. - Bijzondere regels 

HOOFDSTUK I 
AARD VAN DE WET - TOEPASSINGS

SFEER 

Afdeling 1. 
regels. 

Gemeenschappelijke 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

1. - Bediende - Gemachtigde voor 
het dagelijks bestuur van een naamloze 
vennootschap die geen beheerder is van 
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die vennootschap - Arbeidsovereen
komst voor werklieden - Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
directeur van een naamloze vennoot
schap, die geen beheerder van die ven
nootschap is, geen andere werkzaamhe
den uitoefent dan die van gemachtigde 
voor het dagelijks bestuur, kan niet 
worden afgeleid dat het contract tussen 
hem en de vennootschap geen arbeids
overeenkomst voor bedienden is. 

22 januari 1981 559 

HOOFDSTUK II 
BEG RIP 

BEWIJS 
BESTAANSVEREISTEN 

Afdeling 1. Gemeenschappelijke 
regels 

2.- Begrip. 
Voor het bestaan van een arbeidsover

eenkomst is vereist dat een verbintenis 
tot het verrichten van bepaalde arbeid in 
ondergeschiktheid tegen loon is aange
gaan. (Artt. 1108 en 1126 B.W. en 
5 Arbeidsovereenkomstenwet Bedien
den.) 

13 april 1981 940 

3. - Bedienden Kloosterling -
Lesgever - Bestaan van een arbeids
overeenkomst. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
kloosterling die les geeft in een onder
wijsinrichting van zijn kloostergemeen
schap arbeid onder gezag en tegen loon 
verricht, kan niet worden afgeleid dat hij 
door een arbeidsovereenkosmt is gebon
den, nu deze omstandigheid ook het 
gevolg kan zijn van zijn « religieuze toe
tredingsverbintenis ». 

13 april 1981 940 

4. - Gezagsverhouding - Begrip. 
De gezagsverhouding als kenmerk van 

de arbeidsovereenkomst bestaat zodra 
iemand in feite gezag kan hebben over 
andermans handelingen; uitoefening van 
dat gezag omvat de bevoegdheid om 
Ieiding te geven en toezicht te houden, 
ook al wordt die bevoegdheid feitelijk 
niet uitgeoefend. 

18 mei 1981 1080 
Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

5. - Handelsvertegenwoordiger -
Vermoeden juris tantum van het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst - Bewijs 
van de hoedanigheid van zelfstandige -
Be grip. 

Het tegenbewijs van het wettelijk 
vermoeden dat de handelsvertegenwoor
diger door een arbeidsovereenkomst is 

gebonden, leidt de rechter wettig af uit 
de gemeenschappelijke, werkelijke be
doeling van de partijen om een overeen
komst van zelfstandige vertegenwoordi
ging te sluiten. (Art. 2 wet van 
30 juli 1963.) 

16 maart 1981 780 

6. - Handelsvertegenwoordiger -
Zelfstandige - Begrip. 

Een zelfstandig handelsvertegenwoor
diger kan onderrichtingen van zijn 
opdrachtgever ontvangen en, buiten de 
vertegenwoordiging, ook andere taken 
voor de opdrachtgever vervullen. (Art. 
2 wet van 30 juli 1963.) 

16 maart 1981 780 

HOOFDSTUK III 
VERPLICHTINGEN BIJ UITVOERING 

Afdeling 1. Gemeenschappelijke 
regels 

7. - Schade door de werknemer a an 
de werkgever of aan derden veroorzaakt 

· bij de uin'oering van zijn arbeidsover
eenkomst Wet 1-ran 3 juli 1978, 
art. 18 - Uitvoering van de overeen
komst - Begrip. 

Uit het feit en uit de vaststelling dat 
een personeelslid van een firma een 
vertrouwenspost van adjunct-directeur 
van de werkgever heeft, dat hij niet aan 
welbepaalde werkuren is gebonden en 
dat hij als afgevaardigde van zijn werk
gever heeft deelgenomen aan een 
bijeenkomst van de lndustrie!e Beurs 
van Belgie, welke bijeenkomst zoals 
gewoonlijk voortgezet werd in een van 
de mibije gelegenheden, kan de rechter 
wetiig afleiden dat die werknemer in 
dienst was toen hij na a.Ooop van die 
vergadering huiswaarts keerde en dat, 
derhalve, de schade die hij toen aan de 
werkgever of een derde berokkende, 
door hem diende te worden vergoed 
volgens de regels van art. 18 wet van 
3 juli 1978. 

24 december 1980 472 

8. Arbeidsongeschiktheid ten 
gevolge van ziekte of ongeval - Medisch 
geschil tussen de behandelende genees
heer van de werknemer en de door de 
werkgever gemachtigde geneesheer -
Aanstelling van een derde geneesheer, 
als bepaald in het arbeidsreglement -
Bewijslast. 

Het arbeidsreglement waarin wordt 
bepaald dat in geval van een medisch 
geschil over een arbeidsongeschiktheid 
ten gevolge van · eval, het 
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geval ter beslechting zal worden voorge
legd aan een van de geneesheren, bij 
gemeenschappelijk akkoord gekozen tus
sen de behandelende geneesheer en 
de geneesheer-onderzoeker, doet geen 
afbreuk aan de regels van 
art. 870 Ger.W. inzake de bewijslast; de 
beslissing dat de werkgever moet wor
den beschouwd als de partij die het 
nodige moet doen opdat het geschil zou 
beslecht worden hetzij door een genees- · 
heer-scheidsrechter, hetzij door de rech
ter, verlegt de bewijslast op onwettige 
wijze. 

5 januari 1981 476 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

HOOFDSTUKIV 
SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST 

Afdeling 1. 
regels. 

Gemeenschappelijke 

9. - Uitvoering van de overeenkomst 
geschorst wegens ziekte of ongeval -
Recht van de werkgever om v66r of 
tijdens de schorsing opzegging te doen 
- Opzeggingstermijn Joopt niet tijdens 
de schorsing. 

Wanneer de uitvoering van de arbeids
overeenkomst wegens ziekte of ongeval 
van de werknemer is geschorst, behoudt 
de werkgever het recht op te zeggen, 
maar de opzegging.stermijn loopt niet 
tijdens de schorsing. (Artt. 31, § 1, en 38, 
§ 2, tweede lid, wet van 3 juli 1978.) 

23 maart 1981 823 

10. - Werknemer tijdelijk arbejdson
geschikt - Deeltijdse arbeid wegens 
arbeidsongeschiktheid van de werkne
mer - Geen schorsing van de arbeids
overeenkomst. 

Wanneer een werknemer die gedeelte
lijk arbeidsongeschikt is, deeltijds werkt, 
wordt de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst niet geschorst, zodat in die 
omstandigheid de opzeggingstermijn 
loopt. 

23 maart 1981 823 

11. - Ontslag door de werkgever met 
opzeggingstermijn Werknemer, 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt - Deel
tijdse arbeid wegens arbeidsongeschikt
heid van de werknemer - Geen schor
sing van de opzeggingstermijn. 

Wanneer een werknemer die gedeelte
lijk arbeidsongeschikt is, deeltijds werkt, 
wordt de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst niet geschorst, zodat in die 

omstandigheid de opzeggingstermijn 
loopt. 

23 maart 1981 823 

12.- Arbeidsovereenkomst voor werk
lieden Arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd - Opzegging door .de 
werkgever - OpzeggingstermJjn van 
achtentwintig dagen - Betekenis van 
het woord " dag "· 

De termijn van achtentwintig 
dagen, die moet worden in acht genomen 
door de werkgever die een voor onbe
paalde tijd aangenomen werknemer 
opzegt, zijn kalenderdagen en geen 
werkdagen. (Art. 59, tweede lid, wet van 
3 juli 1978.) 

23 maart 1981 823 

Afdeling 2. - Bijzondere regels 

13. - Werklieden - Schorsing van de 
overeenkomst - Bezoldiging - Begrip. 

In geval van arbeidsongeschiktheid 
ten gevolge van een ziekte of een 
ongeval heeft de werkman ten laste van 
zijn werkgever recht op een normaal 
-loon gedurende zeven dagen; bestaat er 
een enkele ononderbroken schorsing van 
de uitvoering van de arbeidsovereen
komst zonder enige werkhervatting, dan 
heeft de werkman enkel recht op dit 
loon aileen, ook al is de schorsing te 
wijten aan twee of meer oorzaken van 
arbeidsongeschiktheid, zoals een of meer 
ziektes en een of meer ongevallen. 
(Artt. 28, 28bis en 29 Arbeidsovereen
komstenwet Werklieden.) 

23 februari 1981 714 

14. - Bedienden - Ontslag van een 
bediende die sinds zes maanden arbeids
ongeschikt is - Vergoeding - Aftrek 
van het loon van bij het begin van de 
arbeidsongeschiktheid Loon 
Begrip. 

Uit de samenlezing van de artt. 12, 
eerste lid, en 10, § 1, Arbeidsovereen
komstenwet Bedienden blijkt dat onder 
loon, in de zin van art. 12, moet worden 
verstaan het bedrag dat de werkgever 
tijdens de schorsing van de arbeidsover
eenkomst betaalt, anders dan als tegen
prestatie voor de arbeid die de werkge
ver tijdens die periode verricht; daaron
der valt dus de beloning die door de 
werkgever op grond van art. 10, § 1, aan 
de bediende tijdens de eerste dertig 
dagen van de arbeidsongeschiktheid is 
betaald, maar niet de arbeidsongevallen
vergoeding, evenmin als het dubbel 
vakantiegeld en het bedrag dat aan de 
bediende die tijdelijk het werk heeft 
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hervat, als beloning wordt betaald. (Art. 
12 Arbeidsovereenkomstenwet Bedien
den.) 

9 maart 1981 759 

HOOFDSTUKV 
EINDE 

Afdeling 1. Gemeenschappelijke 
regels 

15. - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
ten gevolge van ziekte of ongeval van de 
werknemer- Schorsing van de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst -
Mogelijkheid voor de werkgever de 
overeenkomst te beeindigen - Voorwaar
den. 

De arbeidsongeschiktheid ten gevolge 
van ziekte of ongeval van de werknemer, 
ongeacht de duur ervan, maakt geen 
einde aan de arbeidsovereenkomst; het 
staat de werkgever evenwel vrij de 
arbeidsovereenkomst te beeindigen, met 
betaling van een vergoeding, wanneer de 
duur van de arbeidsongeschiktheid zes 
maanden overtreft. (Artt. 16, 28 en 
28bis Arbeidsovereenkomstenwet Werk
lieden.) 

5 januari 1981 480 

16. - Einde - Blijvende arbeidson
geschiktheid ten gevolge van ziekte of 
ongeval van de werknemer- Beslissing· 
dat die blijvende ongeschiktheid over
macht oplevert waardoor de overeen
komst wordt beeindigd - Beslissing 
naar recht verantwoord. 

Wanneer de blijvende arbeidsonge
schiktheid ten gevolge van ziekte of 
ongeval van de werknemer het de werk
nemer definitief onmogelijk maakt de 
bedongen arbeid te hervatten, beslist de 
rechter naar recht dat zulks een geval 
van overmacht is waardoor een einde 
komt aan de arbeidsovereenkomst. 
\Art. 16, 5", Arbeidsovereenkomstenwet 
Werklieden.) 

5 januari 1981 480 

17.- Blijvende arbeidsongeschiktheid 
ten gevolge van ziekte of ongeval van de 
werknemer - Beslissing dat die werk
nemer geen recht heeft. op een opzeg
gingsvergoeding en evenmin op een 
ontslagpremie - Beslissing naar recht 
verantwoord. 

Wanneer aan een arbeidsovereen
komst een einde komt door de blijvende 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van 
ziekte of ongeval van een werknemer, is 
naar recht verantwoord de beslissing 
dat, aangezien de werkgever de arbeids
overeenkomst niet eenzijdig heeft 

beeindigd, de werknemer geen recht 
heeft op een opzeggingsvergoeding en 
evenmin op een ontslagpremie. (Art. 
22 Arbeidsovereenkomstenwet Werklie
den.) 

5 januari 1981 480 

18. - Overeenkomst voor onbepaalde 
tijd - Nietigheid van de opzegging -
Nietigheid zonder gevolg voor de geldig
heid van het ontslag. 

De nietigheid van de door een partij 
gedane opzegging is zonder gevolg voor 
de geldigheid van het ontslag. (Art. 
14 Arbeidsovereenkomstenwet Bedien
den.) 

23 maart 1981 817 

19. - Overeenkomst voor onbepaalde 
tijd - Ontslag - Ontslag zonder opzeg
ging of met nietige opzegging - Gevol
gen. 

Wordt het ontslag zonder opzegging 
gegeven of met een nietige opzegging 
omdat de duur van de opzeggingstermijn 
. niet is vermeld, dan is de arbeidsover
eenkomst voor bedienden onmiddellijk 
beeindigd. (Artt. 14 en 15 Arbeidsove
reenkomstenwet Bedienden.) 

23 maart 1981 817 

20. - Werk geleverd na het verstrij
ken van een vorige arbeidsovereenkomst 
- Nieuwe stJlzwijgende arbeidsovereen
komst. 

De rechter kan uit de omstandigheid 
dat een werknemer voor zijn werkgever 
heeft gewerkt na het verstrijken van de 
opzeggingstermijn, waardoor een vorige 
arbeidsovereenkomst tussen de partijen 
eindigt, wettig afleiden dat er tussen 
dezelfde partijen stilzwijgend een 
nieuwe arbeidsovereenkomst is gesloten. 

23 maart 1981 823 
Afdeling 2. - Bijzondere regels 

21. - Bediende - Overeenkomst voor 
onbepaalde tijd - Jaarloon van meer 
dan 250.000 frank- Opzeggingstermijn 
door de rechter vastgesteld - Omstan
digheden die in aanmerking moeten 
worden genomen. 

Wanneer het jaarloon van de bediende 
meer dan 250.000 frank bedraagt en de 
opzeggingstermijn voor de beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst moet wor
den vastgesteld door de rechter, moet 
deze de duur ervan bepalen met inacht
neming van de op het tijdstip van de 
kennisgeving van de opzegging voor de 
bediende bestaande kans om spoedig 
een gelijkwaardige en passende dienst
betrekking te vinden; hij mag geen 
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rekening houden met gedragingen van 
de bediende na de kennisgeving van de 
opzegging. (Art. 15, § 2, Arbeidsovereen
komstenwet Bedienden.) 

8 september 1980 16 

22. - Bedienden - BeiHndiging van 
het contract door de partijen in een 
overeenkomst waarin wordt bepaald dat 
een vergoeding aan de werknemer zal 
worden betaald - Geen « verbre
kingsvergoeding » in de zin van 
art. 20 Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden. 

10 november 1980 280 

23. - Bedienden - Eenzijdige wijzi
ging in essentiiHe bestanddelen van de 
arbeidsovereenkomst- Arbeidsplaats -
Onrechtmatige beeindiging Voor
waarde. 

De partij die eenzijdig een belangrijke 
Vl.j_jziging in de overeengekomen arbeids
plaats aanbrengt, beeindigt aldus de 
arbeidsovereenkomst onrechtmatig, ten
zij partijen de arbeidsplaats niet als een 
essentieel bestanddeel van de aangegane 
overeenkomst hebben beschouwd. 

1 december 1980 361 

24. - Handelsvertegenwoordige1· -
Uitwinningsvergoeding- Brugpensioen 
- Samenloop. 

De uitwinningsvergoeding bedoeld in 
art. 15 Handelsvertegenwoordigerswet en 
het brugpensioen, toegekend krachtens 
de collectieve arbeidsovereenkomst, ge
sloten op 19 dec. 1974 in de Nationale 
Arbeidsraad, tot invoering van een rege
ling van aanvullende vergoeding ten 
gunste van sommige bejaarde werkne
mers indien zij worden ontslagen, alge
meen verbindend verklaard bij K.B. 
van 16 jan. 1975, kunnen samen worden 
genoten. 

15 december 1980 433 

25. - Bedienden Ontbinding -
Dringende reden - Begrip. 

W anneer de rechter vaststelt dat een 
werknemer, die voor zijn werkgever 
initiatieven moest nemen en die een 
grote verantwoordelijkheid t.a.v. het 
belastingbestuur had te dragen, bij de 
uitvoering van die opdracht zeer nalatig 
was, eensdeels, en dat die werkgever 
zijn verbintenissen jegens de werknemer 
niet is nagekomen door hem niet naar 
behoren bij te staan in zijn taak en dat 
de fouten van die werknemer de 
arbeidsverhouding tussen beide partijen 
niet dadelijk en volledig onmogelijk · 
maakten, anderdeels, wordt door hem 

daaruit wettig afgeleid dat vorenver
melde fouten ten deze geen dringende 
reden opleverden, in de zin van 
art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden. 

12 januari 1981 514 

26. - Bediende - Opzeggingsvergoe
ding - Berekening - Vakantiegeld, 
bepaald bij art. 38, 1°, K.B. 
van dertig maart 1967, niet in aanmerking 
tenemen. 

De opzeggingsvergoeding, bepaald in 
art. 20 Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden, omvat, naast de wedde, niet 
het vakantiegeld, bepaald in artikel 38, 
1•, K.B. van 30 maart 1967. 

2 februari 1981 617 

27. - Bedienden Opzeggingsver-
goeding - Begrip. 

De bijdrage die de werkgever aan een 
pensioenfonds van de groep onderne
mingen waarvan hij deel uitmaakt, stort 
ten einde aan zijn personeelsleden een 
« bovenwettelijk • aanvullend pensioen 
te betalen, is een « krachtens de over
eenkomst verworven verdienste », in de 
zin van art. 20, tweede lid, Arbeidsover
eenkomstenwet Bedienden, waarmee 
derhalve dient rekening te worden 
gehouden bij de vaststelling van de 
opzeggingsvergoeding, in de zin van het 
eerste lid van genoemd artikel. 

23 februari 1981 713 

28. - Bediende - Overeenkomst voor 
onbepaalde tijd - Bediende waarvan 
het jaarlijks loon hager is dan 
150.000 frank- Ontslag zonder geldige 
opzegging - Gevolgen. 

Uit art. 15, § 2, Arbeidsovereenkom
stenwet Bedienden viel niet af te leiden 
dat een ontslag zonder regelmatige 
opzegging de arbeidsovereenkomst vo<;>r 
bedienden liet voortbestaan totdat d1e 
opzegging bij akkoord tussen partijen of 
bij gerechtelijke beslissing werd vastge
steld. 

23 maart 1981 817 

29. - Bediende - Overeenkomst voor 
onbepaalde tijd - Ontslag - Begrip. 

Ontslag is de handeling waardoor een 
partij aan de andere ter kennis brengt 
dat zij de arbeidsovereenkomst wil be
eindigen. 

23 maart 1981 817 

30. - Bediende - Overeenkomst voor 
onbepaalde tijd - Opzegging - Begrip. 

Opzegging is de voorafgaande mede
deling van een partij aan de andere van 
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de datum waarop de arbeidsovereen
komst moet eindigen. 

23 maart 1981 817 

31. - Bedienden Overeenkomst 
voor onbepaalde tijd - Ontslag -
GeJdigheid - Begrip. 

Oeen enkele wettelijke bepaling 
onderwerpt de geldigheid van het ant
slag aan welbepaalde vormen; het is een 
handeling waarbij een partij in een 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
aan de andere partij haar wil te kennen 
geeft om een einde te maken aan de 
overeenkomst; de partij aan wie ontslag 
is gegeven, kan zich beroepen op de 
gevolgen daarvan op de datum waarop 
de andere partij haar wil te kennen 
heeft gegeven, ook a! heeft ze pas na die 
datum bij een haar door die andere 
partij toegezonden bevestiging kennis 
gekregen van het ontslag. (Art. 
14 Arbeidsovereenkomstenwet Bedien
den.) 

11 mei 1981 1038 

32. - Beeindiging om dringende rede
nen - Ontslag - Ontslag niet onder
worpen aan vormvoorschriften. 

Ontslag zonder opzegging of vergoe
ding is aan geen enkel vormvoorschrift 
onderworpen. (Art. 18 Arbeidsovereen
komstenwet Bedienden.) 

15 juni 1981 1179 

33. - Bediende - Vaststelling van de 
rechter dat de tussen partijen gesloten 
arbeidsovereenkomst is beeindigd en dat 
elke partij die beeindiging aan de 
andere toeschrijft - Beslissing dat een 
der partijen de overeenkomst niet heeft 
beeindigd - Gevolg. 

Wanneer de rechter enerzijds vaststelt 
dat de tussen partijen gesloten arbeids
overeenkomst voor bedienden is beein
digd en dat elke partij die beeindiging 
aan de andere toeschrijft, en anderzijds· 
beslist dat een der partijen niets gedaan 
heeft wat met een beeindiging van de 
overeenkomst gelijk stand, kan hij 
daaruit wettig afleiden dat de andere 
partij de overeenkomst heeft beeindigd. 
(Art. 14 Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden.) 

15 juni 1981 1182 

34. - Bediende Eenzijdige be-
eindiging van een arbeidsovereenkomst 
voo1· bedienden - Beslissing van de 
rechter dat die beeindiging wettig is, 
hoewel zij te wijten is aan dwaling 
vanwege de partij die de overeenkomst 

heeft beeindigd - Geen vaststelling dat 
die dwaling onoverkomelijk was 
Onwettige beslissing. 

Niet naar recht verantwoord is het 
arrest dat beslist dat een bediende de 
arbeidsovereenkomst v66r het verstrij
ken van de opzeggingstermijn op wettige 
wijze heeft beeindigd, op grand aileen 
dat deze wegens dwaling geen rekening 
heeft gehouden met de schorsing van de 
opzeggingstermijn ten gevolge van zijn 
jaarlijkse vakantie tijdens die opzeg
gingstermijn, en niet vaststelt dat die 
dwaling voor die bediende onoverkome
lijk was. 

17 juni 1981 1201 

35. - Handelsvertegenwoordiger -
Uitwinningsvergoeding - Aanbrengen 
van clienteel- Bewijslast 

Wanneer de arbeidsovereenkomst een 
concurrentiebeding bevat, dient de han
delsvertegenwoordiger die een uitwin
ningsvergoeding vordert, niet te bewij
zen dat hij clienteel heeft aangebracht. 
(Artt. 15 en 19 Handelsvertegenwoordi
gerswet.) 

22 juni 1981 1227 

ARBEIDSVOORZIENING 
HOOFDSTUK I. - Arbeidsbemiddeling 

HOOFDSTUK II. - Arbeidsmarkt 

HOOFDSTUK III. - Beroepsopleiding 

HOOFDSTUK IV. - Brugpensioen 

HOOFDSTUK V. - Financiele tege-
moetkoming 

HOOFDSTUK VI. - Leerovereenkomst 

HOOFDSTUK VII. 
ondernemingen 

Sluiting van 

HOOFDSTUK I 
ARBEIDSBEMIDDELING 

HOOFDSTUK II 
ARBEIDSMARKT 

HOOFDSTUK III 
· BEROEPSOPLEIDING 

HOOFDSTUK IV 
BRUGPENSIOEN 

1. - Handelsvertegenwoordiger 
Brugpensioen - Uitwinningsvergoeding 
- Samenloop. 
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De uitwinningsvergoeding bedoeld in 
art. 15 Handelsvertegenwoordigerswet en 
het brugpensioen, toegekend krachtens 
de collectieve arbeidsovereenkomst ge
sloten op 19 dec. 1974 in de Nationale 
Arbeidsraad, tot invoering van een rege
ling van aanvullende vergoeding ten 
gunste van sommige bejaarde werkne
mers indien zij worden ontslagen, alge
meen verbindend verklaard bij K.B. van 
16 jan. 1975, kunnen samen worden 
genoten. 

15 december 1980 

HOOFDSTUK V 
FINANCIELE TEGEMOETKOMING 

HOOFDSTUK VI 
LEEROVEREENKOMST 

HOOFDSTUK VII 
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN 

433 

2. - Sluiting van ondernemingen 
Fonds tot vergoeding van de in geval 
van sluiting van ondernemingen ontsla
gen werknemers - Betaling van voorde
len bepaald in art. 2 wet van 30 juni 
1967 - Ontslagvergoeding van een be
schermd werknemer. 

De bijzondere ontslagvergoeding 
waarop de beschermde werknemer recht 
heeft, ingevolge art. 1 bis, § 7, Gezond
heids- en Veiligheidswet, is een vergoe
ding verschuldigd krachtens de wet, die 
het Fonds tot vergoeding van de in geval 
van sluiting van ondernemingen ontsla
gen werknemers moet betalen met toe
passing van art. 2, § 1, 2", wet van 
30 juni 1967. 

16 februari 1981 681 

ARBITRAGE 
Scheidsrechterlijke beslissing waarbij 

een bepaling van openbare orde wordt 
miskend Gerechtelijk Wetboek, 
artikel1704, 2, a- Vernietiging. 

Hoewel scheidslieden, zoals elke 
andere rechter, geen contractueel beding 
mogen toepassen dat afwijkt van een 
bepaling van openbare orde, zijn zij 
echter niet gehouden uitdrukkelijk vast 
te stellen dat de stelling van de partij 
die zij in het gelijk stellen de openbare 
orde niet schendt, wanneer geen betwis
ting daaromtrent aan hun oordeel wordt 
onderworpen. 

AUTEURS RECHT 
1. - Muziekwerk - Op platen of 

andere geluidsdragers opgenomen werk 
- Nationale wettelijke regeling inge
volge welke een maatschappij voor het 
beheer van auteursrechten gemachtigd 
is betaling van een vergoeding te vorde
ren b1j de invoer van die platen of 
andere geluidsdragers in een Lid-Staat 
van de E.E.G., nadat zij in het vrije 
verkeer waren gebracht door de gerech
tigden tot het auteursrecht in een 
andere Lid-Staat en er aanleiding had
den gegeven tot betaling van een royalty 
- Artt. 30 tot 34 en 36 E.E.G.-Verdrag -
Betaling van die royalty onwettig. 

De artt. 30 en 36 E.E.G.-Verdrag moe
ten aldus worden uitgelegd dat zij een 
beletsel vormen voor de toepassing van 
een nationale wettelijke regeling inge
volge welke een maatschappij voor het 
beheer van auteursre_chten, die gemach
tigd is de auteursrechteri van de compo
nisten van in een andere Lid-Staat op 
platen of andere geluidsdragers opgeno
men werken geldend te maken, ingeval 
deze geluidsdragers op de nationale 
markt te koop worden aangeboden na in 
die andere Lid-Staat door of met toe
stemming van de gerechtigden tot het 
auteursrecht in het vrije verkeer te zijn 
gebracht, met een beroep op die rechten 
betaling kan verlangen van een vergoe
ding ter hoogte van de bij verhandeling 
op de nationale markt gebruikelijke 
royalty's, onder aftrek van lagere royal
ty's welke in de Lid-Staat van vervaardi
ging zijn betaald. 

9 april 1981 904 

2. - Muziekwerk - Op platen of 
andere geluidsdragers opgenomen werk 
- Invoer in Belgie van -dergelijke platen 
en geluidsdragers uit een andere Lid
Staat van de E.E.G. - Aan de betaling 
van een royalty onderworpen invoer -
Geen toepassing van de in 
art. 36 E.E.G.-Verdrag vermelde uitzon
dering op de verbodsbepalingen van de 
artt. 30 tot 34 E.E.G.-Verdrag .,...-- Begrip. 

De bepalingen van de artt. 30 tot 
34 E.E.G.-Verdrag betreffende de ophef
fing van de kwantitatieve beperkingen 
tussen de Lid-Staten van die Gemeen
schap vormen geen beletsel voor verba
den .of beperkingen in invoer, uitvoer of 
doorvoer welke gerechtvaardigd zijn uit 
hoofde van bescherming van· de._ indus
trU!le of commerciele eigendom, op voor
waarde dat zij noch een middel tot 
willekeurige discriminatie noch een ver-

5 september 1980 9 kapte beperking van de handel tussen de 
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Lid-Staten vormen; de rechter die wettig 
vaststelt dat een nationale wettelijke 
bepaling, ingevolge welke voor de invoer 
uit een andere Lid-Staat van op platen 
of andere geluidsdragers opgenomen 
werken betaling van een vergoeding kan 
worden gevorderd, in de zin van 
art. 36 E.E.G.-Verdrag,"geen maatregel is 
die is gerechtvaardigd uit hoofde van 
bescherming van de industrHHe en com
merciele eigendom, behoeft dientenge
volge niet meer na te gaan of die 
betaling zodanig middel tot willekeurige 
discriminatie of een verkapte beperking 
is. 

9 april 1981 904 

AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, 
AUTOCARS, TAXI'S 

Bezoldigd vervoer van personen -
Besluitwet van 30 dec. 1946 - Draag
wijdte. 

De besluitwet van 30 dec. 
1946 betreffende het bezoldigd vervoer 
van personen door middel van automo
bielen heeft betrekking op de diensten 
van het vervoer van personen, t.w. 
autobusdiensten, bijzondere autobus
diensten en autocardiensten, zonder ver
wijzing naar enige categorie van voertui
gen. 

5 mei 1981 1005 

B 

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN 
1. - Veroordeling van een zaakvoer

der van een personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid doordat hij 
als orgaan van de vennootschap optreedt 
- Zaakvoerder- die geen handelaar is -
Niet ter zake dienende omstandigheid. 

21 oktober 1980 188 

2. Personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid - Gefail
Jeerde vennootschap - Veroordeling van 
de zaakvoerder van de vennootschap, 
orgaan hiervan, wegens daden van bank
breuk die door hem in het beheer van 
de vennootschap zijn gepleegd - Wet
tigheid. 

De zaakvoerder van een personenven
nootschapmet beperkte aansprakelijk~ 
heid die in staat van faillissement ver
keert, wordt wettig schuldig verklaard 
aan bankbreuk, wanneer hij als orgaan 
van de vennootschap daden van bank
breuk heeft gepleegd in verband met het 
beheer van deze vennootschap. (Sw., 
artt. 489; Kh., art. 573 tot 575.) · 

21 oktober 1980 188 

3. - Bankbreuk - Strafvordering 
onafhankelijk van de faillietverklaring. 

De strafvordering wegens bankbreuk 
is onafhankelijk van enige faillietverkla
ring door de rechtbank van koophandel; 
het strafgerecht kan derhalve, o.g.v. 
vaststellingen aan de hand van het 
onderzoek en zonder referte aan het 
gezag van gewijsde van een vonnis van 
fai!lietverklaring, beslissen dat de wette
lijke vereisten voor faillietverklaring, nl. 
ophouden met betalingen en wankelen 
van het krediet, vervuld zijn. 

28 april 1981 978 

4. - Bankbreuk - Strafvordering -
Ten overvloede verwijzing naar het von
nis van faillietverklaring - Wettigheid 
- Vereisten. 

De rechter voor wie een vordering 
wegens eenvoudige of bedrieglijke bank
breuk aanhangig is, kan de veroordeling 
van de beklaagde die geen conclusie 
heeft genomen, regelmatig met redenen 
omkleden en naar recht verantwoorden, 
door de feiten naar de bewoordingen 
van de wet bewezen te verklaren, ook al 
verwijst hij bovendien naar het vonnis 
van de rechtbank van koophandel tot 
vaststelling van de staat van faillisse
ment. 

28 april 1981 978 

5. - Bankbreuk - Bedrieglijk opzet 
- Begrip - Vaststellingen waaruit 
bedrieglijk opzet kan worden afgeleid. 

Wanneer de rechter vaststelt dat de 
slordigheid in de boekhouding en in de 
jaarlijkse rekeningen van een bedrijf 
zodanig was dat ze niet anders dan 
opzettelijk kon zijn met het oog op een 
bedrieglijke bankbreuk, dan kan hij 
daaruit wettig afleiden dat er bedrieglijk 
opzet aanwezig was. 

28 april 1981 978 

BEDRIJFSREVISOR 
Instituut der Bedrijfsrevisoren ~ Wet 

van 22 juli 1953 - Tucht - Koninklijk 
besluit van 16 maart 1951, art. 16 -
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Verplichting voor de raad van het ins!f
tuut tegen wie een tuchtrechtehjk 
onderzoek wordt ingesteld, de hem ten 
Jaste gelegde feiten mede te delen -
Begrip. 

Art. 16 van het bij K.B. van 
16 maart 1957 vastgestelde tuchtregle
ment schrijft voor dat de raad van het 
Instituut der Bedrijfsrevisoren aan het 
lid van dat instituut tegen wie een 
tuchtrechtelijk onderzoek wordt inge
steld, de hem ten laste gelegde feiten 
meedeelt; de draagwijdte van die beslis
sing wordt niet miskend door de raad 
van het instituut of door de commissie 
van beroep van dat instituut die aan de 
feiten een andere kwalificering geeft 
dan die welke voorkwam in de akte tot 
inleiding van de vervolging, nadat de 
verdachte was verzocht verweer te voe
ren tegen dezelfde, anders gekwalifi
ceerde feiten. 

22 januari 1981 554 

BELASTING 
Wet van 18 aug. 1907 betreffende de 

verenigingen van gemeenten en van 
particulieren tot hf!_t ii?richten van 
waterleidingen - Vn}stellmg van belas
ting wegens de voor het OJ!ric;hten. of 
exploiteren van watervoorzienmgsdien
sten bestemde immobilien - Bestem
ming voor de exploitatie - Begrip. 

De maatschappijen, opgericht over
eenkomstig de voorwaarden van de wet 
van 18 aug. 1907, zoals de Nationale 
Maatschappij der Waterleidingen, en de 
verenigingen van gemeenten en van 
bijzondere personen voor het tot stand 
brengen van hun watervoorzienings
diensten of voor doeleinden van 
gemeentelijk belang, kunnen vrijgesteld 
worden van elke belasting ten behoeve 
van de Staat, zomede van elke provincie
of gemeentebelasting wegens de voor het 
oprichten of exploiteren van. wate~<?~r
zieningsdiensten bestemde I~mobihen, 
met toepassing van de bepahngen van 
de wet van 16 maart 1957, op voorwaarde 
dat die onroerende goederen noodzake
lijk zijn voor de goede wer~ing van d~ 
maatschappij of de verenigmg, dat Wil 
zeggen dat de maatschappij of vereni
ging zonder die onroerende goederen, 
de haar opgedragen taak niet zou kun
nen vervullen. 

26 maart 1981 839 

BENELUX 
1. - Verdrag betreffende de instelling 

en het statuut van een Benelux-Ge
rechtshof - W.A.M-verzekering - Wet 
van 1 juli 1956, art. 4, § 1, 2° - De regel 
van die bepaling is een voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeenschap
pelijke rechtsregel die als dusdanig wordt 
aangewezen krachtens art. 1 van dat Ver
drag. 

De regel van art. 4, § 1, 2", W.A.M.-wet, 
volgens welke de echtgenoot van de 
sub 1 • vermelde person en alsmede hun 
bloed- en aanverwanten in de rechte lijn 
van het recht op uitkering kunnen 
worden uitgesloten, mits zij bij hen 
inwonen en door hen worden onderhou
den, is sinds 1 juli 1976 een voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeenschap
pelijke rechtsregel, die is aangewezen 
krachtens art. 1 Verdrag Benelux
Gerechtshof. 

30 januari 1981 615 

2. - Benelux-Overeenkomst betref
fende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen -
Bijlage bij die Overeenkomst - Protocol 
van ondertekening bij die Overeenkomst 
--:--- Gemeenschappelijke rechtsregels voor 
Belgie, Luxemburg en Nederland, wat 
betreft de toepassing van hoofd
stukken II, IV en V van het Verdrag 
Benelux-Gerechtshof- Begrip. 

De bepalingen van de Benelux-Over
eenkomst betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, van de bijlage bij die 
Overeenkomst en het Protocol van 
ondertekening, welke akten te Luxem
burg zijn ondertekend op 24 mei 1966, 
zijn goedgekeurd bij de wet van 19 feb. 
1968 en in werking getreden 
op 1 juni 1976, zijn ingevolge art. 1 van 
het Protocol bij die Overeenkomst, dat te 
Brussel op 26 sept. 1968 ondertekend, bij 
de wet van 2 feb. 1971 goedgekeurd en 
op 1 juli 1976 in werking getreden is, 
zijn voor de toepassing van de 
hoofdstukken III, IV en V van het 
Verdrag betreffende de instelling en het 
statuut van een Benelux-Gerechtshof 
aangewezen als voor Belgie, Luxemburg 
en Nederland gemeenschappelijke rechts
regels, voor zover, wat betret de bepali:r:
gen van de bijlage, de inhoud ervan IS 

opgenomen in de wetgeving van de Staat, 
waar de vraag om uitlegging is gesteld. 

10 februari 1981 643 
3. - Verdrag betreffende de instelling 

en het statuut van een Benelux-Ge
rechtshof - W.A.M.-verzekering - Wet 
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van 1 juli 1956, art. 3, § 1 - De regel van 
die bepaling is een voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel die als dusdanig wordt aange
wezen krachtens art. 1 van dat Verdrag. 

De regel van art. 3 W.A.M.-wet volgens 
welke de verzekering de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid moet dekken van 
iedere houder van het verzekerde motor
rijtuig is sinds 1 juli 1976 een voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeenschap
pelijke rechtsregel, die is aangewezen 
krachtens art. 1 van het Verdrag Benelux
Gerechtshof. 

10 februari 1981 643 

4. - Verdrag betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux-Ge
rechtshof, art. 6 - Prejudicieel geschil -
Vraag om uitlegging van een voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeenschap
pelijke rechtsregel die als dusdanig is 
aangewezen krachtens art. 1 van dat Ver
drag - Vraag opgeworpen in een bij het 
Hof van Cassatie aanhangige zaak - Het 
Hof van Cassatie moet in de regel de 
vraag voorleggen aan het Benelux
Gerechtshof. 

10 februari 1981 643 

5. - Benelux-Overeenkomst betref
fende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen -
Gemeenschappelijke bepalingen bij de 
Overeenkomst, artt. 2, § 1, 3 en 6 -
Draagwijdte van die bepalingen. 

Zo al krachtens de artt. 2, § 1, 3 en 
6 van de Gemeenschappelijke Bepalin
gen bij de Benelux-Overeenkomst 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
te Luxemburg ondertekend op 
24 mei 1966 en goedgekeurd bij de wet 
van 19 feb. 1968, de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid, waartoe motorrijtui
gen aanleiding kunnen geven, door een 
verzekering moet gedekt zijn voor de 
personen waarop die bepalingen betrek
king hebben en zo die verzekering aan 
de benadeelde een eigen recht tegen de 
verzekeraar geeft, gelden die regels 
evenwel niet voor de Staat die o.g.v. 
art. 2, § 1.3, van die Overeenkomst is 
vrijgesteld van de verplichting tot verze
kering en kunnen zij niet aldus worden 
uitgelegd dat aan de verzekering van de 
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen 
uitvoering wordt gegeven doordat de 
verzekeraar de verzekerde in rechte 
verdedigt. 

14 mei 1981 1057 

6. - Benelux-Overeenkomst betref
fende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen -· 
Gemeenschappelijke bepalingen bij de• 
Overeenkomst, art. 9 - Draagwijdte van 
die bepaling. 

Art. 9 van de Gemeenschappelijke 
Bepalingen bij de Benelux-Overeen-. 
komst betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, te Luxemburg ondertekend 
op 24 mei 1966 en goedgekeurd bij de 
wet van 19 feb. 1968, heeft geen betrek-. 
king op de Staat die, ingevolge art. 2, 
§ 1.3, van die Overeenkomst, is vrijge
steld van de verpEchting tot verzekering 
van zijn motorrijtuigen, en neemt niet 
weg dat de rechter, wanneer de verzeke
raar in feite de leiding van het geding op 
zich heeft genomen, daaruit kan afleiden 
dat de verzekeraar afstand heeft gedaan 
van zijn recht van verhaal op de verze
kerde. 

14 mei 1981 1057 

7. - Benelux-Overeenkomst betref
fende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen -
Gemeenschappelijke bepalingen bij de 
Overeenkomst, art. 11, § 2 - Draag
wijdte van die bepaling. 

Ingevolge art. 11, § 2, van de 
Gemeenschappelijke Bepalingen bij de 
Benelux-Overeenkomst betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, te Luxemburg 
ondertekend op 24 mei 1966 en goedge
keurd bij de wet van 19 feb. 1968, kan de 
verzekeraar zich een recht van verhaal 
op de verzekeringnemer voorbehouden 
en, indien daartoe grond bestaat, op een 
andere verzekeringnemer dan de verze
kerde, voor zover de verzekeraar volgens 
de wet of de verzekeringsovereenkomst 
gerechtigd mocht zijn de uitkering te 
weigeren of te verminderen; wanneer de 
Staat ingevolge art. 2, § 1.3, van die. 
Overeenkomst bij de wet van de ver- · 
plichting tot verzekering is vrijgesteld en 
hij krachtens de nationale wet verplicht' 
is de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van alle houders of bestuurders van 
de hem toebehorende rijtuigen te dek
ken, belet art. 11, § 2, van de Gemeen
schappelijke Bepalingen niet dat de Staat 
een recht van verhaal uitoefent in zoverre 
een verzekeraar zich dat recht zou hebben 
voorbehouden. 

14 mei 1981 1057 

8. - Benelux-Overeenkomst betref
fende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen, art. 2, 

------
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§ 1.3 - Burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van de houders of bestuurders van 
motorrijtuigen gedekt door de Staat -
Verenigbaarheid met voornoemde bepa
ling van art. 14, § 1, eerste lid, 
WA.M.-wet. 

De regel waarvan sprake is in art. 14, 
§ 1, eerste lid, W A.M.-wet, volgens. welke 
de Staat is vrijgesteld van de verplich
ting om een verzekering aan te gaan 
voor zijn motorrijtuigen, mits hij, onder 
de voorwaarden van die wet, zelf de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt 
van alle houders of bestuurders van die 
motorrijtuigen, is niet strijdig met art. 2, 
§ 1.3, van de Benelux-Overeenkomst 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
te Luxemburg ondertekend op 24 mei 
1966 en goedgekeurd bij de wet van 
19 feb. 1968; die regel behoort, wat zijn 
inhoud betreft, tot het nationale recht. 

14 mei 1981 1057 

llEROEPSGEHEIM 
Uitlevering /nbeslagneming van 

stukken- Overzending van die stukken 
- Stukken mogelijk gedekt door een 
beroepsgeheim - Opdnicht van het 
gerecht dat moet beslissen over de 
overzending. 

Het gerecht dat moet beslissen of 
papieren en andere in beslag genomen 
voorwerpen aan de vreemde, om uitleve
ring verzoekende regering moeten wor
den overgezonden, gaat na of die papie
ren en voorwerpen rechtstreeks verband 
houden met het ten laste gelegde feit; 
nadat het wettig heeft beslist dat het 
niet behoeft na te gaan of in beslag 
genomen stukken al dan niet door een 
beroepsgeheim zijn gedekt en/of zij om 
die reden uit het dossier moeten worden 
geweerd, hetgeen behoort tot de 
opdracht van het vreemde gerecht dat 
met het onderzoek en de beslissing van 
de zaak is belast, beslist het evenzeer 
naar recht en zonder tegenstrijdigheid 
dat, aangezien uit hetgeen op enveloppes 
is geschreven en uit de omstandigheden 
waarin die stukken zijn in beslag gena
men, blijkt dat de stukken rechtstreeks 
verband houden met de ten laste gelegde 
feiten waarop het verzoek om uillevering 
is gegrond, die stukken niet aan de ver
dachte behoefde te worden tcruggegeven. 
(Impliciet.) 

11 december 1980 422 

BEROEPSZIEKTE 
1. Arbeidsgerecht waarbij een 

beroep tegen een administratieve beslis
sing aanhangig is - Verergering van 
ongeschiktheid van de getroffene na die 
beslissing in aanmerking te nemen. 

Het arbeidsgerecht, waarbij een be
roep aanhangig is tegen een adminis
tratieve beslissing t.a.v. de getroffene 
van een beroepsziekte, moet ingevolge 
de artt. 807 en 808 Ger.W. rekening 
houden met de verergering van de 
arbeidsongeschiktheid van de werkne
mer na die beslissing, die het bedrag 
van de vergoedingen waarop hij recht 
heeft, kan verhogen, al was de oorspron
kelijke vordering, hoewel zij ontvanke
lijk was, niet gegrond; die artikelen van 
het Gerechtelijk Wetboek zijn niet on
verenigbaar met art. 52 wet betreffende 
de schadeloosstelling voor beroepsziek
ten, waarin enkel de overheid wordt aan
gewezen, die over de aanvragen om scha
deloosstelling uitspraak moet doen. 

8 december 1980 383 

2. - Teruggave van ten onrechte 
toegekende bedragen - Gecoordineerde 
wetten van 3 juni 1970, art. 44- Begrip. 

Teruggave van de bedragen die ten 
onrechte zijn toegekend als herstel van 
de schade, bedoeld in de geco6rdineerde 
wetten betreffende de schadeloosstelling 
voor beroepsziekten van 3 juni 1970, mag 
niet worden geeist van de personen aan 
wie zij zijn uitgekeerd, behalve wanneer 
laatstbedoelden ze aan de hand van 
bedrieglijke middelen hebben bekomen; 
art. 44 van de voornoemde wetten maakt 
geen onderscheid naargelang van de 
oorzaak van de onverschuldigde · beta
ling, met uitzondering van het geval dat 
bedrieglijke middelen worden aange
wend, noch naargelang van de persoon 
aan wie de sommen zijn uitgekeerd, 
ongeacht of het gaat om de rechtheb
bende of diens rechtverkrijgende in de 
zin van de wetten inzake beroepsziekten 
of om hem die ingevolge erfopvolgirtg 
rechtverkrijgende wordt van de uitke
ringsgerechtigde. 

11 mei 1981 1035 

3. Arbeidsgerecht waarbij een 
beroep tegen een administratieve be
slissing aanhangig is - Verergering van 
ongeschiktheid van de getroffene na dje 
beslissing in aanmerking te nemen. 

Het arbeidsgerecht, waarbij een 
beroep aanhangig is tegen een adminis
tratieve beslissing t.a.v. de getroffene 
van een beroepsziekte, moet ingevolge 
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de artt. 807 en 808 Ger.W. rekening 
houden met de verergering van de 
arbeidsongeschiktheid van de werkne
mer na die beslissing, die het bedrag 
van de vergoedingen waarop hij recht 
heeft, kan verhogen, al was de oorspron
kelijke vordering, hoewel zij ontvanke
lijk was, niet gegrond; die artikelen van 
het Gerechtelijk Wetboek zijn niet onver
enigbaar met art. 52 wet betreffende de 
schadeloosstelling voor beroepsziekten, 
waarin enkel de overheid wordt aangewe
zen die over de aanvragen om schadeloos
stelling uitspraak moet doen. 

De inobservatiestelling van de ver
dachten, bedoeld in hoofdstuk I Wet 
Bescherming Maatschappij, is de maat
regel waardoor de meest gunstige mate
riele voorwaarden worden verwezenlijkt 
voor het geestesonderzoek waaraan die 
verdachten blijken te moeten worden 
onderworpen. 

10 februari 1981 651 
15 juni 1981 1185 

BERUSTING 
Burgerlijke zaken Stilzwijgende 

berusting in een rechterlijke beslissing 
-Begrip. 

Stilzwijgende berusting in een rech
terlijke beslissing kan aileen worden 
afgeleid uit bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende handelingen of fei
ten waaruit blijkt dat de partij het vast 
en ondubbelzinnige voornemen heeft 
haar instemming te betuigen met de 
beslissing. (Artt. 1044 en 1045 B.W.) 

12 januari 1981 512 

BESCHERMING VAN DE MAAT-
SCHAPPIJ 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Inobservatiestelling 

HOOFDSTUK III. - Internering van 
geestesgestoorden 

HOOFDSTUK IV. - Commissie tot be-
scherming van de maatschappij 

Afdeling 1. - Samenstelling. 
Afdeling 2. - Bevoegdheid. 
Afdeling 3. - Rechtspleging. 

HOOFDSTUK V. - Hoge Commissie 

HOOFDSTUK VI. - Terbeschikkingstel-
ling van recidivisten 

HOOFDSTUK IX. -Aller lei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Wet Bescherming Maatschappij, 
art. 20, tweede lid- Vordering van de 
procureur des Konings tot wederopne
ming van een op proef vrijgelaten gein
terneerde- Cassatieberoep niet ontvan
kelijk. 

25 maart 1981 833 

3. - Inobservatiestelling van een ver
dachte in hechtenis- Begrip. 

Wartneer de verdachte zich in hechte
nis bevindt, is de door het onderzoeksge
recht bevolen inobservatiestelling enkel 
een wijze van tenuitvoerlegging van de 
voorlopige hechtenis, maar de beslissing 
om de verdachte in observatie te stellen 
is een nieuwe beslissing inzake handha
ving van de voorlopige hechtenis en doet 
derhalve uitspraak over de vrijheid van 
de persoon. (Art. 1 Wet Bescherming 
Maatschappij.) 

10 februari 1981 651 

HOOFDSTUK III 
INTERNERING VAN GEESTESGESTOOR

DEN 

HOOFDSTUKIV 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 

MAATSCHAPPIJ 

Afdeling 1. - Samenstelling. 
Afdeling 2. - Bevoegdheid. 
Afdeling 3. - Rechtspleging. 

4. - Beslissing van een commissie tot 
bescherming van de maatschappij -
Beslissing niet ondertekend door de 
secretaris van de commissie - Beslis
sing waarin niet wordt vastgesteld dat 
de secretaris in de onmogelijkheid ver
keerde om te. tekenen - Nietigheid. 

29 oktober 1980 235 

5. - Beslissing van een comJtlissie tot 
bescherming van de maatschappij -
Beslissing zonder handtekening van de 
secretaris van de commissie - Geen 
vaststelling dat de secretaris niet de 
gelegenheid heeft gehad die beslissing te 
ondertekenen - Nietige beslissing. 

7 januari 1981 497 



-36-

6. - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij tot 
wederopneming van een op proef in 
vrijheid gestelde geinterneerde - Wet
tigheid - Voorwaarde. 

De commissie tot bescherming van de 
maatschappij, bij wie een vordering van 
de procureur des Konings aanhangig is 
tot wederopneming in een psychiatrische 
afdeling van een op proef in vrijheid 
gestelde gei:nterneerde, kan die wederop
neming enkel bevelen, als zij vaststelt 
dat die gei:nterneerde de hem opgelegde 
voorwaarden niet heeft in acht genomen 
of dat zijn gedrag of geestestoestand een 
gevaar betekenen voor de maatschappij; 
derhalve is onwettig de beslissing van 
die commissie waarbij zij, na kennisne
ming van zodanige vordering, beveelt 
dat de op proef in vrijheid gestelde zal 
worden gei:nterneerd, op grond alleen 
dat « zijn geestestoestand niet voldoende 
is verbeterd en dat de voorwaarden voor 
zijn reclassering niet zijn vervuld >>. (Art. 
20 Wet Besch. Maatsch.) 

28 januari 1981 576 

7. - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij recht
doende over de invrijheidstelling van 
een gei"nterneerde - Geen vaststelling 
van het verhoor van de directeur of van 
de geneesheer van de inrichting -
Nietige beslissing. 

Nietig is de beslissing van de commis
sie tot bescherming van de maatschappij 
over de invrijheidstelling van een gei:n
terneerde wanneer noch uit deze beslis
sing 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 Besch. Maatsch.) 

gei:nterneerde te verwijderen, en beveelt 
dat deze in een andere inrichting wordt 
overgebracht, doet zij geen uitspraak 
over een verzoek tot invrijheidstelling; 
tegen zodanige beslissing, die louter een 
maatregel van uitvoering van de interne
ring is, staat geen cassatieberoep open. 

23 juni 1981 1236 

10. - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij waar
bij een verzoek om invrijheidstelling van 
de geinterneerde wordt afgewezen -
Nieuw stuk b1j het dossier gevoegd op 
de dag van de uitspraak - Advocaat van 
de gelnterneerde niet op de hoogte 
gebracht van het bestaan of van de 
inhoud van dat stuk - Nietige beslis
sing. 

Nietig is de beslissing van de commis- : 
sie tot bescherming van de maatschap- , 
pij, waarbij een verzoek tot invrijheid
stelling van de gei:nterneerde wordt afge

wezen, als op de dag van de uitspraak 
een nieuw stuk bij het dossier is 
gevoegd en uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat 
de advocaat op de hoogte is gebracht 
van het bestaan of van de inhoud van 
dat stuk. (Art. 28, derde lid, Wet Be
scherming Maatschappij.) 

19 augustus 1981 1289 

HOOFDSTUKV 
HOGE COMMISSIE 

HOOFDSTUK VI 
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN RECIDI

VISTEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

28 januari 1981 576 BESLAG 
8. - Commissie tot bescherming van 

de maatschappij - Vaststelling dat de 
geestestoestand van een veroordeelde 
niet voldoende verbeterd is zodat z1jn 
internering verder nog nodig is - Cas
satieberoep - Niet ontvankelijk cassa
tieberoep. 

31 maart 1981 861 

9. - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
betreffende de wijze van uitvoering van 
de internering - Beslissing niet vatbaar 
voor cassatieberoep. 

W anneer de commissie tot bescher
ming van de maatschappij beslist over 
het verzoek van een inrichting tot be
scherming van de maatschappij om een 

Uitvoerend beslag onder derden -
Art. 1539, eerste lid, Ger. W. - Schuld
eiser die over een uitvoerbare titel 
beschikt - Uitvoerend beslag onder 
derden op het bedrag dat die derde aan 
de schuldenaar van de schuldeiser is 
verschuldigd- Geldigverklaring van het 
derdenbeslag- Wettigheid. 

23 oktober 1980 202 

BETEKENING VAN EXPLOTEN 
1. - Betekening van een exploot aan 

een partij die in het buitenland verblijft 
en in Belgie een woonplaats heeft geko
zen - Gerechtelijk Wetboek, art. 40 -
Toepassingsvereisten. 
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Ingevolge art. 40, vierde lid, Ger.W. is 

de betekening in het buitenland of aan 
de procureur des Konings ongedaan, 
indien de partij, op wier verzoek ze is 
verricht, de woonplaats of de verblijf
plaats of de gekozen woonplaats van de 
geadresseerde in Belgie of, in voorko
mend geval, in het buitenland kende. 

18 september 1980 70 

2. - Jeugdbescherming- Jeugdbes
chermingswet 8 april 1965 - Beslissing 
van de jeugdrechtbank waarbij t.a.v. een 
minderjarige een maatregel van voorlo
pige bewaring wordt bevolen - Appel
recht van de ouders - Appeltermijn -
Aanvang - Betekening van de beslis
sing- Begrip. 

Wanneer een jeugdrecbtbank, uit
spraak doende buiten de tegenwoordig
heid van de ouders van een minderja
rige, omdat deze niet zijn opgeroepen en 
niet zijn verscbenen, t.a.v. de minderja
rige een maatregel van voorlopige bewa
ring beveelt, kunnen de ouders van de 
minderjarige tegen die beslissing boger 
beroep instellen, vanaf de dag waarop de 
bescbikking wordt betekend; uit de 
enkele omstandigbeid dat de ouders van 
de minderjarige kennis bebben gekregen 
van de maatregel t.a.v. de minderjarige, 
kan niet worden afgeleid dat de' appel
termijn een aanvang heeft genomen. 
(Artt. 52, 58 en 62 Jeugdbeschermingswet 
8 april 1965; art. 203 Sv. en 
art. 32 Ger.W.) 

5. - Strafzaken - Betekening van 
een verstekvonnis - Afschrift van de 
akte ter hand gesteld aan een ander 
persoon dan die waarvan sprake is in 
art. 35, tweede lid, Ger. W. - Onregelma
tigheid waardoor het recht van verdedi
ging niet is geschaad - Geldige beteke
ning. 

De betekening van een verstekvonnis 
is niet ongeldig doordat bet afscbrift van 
de akte ter hand is gesteld aan een 
ander persoon dan die waarvan sprake 
is in art. 35, tweede lid, Ger.W., wanneer 
niet blijkt dat die onregelmatigbeid bet 
recbt ·van verdediging beeft geschaad. 
(Art. 187 Sv.; art. 35 Ger.W.) 

15 oktober 1980 165 

6. - Betekening aan een partij die in 
het buitenland woont, maar in Belgie 
keuze van woonplaats heeft gedaan -
Gerechtelijk Wetboek, art. 40 - Beteke
ning in het buitenland niettegenstaande 
die keuze van woonplaats - Gevolg. 

Ingevolge art. 40, vierde lid, Ger.W. is 
de betekening in het buitenland of aan 
de procureur des Konings ongedaan, 
indien de partij, op wier verzoek ze 
verricht is, de woonplaats of de verblijf
plaats of de gekozen woonplaats van de 
geadresseerde in Belgie of, in voorko
mend geval, in bet buitenland, kende. 

16 oktober 1980 173 

7.- Gerechtelijke en buitengerechte-
24 september 1980 88 Jijke stukken die in Belgie zijn opge

maakt en betrekking hebben op burger
lijke en handelszaken - Stukken be
stemd voor personen die in een andere 
Lid-Staat van de E.E.G. verblijven -
Wijze van toezending. 

3. - Strafzaken - Betekening van 
een verstekvonnis - Toepasselijke wet
telijke bepalingen en rechtsbeginselen. 

In strafzaken wordt de betekening van 
een verstekvonnis geregeld door de 
bepalingen van bet Gerecbtelijk Wet
boek, eerste deel, boofdstuk VII, in 
zoverre de toepassing ervan niet strijdig 
is met de wettelijke bepalingen en de 
recbtsbeginselen inzake strafvordering. 
(Art. 2 Ger.W.) 

15 oktober 1980 165 

4. - Strafzaken - Betekening van 
een verstekvonnis - Opvallende ver
schrijving - Geen onregelmatige beteke
ning. 

Een verscbrijving in bet exploot van 
betekening van een verstekvonnis die de 
geadresseerde van bet exploot niet kon 
ontgaan, doet niets af aan de regelmatig
heid van die betekening. (Art. 43 Ger.W.) 

15 oktober 1980 165 

Kracbtens art. IV, tweede lid, van bet 
Protocol bij bet te Brussel op 27 sept. 
1968 tussen de Lid-Staten van de 
E.E.G. gesloten Verdrag, goedgekeurd }Jjj 
de wet van 13 jan. 1971, kunnen de 
gerecbtelijke en buitengerecbtelijke 
stukken in burgerlijke en bandelszaken, 
opgemaakt in Belgie en bestemd voor 
personen wier verblijf gevestigd is in 
een andere Lid-Staat van de E.E.G., door 
de Belgiscbe gerecbtsdeurwaarders 
recbtstreeks toegezonden worden aan de 
bevoegde ministeriele ambtenaren van 
die Lid-Staten, om aan de betrokkene te 
worden uitgereikt. (Art. 40, eerste lid, 
Ger.W.; artt. 1, eerste lid, en 65, Verdrag 
van Brussel van 27 sept. 1968, goedge
keurd bij de wet van 13 jan. 1971.) 

19 november 1980 310 
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8. - Exploot in Belgie opgemaakt, die 

betrekking heeft op een rechtsvordering 
in burgerlijke of handelszaken - Toe
zending van het exploot overeenkomstig 
art. IV van het Protocol bij het Verdrag 
van 27 sept. 1968 tussen de Lid-Staten 
van de E.E.G. - Betekening van het 
exploot - Begrip. 

Wanneer een in Belgie opgemaakt 
exploot in burgerlijke en handelszaken 
betekend is overeenkomstig art. IV, 
tweede lid, van het Protocol bij het 
Verdrag van Brussel van 27 sept. 
1968 tussen de Lid-Staten van de E.E.G., 
goedgekeurd bij de wet van 13 jan. 1971, 
t.w. door toedoen van een ministerieel 
ambtenaar van een andere Lid-Staat van 
de E.E.G., is het exploot betekend, ih de 
zin van art. 40, eerste lid, Ger.W., op 
voorwaarde dat de uitreiking van het 
afschrift van het exploot aan de betrok
kene is vastgesteld in een verklaring die 
door die ministeriele ambtenaar aan de 
Belgische gerechtsdeurwaarder is toege
zonden. 

19 november 1980 310 

9. - Betekening aan de Staat -
Betekening aan de gekozen woonplaats 
- Geldigheid. 

Betekeningen aan de Staat worden 
geldig gedaan aan de gekozen woon
plaats. (Artt. 39 en 42, 1", Ger.W.) 

9 januari 1981 509 

BETICHTING VAN VALSHEID 
Burgerlijke zaken - Cassatieberoep -

Valsheidsvordering tot staving van het 
eassatieberoep - Gerechtelijk Wetboek, 
art. 907 - Vals stuk - Valsheid van het 
stuk die niet tot gevolg kan hebben dat 
het cassatieberoep ten onrechte woYdt 
verworpen - Verwerping van de vals
heidsvordering. 

21 mei 1981 1100 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
Afdeling 1. Gemeente- en 

provinciebelastingen. 
Afdeling 2. - Inkomstenbelastingen. 
Afdeling 3. - Andere belastingen. 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. - Aanleg. 
Afdeling 2. - Bevoegdheid. 

§ 1. Volstrekte bevoegdheid. 
§ 2. Plaatselijke bevoegdheid. 

Afdeling 3. Geschillen inzake 
bevoegdheid. 

Afdeling 4. - Sociaal procesrecht (bij-
zondere regels). 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Aanleg. 
Afdeling 2. - Bevoegdheid. 
Afdeling 3. - Geschil inzake bevoegd

heid (zie : Regeling van rechtsgebied). 
Afdeling 4. - Burgerlijke rechtsvorde-

ring (bijzondere regels). 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

Afdeling 1. Gemeente- en 
provinciebelastingen. 

Afdeling 2. - Inkomstenbelastingen. 

Afdeling 3. - Andere belastingen. 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Aanleg. 

1. - Burgerlijke zaken - Aanleg -
Wet van 16 mei 1900 op de kleine 
nalatenschappen, art. 10 - Onroerende 
goederen waarvan het kadastraal inko
men op de dag van de overneming 
8.000 frank te boven gaat - Begrip. 

Onder « al de onroerende goederen » 
waarvan het kadastraal inkomen op de 
dag van de onderneming 8.000 frank te 
hoven gaat, dient te worden verstaan 
aile onroerende goederen die voor het 
geheel of voor een deel van de nalaten
schap deel uitmaken. 

24 juni 1981 1249 
Afdeling 2. - Bevoegdheid. 

§ 1. Volstrekte bevoegdheid. 

2. - Burgerlijke zaken - Volstrekte 
bevoegdheid - Bijdrageopslag en nala
tigheidsintrest op sociale zekerheidsbij
dragen - Vordering tot betaling van de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid -
Werkgever die een gerechtelijk akkoord 
heeft bekomen Rechtbank van 
koophandelnietbevoegd 
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De rechtbank van koophandel is niet 
bevoegd om kennis te nemen van een 
vordering ingesteld door de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid tegen een werk
gever die zich beroept op een bekomen 
gerechtelijk akkoord om betaling te 
weigeren van bijdrageopslag en nalatig
heidsinterest op sociale zekerheidsbij
dragen. (Art. 574, 2", Ger.W.) 

20 oktober 1980 180 

3. - Burgerlijke zaken - Volstrekte 
bevoegdheid - Beslagrechter - Invor
dering van verbeurdverklaarde zaken. 

Wanneer de directeur van registratie 
en domeinen, met toepassing van 
art. 137, tweede lid, Sv., de invordering 
van verbeurdverklaarde zaken vordert 
door bewarend beslag en door middelen 
van tenuitvoerlegging bepaald in deel V 
van het Gerechtelijk Wetboek, is de 
beslagrechter bevoegd om over de ge
schillen betreffende die rechtsplegingen 
uitspraak te doen (Artt. 197 Sv. en 1395 
Ger.W.) 

9 januari 1981 509 
4. - Burgerlijke zaken - Ceschil 

inzake faillissement- Gegevens voor de 
oplossing die zich in het bijzonder recht 
van het faillissement, het akkoord en de 
opschoding van betalinf{ bevinden 
Gerechtelijk Wetboek, art. 574, 2° -
Be grip. 

De gegevens voor de oplossing van 
een geschil inzake de vordering tot 
betaling van vervallen huurgelden die de 
verhuurder instelt tegen de curator van 
het faillissement van de huurder zijn 
niet te vinden in het bijzonder recht van 
het faillissement, het akkoord en de 
opschorting van betaling; de rechtbank 
van koophandel is derhalve niet bevoegd 
om van dat geschil kennis te nemen. 
(Art. 574, 2", Ger.W.) 

26 februari 1981 724 

5. - Burgerlijke zaken - Huur van 
goederen - Algemene begrippen inzake 
huurovereenkomsten Faillissement 
van de huurder - Geschil inzake de 
vordering van de verhuurder tot betaling 
van vervallen huurgelden - Gegevens 
voor de oplossing niet te vinden in het 
bijzonder recht betreffende het faillisse
ment, het akkoord en de opschorting van 
betaling - Rechtbank van koophandel 
niet bevoegd. 

De gegevens voor de oplossing van 
een geschil inzake de vordering tot 
betaling van vervallen huurgelden die de 
verhuurder instelt tegen de curator van 
bet faillissement van de huurder zijn 

niet te vinden in het bijzonder recht van 
het faillissement, het akkoord en de 
opschorting van betaling; de rechtbank 
van koophandel is derhalve niet bevoegd 
om van dat geschil kennis te nemen. 
(Art. 574, 2", Ger.W.) 

26 februari 1981 724 

6. - Burgerlijke zaken - Faillisse
ment, faillissementsakkoord en gerech
telijk akkoord - Geschil omtrent de 
aard van een schuldvordering - Schuld
vordering op de boedel of schuldvorde
ring op de gefailleerde ? - Gegevens 
voor de oplossing te vinden in het 
bijzonder recht betreffende het faillisse
ment, het akkoord en de opschorting van 
betaling Gerechtelijk Wetboek, 
art. 574, 2° - Rechtbank van koophandel 
bevoegd. 

De gegevens voor de oplossing van 
een geschil tussen een schuldeiser en de , 
curator in het faillissement van diens 
schuldenaar omtrent de vraag of een 
schuldvordering al dan niet is bevoor
recht, naargelang bet gaat om een 
schuldvordering op de boedel dan wei 
om een der gezamenlijke schuldvorde
ringen op de gefailleerde, zijn te vinden 
in het bijzonder recht betreffende het 
faillissement, het akkoord en de op
schorting van betaling; de rechtbank van 
koophandel is derhalve bevoegd om van 
dat geschil kennis te nemen. (Art. 574, 2", 
G~r.W.) 

26 februari 1981 724 

7. - Burgerlijke zaken Vrijwillige 
verschijning van partijen voor de vrede
rechter - Bevoegdheid van de vrede
rechter voor de hoofdvordering 
Tegenvordering gegrond op hetzelfde feit 
- Bevoegdheid van de vrederechter, 
ongeacht het bedrag van de tegenvorde
ring. 

Art. 563, tweede lid, Ger.W. bepaalt dat 
de erin vermelde rechtscolleges, met 
inbegrip van de vrederechter, kennis 
hemen van de tegenvorderingen die, 
ongeacht hun bedrag, ontstaan uit het 
feit dat ten grondslag ligt aan de oor
spronkelijke vordering; die bepaling 
maakt geen onderscheid volgens de 
wijze waarop de hoofdvordering is inge
leid en is dus ook van toepassing 
wanneer zij is ingesteld door vrijwillige 
verschijning van de partijen voor de 
vrederechter. 

27 maart 1981 842 

8. - Burgerlijke zaken - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 660, eerste lid - Bepaling 
van toepassing op het Hoi van Cassatie 
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wanneer het een vonnis van de arrondis
sementsrechtbank vernietigt wegens 
miskenning van een regel inzake 
bevoegdheid. 

Art. 660, eerste lid, Ger.W. is toepasse
lijk op het Hof van Cassatie wanneer het 
een vonnis van de arrondissements
rechtbank vernietigt wegens misken
ning van een regel inzake bevoegdheid. 

27 maart 1981 842 

9. - Volstrekte bevoegdheid - Bur
gerlijke zaken - Respectieve bevoegd
heden van de vrederechter, uitspraak 
doende inzake onteigening ten algeme
nen nutte, en van de rechter in kort 
geding, uitspraak doende over een vor
dering tot stopzetting van de werken die 
op de onteigende gronden worden uitge
voerd - Begrip. 

De respectieve rechtsprekende be
voegdheden van een vrederechter, die 
uitspraak doet met toepassing van de 
bepalingen betreffende de rechtsplegin
gen bij hoogdringende omstandigheden 
inzake onteigeningen, vervat in de wet 
van 26 juli 1962, en van de rechter in 
kort geding, bij wie een vordering aan
hangig is gemaakt strekkende tot stop
zetting van de werken op de onteigende 
gronden, worden niet miskend door het 
arrest dat de beslissing bevestigt va,n de 
rechter die deze vordering heeft verwor
pen op grand dat zij steunt op een 
zogezegde onwettigheid van de onteige
ningsprocedure, waarover de vrederech
ter reeds uitspraak had gedaan bij een 
vonnis dat gezag van gewijsde heeft. 

23 april 1981 954 

10. - Burgerlijke zaken - Bevoegd
heid van de vrederechter - Bevoegd
heid aihankelijk van het als hooidsom 
gevorderde bedrag, met inbegrip van de 
moratoire rente. 

Bij de vaststelling van de volstrekte 
bevoegdheid van de vrederechter wordt 
niet enkel rekening gehouden met het 
als hoofdsom gevorderde bedrag, maar 
ook met de in de dagvaarding gevor
derde moratoire rente. 

26 juni 1981 1275 

§ 2. Plaatselijke bevoegdheid. 
Afdeling 3. Geschillen inzake 

bevoegdheid. 

11. - Burgerlijke zaken - Vordering 
regelmatig b1i de vrederechter aanhan
gig gemaakt - Verwijzing naar de 
arrondissementsrechtbank - Vel'Wl)'zing 
van de zaak door de arrondissements
rechtbank naar de rechtbank van eerste 

aanleg- Cassatieberoep van de procu
reur-generaal bij het hoi van beroep -
Vaststelling van het Hoi van Cassatie 
dat de vordering tot de bevoegdheid van 
de vrederechter behoort- Verwijzing. 

Wanneer de vrederechter een regelma
tig bij hem aanhangig gemaakte zaak 
naar de arrondissementsrechtbank heeft 
verwezen, die rechtbank de zaak naar de 
rechtbank van eerste aanleg heeft ver
wezen en de procureur-generaal bij het 
hof van beroep tegen de beslissing van 
de arrondissementsrechtbank, overeen
komstig art. 642 Ger.W., cassatieberoep 
heeft ingesteld, vernietigt het Hof van 
Cassatie, wanneer het vaststelt dat de 
vordering tot de bevoegdheid van de 
vrederechter behoort, de bestreden 
beslissing en verwijst de zaak naar de 
bevoegde vrederechter. 

27 maart 1981 842 
Afdeling 4. - Sociaal procesrecht (bij

zondere regels). 

12. - Arbeidsrechtbank - Werkloos
heid Werkstaking Werkloos
heidsuitkering - Beslissing van het 
beheerscomite van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening en van de directeur 
van een gewestelijk bureau van die 
Rijksdienst - Beslissingen waarbij toe
kenning van werkloosheidsuitkering 
wordt geweigerd Betwisting 
Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank. 

Art. 7, § 11, Besluitwet van 28 dec. 
1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders, gew. bij de wet 
van 10 okt. 1967, en art. 580, 2", Ger.W. 
bepalen respectievelijk dat geschillen 
over rechten ontstaan uit de werkloos
heids:.:egeling tot de bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbanken behoren en dat die 
rechtbank kennis neemt van geschillen 
betreffende de rechten en verplichtingen 
van werknemers en leerlingen en hun 
rechtverkrijgenden, die voortvloeien uit 
de wetten en de verordeningen die 
onder meer betrekking hebben op de 
werkloosheid, zodat dat gerecht bevoegd 
is om kennis te nemen van een beroep 
tegen de beslissing van het beheersco
mite van de Rijksdienst voor Arbeids
voorziening en van de directeur van een 
gewestelijk bureau van die Rijksdienst, 
die, met toepassing van art. 129, eerste 
lid, K.B. 20 dec. 1963 betreffende de 
arbeidsvoorziening en werkloosheidsuit
kering, uitspraak doen over de toeken
ning van werkloosheidsuitkering aan de 
werknemers die aan een werkstaking 
deelgenomen hebben of ingevolge een 
uitsluiting (lock-out) werkloos zijn of 
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wier werkloosheid het rechtstreeks of 
indirect gevolg van een werkstaking is; 
de Raad van State is dus niet bevoegd 
om zich uit te spreken over een verzoek 
tot nietigverklaring van wat het beheers
comite en de directeur van een geweste
lijk bureau aldus hebben beslist. 

29 januari 1981 582 

13. - Arbeidsrechtbank- Werkloos
heid - Werkstaking - Koninklijk be
sluit van 20 december 1963, artikel 129, 
eerste lid - Beslissing van het beheers
comite van de Rijksdienst voor Arbeids
voorziening - Daaropvolgende beslis
sing van de directeur van een geweste
lijk bureau van die Rijksdienst 
- Betwisting - Bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank, ook al kan de beslis
sing van het beheerscomite worden aan
gemerkt als een handeling van een 
administratieve overheid. 

Hoewel de beslissing van het beheers
comite van de Rijksdienst voor Arbeids
voorziening, genomen overeenkomstig 
art. 129, eerste lid, K.B. 20 dec. 1963 en 
betreffende de arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, die betrekking heeft op de 
toekenning van werkloosheidsuitkering 
aan de werknemers die aan een werk
staking deelgenomen. hebben of inge
volge een uitsluiting (lock-out) werkloos 
zijn of wier werkloosheid het recht
streeks of indirect gevolg van een werk
staking is, kan worden aangemerkt als 
een handeling van een administratieve 
overheid, in de zin van art. 14 van de 
wetten op de Raad van State, gecoordi
neerd op 12 jan. 1973, is de arbeidsrecht
bank, met uitsluiting van de Raad van 
State, bevoegd om kennis te nemen van 
een betwisting betreffende die beslissing 
en die welke, ten gevolge daarvan, is 
genomen door de directeur van een 
gewestelijk bureau van de Rijksdienst 

Toekenning Beslissing van het 
beheerscomite - Beslissing van de 
directeur van het gewestelijk bureau -
Geschil - Bevoegdheid van de arbeids
rechtbank. 

De arbeidsrechtbank neemt kennis 
van geschillen inzake beslissingen die, 
overeenkomstig art. 129, eerste lid, K.B. 
van 20 dec. 1963 betreffende de arbeids
voorziening en werkloosheid, door het 
beheerscomite van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening zijn genomen over 
de toekenning van werkloosheidsuitke
ring aan de werknemers die aan een 
werkstaking deelgenomen hebben of 
ingevolge een uitsluiting (lock-out) 
werkloos zijn of wier werkloosheid het 
rechtstreeks of indirect gevolg van een 
werkstaking is. (Art. 7, § 11, Beslw. 
28 dec. 1944 en art. 580, 2", Ger.W.) 

18 mei 1981 1077 

16. - Arbeidsrechtbank - Werkloos
heid - Staking - Werkloosheidsuitke
ring - Beslissingen van het beheersco
mite van de Rijksdienst voor Arbeids
voorziening en van de directeur van een 
gewestelijk bureau van die dienst -
KB. 2 dec. 1963, art. 129- Beslissingen 
die de toekenning van werkloosheidsuit-
kering weigeren Betwisting 
Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank. 

22 juni 1981 1228 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUKV 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Aanleg. 
Afdeling 2. - Bevoegdheid. 

17. - Bevoegdheid - Strafzaken voor Arbeidsvoorziening. 
29 januari 1981 582 Beschikking van de raadkamer waarbij 

een verdachte, met aanneming van ver-
14. - Sociale zaken - Volstrekte zachtende omstandigheden, verwezen 

bevoegdheid - Arbeidsrechtbank - wordt naar de correctionele rechtbank 
Geschil inzake arbeidsovereenkomsten. wegens een misdaad en wanbedrijven -

De arbeidsrechtbank is bevoegd om Beschikking waarbij het geheel der lei
van een geschil kennis te nemen, wan- ten verkeerdejijk als wanbedrijven wordt 
neer de vordering steunt op een arbeids- omschreven - Correctionalisering van 
overeenkomst en het onderwerp van de de misdaad geldt ook voor andere om
vordering derhalve een geschil inzake schrijvingen van hetzelfde feit - Voor
arbeidsovereenkomsten is. (Art. 578, 1", waarden. 
Ger.W.) Wanneer het onderzoeksgerecht een 

4 mei 1981 996 verdachte, met aanneming van verzach-
tende omstandigheden, wegens een mis-

15. - Sociale zaken - Volstrekte I daad en wanbedrijven verwezen heeft 
bevoegdheid - Werkloosheid - Werk- naar de correctionele rechtbank en daar
staking - Werkloosheidsuitkering - bij het geheel der feiten verkeerdelijk 
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omschreven heeft als wanbedrijven, 
geldt de correctionalisering van de mis
daad ook voor alle omschrijvingen van 
het feit, op voorwaarde dat dit feit 
wettelijk kan gecorrectionaliseerd wor
den en de eventuele verzwaring van de 
bij de wet gestelde straf niet het gevolg 
is van een omstandigheid waarmee het 
onderzoeksgerecht niet bekend was of 
geen rekening had gehouden. 

17 september 1980 59 

18. - Bevoegdheid - Strafzaken 
Raadkamer die een verdachte wegens 
een wanbedrijf, onder aanneming van 
verzachtende omstandigheden, naar de 
bevoegde politierechtbank verwijst -
Wanbedrijf gepleegd buiten het arron
dissement - Verdachte die zijn verblijf
plaats niet heeft in het arrondissement 
en daar niet is gevonden - Raadkamer 
van dat arrondissement niet bevoegd. 

23 september 1980 81 

19. - Bevoegdheid - Strafzaken 
Beslissing van onbevoegdverklaring 
Be grip. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
rechter zegt dat het dossier of de zaak 
naar de procureur des Konings of . de 
procureur-generaal wordt verwezen 
<< voor eventuele voeging van dossiers ,, 
of << om te handelen als naar recht » valt 
niet af te leiden dat de rechter zich over 
zijn bevoegdheid heeft uitgesproken. 

22 oktober 1980 200 

20. - Bevoegdheid - Strafzaken -
Beschikking van de raadkamer waarbij 
een wanbedrijf wordt gecontraventiona
liseerd - Die zaak kan bij de correctio
nele rechtbank niet weer aanhangig 
worden gemaakt zolang de beschikking 
niet is nietig verklaard. 

22 oktober 1980 200 

21. - Strafzaken - Misdrijf « vals
heid en gebruik van valse stukken », 
tijdens een bepaalde periode gepleegd, 
regelmatig bij het vonnisgerecht aange
bracht - Bevoegdheid van dat gerecht 
om rekening te houden met het gebruik 
van valse stukken dat na die periode is 
gepleegd - Voorwaarden. 

Wanneer het vonnisgerecht regelmatig 
kennis heeft genomen van een tijdens 
een bepaalde periode gepleegd misdrijf 
« valsheid en gebruik van valse 
stukken », mag het rekening houden met 
het gebruik dat de vervalser na die 
periode van het valse stuk gemaakt 
heeft, op voorwaarde dat hij van dat 

stuk gebruik heeft gemaakt met het
zelfde bedrieglijk opzet of oogmerk om 
te schaden als dat waarmee hij gehan
deld heeft bij de vervalsing van het stuk; 
het mag evenwel de periode van de 
telastlegging niet verlengen zonder dat 
de beklaagde van de wijziging van 
kwalificatie is verwittigd. (Artt. 193 en 
196 Sw.) 

29 oktober 1980 226 

22. - Strafzaken - Strafvordering -
Tenuitvoerlegging van de veroordeling 
- Verbeurdverklaring - Bevoegdheid 
van de beslagrechter. 

Wanneer de directeur van registratie 
en domeinen, met toepasing van art. 137, 
tweede lid, Sv., de invordering van de 
verbeurdverklaarde zaken vordert door 
bewarend beslag en door middelen van 
tenuitvoerlegging bepaald in dee! V van 
het Gerechtelijk Wetboek, is de beslag
rechter bevoegd om over de geschillen 
betreffende die rechtsplegingen uit
spraak te doen. (Artt. 197 Sv. en 1395 
Ger.W.) 

9 januari 1981 509 

23. - Bevoegdheid Strafzaken -
Raadkamer die een beklaagde wegens 
een wanbedrijf, met aanneming van 
verzachtende omstandigheden, verwijst 
naar de bevoegde politierechtbank -
Wanbedrijf gepleegd buiten het arron
dissement - Beklaagde die geen ver
blijfplaats heeft in het arrondissement 
en daar niet is gevonden - Onbevoegd
heid van de raadkamer van dat arron
dissement. 

14 januari 1981 522 

24. - Bevoegdheid Strafzaken -
Openbare dronkenschap - Besluitwet 
van 14 november 1939, art. 1 - Be
klaagde, militair in actieve dienst ten 
tijde van de overtreding Wet 
van 15 juni 1899, art. 21 - Bevoegdheid 
van de Krijgsraad. 

27 januari 1981 574 

25. - Bevoegdheid Jeugdbescher-
ming - Vonnis van de jeugdrechter -
Uit handen geven van de zaak door de 
jeugdrechter - Voorlopige tenuitvoer
legging - Wettigheid - Toezicht -
Bevoegdheid van de jeugdrechter in 
hager beroep en van het Hoi van 
Cassatie. 

Wanneer de jeugdrechter beveelt dat 
het vonnis, waarbij hij de zaak uit 
handen geeft, voorlopig wordt ten uit
voer gelegd, zijn de onderzoeksrechter, 
het onderzoeksgerecht en het strafge
recht niet bevoegd om uitspraak te doen 
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over de wettigheid of de regelmatigheid 
van de beslissing van de jeugdrechter 
inzake de voorlopige tenuitvoerlegging, 
vermits dat toezicht naar gelang van het 
aangewende rechtsmiddel aileen door de 
jetigdrechter in hoger beroep en door 
het Hof mag worden uitgeoefend. (Artt. 
38 en 58 Jeugdbeschermingswet.) 

20 mei 1981 1095 

26. - Bevoegdheid - Straizaken -
Raadkamer die een verdachte wegens 
een wanbedrijf, onder aanneming van 
verzachtende omstandigheden, naar de 
bevoegde poHtierechtbank verwijst -
Wanbedriji gepleegd buiten het arron
dissement - Verdachte die zijn verbliji
plaats niet heeft in het arrondissement 
en daar niet is gevonden - Raadkamer 
van dat arrondissement niet bevoegd. 

22 juli 1981 1282 
Afdeling. 3. - Geschil inzake bevoegd

heid (zie : Regeling van rechtsgebied). 

27.- Strafzaken- Beschikking van 
de raadkamer waarbij de verdachte naar 
de correctionele rechtbank wordt verwe
zen - Beschikking tot verwezping van 
de conclusie ten betoge dat het hoi van 
assisen het bevoegde vonnisgerecht is
Beschikking niet gewezen over de 
bevoegdheid van de onderzoeksgerech

De vraag of een partij voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling een exceptie 
van onbevoegdheid heeft opgeworpen, 
hangt niet a£ van de kwalificatie die zij 
aan haar verweermiddel heeft gegeven, 
maar van het werkelijke onderwerp van 
het geschilpunt. 

7 januari 1981 494 

31. - Bevoegdheid Strafzaken -
Geschil inzake bevoegdheid en geschil 
inzake de ontvankelijkheid van de straf
vordering - Onderscheid. 

Van een geschil inzake bevoegdheid is 
er sprake als wordt gezegd dat een 
rechter zich de bevoegdheid van een 
andere rechter heeft toegeeigend; een 
geschil inzake de ontvankelijkheid van 
de strafvordering wegens in het buiten
land gepleegde misdrijven is geen ge
schil inzake de bevoegdheid van de 

7 januari 1981 494 

32. - Bevoegdheid - Straizaken -
Geschil inzake bevoegdheid - Begrip. 

Van een geschil inzake bevoegdheid is 
er sprake als een rechter, naar betoogd 
wordt, zich de bevoegdheden van een 
andere rechter heeft toegeeigend; een 
geschil over de samenstelling van de 
raadkamer en het verslag van de onder
zoeksrechter !evert geen geschil op 
inzake de bevoegdheid van het onder-ten. 

23 september 1980 
82 zoeksgerecht. (Art. 539 Sv.) 

16 juni 1981 

28. - Bevoegdheid - Straizaken 
Geschil inzake bevoegdheid van de raad
kamer- Begrip. 

Geen beslissing over een geschil 
inzake de bevoegdheid van het onder
zoeksgerecht is de beslissing waarbij de 
raadkamer weigert in te gaan op het 
verzoek van de beklaagde om hem ter 
beschikking te doen stellen van de 
psychiatrische commissie. 

16 december 1980 439 

29. - Bevoegdheid Straizaken -
Beslissing van het hoi van beroep, op 
het hoger beroep tegen een vonnis van 
de correctionele rechtbank, waarbij het 
zich « onbevoegd » verklaart om te 
zeggen of een beschikking tot verwijzing 
naar de correctionele rechtbank onwet-, 
tig is wegens miskenning van de bepa
Jingen van § XV van het enig artikel van 
de wet van 25 okt. 1919 - Geen arrest 
inzake bevoegdheid in de zin van 
art. 416 Sv. 

23 december 1980 464 

30. - Bevoegdheid Strafzaken -
Geschil inzake bevoegdheid - Begrip. 

1195 
33. - Bevoegdheid - Strafzaken -

Beschikking van de raadkamer waarbij 
een verdachte naar de correctionele 
rechtbank wordt verwezen - Verzet van 
de verdachte gegrond op een geschil 
over de samenstelling van de raadkamer 
en het verslag van de onderzoeksrechter 
- Kamer van inbeschuldigingstelling 
waarbij het verzet niet ontvankelijk 
wordt verklaard, aangezien het geschil 
geen betrekking heeft op de bevoegdheid 
van de raadkamer - Geen arrest inzake 
bevoegdheid, in de zin van art. 416 Sv. 

16 juni 1981 1195 

Afdeling 4. - Burgerlijke rechtsvorde
ring (bijzondere regels). 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLER LEI 
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BEWIJS 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK Ill. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. Bewijslast 

Beoordelingsvrijheid. 
Afdeling 2. - Geschriften. 

§ 1. Wettelijke bewijswaarde. 
§ 2. (Miskenning van) bewijskracht. 

Afdeling 3. - Getuigen. 
Afdeling 4.- Vermoedens 
Afdeling 5. - Bekentenis. 
Afdeling 6. - Eed. 

HOOFDSTUK IV.- Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. Bewijslast 

Beoordelingsvrijheid. · 
Afdeling 2. - Geschriften. 

§ 1. Wettelijke bewijswaarde. 
§ 2. (Miskenning van) bewijskracht. 

Afdeling 3. - Getuigen. 
Afdeling 4. - Vermoedens. 
Afdeling 5. - Bekentenis. 
Afdeling 6. - Eed. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Algemene begrippen - Strafza
ken - Rechtvaardigingsgrond aange
voerd door beklaagde -, Veroordeling 
a.m. op grand dat die rechtvaardigings
grond niet door geloofwaardige gege
vens wordt gestaafd - Geen schending 
van de regels inzake de bewijslast. 

7 januari 1981 490 

2. - Algemene begrippen - Strafza
ken - Bewijslast - Begrip. 

De rechter die, op grond van feitelijke 
overwegingen, zegt dat in de door de 
beklaagde tot staving van zijn verweer 
aangevoerde beweringen niets geloofs
waardigs te vinden is, omkleedt zijn 
beslissing regelmatig met redenen en 
miskent geenszins de regels betreffende 
de bewijslast in strafzaken. 

6 mei 1981 1015 

3. - Strafzaken - Wet 17 april 1878, 
art. 16 - Misdnjf dat geen verband 
houdt met de uitvoering van een over
eenkomst - Regels van het burgerlijk 
recht niet toepasselijk. 

Art. 16 wet van 17 april 1878 is niet 
van toepassing wanneer het aan de 
beklaagde ten laste gelegde misdrijf 
geen verband houdt met de uitvoering 
van een overeenkomst waarvan de be
klaagde het bestaan ontkent of de uitleg
ging betwist, maar bestaat in bet niet 
aangaan van een overeenkomst, met 
name een verzekeringscontract tot dek
king van de burgerrechtelijke aanspra
kelijkbeid inzake motorrijtuigen. 

2 juni 1981 1142 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

4. - Directe belastingen - BeWijs 
door wettelijke vermoedens toegelaten 
- Bewijs dat de door de belastingplich
tige overgelegde boekhoudkundige stuk
ken niet bewijskrachtig zijn - Bewijs 
door vergelijking met de inkomsten van 
andere belastingplichtigen niet toelaat
baar. 

Krachtens art. 248 W.I.B. kan de 
administratie, bij bet vaststellen van de 
belastbare grondslag, de vergelijking met 
de normale winsten of baten van ten 
minste drie soortgelijke belastingplicbti
gen enkel doen als de belastingplicbtige 
geen bewijskracbtige gegevens overlegt; 
om aan te tonen dat de door de belas
tingplicbtige overgelegde boekboudkun
dige stukken bewijskracbtig zijn en dat 
derbalve bet bedrag van de belastbare 
inkomsten mag worden vastgesteld door 
vergelijking met de normale winsten van 
soortgelijke belastingplichtigen, mag de 
administratie niet steunen op bet resul
taat van de vergelijk bedoeld in art. 248. 

12 november 1980 284 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. Bewijslast 
Beoordelingsvrijbeid. 

5. - Burgerlijke zaken - Rechter die 
zijn beslissing steunt op feitelijke gege
vens die niet ter discussie van partijen 
hebben gestaan en waarvan hij buiten 
de terechtzitting kennis heeft gekregen. 

De rechter mag zijn beslissing niet 
doen steunen op feitelijke gegevens die 
niet ter discussie van partijen bebben 
gestaan en waarvan bij buiten de 
terecbtzitting kennis beeft gekregen. 

8 september 1980 18 

6. - Bewijslast - Burgerlijke zaken 
- Arbeidsovereenkomst - Arbeidson
geschiktheid ten gevolge van ziekte 01 

ongeval - Medisch geschil tussen d< 
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behandelende geneesheer van de werk
nemer en de door de werkgever gemach
tigde geneesheer - Aanstelling van een 
derde geneesheer, als bepaald in het 
arbeidsreglement - Bewijslast. 

Het arbeidsreglement waarin wordt 
bepaald dat in geval van een medisch 
geschil over een arbeidsongeschiktheid 
ten gevolge van ziekte of ongeval het 
geval ter beslechting zal worden voorge
legd aan een van de geneesheren, bij 
gemeenschappelijk akkoord gekozen tus
sen de behandelende geneesheer en de 
geneesheer-onderzoeker, doet geen 
afbreuk aan de regels van art. 870 
Ger.W. inzake de bewijslast; de beslissing 
da~ de werkgever moet worden 
beschouwd als de partij die het nodige 
moet doen opdat het geschil zou beslecht 
worden, hetzij door een geneesheer
scheidsrechter, hetzij door de rechter, ver
legt de bewijslast op onwettige wijze. 

5 januari 1981 476 

7. - Burgerlijke zaken - Overeen
komst waarvan de oorzaak gesimuleerd 
is ~ Bewijslevering van de werkelijke 
oorzaak ten Jaste van de partij die de 
uitvoering van de overeenkomst vordert 
- Bewijs van de werkelijke oorzaak niet 
geleverd - Overeenkomst zonder ver
bindende kracht. 

Wanneer bewezen is dat de oorzaak 
van een overeenkomst gesimuleerd is, 
heeft die overeenkomst geen verbin
dende kracht als de partij die de uitvoe
ring ervan vordert, niet het bewijs Ievert 
van de werkelijke oorzaak. 

16 januari 1981 531 

8. - Burgerlijke zaken - Begin van 
bewijs door geschrift- Waarschijnlijk
heid van het beweerde feit - Onaan
tastbare beoordeling door de feitenrech
ter - Grenzen. 

Hoewel de feitenrechter op onaantast
bare wijze in feite oordeelt of een hem 
overgelegde akte het beweerde feit 
waarschijnlijk maakt, dient het Hof tach 
te toetsen of uit de vaststellingen van de 
rechter blijkt dat die akte een begin van 
bewijs door geschrift oplevert. (Art. 
1347 B.W.) 

23 januari 1981 565 

9. - Burgerlijke zaken - Vordering 
gegrond op een overtreding v~n de 
strafwet - Bewijslast rust op de e1ser -
Verweerder die betwist dat hij schuld 
heeft aan die overtreding of die een 
rechtvaardigingsgrond aanvoert 

Bewering die een geloofwaardig gegeven 
bevat - Bewijs van onjuistheid ervan 
rust op de eiser. 

23 januari 1981 567 

10. - Burgerlijke zaken - Bewijs
waarde van een eenzijdige vaststelling 
van een gerechtsdeurwaarder inzake 
huur van goederen - Onaantastbare 
beoordeling door de feitenrechter. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze de bewijswaarde van een 
proces-verbaal dat een gerechtsdeur
waarder eenzijdig, op verzoek van ,een 
der partijen, inzake huur van goederen 
heeft opgemaakt. 

20 februari 1981 707 
Afdeling 2. - Geschriften. 

§ 1. Wettelijke bewijswaarde. 

11. - Bewijs door geschrift - Burger
Jijke zaken - Onderhandse akte die een 
wederkerige overeenkomst bevat - Ori
gineel waarop de handtekening niet 
voorkomt van de partij die het stuk 
voorlegt- Gevolg. 

Wanneer een partij tot bewijs van een 
wederkerige overeenkomst een onder
handse akte voorlegt waarop haar eigen 
handtekening niet voorkomt, maar wel 
die van de partij tegen wie de akte 
wordt ingeroepen, beslist de rechter 
wettig dat die akte het bewijs oplevert 
van het akkoord van de partijen over de 
verbintenissen van de partij tegen wie 
de akte wordt ingeroepen. (Art. 
1325 B.W.) 

17 juni 1981 1204 

12. - Bewijs door geschrift - Burger
Iijke zaken - Onderhandse akte die een 
wederkerige overeenkomst bevat - Akte 
opgemaakt in zoveel originelen als er 
partijen zijn die een onderscheiden 
belang hebben - Handtekening -
Vormvereiste. 

Wanneer een onderhandse akte, die 
tot bewijs moet dienen van een weder
kerige overeenkomst, in verschillende 
originelen is opgemaakt en iedere partij 
een exemplaar ervan heeft, is het op 
straffe van nietigheid niet vereist dat op 
elk exemplaar de handtekening van alle 
partijen voorkomt; het is voldoende dat 
iedere partij een exemplaar bezit met de 
handtekening van de andere partijen. 
(Art. 1325 B.W.) 

17 juni 1981 1204 

13. - Bewijs door geschrift - Burger
Jijke zaken - Pacht - Oproeping ter 
minnelijke schikking - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 1345 - Proces-verbaal 
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opgemaakt door de griffier vc:n het 1 18. - Bewijs door geschrift - Bewijs
vredegerecht houdende vaststellmg dat kracht van de akten - Burgerlijke 
de. par~~jen op. de_ veri!!elde datum ter zaken - Rechter die geen rekening 
mmne1Ipce schikJnng ZJ}n opgeroepel! - houdt met de bedrieglijke clausules van 
Werkelijke beWJ}swaarde- Authent1eke een overeenkomst- Geen miskenning 
vaststelling van zodanige oproeping op van de bew1jskracht van de akten. 
de vermelde datum. 23 oktober 1980 

26 juni 1981 1273 
§ 2. (Miskenning van) bewijskracht. 

14. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke 
zaken - Deskundigenverslag- Uitleg
ging niet onverenigbaar met de zin en 
de draagwijdte van het verslag - Geen 
miskenning van de bewijskracht ervan. 

11 september 1980 36 

15. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke 
zaken - Begrip. 

Wanneer de rechter zegt hoe partijen 
een overeenkomst hebben uitgevoerd, 
zonder die overeenkomst uit te leggen 
op een wijze die strijdig is met de akte 
waarin zij wordt vastgesteld, miskent hij 
de bewijskracht van die akte niet. 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

202 

19. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerhjke 
zaken - Verzekeringspolis - Verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen Clausule volgens 
welke, in geval van niet-betaling van de 
premie bij het verstnjken van een 
bepaalde termijn, de dekking t.a. v. de 
verzekerde van rechtswege geschorst is 
vanaf de vervaldag van de premie tot op 
de dag na de betaling - Miskenning van 
de bewijskracht van de akte - Begrip. 

De betekenis en de draagwijdte van 
een clausule van een verzekeringspolis 
volgens welke, in geval van niet-betaling 
van de premie op de vervaldag van een 
bepaalde termijn, de dekking t.a.v. de 
verzekerde van rechtswege geschorst 
wordt vanaf de vervaldag van de premie, 
en de dekking slechts opnieuw een 

25 september 1980 89 aanvang zal nemen op de dag na de 
volledige betaling van de verschuldigde 

16. - Bewijs door geschrift - Bewijs- bedragen, worden verdraaid en de 
kracht van de akten - Burgerlijke bewijskracht van de .akte waarin zij is 
zaken - Miskenning van de bewijs- vervat, wordt derhalve miskend door de 
kracht van een akte - Begrip. rechter die vaststelt dat de premie niet 

De rechter miskent de bewijskracht binnen de gestelde termijn was betaald 
van een akte niet door het enkele feit en niettemin beslist dat de ongevallen 
dat hij de bewoordingen van die akte · die zich tijdens die termijn hebben 
uitlegt op een wijze die verschilt van de voorgedaan, ingevolge de overeenkomst 
normale betekenis van die bewoordin- zijn gedekt, op grond onder meer dat de 
gen, wanneer hij die uitlegging moti- clausule in die zin moet worden opgevat 
veert. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) dat ieder ongeval tijdens de betalingster-

10 oktober 1980 150 mijn van de verzekerde door de verzeke-

17. - Burgerlijke zaken - Misken
ning van de bewijskracht van de akten 
-Begrip. 

ring wordt gedekt, ook a! is er, volgens 
de algemene voorwaarden, pas opnieuw 
dekking de dag nadat de premies zijn 
betaald. 

23 oktober 1980 206 

20. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Bzirgerlijke 
zaken - Brief - Uitlegging gegrond op 
extrinsieke gegevens - uitlegging ver
en1gbaar met de zin en de draagwijdte 
van de brief- Geen miskenning van de 
bew1jskracht van de akte. 

13 november 1980 293 

Wanneer uit het exploot van beteke" 
ning van een dagvaarding blijkt dat het 
afschrift hiervan is afgegeven op het 
politiecommissariaat van de gemeente 
waar de zoon van de gedaagde zijn 
woonplaats heeft en die zoon dezelfde 
naaro en voornaam heeft als zijn vader 
die in een andere gemeente woont, 
wordt de bewijskracht van de dagvaar
ding niet miskend door de rechter die 
beslist dat de dagvaarding a an de vader, 
maar op een verkeerd adres, en niet aan 
diens zoon is afgegeven. (Artt. 1319 en 21. - Burgerlijke zaken - Bewijs 

door geschrift - Bewijskracht van de 
157 akten - Begrip. 

1320 B.W.) 
13 oktober 1980 
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Een overtreding van een wet, in de zin 

van art. 608 Ger.W., kan geen misken
ning vormen van de bewijskracht van 
die wet, in de zin van de artt. 1319 en 

niet, geheel dan wei ten dele, ter zijde 
laat, miskent hij de bewijskracht niet 
van de akte waarin zij voorkomt. 

7 mei 1981 1024 
1322 B.W. 

11 december 1980 413 
Afdeling 3. - Getuigen. 

22. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke 
zaken - Begrip. 

Naar recht faalt het middel afgeleid 
uit miskenning van de bewijskracht van 
de akten, wanneer het aan de beslissing 
niet verwijt te beweren dat de akten iets 
inhouden dat zij niet inhouden of dat de 
akten iets niet inhouden dat er wei in 
voorkomt, en zich ertoe beperkt aan die 
beslissing te verwijten aan die akten een 
interpretatie te geven die de eiser in 
strijd acht met de door hem voorgestelde 
interpretatie. 

16 december 1980 439 

23. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke 
zaken - Miskenning van de bewijs
kracht van de akten - Begrip. 

De rechter miskent de bewijswaarde 
van stukken niet, wanneer hij uit de 
hem regelmatig overgelegde stukken 
bepaalde gevolgen trekt zonder in 
tegenspraak te komen met de bewoor
dingen van de stukken. 

20 februari 1981 707 

24. - Bewijs door geschrift - Burger
Jijke zaken - Miskenning van de 
bewijskracht van de akten - Begrip. 

De bewijskracht van een deskundi
genverslag wordt niet miskend door de 
beslissing die niets toevoegt aan die akte 
en die het bestaan van de eventueel 
daarin vervatte vermeldingen niet be
twist, maar enkel de bewijswaarde van 
de in dat stuk vervatte vaststellingen 
van de deskundige beoordeelt. 

26 maart 1981 842 

25. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten- Begrip. 

Een overtreding van een wet, in de zin 
van art. 608 Ger.W., kan geen misken
ning zijn van de bewijskracht van die 
wet in de zin van de artt. 1319 tot 
1322 B.W. 

2 april 1981 869 

26. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke 
zaken - Begrip. 

Door het enkel feit dat cte rechter bij 
ziin besluitvorming een verklaring zo 

27. - Burgerlijke zaken Getuigen 
- Vermoedens - Bewijs van een last
geving - Een derde kan bewijs Jeveren 
door getuigen en vermoedens. 

Een derde kan het bewijs van een 
lastgeving leveren door getuigen en ver
moedens, ook al gaat de zaak de som of 
de waarde van 3.000 frank te hoven. 
(Artt. 1341, 1348, 1353 en 1985 B.W.) 

18 december 198G 446 

28. - Burgerlijke zaken - Bewijs 
door getuigen - Aanbod van bewijs 
door getuigen - Verwerping - Begrip. 

De rechter wijst het aanbod van 
bewijs door getuigen wettig af, wanneer 
hij oordeelt dat het tegendeel van de te 
bewijzen feiten door feitelijke vermoe
dens vaststaat. 

18 mei 1981 1075 

Afdeling 4. - Vermoedens. 

29. - Vermoedens - BurgeJ"iijke 
zaken- Feitelijk vermoeden- Burger
lijk Wetboek, art. 1349- Bekend feit
Be grip. 

Een overeenkomst tussen een proces
partij tegen wie een vermoeden wordt 
aangevoerd en iemand die buiten het 
geding staat, kan een bekend feit zijn en 
derhalve het feitelijk vermoeden opleve
ren, bedoeld in art. 1349 B.W. 

30 januari 1981 610 

30. - Vermoedens Burgerlijke 
zaken - Huur van goederen - Pacht -
Opzegging door de verpachter om het 
goed zelf te exploiteren - Ernst en 
oprechtheid van dat voornemen 
Bewijs door vermoedens - Toelaatbaar 
bewijs. 

De wet schrijft geen bijzonder bewijs
middel voor om de oprechtheid en de 
ernst aan te tonen van het voornemen 
van de verpachter het verpachte goed 
persoonlijk te exploiteren; derhalve mag 
de rechter tot zijn overtuiging komen op 
grond van feitelijke vermoedens. 

19 maart 1981 805 

31. - Echtscheiding, scheiding van 
tafel en bed - Echtscheiding op grand 
van bepaalde feiten - Grove beledigin
gen _:_ Vermoedens - Feitelijke beoor
deling door de rechter - Onaantastbart:: 
beoordeline. 
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De rechter beoordeelt op onaahtast

bare wijze in feite of de hem voorge
legde gegevens gewichtige, bepaalde en 
met elkaar overeenstemmende vermoe
dens vormen tot bewijs van de feiten 
waarop hij steunt om de echtscheiding 
toe te staan, indien die ieiten overeen
stemmen met die welke in het verzoek
schrift zijn omschreven en er tussen de 
feiten van het verzoekschrift ei). een 
later feit een verband bestaat. 

27 maart 1981 850 

32. - Bewijs door geschrift - Burger
Jijke zaken - Onmogelijkheid voor de 
schuldeiser zich een schriftelijk bewijs 
te verschaffen van de verbintenis die 
jegens hem is aangegaan - Bewijs door 
geschrift niet vereist. 

Art. 1348 B.W. beoogt het geval waarin 
het de schuldeiser niet mogelijk is 
geweest zich een schriftelijk bewijs te 
verschaffen van de verbintenis die 
jegens hem is aangegaan en legt een 
algemene uitzondering vast op het 
beginsel van art. 1341 B.W. volgens 
hetwelk een akte moet worden opge
maakt van aile zaken die de som of de 
waarde van 3.000 frank te hoven gaan; 
de opsomming in eerstgenoemde bepa
ling is niet beperkend. 

2 april 1981 867 

33. - Vermoedens Burgerlijke 
zaken - Herroeping van een lastgeving 
- Herroeping kan door vermoedens 
bewezen worden. 

Herroeping van een lastgeving kan 
door vermoedens worden bewezen. 

2 april 1981 867 

Afdeling 5. - Bekentenis. 
Afdeling 6. - Eed. 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUKV 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. Bewijslast 
Beoordelingsvrijheid. 

34. - Strafzaken - Beklaagde die een 
rechtvaardigingsgrond aanvoert - Stel
ling die enig geloofwaardig gegeven 
bevat - Bewijs van de onjuistheid ervan 
rust op het openbaar ministerie, op de 
vervolgende partij of op de burgerlijke 
partij. 

1 oktober 1980 117 

35. - Strafzaken - Bewijslast -
Begrip. 

De regels inzake de bewijslast in 
strafzaken worden niet geschonden door 
de rechter die aan de hand van de 
overwegingen die hij opgeeft, beslist dat 
de beweringen van de beklaagde tot 
staving van zijn verweermiddelen niet 
geloofwaardig zijn. 

1 oktober 1980 117 

36. - Strafzaken Bewijslast -
Be grip. 

De rechter die, op grond van de door 
hem gegeven overwegingen, zegt dat 
in de door de beklaagde tot staving 
van zijn verweermiddelen aangevoerde 
beweringen niets geloofwaardigs te vin
den is, omkleedt zijn beslissing regelma
tig met redenen en maakt een juiste 
toepassing van de regels betreffende de 
bewijslast in strafzaken. 

8 oktober 1980 134 

37. - Strafzaken - Wetboek van 
Strafvordering, art. 154 - Geen beper
kende bepaling. 

Art. 154 Sv. geeft geen beperkende 
opsomming van de bewijsmiddelen 
inzake misdrijven; wanneer de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de rechter in feite en 
derhalve op onaantastbare wijze de 
bewijswaarde van de hem regelmatig 
voorgelegde gegevens van de zaak en 
met name van de getuigenissen mits hij 
de bewijskracht van de akte die ze 
vaststelt, niet miskent. 

17 december 1980 442 

38. - Strafzaken - Verbod voor de 
rechter zijn beslissing te doen steunen 
op zijn persoonlijke wetenschap van de 
feiten - Begrip. 

De rechter die uitspraak doet op basis 
van de hem regelmatig voorgelegde 
gegevens en op gegevens die hij daaruit 
afleidt, doet zijn beslissing niet onwettig 
steunen op zijn persoonlijke wetenschap 
van de feiten. 

14 januari 1981 523 

39. - Strafzaken Gevallen waarin 
de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
oplegt - Bewijswaarde van de gegevens 
waarop de feitenrechter zijn beslissing 
laat steunen - Gegevens die de partijen 
vrij hebben kunnen bespreken 
Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter. 

24 februari 1981 718 
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40. - Strafzaken - Geval waarin de 
wet geen bijzonder bewijsmiddel oplegt 
- Rechter grondt zijn overtuiging op 
aile regelmatig overgelegde gegevens 
waarover de partijen tegenspraak heb
ben kunnen voeren. 

2 juni 1981 1142 

41. - Strafzaken Bewijslast -
Misdrijf dat geen verband houdt met de 
uitvoering van een overeenkomst -
Regels van het burgerlijk recht niet 
toepasselijk. 

Wettelijk verantwoord is het arrest dat 
de beklaagde veroordeelt wegens over
treding van art. 18, §§ 1 en 3, W.A.M.-wet 
na te hebben vastgesteld dat die be
klaagde met zijn niet verzekerd motorrij
tuig heeft gereden op een centrale plaats 
in een druk bezette camping, alwaar het 
permanent rondcirculeren van voetgan
gers en spelende kinderen volledig nor
maal is, en dat aldus beslist dat dat deel 
van die camping, in de zin van art. 2, 
§ 1, van de voornoemde wet, een terrein 
is dat toegankelijk is voor een zeker 
aantal personen die het recht hebben er 
te komen. 

2 juni 1981 1142 

Afdeling 2. - Geschriften. 
§ 1. Wettelijke bewijswaarde. 

42. - Strafzaken - Deskundigen
onderzoek - Bewijswaarde - Beoorde
ling door de feitenrechter. 

De rechter beoordeelt in feite en 
derhalve op onaantastbare wijze de 
bewijswaarde van een deskundigenver
slag, in zoverre hij de bewijskracht van 
het verslag niet miskent. 

24 maart 1981 827 

43. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van een akte - Strafzaken -
Middel ten betoge dat de bestreden 
beslissing de bewijskracht van een 
« kwaliteitsetiket » van een te koop 
aangeboden voorwerp miskent - Beslis
sing gegrond op de gezamenlijke gege
vens van het dossier - Geen uitlegging 
van het stuk en derhalve geen misken
ning van bewijskracht van akten. 

24 juni 1981 1261 

§ 2. (Miskenning van) bewijskracht. 

44. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering - Beslis
sing hierop gegrond dat een feit door 

een partij niet wordt betwist - Conclu
sie van deze partij waarin het bestaan 
van dat feit wordt betwist - Miskenning 
van de bewijskracht van de conclusie. 

21 oktober 1980 185 

45. - Strafzaken - Geval waarin de 
wet geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft - Draagwijdte en juistheid van 
de verklaringen van de partijen - Geen 
miskenning van de bewijskracht van de 
akte die deze verklaringen bevat -
Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter. 

28 oktober 1980 219 

46. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Beschikking van de onderzoeksrechter 
waarin wordt vermeld dat de verklaring 
van een verdachte, volgens welke hij om 
negen uur van zijn vrijheid is beroofd, 
niet wordt tegengesproken door de pro
cessen-verbaal - Proces-verbaal waarin 
wordt vastgesteld dat de verdachte van 
zijn vrijheid is beroofd om elf uur dertig 
- Miskenning van de bewijskracht van 
dat proces-verbaal. 

18 november 1980 305 

47.- Bewijs door geschrift- Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Proces-verbaal waarin de verklaring van 
een getuige is opgenomen - Beslissing 
waarin aan die verklaring een draag
wijdte wordt toegekend die ermee on
verenigbaar is - Miskenning van de 
bewijskracht van de akten. 

9 december 1980 387 

48. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Brief- Verlenen van de ware toedracht 
aan die brief - Geen miskenning van 
de bewijskracht van de akten. 

17 december 1980 442 

49. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Strafvordering - Rechter die aan het 
door een geneesheer aan de verbalisan
ten afgegeven attest een uitlegging geeft 
die verenigbaar is met de zin en de 
draagwijdte ~rvan. 

24 december 1980 472 

50. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Miskenning van de bewijskracht van de 
conclusie - Begrip. 

Wanneer een beklaagde die voor de 
correctionele rechtbank wordt vervolgd 
wegens opzettelijk toebrengen van sla
gen of verwondingen met de dood als 
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gevolg, zonder het oogmerk om te doden, 

- nadat hij door een hof van assisen is 
vrijgesproken wegens dezelfde feiten die 
als moord waren omschreven, contlusie 
heeft genomen ten betoge dat de feiten 
niet beantwoorden aan de nieuwe kwali
ficatie, dat er alleszins daarover twijfel 
bestond, « dat er meer aanwezig was dan 
het oogmerk om verwondingen of slagen 
toe te brengen », dat het uitgesloten is 
dat de beklaagde heeft gehandeld zonder 
het oogmerk om te doden, wordt de 
bewijskracht van die conclusie niet mis
kend door het hof van beroep dat de 
beklaagde veroordeelt op grond dat, ook 
al concludeert deze tot vrijspraak omdat 
er twijfel bestaat omtrent zijn opzet en 
beweegredenen, uit de aldus aange
voerde feitelijke gegevens toch dient te 
worden afgeleid dat hij zich schuldig 
maakte aan moord, zodat het aannemen 
van zijn verweer kennelijk zou neerko
men op miskenning van het gezag van 
het rechterlijk gewijsde van het hof van 
assisen. 

17 februari 1981 687 

51. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Uitlegging van de in een middel aange
voerde akten- Uitlegging van de rech
ter anders dan die van de partij -
Miskenning van de bewijskracht van die 
akten valt aileen daaruit niet af te 
Jeiden. 

11 maart 1981 763 

52. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Miskenning van de bewijskracht van 
akten - Begrip. 

Uit het feit alleen dat de rechter 
anders beslist dan de deskundige advi
seert, kan niet worden afgeleid dat de 
bewijskracht van het deskundigenver
slag is miskend. (Artt. 1319, 1320 en 
1322 B.W.) 

24 maart 1981 827 

53. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering - Deskun
digenverslag waarin de schade wordt 
geraamd op " een globaal en forfaitair 
bedrag, waarin begrepen de genotsder
ving, zonder uitzondering of 
voorbehoud » - Arrest waarin wordt 
beslist dat de huurkosten voor een 
vervangingsvoertuig niet in het bedrag 
zijn begrepen - Miskenning van de 
bewijskracht van het deskundigenver
slag. 

i9 mei 1981 1086 

54. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Proces-verbaal waarin de verklaring van 
een getuige is opgenomen - Beslissing 
waarin aan die verklaring een draag
wijdte wordt toegekend die ermee on
verenigbaar is - Miskenning van de 
bewijskracht van de akten. 

9 juni 1981 1159 

55. - Bewijskracht van de akten -
Strafzaken- Uitlegging, door de bestre
den beslissing, van een eerste arrest van 
hetzelfde gerecht in dezelfde zaak -
Uitlegging niet onverenigbaar met het 
eerste arrest - Geen miskenning van de 
bewijskracht van het eerste arrest. 

23 juni 1981 1238 

56. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Begrip. 

Uit het enkele feit dat de rechter geen 
kennis heeft gehad van een akte die niet 
in het dossier berustte, valt niet wettig 
a£ te leiden dat hij door te steunen op 
andere gegevens van de procedure de 
bewijskracht van die akte zou hebben 
miskend. 

24 juni 1981 1261 

Afdeling 3. - Getuigen. 

57.- Getuigenbewijs- Strafzaken
Geval waarin de wet geen bijzonder 
bewijsmiddel voorschrijft - Getuigenis 
- Onaantastbare beoordeling door de 
rechter- Grenzen. 

Art. 154 Sv. geeft geen beperkende 
opsomming van de bewijsmiddelen 
inzake misdrijven; wanneer de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de rechter in feite en derhalve 
op onaantastbare wijze de bewijswaarde 
van de hem regelmatig voorgelegde gege
vens van de zaak en met name van de 
getuigenissen mits hij de bewijskracht 
van de akte die ze vaststelt, niet miskent. 

17 december 1980 442 

Afdeling 4.- Vermoedens. 

58. - Vermoedens - Strafzaken 
Be grip. 

Vermoedens zijn gevolgtrekkingen die 
de wet of de rechter aDeidt uit een 
bekend feit om te besluiten tot een 
onbekend felt; naar recht verantwoord is 
de beslissing waarin de rechter een 
telastlegging bewezen verklaart op grond 
van omstandigheden die hem regelmatig 
ter kennis zijn gebracht en die hij 
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rechtsgeldig aanmerkt als gewichtige, 
bepaalde en met elkaar overeenstem
mende vermoedens. 

25 maart 1981 836 

59. - Vermoedens Strafzaken -
Gewichtige, bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende vermoedens - Geen 
verplichting voor de rechter de redenen 
op te geven waarom hij oordeelt dat de 
vermoedens gewichtige, bepaalde en met 
elkaar overeenstemmende vermoedens 
zijn. 

16 maart 1957 vastgestelde tuchtregle
ment, maar wei de feiten zoals hij ze 
zelf had gekwalificeerd. (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

22 januari 1981 554 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUKIX 
ALLERLEI 

25 maart 1981 836 BEZlT 
Afdeling 5. - Bekentenis. 
Afdeling 6. - Eed. 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

60. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Tuchtzaken -
Orde van Geneesheren- Uitlegging van 
de akte van hager beroep door de raad 
van beroep van de Orde van Geneeshe
ren - Uitlegging verenigbaar met die 
akte - Geen miskenning van de bewJjs
kracht van de akten. 

6 november 1980 258 

61. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Tuchtzaken -
Middel ten betoge dat de bestreden 
beslissing de bewijskracht van een brief 
van tijdens het onderzoek van de zaak 
afgelegde verklaringen miskent - Be
s]jssing waarin van deze akte geen 
uitlegging wordt gegeven - Middel zon
der feitelijke grondslag. 

6 november 1980 258 

62. - Bewijs door geschrift - Tucht
zaken - Instituut der Bedrijfsrevisoren 
- Bewijskracht van de akten - Bewijs
krach t van de beroepen beslissing -
Be grip. 

De bewijskracht van de beslissing van 
de raad van het Instituut der Bedrijfsre
visoren wordt niet miskend door de 
commissie van beroep van dat instituut 
die, bij de uitlegging van die beslissing, 
zonder de betekenis en de draagwijdte 
ervan te miskennen, inzonderheid op 
grond van de redenen van die beslissing, 
zegt dat de raad, die de " telastleggingen 
bewezen » verklaart en een tuchtstraf 
oplegt « wegens die telastleggingen », 
niet de telastleggingen beoogde waarvan 
sprake was in de brief waarbij aan de 
beklaagde de hem ten laste gelegde 
feiten werden meegedeeld overeenkom
stig art. 16 van dat bij K.B. van 

Bezitsvordering Vermenging van 
bezitsvordering met eigendomsvordering. 

De bezitsvordering wordt met een 
eigendomsvordering vermengd door de 
rechter die beslist dat degene die een 
recht van overgang heeft, geen belang 
heeft bij het instellen van een bezitsvor
dering, op grond dat hij niet aantoont 
dat het recht van overgang gestoord is. 
(Art. 1371 Ger.W.) 

6 maart 1981 754 

BLOEDPROEF 
Deskundige opgevorderd om een bloed

analyse te verrichten, moet zijn verslag 
binnen zeven dagen na het ontvangen 
van de vordering overleggen - Geen 
substaptieel vormvereiste - Nalatigheid 
- Nietigheid enkel wanneer het recht 
van verdediging is miskend. 

Anders dan de termijn van vijftien 
dagen, die ingevolge art. 9, derde lid, 
K.B. van 10 juni 1959 aan de verdachte 
is voorgeschreven om een tweede ana
lyse te doen uitvoeren, is de termijn van 
zeven dagen waarover de deskundige, 
ingevolge art. 7, derde lid, van hetzelfde 
besluit, beschikt om zijn verslag in te 
dienen, niet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven; niet-inachtneming van 
die termijn doet niets a£ aan de bewijs
waarde van de bloedanalyse en kan 
enkel tot nietigheid leiden wanneer het 
recht van verdediging is miskend. 

15 april 1981 951 

BORGTOCHT 
Wisselbrief - Aval - Recht van de 

avalgever wanneer hij niet in zijn voor
deel in de rechten, hypotheken en voor
rechten van de schuldeiser kan treden 
door diens toedoen - Burgerlijk Wet
hoek, art. 2037 - Bepaling niet toepas
selijk op de avalgever. 
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De bepalingen van het B.W. met 

betrekking tot de borgtocht, inzonde
rheid art. 2037, zijn niet toepasselijk op 
de avalgever van een wisselbrief, omdat 
de avalgever geen borg is, maar een 
onafhankelijke schuldenaar, wiens rech
ten en verplichtingen door het Wissel
recht worden bepaald. 

3 april 1981 874 

BURGERLIJK PENSIOEN 

1. - Pensioen van een gemeente
beambte - Vonnis waarbij wordt beslist 
dat de gemeenteraad van Elsene het 
pensioen van een officie1· van politie, die 
in dienst is getreden na 1 jan. 1934, heeft 
beperkt tot drie vierde van het gemid
deld inkomen van de Jaatste vijf dienst
jaren, overeenkomstig het gemeentere
glement van Elsene van 4 dec. 1945 -
Beslissing naar recht verantwoord. 

Naar recht verantwoord is het vonnis 
dat, om te beslissen dat de gemeente
raad van Elsene het pensioen van een 
officier van politie, die in dienst is 
getreden na 1 januari 1934, heeft beperkt 
tot drie vierde van het gemiddeld inko
men van de laatste vijf jaren, overeen
komstig het gemeentereglement 
van 4 dec. 1945, erop wijst dat zulk een 
pensioen voldoet aan de bij de wet van 
25 april 1933 vastgestelde minimum
vereisten voor de pensioenen van de 
gemeentebeambten, dat, behoudens 
andersluidende wettelijke bepaling, het 
statuut van het gemeentepersoneel voor 
de toekomst mag worden gewijzigd, dat 
de officier van politie, ingevolge de wet 
van 25 april 1933 geen aanspraak kan 
maken op een voordeliger pensioenrege
ling dan die vastgesteld bij het gemeen
tereglement van Elsene van 
5 juli 1929 en dat de gemeenteraad 
ingevolge de gemeentewet bevoegd is om 
dat reglement te wijzigen voor de 
beambten die na 31 dec. 1933 in dienst 
zijn getreden. 

11 december 1980 413 

2. - Pensioen van een gemeente
beambte Wet van 25 april 
1933 omtrent de pensioenregeling van het 
gemeentepersoneel - Van subsidiaire 
a a rd. 

De wet van 25 april 1933 omtrent de 
pensioenregeling van het gemeenteper
soneel is van subsidiaire aard en kan 
aan de gemeenten het recht niet ontne
men om aan hun beambten bij regle
ment een pensioen toe te kennen dat 
voordeliger is dan het bij die wet 

gewaarborgde pensioen; zulks belet 
evenwel niet dat de gemeenteraad inge
volge de Gemeentewet die voordeliger 
regeling kan wijzigen of afschaffen voor 
de beambten, die na 31 dec. 1933 in 
dienst zijn getreden, onder voorbehoud 
van het opgelegde minimumbedrag. 

11 december 1980 413 

BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING 
1. - Bedrag verschuldigd krachtens 

een overeenkomst of krachtens de wet 
- WanbetalinJ: als misdrijf aangemerkt 
Vordering tot betaling van het ver
schuldigde bedrag - Keuze voor de 
benadeelde tussen het burgerlijk gerecht 
en het strafgerecht. 

Indien een bedrag verschuldigd is 
krachtens een overeenkomst of krach
tens de wet en de wanbetaling een 
misdrijf oplevert, kan de persoon aan 
wie het bedrag verschuldigd is, zo hij 
geen uitvoerbare titel bezit, de betaling 
ervan vorderen, hetzij voor het burger
lijk gerecht, hetzij voor het strafgerecht, 
samen met de strafvordering van het 
openbaar ministerie. 

7 oktober 1980 130 

2. - Strafvordering Overtreding 
van de wet van 10 ·april 1841 op de 
buurtwegen - Recht van de gemeente 
om zich burgerlijke partij te stellen 
tegen de overtreder - Begrip. 

Art. 33 wet van 10 april 1841 op de 
buurtwegen, volgens hetwelk de rechter 
verplicht is, buiten de straf die hij 
oplegt, te bevelen dat de plaats in de 
vorige toestand wordt hersteld, doet 
geen afbreuk aan het recht van de 
gemeente om zich burgerlijke partij te 
stellen. 

17 maart 1981 782 

3. - Strafzaken - Schade ten gevolge 
van een misdrijf - Veroordeling van de 
dader tot schadevergoeding - Geen 
optreden van burgerlijke partij 
Onwettige veroordeling. 

Onwettig is de veroordeling van de 
dader van een misdrijf « onopzettelijk 
toebrengen ,van slagen en verwon
dingen » tot vergoeding van de schade 
ten gevolge van dat misdrijf, wanneer 
hij, die beweert benadeeld te zijn, zich 
niet burgerlijke partij heeft gesteld. 

3 juni 1981 1151 

4. - Schade aan goederen - Misdrijf 
« onopzettelijk toebrengen van slagen of 
verwondingen » - Overtredingen van 



§ 3. Burgerlijke rechtsvordering 
tegen beklaagde. 

§ 4. Andere burgerlijke rechtsvor-
deringen. 
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het Wegverkeersreglement - Vordering 1 
tot vergoeding gegrond op alle misdrij
ven - Onwettige veroordeling op de 
strafvordering m.b.t. een van die mis
drijve_? - Veroordeling tot schadever
goeding gegrond op de touten ten 
gevolge van andere misdrijven - Beslis
sing naar recht verantwoord. 

Afdeling 6. - Tuchtiaken. 
Afdelihg 7.- Verkiezingszaken. 
Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK V.- Bindendverklaring Wanneer de vordering tot vergoeding 
van de schade aan goederen gegrond is 
op een misdrijf « onopzettelijk toebren
gen van slagen of verwondingen » en op 
overtredingen van het Wegverkeersregle
ment, die samen voortvloeien uit een 
zelfde feit en een van die misdrijven 
niet wettig in aanmerking kon komen 
ten laste van de beklaagde, is de veroor
deling tot schadevergoeding wegens de 
fouten van andere misdrijven naar recht 
verantwoord. 

3 juni 1981 1153 

c 

CASSATIE 
Inleiding. - Opdracht en bestaansreden 

van het Hot- Aard van het cassatie
geding 

HOOFDSTUK I. - Bevoegdheid van het 
Hot 

Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Ambtshalve op te werpen 

middelen en gronden van niet-ont
vankelijkheid. 

Afdeling 3. - Kamers - Voltallige 
zitting - Algemene vergadering 

HOOFDSTUK II. - Vorderingen tot 
vernietiging en cassatieberoep in het 
belang van de wet 

HOOFDSTUK III. - Arresten - Vorm 
Afdeling 1.- Vorm. 
Afdeling 2. - Voeging; rechtspleging. 

HOOFDSTUK IV. - Vernietiging 
Omvang 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 

§ 1. Strafvordering - Beklaagde is 
in cassatie. 

§ 2. Strafvordering Openbaar 
ministerie is (mede) in cassatie. 

Inleiding 
OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN 

HET HOF- AARD VAN HET CASSATIE
GEDING 

1. - Taak van het Hot - Burgerlijke 
zaken - Bestreden beslissing die haar 
beschikkende gedeelte grondt op een door 
de voorziening gekritiseerde reden -
Bevoegdheid van het Hot deze te vervan
gen door een rechtsgrond die het beschik
kende gedeelte rechtvaardigt. 

22 september 1980 78 

2. - Taak van het Hot - Burgerlijke 
zaken - Bestreden beslissing die haar 
beschjkkende gedeelte grondt op een door 
de voorziening gekritiseerde reden -
Bevoegdheid van het Hot om die reden te 
vervangen door een rechtsgrond ter ver
antwoording van het beschikkende 
gedeelte - Begrip. 

Wanneer een middel, afgeleid uit schen
ding van art. 1722 B.W., kritiek oefent op 
een vonnis, waarbij een huurovereen
komst wordt ontbonden overeenkomstig 
vorenvermelde bepaling, die betrekking 
heeft op het tenietgaan van het verhuurde 
-goed door toeval of overmacht, maar de 
huurder niettemin wordt veroordeeld om 
de verhuurder met toepassing van 
art. 1733 B.W. schadeloos te stellen, wordt 
door het Hof, aan de hand van de vaststel
lingen van de rechter dat het verhuurde 
goed materieel geheel ongeschikt is 
geworden voor zijn bestemming en dat de 
huurder wettig vermoed wordt aansprake
lijk te zijn voor de brand, het middel ver
worpen op grond dat het bestreden 
beschikkende gedeelte naar recht is ver
antwoord door de artt. 1733 juncto, 1741 
B.W. 

29 januari 1981 595 

3. - Opdracht van het Hoi- Militie
zaken - Bestreden beslissing waarvan 
het beschikkende gedeelte is gegrond op 
een door het cassatieberoep bekriti
seerde reden - Bevoegdheid van het 
Hot een rechtsgrond in de plaats te 
stellen waardoor het beschikkende 
gedeelte wordt verantwoord. 

9 februari 1981 641 
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HOOFDSTUK I 

BEVOEGDHEID VAN HET HOF 

Afdeling 1. - Algemeen. 

4. - Bevoegdheid - Strafzaken 
Gevolgtrekking door de rechter afgeleid 
uit de door hem vastgestelde feiten -
Toezicht van het Hof. 

Al staat het aan de feitenrechter de 
feiten vast te stellen waarop hij zijn 
beslissing grondt, tach dient het Hof van 
Cassatie na te gaan of die feiten de door 
de rechter in rechte eruit afgeleide 
gevolgtrekking wettigen. 

door herkeuringsraad over de zaak zelf, 
zonder oproeping van de betrokkene -
Middel hieruit afgeleid dat de dienst
plichtige zich wei, op de vastgestelde 
dag, in het militair hospitaal heeft aan
gemeld - Bevoegdheid van het Hof om, 
tot vaststelling van dat feit, te steunen 
op de door de dienstplichtige overge
Jegde stukken. 

Wanneer de herkeuringsraad een aan
vraag om vrijstelling of voorlopige 
afkeuring op lichamelijke grand afwijst 
omdat de dienstplichtige zich niet in het 
militair hospitaal heeft aangemeld, waar 

17 september 1980 

5. - Bevoegdheid - Strafzaken 
Rechtstreekse aangifte van misdaden en 
wanbedrijven in de uitoefening van hun 
ambt gepleegd door leden van de hoven 
van beroep, door magistraten van het 
openbaar ministerie bij die hoven of 
door gehele rechtbanken van eerste 
aanleg, arbeidsrechtbanken of rechtban
ken van koophandel - Ontvankelijkheid 
- Voorwaarden. 

Een misdaad of een wanbedrijf in de 
uitoefening van hun ambt gepleegd door 
leden van hoven van beroep, door magis
traten van het openbaar ministerie bij 
deze hoven of door gehele rechtbanken 
van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken of 
rechtbanken van koophandel, kan niet 
rechtstreeks bij het Hof worden aange
geven dan wanneer de partij, die 
beweert benadeeld te zijn, ook een 
aanvraag tot verhaal op de rechter 
indient of wanneer de aangifte inciden
teel wordt gedaan in een zaak die voor 
het Hof aanhangig is. (Artt. 483, 485 en 

hij ingevolge een beslissing van inobser-
63 vatiestelling was opgeroepen, en de be

slissing tot verwerping is genomen zon
der dat de dienstplichtige andermaal 
voor de herkeuringsraad was opgeroe
pen, kan het Hof, om de ontvankelijk
heid te onderzoeken van het middel, 
volgens hetwelk de dienstplichtige zich 
op de vastgestelde dag in het militair 
hospitaal wel had aangemeld, dat feit 
vaststellen aan de hand van de door de 
dienstplichtige regelmatig overgelegde 
stukken. 

486 Sv.) 

13 oktober 1980 155 

8. - Strafzaken Bevoegdheid -
Overmacht - Toezicht van het Hof. 

Het Hof van Cassatie gaat na of uit de 
door de feitenrechter op onaantastbare 
wijze vastgestelde feiten en omstandig
heden wettig kan worden afgeleid dat er 
overmacht is geweest. 

14 oktober 1980 159 

9. - Bevoegdheid Burgerlijke 
zaken - Beoordeling door het Hof van 

24 september 1980 

6. - Bevoegdheid - Schending van 
een koninklijk besluit waarbij aan een 
gemeente vergunning wordt verleend om 
een aan de gemeente toebehorend 
onroerend goed uit de hand te verkopen 
- Handeling van administratieve voog
dij - Koninklijk besluit dat geen wet is 
in de zin o.m. van de arlt. 608 en 
1080 Ger. W: - Geen mogelijkheid tot 

de gevolgen van een aanmaning om te 
83 erkennen dat een tot staving van een 

voorziening overgelegd stuk met het 
origineel overeenstemt Onbeant
woorde aanmaning- Hof niet bevoegd 

cassatieberoep. 
3 oktober 1980 127 

7. - Bevoegdheid Dienstplicht-
Aanvraag om vrijstelling of voorlopige 
afkeuring op lichamelijke grond door 
herkeuringsraad afgewezen omdat de 
dienstplichtige zich niet in het militair 
hospitaal heeft aangemeld, waar hij 
ingevolge een beslissing van inobserva
tiestelling was opgeroepen - Uitspraak 

Wanneer in een exploot van beteke
ning van een verzoekschrift tot cassatie 
en in het verzoekschrift zelf aan de 
verweerder een aanmaning wordt gege
ven om te zeggen of hij betwist dat de 
overgelegde stukken eensluidend zijn 
met de originele, en verweerder daarop 
niet heeft gereageerd, is het Hof niet 
bevoegd om over de gevolgen van een 
dergelijke aanmaning uitspraak te doen. 

6 november 1980 254 

10. - Bevoegdheid - Strafzaken -
Memorie van cassatie met lasterlijke, 
beledigende of eerrovende beweringen 
- Weigering van het Hof met die 
beweringen rekening te houden. 
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Het Hof slaat geen acht op lasterlijke, 

beledigende of eerrovende beweringen 
in een memorie van cassatie. 

7 januari 1981 494 

11. - Bevoegdheid - Burgerlijke 
zaken - Verschrijving in de bestreden 
beslissing - Verschrijving die duidelijk 
blijkt uit de beslissing en uit geding
stukken - Bevoegdheid van het Hof om 
ze te verbeteren. 

8 januari 1981 499 

12. - Bevoegdheid Burgerlijke 
zaken - Afstand van een recht 
Vaststelling en gevolgtrekking van de 
feitenrechter - Toezicht van het Hof. 

Hoewel het aan de rechter staat de 
feiten waarop hij zijn beslissing grondt, 
op onaantastbare wijze vast te stelle~! 
moet het Hof van Cassatie nagaan of hlJ 
uit deze vaststellingen wettig een af
stand van een recht heeft kunnen aflei
den. (Impliciet.) 

8 januari 1981 502 

13. - Bevoegdheid Burgerli.fke 
zaken - Arbeidsovereenkomst - Be
eindiging wegens dringende reden zon
der opzegging of vergoeding - Toezicht 
van het Hof. 

Het Hof van Cassatie is bevoegd om 
na te gaan of de feitenrechter uit de 
door hem vastgestelde feiten wettig 
heeft kunnen afleiden dat de door een 
werkgever aangevoerde reden, ter 
verantwoording van het ontslag van een 
werknemer zonder opzegging of vergoe
ding, geen dringende reden is in de zin 
van art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden. 

12 januari 1981 514 

14. - Bevoegdheid Burgerlijke 
zaken - Begin van bewijs door geschrift 
- Burgerlijk Wetboek, art. 1347 -
Toetsing door het Hof. 

Hoewel de feitenrechter op onaantast
bare wijze in feite oordeelt of een hem 
overgelegde akte het beweerde feit 
waarschijnlijk maakt, dient het Hof toch 
te toetsen of uit de vaststellingen van de 
rechter blijkt dat die akte een begin van 
bewijs door geschrift oplevert. (Art. 
1347 B.W.) 

23 januari 1981 565 

15. - Bevoegdheid - Strafzaken -
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling 
- Het Hof is niet bevoegd om daarover 
te beslissen. 

10 februari 1981 651 

16. - Bevoegdheid - Overmacht -
Toezicht van het Hoi 

Het Hof van Cassatie gaat na of uit de 
door de feitenrechter op onaantastbare 
wijze vastgestelde feiten en omstandig
heden wettig kan worden afgeleid dat de 
veroordeelde zich in een toestand van 
overmacht bevond waardoor hij belet 
werd tijdig zijn verzet te betekenen. 

3 maart 1981 738 

17. - Bevoegdheid - Burgerlijke 
zaken - Afstand van een recht -
Vaststelling en gevolgtrekkingen van de 
feitenrechter- Toezicht van het Hof. 

Hoewel het aan de rechter staat de 
feiten waarop hij zijn beslissing grondt 
op onaantastbare wijze vast te stellen, 
moet het Hof van Cassatie evenwel 
nagaan of de rechter uit die vaststelling 
wettig een afstand van een recht heeft 
kunnen afleiden. (Impliciet.) 
~murt19~ M6 

18. - Bevoegdheid - Strijdigheid 
tussen een wet en een decreet -
Strijdigheid vastgesteld door het Hof. 

Wanneer het Hof vaststelt dat een wet 
strijdig is met een decreet beslist het 
over het uit die strijdigheid ontstane 
prejudicieel geschil alvorens verder over 
de voorziening uitspraak te doen. 
(Wet 9 aug. 1980, art. 28, dat art. 45 van 
de wetten op de Raad van State, gecoi:ir
dineerd op 12 jan. 1973, wijzigt.) 

30 maart 1981 851 

19. --;- Bevoegdheid - Strafzaken -
Verbetering door het Hoi van een ver
schrijving in een van zijn arresten. 

Op vordering van zijn procureur-gene
raal verbetert het Hof een verschrijving 
in een van zijn arresten. 

1 april 1981 866 

20. - Bevoegdheid Burgerlijke 
zaken - Cassatieberoep onder aanvoe
ring van schending van een vreemde 
wetsbepaling - Bevoegdheid van het 
Hof om na te gaan of de feitenrechter 
die bepalingen heeft geschonden. 

Het Hof is bevoegd om, wanneer een 
cassatieberoep wordt ingesteld waarin 
de schending van art. 171 van het Franse 
Burgerlijk Wetboek wordt aangevoerd, 
na te gaan of de feitenrechter die 
wetsbepaling heeft geschonden. 

2 april 1981 869 

21. - Bevoegdheid - Oorzakelijk 
verband tussen lout en schade - Bur
gerlijk Wetboek, art. 1382 - Toezicht 
van het Hof. 

I 

I 
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Het Hof van Cassatie gaat na of de 

rechter, uit zijn onaantastbare vaststel
lingen van de feiten, wettig heeft kun
nen afleiden dat er een oorzakelijk 
verband, in de zin van art. 1382 B.W., 
bestaat tussen een fout en de schade. 
(Art. 1382 B.W.) 

8 april 1981 896 

26. - Cassatieberoep tegen een arrest 
van de Raad van State, afdeling admi
nistratie - Beslissing dat de vordering 
tot de bevoegdheid van de Rechterlijke 
Macht behoort - Uitspraak van het Hof 
van Cassatie met verenigde kamers. 

24 juni 1981 1241 

HOOFDSTUK II 
Mdeling 2. - Ambtshalve op te werpen 

middelen en gronden van niet-ont- VORDERINGEN TOT VERNIETIGING EN 
vankelijkheid. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN 

DE WET 

22. - Bevoegdheid - Strafzaken -
Cassatieberoep van de burgerlijke partij 
tegen een arrest van buitenvervulging
stelling - Geen mid del ambtshalve. 

Het Hof werpt ambtshalve geen mid
del op tot staving van het cassatieberoep 
van een burgerlijke partij tegen . een 
arrest van buitenvervolgingstelling. 
(Impliciet.) 

10 december 1980 397 
Mdeling 3. - Kamers Voltallige 

zitting - Algemene vergadering 

23. - Rechtspleging - Strafzaken -
Behandeling van een zaak in voltallige 
zitting - Beschikking van de eerste 
voorzitter. 

De kamer van bet Hof van Cassatie 
die uitspraak moet doen over de voorzie
ning bebandelt de zaak in voltallige 
zitting wanneer aldus beslist is bij 
bescbikking van de eerste voorzitter, na 
advies van de raadsbeer-verslaggever en 
de procureur-generaal. (Art. 131, eerste 
lid, Ger.W.) 

10 december 1980 397 

24. - Cassatieberoep tegen een arrest 
van de Raad van State, afdeling admi
nistratie - Beslissing dat de vordering 
tot de bevoegdheid van de Rechterlijke 
Macht behoort - Uitspraak van het Hof 
van Cassatie met verenigde kamers. 

29 januari 1981 582 

25. - Verenigde kamers - Burger
Jijke zaken - Bevoegdheid. 

27. - Strafzaken - Voorziening van 
de procureur-generaal - Wetboek van 
Strafvordering, art 441 - Veroordeling 
wegens een verjaard misdrijf - Vernie
tiging zonder verwijzing. 

10 september 1980 31 

28. - Strafzaken - Voorziening in 
cassatie van de procureur-generaal -
Wetboek van Strafvordering, art. 441 -
Vonnis van de politierechtbank tot 
veroordeling van de beklaagde tot een 
straf die het wettelijke maximum te 
hoven gaat - Vernietiging en verwij
zing. 

Op de voorziening van de procureur
generaal, ingesteld met toepassing van 
art. 441 Sv., vernietigt het Hof het 
vonnis van de politierechtbank tot 
veroordeling van de beklaagde tot een 
straf die het wettelijk maximum te 
boven gaat en verwijst het de zaak naar 
een andere politierechtbank. (Artt. 
427 en 441 Sv.) 

19 november 1980 314 

29. - Strafzaken - Voorziening van 
de procureur-generaal - Wetboek van 
Strafvordering, art. 441 - Vonnis van de 
correctionele rechtbank rechtdoende in 
hoger beroep, waarb1j de beklaagde 
wegens een regelmatig gecontraventio
naliseerd wanbedrijf tot een correctio
nele straf is veroordeeld - Vernietiging 
en verwijzing. 

Op de voorziening van de procureur
generaal, ingesteld met toepassing van 
art. 441 Sv., vernietigt het Hof het 
vonnis van de correctionele rechtbank, 
rechtdoende in hoger beroep, waarbij de 
beklaagde wegens een regelmatig gecon
traventionaliseerd wanbedrijf tot een 
correctionele straf is veroordeeld en 
verwijst de zaak naar een andere correc
tionele rechtbank, zitting boudend in 
boger beroep. (Artt. 427 en 441 Sv.) 

19 november 1980 314 

De verenigde kamers van bet Hof zijn 
bevoegd voor bet onderzoek van een 
middel tot staving van een voorziening 
tegen een beslissing, na cassatie op 
verwijzing gewezen, wanneer deze be
slissing onverenigbaar is met bet cassa
tiearrest en bet middel betzelfde is als 
datgene dat door dit arrest is aangeno 30. - Voorziening van de procureur

generaal - Strafzaken - Wetboek van 
IH 7 , Strafvordering, art. 441 - Vonnis van de 

men. (Art. 1119 Ger.W.) 
2 februari 1981 
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correctionele rechtbank waarbij de be
klaagde wordt veroordeeld tot een straf 
welke bij de wet niet is vastgesteld -
Vernietiging met verw1jzing. 

23 december 1980 461 

31. - Omvang - Strafzaken - Cassa
tieberoep van de procureur-generaal -
Wetboek van Strafvordering, art. 441 -
Veroordeling van de beklaagde vernie
tigd - Gevolg t.a. v. de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij. 

Wanneer op het cassatieberoep van de 
procureur-generaal, ingesteld met toe
passing van art. 441 Sv., de veroordeling 
van de beklaagde vernietigd wordt, 
strekt die vernietiging zich uit tot het 
beschikkende gedeelte van de beslissing, 
waarbij de burgerrechtelijk aansprake
lijke partij is veroordeeld. 

23 december 1980 461 

32. - Cassatieberoep van de procu
reur-generaal - Strafzaken - Wetboek 
van Strafvordering, art. 441 - Vonnis tot 
veroordeling van een beklaagde die 
reeds vroeger wegens hetzelfde feit is 
veroordeeld - Vernietiging zonder ver
wijzing. 

23 december 1980 462 

33. - Strafzaken Cassatieberoep 
van de procureur-generaal - Wetboek 
van Strafvordering, art. 441 - Vonnis 
van de politierechtbank tot veroordeling, 
wegens openbare dronkenschap, van een 
militair in actieve dienst ten tijde van de 
overtreding - Vernietiging Verwij
zing naar de krijgsauditeur. 

27 januari 1981 574 

34.- Omvang - Strafzaken - Cassa
tieberoep van de procureur-generaal -
Wetboek van Strafvordering, art. 441 -
Veroordeling van de beklaagde vernie
tigd- Gevolg t.a.v. de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij. 

Wanneer op het cassatieberoep van de 
procureur-generaal, ingesteld met toe
passing van art. 441 Sv., de veroordeling 
van de beklaagde vernietigd wordt, 
strekt die vernietiging zich uit tot het 
beschikkende gedeelte van de beslissing 
waarbij de burgerrechtelijk aansprake
lijke partij is veroordeeld. 

36. - Cassatieberoep van de procu
reur-generaal - Strafzaken - Wetboek 
van Strafvordering, art. 441- Vonnis tot 
veroordeling van een beklaagde die 
reeds vroeger wegens hetzelfde feit is 
veroordeeld - Vernietiging zonder ver
wijzing. 

27 januari 1981 575 

37. - Voorziening in cassatie van de 
procurew·-generaal - Strafzaken 
Wetboek van Strafvordering, art. 441 -
Vonnis van de politierechtbank tot 
veroordeling van de beklaagde tot een 
straf die het wettelijke maximum te 
hoven gaat - Vernietiging en verwij
zing. 

27 januari 1981 576 

38. - Strafzaken Voorziening van 
de procureur-generaal - Wetboek van 
Strafvordering, art. 441 - Veroordelend 
arrest van het hoi van assisen -
Eedaflegging van de gezworenen bij 
art. 312 Sv. op straffe van nietigheid 
voorgeschreven - Niet af te Jeiden uit 
de stukken van de rechtspleging -
Vernietiging en verwijzing. 

Op de voorziening met toepassing van 
art. 441 Sv., door de procureur-generaal 
ingesteld tegen een arrest van het hof 
van assisen tot veroordeling van de 
beschuldigde, vernietigt het Hof dat 
arrest en verwijst de zaak naar een 
ander hof van assisen, wanneer uit de 
stukken van de voor het hof van assisen 
gevoerde rechtspleging niet is af te 
leiden dat de gezworenen de bij 
art. 312 Sv. op straffe van nietigheid 
voorgeschreven eed hebben afgeleid. 

17 maart 1981 788 

39. - Bevoegdheid - Algemene ver
gadering - Tuchtrechtelijke vervolgin
gen tot ontzetting tegen een plaatsver
vangend vrederechter die zijn ambts
plichten heeft verzuimd of door zijn 
gedrag afbreuk heeft gedaan aan de 
.waardigheid van zijn ambt. 

19 mei 1981 

HOOFDSTUK III 
ARRESTEN- VORM 

1082 

27 januari 1981 574 Afdeling 1. - Vorm. 

35. - Strafzaken - Voorziening van 
de procureur-generaal - Wetboek van 
Strafvordering, art. 441 - Veroordeling 
wegens een verjaard misdrijf - Vernie
tiging zonder verwijzing. 

27 januari 1981 575 

Afdeling 2.- Voeging; rechtspleging. 

40. - Procedure - Burgerlijke zaken 
- Cassatieberoepen van verscheidene 
partijen tegen dezelfde beslissing -
Samenvoeging van de cassatieberoepen. 

23 oktober 1980 209 
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41. - Procedure - Burgerlijke zaken gedeelte waarbij eisers vordering tot 

- Cassatieberoepen van verscheidene betaling van een opzeggingsvergoeding 
partijen tegen dezelfde beslissing - wordt afgewezen. 
Samenvoeging van de cassatieberoepen. 23 maart 1981 817 

5 februari 1981 632 

HOOFDSTUK IV 
VERNIETIGING- OMVANG 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

42. Omvang Beschikkend 
gedeelte niet onderscheiden t.a. v. de 
vernietiging - Begrip. 

In burgerlijke zaken is t.a.v. de 
omvang van de vernietiging niet een 
beschikkend gedeelte dat onderscheiden 
is van het bestredene, datgene waarte
gen partijen geen ontvankelijk cassatie
beroep kunnen instellen. 

23 oktober 1980 206 

43. - Omvang - Burgerlijke zaken -
Beslissing die de verantwoordelijkheid 
voor een verkeersongeval verdeelt tussen 
de verweerder en bet slachtoffer, rechts
voorgangster van de eisers - Vernieti
ging van de beslissing met betrekking 
tot de verantwoordelijkheid van het 
slachtoffer - Brengt niet de vernieti
ging met zich van de beslissing bctref
fende de verantwoordelijkheid van de 
verweerder. 

12 december 1980 424 

44. - Omvang - Burgerlijke zaken -
Vernietiging van een beschikking van de 
bestreden beslissing - Brengt vernieti
ging mede van een andere beschikking 
die slechts het gevolg is van de eerste. 

Vernietiging van een beslissing, wat 
de hoofdvordering betreft, brengt vernie
tiging mee van de beslissing op de eis 
tot vrijwaring die het gevolg ervan is. 

20 februari 1981 711 

45. - Omvang- Burgerlijke zaken -
Vernietiging van een beschikking van de 
bestreden beslissing - Dientengevolge 
vernietiging van een andere beschikking 
die enkel het gevolg is van de eerste -
Be grip. 

W anneer een beslissing vaststelt dat 
een arbeidsovereenkomst voor bedien
den is beeindigd, leidt de vernietiging 
van het beschikkende gedeelte van die 
beslissing, volgens hetwelk de wer kg ever 
de overeenkomst niet heeft beeindigd, 
tot vernietiging van het beschikkende 

46.- Omvang - Burgerlijke zaken -

I 
Vernietiging van een beschikking van de 

· bestreden beslissing - Dientengevolge 
vernietiging van een andere beschikking 
die op de ee1-ste is gegrond. 

Vernietiging van een beschikkend 
gedeelte van een beslissing leidt tot 
vernietiging van een ander beschikkend 
gedeelte dat op het eerste is gegrond. 

23 maart 1981 817 

47.- Omvang- Burgerlijke zaken
Vernietiging van aile handelingen, 
arresten en vonnissen die het gevolg zijn 
van de vernietigde beslissing - Begrip. 

Vernietiging van een rechterlijke be
slissing brengt van rechtswege vernieti
ging mede van alle handelingen, vonnis
sen en arresten die het gevolg zijn van 
die beslissing, ook al heeft het cassa
tiearrest die vernietiging noch uitgespro
ken, noch vastgesteld. 

10 april 1981 924 

48. - Omvang - Burgerlijke zaken -
Be grip. 

Wanneer de vernietigde rechterlijke 
beslissing een beschikkend gedeelte 
bevatte dat niet onderscheiden was van 
het bestreden beschikkende gedeelte, 
daar geen van de partijen voor het Hof 
ertegen een ontvankelijke voorziening 
kon instellen omdat het aan de eiser 
geen nadeel berokkende en aan de 
verweerder slechts nadeel kon berokke
nen ingeval het bestreden beschikkende 
gedeelte zou worden vernietigd, en wan
neer het Hof in uitdrukkelijke bewoor
dingen slechts het bestreden beschik
kende gedeelte heeft vernietigd, kan de 
rechter op verwijzing uitspraak doen 
over de betwisting die het voorwerp van 
het andere beschikkende gedeelte uit
maakt en voor hem opnieuw ter sprake 
wordt gebracht. 

13 april 1981 934 

49. - Omvang - Burgerlijke zaken -
Vernietiging van een beslissing 
Brengt vernietiging mede van de beslis
sing die het gevolg ervan is. 

7 mei 1981 1022 

50. - Omvang - Burgerlijke zaken -
Vernietiging van een beslissing - Dien
tengevolge vernietiging van de beslissing 
die enkel het gevolg is van de eerste 
beslissing. 
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Vernietiging van een beslissing op een 
vordering tot vrijwaring brengt vernieti
ging mee van de beslissing op de 
vordering tot aanvullende vrijwaring, die 
het gevolg is van de eerste beslissing. 

18 juni 1981 1210 
51. - Omvang- Burgerlijke zaken -

Vernietiging van een beslissing 
Gevolg t.a.v. de beslissing die eruit 
voortvloeit. 

Vernietiging van een beslissing, na 
aanneming van een middel, brengt ver
nietiging mee van de beslissingen die 
het gevolg zijn van de vernietigde beslis-
sing. 

25 juni 1981 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

1266 

burgerrechtelijk aansprakelijke - Ver
nietiging op het cassatieberoep van de 
beklaagde - Cassatie dientengevolge 
van de beslissing dat de burgerrechtelijk 
aansprakelijke gehouden is tot betaling 
van de geldboete en de kosten. 

15 oktober 1980 164 

56.- Omvang- Strafzaken- Straf
vordering - Cassatieberoep van de be
klaagde en van de voor hem burger
rechtelijk aansprakelijke partij- Vernie
tiging op het cassatieberoep van de 
beklaagde - Gevolg t.a. v. de burgerrech
telijk aansprakelijke partij. 

Wanneer de beslissing tot veroordeling 
van de beklaagde wordt vernietigd op 
zijn cassatieberoep en de burgerrechte
lijk aansprakelijke partij zich regelmatig 
in cassatie heeft voorzien, brengt di'~ 

§ 1. Strafvordering - Beklaagde 
in cassatie. 

is cassatie vernietiging mee van de beslis-

52. - Omvang - Strafzaken - Geval
len waarin de wet bepaalt dat de geld
boete zoveel maal moet worden toege
past als er werknemers bij het misdrijf 
betrokken zijn - Telastlegging die een 
enkel misdrijf oplevert - Een enkele 
straf- Geldboete onwettig in zoverre ze 
t.a. v. een bepaalde werknemer is uitge
sproken - Volledige cassatie en ver
wijzing. 

sing dat de burgerrechtelijk aansprake
lijke partij gehouden is tot de geldboete 
en de kosten, ook al voert deze partij 
geen middel aan. 

19 november 1980 310 

57.- Omvang- Strafzaken Ver-
nietiging van de beslissing waarbij de 
beklaa;;de wordt veroordeeld op de straf
vordering - Burgerrechtelijk aanspra
kelijke partij die zich niet of die zich 
onregelmatig in cassatie heeft voorzien 

9 september 1980 20 - Beslissing · waarbij een partij burger-
53. Omvang Strafzaken 

Onwettige veroordeling van de be
klaagde in bepaalde kosten van de straf
vordering - Cassatie en verwJJzmg 
beperkt tot dat beschikkende gedeelte. 

30 september 1980 108 

54. - Omvang - Strafzaken Weg-
verkeer Verplichting krachtens 
art. 38, § 3, Wegverkeerswet opgelegde 
onderzoeken te ondergaan alvorens het 
recht tot sturen terug te bekomen -
Onwettig uitgesproken maatregel 
Gedeeltelijke vernietiging. 

De verplichting krachtens art. 38, § 3, 
Wegverkeerswet opgelegde onderzoeken 
te hebben ondergaan alvorens het recht 
tot sturen terug te bekomen, is geen 
straf, doch een beveiligingsmaatregel, 
zodat de vernietiging wegens onwettig
heid van de toepassing van deze maatre
gel tot het desbetreffende beschikkende 
gedeelte moet worden beperkt. 

7 oktober 1980 128 

rechtelijk aansprakelijk wordt verklaard 
voor de veroordeling zonder bestaansre
den. 

2 december 1980 369 
58. - Omvang - Strafzaken Ver-

nietiging van een arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling tot handha
ving van de voorlopige hechtenis -
Brengt dientengevolge vernietiging mede 
van het op dezelfde dag gewezen arrest 
tot verlenging van de inobservatiestel
ling. 

10 februari 1981 651 
59. - Omvang Jeugdbescherming 

- Vernietiging van de uitspraak op de 
strafvordering ten laste van de minder
jarige - Vader en moeder, burgerrech
telijk aansprakelijken, hoofdelijk met de 
minderjarige veroordeeld in de kosten 
van de strafvordering - Geen cassatie
beroep ~-an de vader en moeder -
Beslissing t.a. v. de vader en moeder 
zonder bestaansreden geworden. 

18 februari 1981 693 
55.- Omvang- Strafzaken- Straf- 60.- Omvang- Strafzaken - Von

vordering - Regelmatig cassatieberoep nis vernietigd wegens onwettigheid van 
van de beklaagde en van de voor hem de veroordeling in de kosten van het 
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hager beroep betreffende de strafvorde
ring - Vernietiging beperkt tot dit 
beschikkende gedeelte. 

25 februari 1981 722 
§ 2. Strafvordering Openbaar 

ministerie is (mede) in cassatie. 

61.- Omvang- Strafzaken - Ver
vallenverklaring van het recht tot sturen 
- Vernietiging wegens onwettigheid van 
de straf - Volledige vernietiging met 
verwijzing. 

De vernietiging wegens onwettigheid 
van de vervallenverklaring van het recht 
tot sturen is een volledige vernietiging 
met verwijzing. 

2 september 1980 1 

62. - Omvang - Strafzaken Ver-
vallenverklaring van het recht tot sturen 
- Vernietiging wegens de onwettigheid 
van deze straf - Volledige vernietiging 
met verwijzing. 

29 oktober 1980 231 

63. - Omvang- Strafzaken - Hoger 
beroep van het openbaar ministerie niet 
ontvankelijk - Regelmatig hager beroep 
van de burgerlijke partij - Cassatie, op 
de voorziening van de beklaagde, van de 
beslissing op de strafvordering - Cassa
tie hierop gegrond dat de rechter het 
hager beroep van het openbaar ministe
rie ten onrechte heeft ontvangen -
Omvang van de cassatie. 

Wanneer, op de voorziening van de 
beklaagde, de beslissing op de strafvor
dering vernietigd wordt omdat het hoger 
beroep van het openbaar ministerie door 
de rechter in hoger beroep is ontvangen, 
hoewel het niet ontvankelijk was, strekt 
de cassatie zich niet uit tot de beslissing 
op het regelmatig hoger beroep van de 
burgerlijke partij. 

19 november 1980 310 

64. - Omvang - Strafzaken Ver-
vallenverklaring van het recht tot sturen 
- Vernietiging wegens onwettigheid van 
deze straf - Volledige vernietiging met 
verwijzing. 

23 december 1980 461 

65. - Omvang - Strafzaken - Voor
ziening van het openbaar ministerie 
tegen de beklaagde en de voor deze 

66. - Omvang - Strafzaken - Voor
ziening van het openbaar ministerie 
tegen de beklaagde en de voor deze 
burgerrechtelijk aansprakelljke partij -
Vernietiging van de beslissing waarbij 
de beklaagde wordt veroordeeld - Die 
vernietiging brengt vernietiging mede 
van het beschikkende gedeelte t.a. v. de 
voor de geldboete en de kosten op de 
strafvordering burgerrechtelijk aanspra
kelijke partij. 

23 juni 1981 1234 

§ 3. Burgerlijke rechtsvordering te
gen beklaagde. 

67.- Omvang- Strafzaken- Straf
vordering - Cassatie van de beslissing 
tot veroordeling van de beklaagde -
Burgerrechtelijk aansprakelijke partij. 
die zich niet of niet regelmatig iJJ 
cassatie heeft voorzien - BeslissiNg 
waarbij een partij burgerrechtelijk aan
sprakeli:fk wordt verklaard, zonder be
staan.sreden. 

9 september 1980 24 

68. - Omvang - Strafzaken Voor-
ziening van de beklaagde - Vernietiging 
van de beslissing op de strafvordering -
Omvang t.a. v. de eindbeslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering. 

10 september 1980 29 

69. - Omvang - Strafzaken - Cassa
tieberoep van de beklaagde - Vernieti
ging van de beslissing op de strafvorde
ring - Vernietiging dientengevolge van 
de niet definitieve beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering tegen de 
beklaagde - Niettegenstaande a/stand 
van het cassatieberoep tegen die beslis
sing, zonder berusting. 

22 oktober 1980 196 

70. - Omvang - Strafzaken Niet 
beperkte voorziening van de beklaagde 
- Vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering - Vernietiging dienten
gevolge van de eindbeslissing op de 
tegen de beklaagde ingestelde burger
lijke rechtsvordering,zelfs indien de ver
nietiging van de beslissing op de straf
vordering ambtshalve is uitgesproken. 

25 november 1980 327 

burgerrechtelijk aansprakelijke partij - 71. - Omvang - Strafzaken - Bur
Vernietiging van de beslissing waarbij gerlijke rechtsvorderingen - Veroorde
de beklaagde wordt vrijgesproken - Die Jende beslissingen die Jijden aan 
vernietiging brengt vernietiging mede dezelfde onwettigheid - Eindbeslissing 
van het beschikkende gedeelte m.b.t. de op de ene rechtsvordering en geen 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij. eindbeslissing op de andere - Cassatie-

4 februari 1981 627 1 beroep van de beklaagde- Vernietiging 
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van de eindbes/issing - Cassatie die 
leidt tot vernietiging van de niet. defini
tieve beslissing. 

9 december 1980 388 

72. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering- Niet beperkte 
voorziening van de bek/aagde - Vernie
tiging van de beslissing op de strafvor
dering - Brengt vernietiging mee van 
de eindbeslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering tegen de bek/aagde. 

21 januari 1981 551 

73. - Omvang Jeugdbescherming 
- Vernietiging, op het niet beperkte 
cassatieberoep van de minderjarige, van 
de uitspraak op de te zijnen laste 
ingestelde strafvordering - Vernieti
ging, dientengevolge, van de eindbeslis
s;ngen op de tegen hem ingestelde 
burg'erlijke rechtsvordering, oak a/ wordt 
vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering uitgesproken ingevolge 
een ambtshalve opgeworpen middel. 

18 februari 1981 693 

74. - Omvang- Strafzaken - Cassa
tieberoep van de beklaagde - Vernieti
ging van de beslissing op de strafvorde
ring - Vernietiging dientengevolge van 
de niet definitieve beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen tegen de 
beklaagde - Niettegenstaande a/stand 
van het cassatieberoep tegen die beslis-
5ingen, zonder berusting. 

25 maart 1981 831 

75. - Omvang - Strafzaken - Voor
ziening van de beklaagde tegen de 
beslissing op de strafvordering en tegen 
de definitieve en niet definitieve beslis-
5ingen op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen - Vernie
tiging van de beslissingen op de straf
vordering - Brengt vernietiging mee 
van de beslissingen op de burgerlijke 
r·echtsvorderingen die het gevolg zijn 
van de eerste, niettegenstaande a/stand 
wnder berusting, van het cassatieberoep 
tegen die beslissingen. 

26 mei 1981 1115 
76. - Omvang - Strafzaken - Voor

~iening van de beklaagde tegen de 
'Jeslissing op de strafvordering en tegen 
ie definitieve en niet definitieve bes/is
>ingen op de tegen hem en door hem 
·ngestelde burgerlijke rechtsvorderingen 
- Vernietiging van de beslissingen op 
ie strafvordering en op de tegen de 
'Jeklaagde ingestelde burgerlijke rechts
mrderingen - Brengt vernietiging mee 

van de beslissing op de door de be
klaagde ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering die aan dezelfde onwettigheid 
lijdt. 

26 mei 1981 1115 

§ 4. Andere burgerlijke rechtsvor
deringen. 

77. - Omvang - Strafzaken - Straf
vordering - Cassatie van de beslissing 
tot veroordeling van de beklaagde -
Burgerrechtelijk aansprakelijke die zich 
niet of althans onregelmatig in cassatie 
heeft voorzien - Beslissing waarbij een 
partij burgerrechtelijk aansprakelijk 
wordt verklaard, zonder bestaansreden 
geworden. 

30 september 1980 108 

78. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Cassatiebe
roep van de beklaagde - Vernietiging 
op het cassatieberoep van de beklaagde 
- Burgerrechtelijk aansprakelijk ver· 
klaarde partij die zich niet of die zich 
althans onregelmatig in cassatie heeft 
voorzien - Partij burgerrechtelijk aan
sprakelijk verklaard bij de veroordeling 
van de beklaagde - Beslissing zonder 
voorwerp geworden. 

9 december 1980 388 

79. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Vernietiging 
van de beslissing op de strafvordering 
ten Jaste van een beklaagde - Vernieti
ging die vernietiging kan meebrengen 
van de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van de beklaagde tegen 
een vrijgesproken medebeklaagde -
Vereiste. 

Vernietiging, op de niet beperkte voor
ziening van de beklaagde, van de veroor
delende beslissing op de strafvordering 
brengt vernietiging mee van de beslis
sing op de burgerlijke rechtsvordering 
van de beklaagde tegen een vrijgespro
ken medebeklaagde, ingeval beide be
slissingen op dezelfde onwettige reden 
zijn gegrond. 

21 januari 1981 551 

80. - Omvang - Strafzaken - Straf
vordering - Vernietiging van de beslis
sing waarbij de beklaagde wordt veroor
deeld - Burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij die zich niet of althans onregelma
tig in cassatie heeft voorzien - Beslis
sing waarbij een partij burgerrechtelijk 
aansprakelijk wordt verklaard, zonder 
bestaansreden geworden; 

3 februari 1981 627 
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81. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvorderingen - Vordering 
ingesteld tegen de beklaagde en door 
hem ingestelde vordering - Veroorde
ling op de eerste - Verwerping van de 
tweede - Beslissingen gegrond op 
dezelfde onwettigheid - Beide beslissin
gen bestreden - Vernietiging van de 
tweede Jeidt tot vernietiging van de 
eerste. 

19 mei 1981 1084 

82.- Omvang- Strafzaken- Bur
gerlijke rechtsvorderingen - Beslissing 
waarbij alle aansprakelijkheid voor een 
aan een derde veroorzaakt ongeval ten 
laste van een beklaagde wordt gelegd, 
met uitsluiting van de andere beklaagde 
- Vernietiging van de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de 
eerste beklaagde tegen de tweede be
klaagde - Beslissing tot vrijspraak van 
de. tweede beklaagde en tot afwijzing 
van de burgerlijke rechtsvordering van 
een derde tegen deze beklaagde oak 
onwettig - Onbeperkte voorziening van 
de eerste beklaagde - Vernietiging van 
de beslissing tot veroordeling van die 
beklaagde strekt zich uit tot de beslis
sing op de burgerlijke rechtsvordering 
JTfm de derde tegen de tweede beklaagde 
-Grens. 

Wanneer een beslissing de aansprake
lijkheid voor een aan een derde veroor
zaakt ongeval helemaal ten laste van een 
beklaagde legt met uitsluiting van de 
andere beklaagde en de vernietiging van 
die beslissing gegrond is op dezelfde 
onwettigheid als de beslissing tot afwij
zing van de rechtsvordering van die 
derde tegen de tweede beklaagde, strekt 
de vernietiging, op de onbeperkte voor
ziening van de eerste beklaagde,van de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring tegen hem zich uit tot de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering van de 
derde tegen de tweede beklaagde, in 
zoverre die beslissing t.a.v. de eerste 
beklaagde is gewezen. 

~ juni 1981 1134 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 

Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK V 
oiNDENDVERKLARING 

CASSATIEMIDDELEN 

Inleiding. - Begrip - Aard 

HOOFDSTUK I. - Onduidelijke midde
len 

HOOFDSTUK II. - Vereiste vermeldin-
gen en bij te voegen stukken 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK III. - Gemis aan feite-
Jijke grondslag 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK IV. - Nieuwe en louter 
juridische middelen 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. ___:. Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK V. - Gemis aan belang 
voor eiser 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK VI. - Geen betrekking OJ 
de bestreden beslissing 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK VII. - Ambtshalve voor 
gedragen 

Afdeling L - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 



Afdeling 5. - Strafzaken. 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 

Inleiding 

63-
6. - Burgerlijke zaken - Middel dat 

het Hoi ertoe noopt ieitelijke gegevens 
na te gaan - Niet ontvankelijk middel. 

5 december 1980 380 

7. - Burgerlijke zaken - Grief van 
dubbelzinnigheid - Beslissing vatbaar 

BEG RIP - AARD voor tweeerlei uitlegging - Beslissing 
onwettig volgens beide uitleggingen -

1.- Strafzaken- Middel dat het Hof! Middel afgeleid uit schending van 
zou verplichten tot een onderzoek van ~· art. 97 Gw. - Niet ontvankelijk middel. 
ieiten waarvoor het niet bevoegd is - Niet ontvankelijk is het uit schending 
Niet ontvankelijk middel. l van art. 97 Gw. afgeleid middel, waarbij 

9 september 1980 19 enkel wordt aangevoerd dat de bestre-
den beslissing voor tweeerlei uitlegging 

2. - Burgerlijke zaken - ft!iddel vatbaar is, als die beslissing in beide 
hieruit afgeleid dat de rechter m de gevallen onwettig is, daar zodanige dub
bestreden beslissing uit een vaststelling belzinnigheid geen verband houdt met 
in Ieite geen rechtsgevolg heeft kunnen .de grondwetsbepaling waarvan schen
aileiden- Middel afgeleid uit schending

1 
ding wordt aangevoerd. 

van a~. ~7 Gw. - Niet ontvankelifk; 11 december 1980 
cassatJemJddel. 

Wanneer de rechter in de bestreden 
beslissing uit een vaststelling in feite 
geen rechtsgevolg heeft kunnen afleiden, 
heeft hij die beslissing, in de regel, niet 
laten steunen op tegenstrijdige redenen 
of op een door een reden tegengespro
ken beschikkend gedeelte, maar heeft 
hij de wettelijke bepaling betreffende 
die deductie geschonden; niet ontvanke
lijk is, derhalve, het op een dergelijke 
grief gegronde middel, indien en voor 
zover het enkel de schending van art. 97 
Gw. aanvoert. (Impliciet.) 

21 oktober 1980 185 

3. - Straizaken - Middel dat het Hoi 
ertoe zou verplichten ieitelijke gegevens 
na te gaan - Niet ontvankelijk middel. 

28 oktober 1980 219 

4. - Strafzaken - Middel dat enkel de 
ieitelijke beoordeling van de rechter 
bekritiseert - Niet ontvankelijk cassatie
m:ddel. 

28 oktober 1980 219 

5. - Middel dat het Hoi zou nopl!n 
ieitelijke gegevens na te gaan - Met 
ontvankelijk middel. 

Wanneer in het exploot van beteke
ning van een verzoekschrift tot cassatie 
en in het verzoekschrift zelf aan de 
verweerder een aanmaning wordt gege-· 
ven om te zeggen of hlj betwist dat de 
overgelegde stukken eensluidend zijn 
met de otiginele, en verweerder daarop 
niet heeft gereageerd, is het Hof niet 
bevoegd · om over de gevolgen van een 
dergelijke aanmaning uitspraak te doen. 

6 november 1980 254 

413 

8. - Aanvoering van schending van 
art. 97 Gw. - Begrip. 

Niet ontvankelijk is de grond van 
niet-ontvankelijkheid tegen een middel, 
die hieruit is afgeleid dat het middel ten 
betoge dat art. 97 Gw. is geschonden, 
maar waarin geen gewag wordt gemaakt 
van een gebrek aan antwoord op de 
conclusie en evenmin van tegenstrijdig
heid of van dubbelzinnigheid, daar 
schending van die grondwetsbepaling 
ook valt af te leiden uit andere grieven, 
o.m. uit een gebrek aan redenen of uit 
de onduidelijkheid van de redenen. 

12 december 1980 428 

9. - Strafzaken - Middel dat het Hof 
zou verplichten tot een onderzoek van 
feiten - Niet ontvankelijk middel. 

23 december 1980 465 

10. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
het Hof zou verplichten tot toetsing van 
feitelijke gegevens - Niet ontvankelijk 
mid del. 

23 januari 1981 565 

11. - Middel dat opkomt tegen een 
onwettige toepassing van twee bepalin
gen van het Burgerlijk Wetboek -
Middel enkel aigeleid uit schending van 
art. 97 Gw., wegens tegenstrijdigheid' in 
de redenen - Niet ontvankelijk cassa
tiemiddel. 

Wanneer een middel tegenstrijdigheid 
in de redenen aanvoert, hoewel het in 
werkelijkheid aan de rechter verwijt dat 
hij in het bestreden vonnis tegelijkertijd 
beslist dat een huurovereenkomst moest 
worden ontbonden overeenkomstig 
art. 1772 B.W. en dat de verhuurder ten 
laste van de huurder recht heeft op een 
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vergoeding voor de schade aan het 
gehuurde goed ten gevolge van brand, 
waarvoor die huurder vermoed wordt 
aansprakelijk te zijn, voert het middel 
aldus schending aan van bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek en niet een 
miskenning van het vormvereiste van 
art. 97 Gw. en is derhalve niet ontvanke
lijk indien het enkel schending van 
laatstvermelde bepaling aanvoert. 

29 januari 1981 595 
12. - Burgerlijk zaken - Middel niet 

ontvankelijk omdat het het Hoi toetsing 
van feitelijke gegevens zou opleggen -
Be grip. 

De openbaarheid van de .terechtzittin
gen en van de uitspraak van de vonnissen 
en arresten in de gevallen waarin zij bij 
de Grondwet of de wetten zijn opgelegd, 
o.a. door internationale rechtsregels, zijn 
substantiiHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormvereisten waarvan 
de vervulling door het Hof moet worden 
nagegaan, inzonderheid aan de hand van 
de vermeldingen uit de bestreden beslis
sing en de processen-verbaal van de 
terechtzittingen, zond!:lr dat voor het Hof 
kan worden opgeworpen dat het middel, 
waarbij bet niet-naleven van die vormver
eisten wordt aangevoerd, feiten en recht 
vermengt of meer bepaald dat het het Hof 
verplicht feitelijke gegevens na te gaan, 
wat niet tot 's Hofs bevoegdheid behoort. 

29 januari 1981 603 
13. - Burgerlijke zaken - Middel 

afgeleid uit nietigheid van een overeen
komst - Middel dat het Hoi zou nopen 
tot toetsing van feitelijke gegevens -
Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel hieruit 
afgeleid dat de bestreden beslissing zou 
steunen op een overeenkomst waarop 
art. 85 E.E.G.-Verdrag van toepassing 
kan zijn en die door nietigheid zou zijn 
aangetast, omdat zo'n middel het Hof 
zou nopen tot toetsing van feitelijke 
gegevens; het Hof mag evenmin zelf die 
overeenkomst interpreteren. 

30 januari 1981 610 
14. - Directe belastingen Middel 

dat in het verzoekschrift niet voorkomt 
op het ogenblik van de betekening -
Middel achteraf bijgevoegd en aan de 
tegenpartij bij ter post aangetekende 
brief ter kennis gebracht- Niet ontvan
kelijk middel. 

middel dat niet voorkomt in het aan de 
verweerder betekende verzoekschrift en 
dat achteraf, v66r de afgifte ter griffie, 
eraan is toegevoegd, ook al is van het 
bijvoegsel aan de tegenpartij een af
schrift bij ter post aangetekende brief 
gezonden. 

19 februari 1981 703 
15. - Strafzaken - Middel dat het 

Hoi zou verplichten tot een onderzoek 
van feiten - Niet ontvankelijk middel. 

24 februari 1981 718 

16. - Strafzaken - Hoi van assisen 
- Middel gegrond op beweringen die 
strijdig zijn met de authentieke vaststel
lingen van het proces-verbaal van de 
terechtzitting - Geen betichting van 
valsheid - Niet ontvankelijk middel. 

24 februari 1981 720 

17. - Strafzaken - Middel dat het 
Hoi zou verplichten tot een onderzoek 
van feiten - Niet ontvankelijk middel. 

14 april 1981 944 
18. - Latijnse rechtspreuk - Spreuk 

waarvan miskenning tot vernietiging leidt 
als zij in een wet of in een algemeen 
rechtsbeginsel is neergelegd. 

5 mei 1981 999 
19. - Dienstplichtzaken - Middel uit 

schending van rechtspraak - Niet ont
vankelijk middel. 

20 mei 1981 1094 

20. - Strafzaken - Middel dat het 
hoi zou verplichten feitelijke gegevens te 
onderzoeken - Niet ontvankelijk cassa
tiemiddel. 

26 mei 1981 1113 

21. - Strafzaken - Middel dat het 
Hoi zou verplichten tot een onderzoek 
van feiten waarvoor het niet bevoegd is 
- Niet ontvankelijk middel. 

2 juni 1981 1137 

22. - Strafzaken - Middel dat het 
Hoi zou verplichten tot een onderzoek 
van feiten- Niet ontvankelijk middel. 

3 juni 1981 1147 

HOOFDSTUK I 
ONDUIDELIJKE MIDDELEN 

23. - Strafzakeil - Middel waarbij 
schending van een wettelijke bepaling 
wordt aangevoerd zonder dat nader wordt 
bepaald waarin die schending bestaat -

Ingevolge art. 289 W.I.B. moet het 
verzoekschrift tot voorziening in cassatie 
aan de verweerder worden betekend 
v66r de afgifte ervan ter griffie van het Niet ontvankelijk middel. 
hof van beroep; niet ontvankelijk is het 1 30 september 1980 108 
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24. - Burgerlijke zaken - Vaag 
middel - Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel waarin 
zonder meer wordt aangevoerd dat de 
zaak niet op eerlijke wijze is behandeld 
en o.m. niet wordt gezegd waarin een 
wetsbepaling of een algemeen rechtsbe
ginsel aldus is geschonden. 

2 oktober 1980 118 

25. - Burgerlijke zaken Middel 
waarin niet wordt vermeld welke wette
Jijke bepaling of welk algemeen rechts
beginsel is geschonden - Niet ontvan
kelijk middel. 

In burgerlijke zaken is niet ontvanke
lijk tot staving van een cassatieberoep 
het middel waarin niet wordt vermeld 
welke wettelijke bepaling of welk alge
meen rechtsbeginsel is geschonden. (Art. 
1080 Ger.W.) 

23 oktober 1980 202 

26. - Burgerlijke zaken - Middel 
waarin schending wordt aangevoerd van 
een wettelijke bepaling zonder te ver
melden waarin die schending bestaat -
Niet ontvankelijk middel. 

23 oktober 1980 209 

27. - Burgerlijke zaken Middel 
afgeleid uit een gebrek aan antwoord op 
de conclusie en op het appelverzoek
schrift Onduidelijkheid m.b.t. de 
vordering, weer of exceptie waarop niet 
zou zijn geantwoord - Niet ontvankelijk 
middel. 

6 november 1980 256 

28. - Strafzaken Vaag middel -
Niet ontvankelijk middel. 

12 november 1980 287 

28bis. - Strafzaken - Middel ten 
betoge dat « algemene beginselen van Bel
gisch strafrecht » zijn geschonden - Vaag 
middel - Niet ontvankelijk middel. 

25 november 1980 329 

29. - Strafzaken - Middel ten betoge 
dat art. 6 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens is geschonden - Geen nadere 
verklaring - Niet ontvankelijk middcl. 

26 november 1980 333 

30. - Burgerhjke zaken - Middel 
waarin zonder nadere bepaling wordt 

aangevoerd van een grondbeginsel van 
meerdere bepalingen van de Vennoot
schapswet. 

12 december 1980 428 

31. - Dienstplicht - Middel waarin 
schending van een grondwetsbepaling 
wordt aangevoerd, maar waarin niet 
wordt aangegeven waarin die schending 
bestaat- Niet ontvankelijk middel. 

5 januari 1981 479 

32. - Burgerlijke zaken - Middel 
waarin schending van een wettelijke 
bepaling wordt aangevoerd, zonder dat 
nader wordt nader bepaald waarin die 
schending bestaat - Niet ontvankebjk 
mid del. 

12 januari 1981 514 

33. - Strafzaken - Middel waarin de 
miskenning van de bewijskracht van de 
akten wordt aangevoerd - Geen nadere 
bepaling om trent de stukken waarvan de 
bewijskracht zou zijn miskend - Niet 
ontvankelijk middel. 

3 februari 1981 627 

34. - Burgerlijke zaken - Middel 
waarbij schending van een wettelijke 
bepaling wordt aangevoerd zonder dat 
nader wordt bepaald waarin die schen
ding bestaat - Niet ontvankelijk cassa
tiemiddel. 

19 maart 1981 805 

35. - Burgerlijke zaken ---.,. Vaag 
middel - Middel waarin niet wordt 
vermeld waarin de aangevoerde wette
lijke bepalingen zijn geschonden - Niet 
ontvankelijk middel. 

23 april 1981 961 

36. - Strafzaken - Middel waarin 
miskenning van de bewijskracht van de 
akten wordt aangevoerd - Geen nadere 
bepaling omtrent de stukken waarvan de 
bewijskracht zou. zijn miskend - Niet 
ontvankelijk middel. 

13 mei 1981 1054 

37. - Burgerlijke zaken - Middel 
afgeleid uit een gebrek aan antwoord op 
de conclusie - Onduidelijkheid m.b.t. de 
vordering, weer of exceptle waarop niet 
zou zijn geantwoord - Niet ontvankelijk 
middel. 

15 mei 1981 1073 

aangevoerd dat een grondbeginsel van 38. - Burgerlijke zaken - Middel 
meerdere bepalingen van de handelsven- waarin schending van een wettelijke 
nootschapswet wordt geschonden - Niet bepaling wordt aangevoerd, zonder dat 
ontvankelijk middel. I nader wordt bepaald waarin die schen-

Niet ontvankelijk is het middel waarin ding bestaat- Niet ontvankelijk middel. 
zonder nadere bepaling schending wordt 15 mei 1981 1073 
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39. - Burgerlijke zaken - Bestreden 
arrest dat beslist dat de vezweerder zich 
in staat van wettige zelfverdediging 
bevond - Middel afgeleid uit schending 
van art. 416 Sw.- Middel waarin enkel 
wordt aangevoerd dat aan versch'eidene 
essentiele vereisten van wettige zelfver
dediging niet is voldaan - Nadere 
bepaling daarover enkel in de ontwikke
ling van het middel - Vaag middel -
Niet ontvankelijk middel. 

21 mei 1981 11{)3 

40. - Strafzaken - Schending van de 
rechten van de verdediging - Onnauw
keurig middel - Niet ontvankelijk mid
del. 

2 juni 1981 1137 

HOOFDSTUK II 
VEREISTE VERMELDINGEN EN BIJ TE 

VOEGEN STUKKEN 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

41. - Burgerlijke zaken - Middel 
afgeleid uit de miskenning van de 
bewijskracht van gewone brieven -
Eiser die slechts afschriften overlegt die 
niet zijn ondertekend en evenmin eens
Juidend verklaard met de originelen van 
die brieven - Tekst van de brieven niet 
blijkend uit de bestreden beslissing noch 
uit de stukken van de rechtspleging -
Niet ontvankelijk middel. 

toepassing van een wetsbepaling, daar 
die grief geen betrekking heeft op 
art. 97 Gw. 

30 januari 1981 607 

45. - MMdel afgeleid uit onwettige 
vaststelling door de r<!chter van het 
aandeel der aansprakelijkheid van 
iedere schadeveroorzaker Middel 
enkel afgeleid uit schending van 
artikel 97 Gw. - Niet ontvankelijk 
cassatiemiddel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat 
enkel is afgeleid uit schending van 
art. 97 Gw., wanneer de aangevoerde 
grief impliceert dat de rechter, bij de 
vaststelling van de respectieve aanspra
kelijkheid van iedere schadeveroorzaker, 
naar recht enkel rekening mag houden 
met de fout van ieder van hen en niet 
met andere beoordelingsgegevens; zoda
nig middel heeft niets te maken met een 
tegenstrijdige motivering die gelijk staat 
met een gebrek aan redenen, als bedoeld 
in art. 97 Gw. 

5 februari 1981 

Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK III 

632 

GEMIS AAN FEITELIJKE CRONDSLAG 

Afdeling 1.- Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 

6 november 1980 254 Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
42. - Burgerlijke zaken - Middel dat 

de schending van een wettelijke bepa
ling aanvoert, zonder nader te bepalen 
waarin deze schending bestaat - Niet 
ontvankelijk middel. 

28 november 1980 354 

43. - Burgerlijke zaken Verplich-
ting voor elk van de middelen afzonder
lijk de wettelijke bepalingen te vermel
den waarvan schending wordt aange
voerd. 

11 december 1980 413 

44. - Burgerlijke zaken - Middel 
waarin slechts melding wordt gemaakt 
van een wettelijke bepaling zonder ver
band met de aangevoerde grief - Niet 
ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk in burgerlijke zaken 
is het middel dat is afgeleid uit . schen
ding van art. 97 Gw. en volgens hetwelk 
de rechter niet de nodige vaststellingen 
heeft gedaan voor een rechtsgeldige 

46. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
op een verkeerde uitlegging van de 
bestreden beslissing berust - Middel 
dat feitelijke grondslag mist. 

Feitelijke grondslag mist het middel 
dat hierop gegrond is dat in een arrest 
zou gezegd zijn dat een brief geen 
melding maakt van een opzegging, ter
wijl dat arrest beslist dat de opzegging 
nietig is, omdat daarvan geen kennis is 
gegcven overeenkomstig het bepaalde 
in art. 14 Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden. 

11 mel 1981 1038 

Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

47.- Dienstplicht- Middel gegrond 
op feitelijke elementen die noch uit de 
bestreden beslissing noch uit de proces
stukken blijken - Middel dat feitel~ike 
grondslag mist. 

19 januari 1981 540 
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Afdeling 5. - Strafzaken. 
48. - Strafzaken - Middel dat op een 

onjuiste uitlegging van de bestreden 
bes]jssing berust- Middel dat feitelijke 

55. - Burgerlijke zaken - Middel 
gegrond op wettelijke bepalingen die 
niet de openbare orde raken en evenmin 
dwingend zijn, of op zodanig rechtsbe
ginsel - Middel dat niet aan de feiten-grondslag mist. 

9 september 1980 
rechter is voorgelegd en waarvoor hij 

19 evenmin op eigen initiatief heeft beslist 
- Nieuw middel - Niet ontvankelijk 
mid del. 

49. - Strafzaken - Strafvordering -
Middel gegrond op een verkeerde inter
pretatie van de bestreden beslissing -
Middel dat feitelijke grondslag mist. 

21 oktober 1980 188 
50. Strafzaken Burgerlijke 

rechtsvordering - Middel ten betoge dat 
de conclusie onbeantwoord is gebleven -
Beslissing met een antwoord op die con
clusie - Middel dat feitelijke grondslag 
mist. 

19 november 1980 308 

51. - Strafzaken - Middel waarin 
aan de rechter wordt verweten dat hij 
een op vage redenen gegronde beslissing 
heeft gewezen - Beslissing waarin 
wordt gezegd dat er twijfel bestaat over 
feitelijke gegevens - Middel dat feite
Jijke grondslag mist. 

3 juni 1981 1147 

52. - Strafzaken - Middel ten betoge 
dat op een conclusie niet is geantwoord 
- Geen conclusie - Gemis aan feite
lijke grondslag. 

9 juni 1981 1164 

53. - Strafzaken - Middel ten betoge 
dat een beslissing een overweging bevat 
die daarin niet voorkomt - Middel dat 
feitelijke grondslag mist. 

9 juni 1981 1164 

54. - Strafzaken - Middel gegrond 
op schending, door het bestreden arrest, 
van het gezag van gewijsde van een 
eerste beslissing van hetzelfde gerecht 
in dezelfde zaak - Middel gegrond op 
een onjuiste uitlegging van de beslissing 
waarvan het gezag van gewijsde wordt 
aangevoerd - Middel dat feitelijke 
grondslag mist. 

23 juni 1981 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK IV 

1238 

NIEUWE EN LOUTER JURIDISCHE MIDDE-
LEN 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

11 september 1980 36 

56. - Burgerlijke zaken - Middel 
gegrond op wettelijke bepalingen die 
noch van openbare orde noch dwingend 
zijn - Middel dat niet aan de feiten.., 
rechter is voorgelegd en waarover deze 
evenmin op eigen initiatief heeft beslist 
- Nieuw middel - Niet ontvankelijk 
mid del. 

23 oktober 1980 209 

57. - Burgerlijke zaken - Nieuw 
middel- Begrip. 

Uit de omstandigheid dat een partij, 
bij bet onderzoek van de zaak zelf, enkel 
in een aanvullende conclusie een middel 
aanvoert, zonder dat het wordt overge
nomen in bet besluit van haar conclusie 
over de boofdvordering van de andere 
partij, valt niet af te leiden dat betzelfde 
middel, dat geen betrekking beeft op 
bepalingen of beginselen van openbare 
orde of van dwingende aard, bij bet 
voordragen tot staving van een cassatie
beroep een nieuw middel is. 

10 november 1980 277 

58. - Burgerlijke zaken Middel 
gegrond op wettelijke bepalingen of op 
een rechtsbeginsel die noch van open
bare orde noch dwingend zijn - Middel 
dat niet aan de feitenrechter is voorge
legd en waarover deze evenmin op eigen 
initiatief heeft beslist - Nieuw middel 
- Niet ontvankelijk middel. 

12 januari 1981 512 
59. - Burgerlijke zaken Nieuw 

middel - Middel dat, ook al is het 
gegrond op wettelijke bepalingen of op 
een algemeen rechtsbeginsel die noch de 
openbare orde raken, noch dwingend 
zijn, kritiek oefent op een reden die de 
rechter opgeeft ter verantwoording van 
zijn beslissing - In beginsel geen nieuw 
mid del. 

22 januari 1981 559 

60. - Burgerlijke zaken - Grand van 
niet-ontvankelijkheid - Bestreden be
slissing waarbij een exceptie uit het 
gewijsde wordt verworpen en de vorde
ring gegrond wordt verklaard - Middel 
dat enkel kritiek oefent op die Jaatste 
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beschikking - Verzoek van verweerder, In beginsel niet nieuw is bet middel 
in de vorm van een grond van niet-ont- dat, ook al is bet gegrond op de 
vankelijkheid, om de in het middel wettelijke bepalingen of op een alge
bekritiseerde reden te vervangen door meen recbtsbeginsel die nocb de open
een rechtsgrond ontleend aan het gezag bare orde raken, nocb dwingend zijn, 
van het gewijsde - Verzoek dat impli- kritiek oefent op een reden die de 
ciet strekt om de niet bestreden beslis- recbter opgeeft ter verantwoording van 
sing op de exceptie te doen wijzigen - zijn beslissing. 
Geen grond van niet-ontvankelijkheid 15 juni 1981 1179 
maar wei een vordering waaJvan het 
Hoi niet wettig kennis kon nemen. 65. - Burgerlijke zaken - Middel 

niet ontvankelijk omdat het het Hoi zou 
22 januari 1981 559 nopen tot het onderzoek van feitelijke 
61. - Burgerlijke zaken - Nieuw gegevens - Begrip. 

middel - Middel afgeleid uit de schen- Wanneer de recbter aan een onteigend 
ding van art. 6.1 Europees Verdrag stuk grond bet kenmerk toekent van 
Rechten van de Mens - Middel gegrond « grond in een normale uitbreidingszone 
op een bepaling van openbare orde - van bet woongebied waarvan bet eigen 
Middel dat voor het eerst voor het Hoi kenmerk bevestigd maar niet gescbapen 
kan worden voorgedragen. werd door bet ontwerp-gewestplan "en 

29 januari 1981 603 daarvoor een vergoeding toekent ten 
belope van de prijs die deze inneming in 

62. - Burgerlijke zaken Nieuw geval van verkoop als bouwgrond kan 
middel - Middel gegrond op wetsbepa- opleveren, is niet ontvankelijk bet mid
Jingen of op een algemeen rechtsbegin- del ten betoge dat de gronden die bet 
sel die van openbare orde of dwingend kenmerk van landbouwgronden bebben 
zijn - Feitelijke gegevens die voor de · en die niet gelegen zijn in een woonge
beoordeling ervan noodzakelijk zijn, niet bied, niet in bouwgronden kunnen wor
blijkend uit de bestreden beslissing noch den veranderd dan kracbtens een besluit 
uit de stukken waarop het Hoi vermag van de bestuursoverbeid tot wijziging 
acht te slaan - Niet ontvankelijk cassa- van de bestemming, als bet vonnis niet 
tiemiddel. vaststelt dat de onteigende grond bet 

Niet ontvankelijk is bet middel dat kenmerk beeft van landbouwgrond, 
aan de feitenrecbter niet is voorgelegd zodat dat middel bet Hof zou nopen tot 
of waarover deze op eigen initiatief niet bet onderzoek van feitelijke gegevens. 
beeft beslist, ook a! is bet gegrond op 9 · · 98 1223 
een wettelijke bepaling die of een alge- 1 Jum 1 1 

meen recbtsbeginsel dat de openbare 66. - Dienstplicht - Middel gegrond 
orde raakt of dwingend is, wanneer de op een geneeskundige verklaring die 
feitelijke gegevens die voor de beoorde- niet aan de herkeuringsraad is overge
ling noodzakelijk zijn, niet blijken uit de Jegd- Niet ontvankelijk middel. 
bestreden beslissing of uit de stukken 15 december 1980 438 
waarop bet Hof vermag acbt te slaan. 

2 maart 1981 735 Afdeling 4. - Dienstplicbtzaken. 

63. _ Burgerlijke zaken _ Nieuw Afdeling 5. - Strafzaken. 
middel - Middel dat, ook al heeft het, 
geen betrekking op de openbare orde of 
een dwingende bepaling, kritiek oefent 
op de redengeving van de rechter voor 
de toepassing van een wettelijke bepa
Jing of een algemeen rechtsbeginsel -
In beginsel geen nieuw middel. 

26 mei 1981 1118 

64. - Burgerlijke zaken - Nieuw 
middel - Middel dat, ook al is het 
gegrond op wettelijke bepalingen of op 
een algemeen rechtsbeginsel die noch de 
openbare orde raken, noch dwingend 
zijn, kritiek oefent op een reden die de 
rechter opgeeft ter verantwoording van 
zijn beslissing - In beginsel geen nieuw 
Jniddel. 

67. - Strafzaken - Schending van de 
rechten van de verdediging - Middel 
hieruit afgeleid dat een stuk niet bij het 
dossier is gevoegd - Middel voor de 
eerste maal voor het Hoi aangevoerd -
Niet ontvankelijk middel. 

7 oktober 1980 128 

68. - Strafzaken - Middel dat kritiek 
oefent op de regelmatigheid van de 
dagvaarding - Middel niet aan de 
feitenrechter voorgelegd- Niet ontvan
kelijk middel. 

Niet ontvankelijk is bet middel dat 
enkel kritiek oefent op de regelmatig
beid van de dagvaarding voor de eerste 
recbter of voor de recbter in boger 
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beroep als bet niet aan de feitenrecbter 
is voorgelegd en de eiser zicb over de 
.z:aak ten gronde beeft verdedigd. 

28 oktober 1980 219 

69. - Strafzaken - Middel afgeleid 
uit miskenning van het recht van verde
diging in het geding voor de feitenrech
ter - Miskenning door de beklaagde 
niet aangevoerd in zijn verweer over de 
zaak zelf - Middel voor het eerst 
voorgedragen voor het Hoi - Niet 
ontvankelijk middel. 

18 november 1980 308 

70. - Strafzaken - Strafvordering -
Middel hieruit afgeleid dat de proces
stukken betreffende vroeger gepleegde 
misdrijven die tot opschorting of uitstel 
hebben geleid, niet bij het dossier van 
de nieuwe vervolgingen werden gevoegd 
- Middel voor het eerst voor het Hoi 
opgeworpen - Niet ontvankelijk middel. 

19 november 1980 315 

71. - Stre~fzaken - Middel enkel 
gegrond op een tegen de gerechtelijk 
deskundige aangevoerde wrakingsgrond 
- Middel voor het eerst voor het Hoi 
voorgedragen - Niet ontvankelijk cassa
tiemiddel. 

door zijn raadsman die zijn verdediging 
over (ie grand van de zaak heeft voorge
dragen - Niet ontvankelijk middel . 

2 juni 1981 1137 

75. - Strafzaken - Miskenning van 
het recht van verdediging - Middel 
hieruit afgeleid dat een stuk niet bij het 
dossier is gevoegd - Middel voor het 
eerst voor het hof aangevoerd Niet 
ontvankelijk middel. 

24 juni 1981 , 1261 

76. _;_ Strafzaken - Middel dat kritiek 
oefent op de regelmatigheid van de 
betekening van de dagvaarding - Mid
del niet aan de feitenrechter voorgelegd 
- Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is bet middel dat 
enkel kritiek oefent op de regelmatig
beid van de betekening van de dagvaar
ding voor de recbter in boger beroep, als 
bet niet aan de feitenrechter is voorge
legd en de eiser zicb over de zaak ten 
gronde beeft verdedigd. 

19 augustus 1981 1288 

77.- Strafzaken- Bescherming van 
de maatschappij - Nieuw middel -
Middel hieruit afgeleid dat een nieuw 
stuk, dat bij het dossier is gevoegd de 

11 februari 1981 

72. Strafzaken Burgerlijke 

655 dag waarop de commissie tot bescher
ming van de maatschappij haar beslis
sing heeft uitgesproken, niet vier dagen 
voorai, samen met het dossier, ter be· 
schikking is gesteld van de advocaat 
van de geinterneerde - Advocaat van 
de geinterneerde niet op de hoogte 
gebracht van het bestaan of van de 
inhoud van dat stuk - Middel ontvan
kelijk. 

rechtsvordering - Nieuw middel -
Begrip. 

In de regel is een middel niet nieuw 
als bet scbending aanvoert van een in de 
beslissing toegepaste wettelijke bepaling; 
indien bet ecbter kritiek oefent op de 
toepassing van een wettelijke bepaling 
die overeenkomstig eisers conclusie is 
gescbied, en bet niet gaat om een 
wettelijke bepaling van openbare orde of 
van dwingend recbt, is bet middel nieuw 
en niet ontvankelijk. 

19 mei 1981 

Niet nieuw is bet middel bieruit 
afgeleid dat een nieuw stuk bij bet 
dossier is gevoegd de dag waarop de 
commissie tot bescberming van de 
maatscbappij baar beslissing beeft uit-

1087 gesproken, waarbij ze een verzoek om 
invrijbeidstelling van de ge'interneerde 
afwijst, zonder dat bet vier dagen vooraf, 
samen met bet dossier, ter bescbikking 
is gesteld van de advocaat van de 
ge'interneerde, als uit de stukken waarop 
bet Hof vermag acbt te slaan, ,niet blijkt 
dat de advocaat op de boogte is gebracbt 
van bet bestaan of van de inboud van 

73. - Strafzaken - Middel dat kritiek 
oefent op de regelmatigheid van de 
.dagvaarding voor de feitenrechter -
Middel niet voorgelegd aan de feiten
rechter - Eiser die zich over de grand 
van de zaak heeft verdedigd - Niet 
ontvankelijk middel. 

2 juni 1981 1136 
dat stuk; derbalve mag zodariig middel 
voor bet eerst voor bet Hof worden 

74. - Strafzaken - Middel dat kritiek aangevoerd. 
oefent op de regelmatigheid van de 19 augustus 1981 1289 

da-?VaardiJ?g voor de feitenrechter_ - Afdeling 6. _ Tucbtzaken 
M1ddel met voorgelegd aan de fe1ten- · 
rechter - Beklaagde vertegenwoordigd, Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 
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HOOFDSTUK V 
GEMIS AAN BELANG VOOR ElSER 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 

78. - Directe belastingen - Middel dat 
aan het bestreden arrest een rechtsdwa
ling verwijt - Rechtsdwaling zonder 
invloed op het bestreden beschikkende 
gedeelte - Niet ontvankelijk middel. 

W anneer de belastingplichtige van 
ambtswege is belast, terwijl uit het 
bestreden arrest blijkt dat de belasting
plichtige niet heeft doen gelden dat die 
aanslag willekeurig was en dat hij van 
het bedrag van zijn belastbare inkom
sten het bewij s niet heeft geleverd a an 
de hand van de gegevens die hij voor 
het hof van beroep had voorgelegd of 
waarvan het hof van beroep de overleg
ging zou hebben bevolen, zijn, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk de cassa
tiemiddelen van de eiser, waarbij hij 
kritiek oefent op de vaststellingen van 
de belastbare grondslag door vergelij
king met soortgelijke belastingplichtigen 
en aan het hof verwijt dat het een stuk 
uit de debatten heeft geweerd, omdat het 
als nieuw was aan te merken en werd 
ingediend buiten de termijn van art. 282 
W.I.B., waarmee hij wilde bewijzen dat 
hij tengevolge van zijn gezondheidstoe
stand niet zo'n aanzienlijke inkomsten 
kon hebben als die waarop de belasting 

82. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
slechts zekere redenen van de bestreden 
beslissing bekritiseert - Beschikkend 
gedeelte wettelijk verantwoord door een 
andere reden - Niet ontvankelijk mid
del. 

23 januari 1981 565 

83. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
kritiek oefent op een reden waarop de 
bestreden beslissing niet is gegrond -
Niet ontvankelijk middel. 

20 februari 1981 707 

84. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
kritiek oefent op een ten overvloede 
gegeven reden - Niet ontvankelijk mid
del. 

20 februari 1981 707 

85. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
het Hoi noopt tot toetsing van feitelijke 
gegevens - Niet ontvankelijk middel. 

20 februari 1981 707 

Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. - Strafzaken. 
86. - Strafzaken - Strafvordering -

Een enkele strai uitgesproken wegens 
verscheidene misdrijven - JI!Iiddel dat 
enkel betrekking heeft op een van die 
misdrijven - Straf naar recht verant
woord door een ander misdrijf - Niet 
ontvankelijk middel. 

2 september 1980 1 

87. - Strafzaken Middel door de ambtshalve was geheven. 
4 september 1980 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

4 beklaagde hieruit aigeleid dat de hem 
opgelegde straf minder bedraagt dan het 
wettelijk minimum - Niet ontvankelijk 
mid del. 

9 september 1980 19 79. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
kritiek oefent op een ten overvloede 
gegeven reden - Niet ontvankelijk mid
del. 

88. - Strafzaken - Strafvordering -
Straf uitgesproken voor een misdrijf 
gepleegd met een vez-zwarende omstan-

9 digheid - Middel dat enkel betrekking 5 september 1980 

80. - Burgerlijke zaken - Middel heeft op de verzwarende omstandigheid 
afgeleid uit miskenning van de bewijs- - Straf reeds wettelijk verantwoord op 
kracht van een conclusie - Rechter die grand van het misdrijf zonder de ver
over het bij conclusie voorgedragen mid- zwarende omstandigheid - Middel niet 
del uitspraak heeit gedaan zoals hij ontvankelijk. 
zulks had moeten doen indien hij de Wanneer een straf is uitgesproken 
aangegeven miskenning niet had begaan wegens een misdrijf met een verzwa
- Middel niet ontvankelijk bij gebrek rende omstandigheid is niet ontvanke-
aan belang. lijk, bij gebrek aan belang, de vordering 

19 september 1980 74 tot vernietiging van de beslissing op de 

81. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
voor eiser zonder belang is geworden 
wegens de beslissing van het Hoi over 
een ander middel van de voorziening -
Niet ontvankelijk middel. 

28 november 1980 354 

strafvordering, gegrond op een middel 
dat enkel betrekking heeft op de ver
zwarende omstandigheid, terwijl de straf 
wettelijk verantwoord blijft door het 
misdrijf zonder de verzwarende omstan
digheid. (Artt. 411 en 414 Sv.) 

17 september 1980 56 
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89. - Strafzaken - Middel dat kritiek 

oefent op een ten overvloede gegeven 
reden - Niet ontvankelijk middel. 

17 september 1980 66 

90. - Strafzaken - Strafvordering -
Een enkele straf uitgesproken voor ver
schillende misdrijven - Middel dat 
slechts een van die misdrijven betreft -
Straf naar recht verantwoord door een 
ander misdrijf - Niet ontvankelijk mid
del. 

19 november 1980 315 

91. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Middel van niet-ont
vankelijkheid hieruit afgeleid dat, daar de 
beslissing de veroordeling op twee fouten 
heeft gegrond, het middel slechts een 
enkele fout beoogt - Schade veroorzaakt 
door elke fout afzonderlijk - Beide tau
ten schijnbaar zodanig nauw verbonden 
dat het middel noodzakelijk op beide lou
ten slaat, oak al beoogt het slechts een 
enkele tout - Middel van niet-ontvanke
lijkheid niet aanneembaar. 

26 november 1980 331 

92. - Strafzaken - Middel dat kritiek 
oefent op een beschikking van de be
streden beslissing waardoor de eiser 
niet kon benadeeld zijn - Niet ontvanke
lijk middel. 

26 november 1980 340 

93. - Strafzaken Voorziening in 
cassatie van de dader van een ongeval, 
die aileen aansprakelijk is verklaard en 
veroordeeld is tot volledige schadever
goeding - Voorziening tegen de bena
deelde gericht - Middel dat enkel 
betrekking heeft op de beslissing dat 
een derde niet aansprakelijk is -
Gebrek aan belang - Niet ontvankelijk 
mid del. 

9 december 1980 388 

94. - Strafzaken - Middel gericht 
tegen een ten overvloede gegeven reden 
- Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel dat gericht is tegen 
een ten overvloede gegeven reden van de 
bestreden beslissing. 

10 december 1980 397 

95. - Strafzaken - Voorziening van 
de beklaagde - Voorziening geric;ht 
tegen de beslissing op de strafvordermg 
- Middel dat enkel betrekking heeft op 

een fout welke tot verdeling van de 
aanspakelijkheid kan leiden - Gebrek 
aan belang - Niet ontvankelijk middel. 

25 februari 1981 722 

96. - Strafzaken - Veroordeling 
wegens twee misdrijven - Een enkele 
straf - Middel dat enkel betrekking 
heeft op een van de misdrijven -
Middel niettemin ontvankelijk - Begrip. 

W anneer een arrest een enkele straf 
uitspreekt wegens twee misdrijven die 
elk afzonderlijk met de uitgesproken 
straf kunnen worden gestraft, maar het 
arrest vaststelt dat een mindere straf 
kon worden uitgesproken, indien aileen 
het tweede misdrijf was bewezen ver
klaard, is ontvankelijk het middel dat 
enkel het eerste misdrijf beoogt, daar, in 
zodanig geval, de veroordeling niet uit
sluitend door het tweede misdrijf naar 
recht kon worden verantwoord. 

11 maart 1981 763 
97. Strafzaken Burgerlijke 

rechtsvordering- Cassatieberoep van de 
dader van een ongeval, die aansprakelijk 
verklaard en veroordeeld is tot volledige 
vergoeding van de schade - Cassatiebe
roep tegen het slachtoffer gericht - Mid
del dat enkel betrekking heeft op de 
beslissing betreffende de niet-aansprake
lijkheid van een derde - Middel zonder 
belang - Niet ontvankelijk cassatiemid
del. 

11 maart 1981 767 

98. - Strafzaken - Middel waarin aan 
een beslissing wordt verweten dat de 
verdachte wordt veroordeeld wegens 
twee feiten, die beide valsheid opleveren, 
terwijl de kwalificatie van de telastleg
ging op een van die feiten betrekking 
heeft - Veroordeling verantwoord door 
het enkele feit, waarvan niet is betwist 
dat de kwalificatie daarop betrekking 
had - Middel niet ontvankelijk bij 
gebrek aan belang. 

25 maart 1981 836 

99. - Strafzaken - Strafvordering -
Middel dat, zelfs indien het gegrond is, 
geen cassatie kan meebrengen Niet 
ontvankelijk middel. 

8 april 1981 897 

100. - Strafzaken - Strafvordering -
Een enkele straf uitgesproken voor ver
schillende misdrijven Middel dat 
slechts een van die misdrijven betreft -
Straf naar recht verantwoord door een 
ander misdrijf- Niet ontvankelijk mid
del. 

8 april 1981 898 
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101. - Strafzaken - Middel waarbij 

gebrek aan antwoord op de conclusie 
wordt aaiJgevoerd - Middel zonder ver
duidelijking van de vordering, het ver
weer of de exceptie waarop niet zou 
geantwoord zijr, - Niet ontvankelijk 
mid del. 

14 april 1981 944 

102. - Strafzaken - Strafvordering -
Een enkele straf uitgesproken voor ver
schillende misdrijven - Middel dat 
slechts een van die misdrijven betreft -
Straf naar recht verantwoord door een 
ander misdrijf- Niet ontvankelijk mid
del. 

15 april 1981 951 

103. - Strafzaken - Strafvordering -
Een enkele straf uitgesproken wegens 
verscheidene misdrijven - Middel dat 
enkel betrekking heeft op een van die 
misdrijven - Straf naar recht verant
woord door de andere misdrijven - Niet 
ontvankelijk middel. 

6 mei 1981 1012 

104. - Strafzaken - Strafvordering -
Een enkele straf uitgesproken voor ver
schillende misdrijven - Middel dat 
slechts een van die misdrijven betreft -
Straf naar recht verantwoord door een 
ander misdrijf- Niet ontvankelijk mid
del. (Artt. 411 en 414 Sv.) 

19 mei 1981 1087 

105. - Strafzaken - Strafvordering -
Een enkele straf uitgesproken wegens 
verscheidene misdrijven - Middel dat 
enkel betrekking heeft op een van die 
misdrijven - Straf wettelijk verant
woord door een ander misdrijf - Niet 
ontvankelijk middel. 

2 juni 1981 1136 

106. - Strafzaken - Middel gegrond 
op een rechtsdwaling van de rechter
Dwaling waaruit de rechter geen gevolg 
afleidt waardoor de eiser had kunnen 
benadeeld zijn - Middel zonder belang. 

3 juni 1981 1147 

107. - Strafzaken - Middel ten 
betoge dat het hoi van beroep ten 
onrechte oordeelt dat de beklaagde in 
hoger be1·oep is gekomen tegen aile 
strafrechtelijke beschikkingen van het 
beroepen vonnis, · hoewel zijn voorzie
ning beperkt was tot de veroordeling 
wegens een enkele telastlegging -
Hoger beroep van het openbaar ministe
rie waardoor alle strafrechtelijke be
schikkingen van het vonnis voor het hoi 

van beroep worden gebracht - Middel 
niet ontvankelijk bij gebreke van belang. 

Niet ontvankelijk, wegens het ontbre
ken van belang, is het middel ten betoge 
dat de appelrechter ten onrechte oor
deelt dat de beklaagde in hoger beroep 
was gekomen tegen aile strafrechtelijke 
bepalingen van het beroepen vonnis, 
hoewel hij enkel hoger beroep had 
ingesteld tegen zijn veroordeling wegens. 
een enkel te zijnen laste gelegd misdrijf, 
nu het hof van beroep, op het hoger 
beroep van het openbaar ministerie 
tegen aile beschikkingen van het vonnis, 
alleszins diende kennis te nemen van de 
telastleggingen waartegen de beklaagde 
niet in hoger beroep was gekomen en 
daarover uitspraak te doen. 

9 juni 1981 1162 

108. - Strafzaken - Burgerlijke 
rechtsvordering - Grond van niet-ont
vankelijkheid hieruit afgeleid dat het 
middel slechts enkele motieven betref
fende de niet-ontvankelijkheid van de 
dagvaarding bekritiseert, terwijl de niet 
gekritiseerde redenen de beslissing naar 
recht verantwoorden - Niet gekriti
seerde redenen op dezelfde considerans 
gegrond als de gekritiseerde redenen -
Grond van niet-ontvankelijkheid niet 
aanneembaar. 

23 juni 1981 1238 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

109. - Tuchtzaken - Voorziening 
tegen een beslissing van de raad van 
beroep van de Orde van Architecten -
Een enkele straf wegens verscheidene 
tekortkomingen aan de beroepsplichten
leer - Middel dat slechts kritiek oefent 
op de beslissing betreffende een van die 
tekortkomingen - Straf naar recht 
verantwoord door een andere tekortko
ming - Niet ontvankelijk middel. 

10 oktober 1980 150 

110. - Tuchtzaken - Cassatieberoep 
tegen een beslissing van de raad van 
beroep van de Orde van Geneesheren -
Een enkele straf uitgesproken wegens 
verscheidene tekortkomingen aan de 
plichtenleer - Middelen die enkel 
betrekking hebben op sommige van die 
tekortkomingen - Ontvankelijke midde
len - Begrip. 

VVanneer de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren wegens verschil
lende tekortkomingen aan de beroeps
plichten een enkele tuchtstraf uitspreekt 
en het tuchtgerecht vaststelt dat het bij 
die straf rekening heeft gehouden met 
het optreden van de geneesheer in de 
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hele zaak, die aanleiding heeft gegeven 
tot tuchtrechtelijke vervolgingen en 
aldus uit het geheel van die herhaalde 
en opeenvolgende feiten afleidt dat de 
verschillende bewezen verklaarde feiten 
uitzonderlijk ernstig zijn, laat dat 
gerecht in het onzekere of het oordeelt 
dat de tekortkomingen waarvan de mid
delen niet gewagen, de uitgesproken 
straf reeds konden verantwoorden; ont
vankelijk zijn derhalve de middelen die 
enkel betrekking hebben op de andere 
tekortkomingen, daar de uitgesproken 
straf in dat geval niet is verantwoord 
door de niet aangevochten beslissingen 
over de andere tekortkomingen, hoewel 
deze ook met de enige uitgesproken 
straf gesanctioneerd zijn. 

6 november 1980 258 

111. - Tuchtzaken - Cassatieberoep 
tegen een beslissing van de raad van 
beroep van de Orde van Geneesheren -
Een enkele straf uitgesproken wegens 
verscheidene tekortkomingen aan de 
plichtenleer - Middelen die enkel 
betrekking hebben op sommige van die 
tekortkomingen - Ontvankelijke midde
len - Begrip. 

\Vanneer de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren een enkele straf 
heeft uitgesproken wegens verscheidene 
tekortkomingen aan de plichtenleer, en 
het tuchtgerecht vaststelt dat de ernst of 
de aard van de uitgesproken sanctie 
vooral te wijten is aan een of meer van 
die tekortkomingen, zijn ontvankelijk de 
middelen die enkel betrekking hebben 
op een of meer van die tekortkomingen, 
hoewel die ook door de enkele straf is 
gesanctioneerd. 

6 november 1980 263 

Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK VI 
GEEN BETREKKING OP DE BESTREDEN 

BESLISSING 
Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3.- Burgerlijke zaken. 

112. - Burgerlijke zaken - Middel 
dat geen betrekking heeft op het geschil 
- Niet ontvankelijk middel. 

6 november 1980 256 

113. - Burgerlijke zaken Middel 
dat als geschonden wettelijke bepaling 
enkel een bepaling opgeeft waarop de 
aangevoerde grief geen betrekking heeft 
- Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat is 
afgeleid uit schending van de artt. 
97 Gw. en 1382 B.W. en dat kritiek 
oefent op de manier waarop de schade 
ten gevolge van een contractuele fout is 
geraamd. 

8 januari 1981 502 

Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 

U:l. - Strafzaken - Middel dat geen 
betrekking heeft op de beslissing betref
fende de door de eiser ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering- Niet ontvan
kelijk middel - Begrip. 

Niet ontvankelijk, in zoverre het door 
de eiser, burgerlijke partij, wordt aange
voerd, is het middel dat geen betrekking 
heeft op de beslissing betreffende de 
door die eiser ingestelde vordering. 

28 oktober 1980 219 

115. - Strafzaken - Voorziening in 
cassatie van de dader van een ongeval, 
die alleen aansprakelijk is verklaard en 
veroordeeld is tot volledige schadever
goeding - Cassatieberoep tegen de 
benadeelde gericht - Middel dat enkel 
betrekking heeft op de beslissing dat 
een derde niet aansprakelijk is - Niet 
ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel dat, tot staving van 
een voorziening welke tegen de bena
deelde van een ongeval is gericht door 
degene die aileen aansprakelijk is ver
klaard en veroordeeld is tot volledige 
schadevergoeding, wanneer het slechts 
betrekking heeft op de beslissing dat 
een derde geen fout heeft begaan die in 
oorzakelijk verband staat met het onge
val. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

25 maart 1981 834 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

HOOFDSTUK VII 
AMBTSHALVEVOORGEDRAGEN 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 
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CHEQUE 

Eenvormige wet; art. 15, laatste lid
Betrokken bank met verscheidene kan
toren - Cheque getrokken op een 
kantoor en te gelde gemaakt in een 
ander kantoor - Gevolg. 

Wanneer de houder van een voor 
endossement vatbare cheque, ook van 
een cheque aan toonder, die cheque te 
gelde maakt in een ander bankkantoor 
dan het kantoor van dezelfde bank 
waarop de cheque is getrokken, wordt 
hij, behoudens daarmee strijdige gege
vens, door zijn enkele handtekening op 
de rugzijde van de cheque, geacht 
endossant te worden en, bij afwezigheid 
van een andersluidend beding, voor de 
betaling van die cheque in te staan; in 
dat geval kan die handtekening niet als 
een kwijting worden beschouwd. 
(Art. 15, laatste lid, eenvormige wet op 
de cheque 1 maart 1961.) 

7 mei 1981 1022 

COLLECT! EVE 
EENKOMST 

ARBEIDSOVER-

1. - Collectieve arbeidsovereenkomst 
van 11 mei 1970, gesloten in het aanvul
Jend nationaal paritair comite voor de 
bedienden en algemeen verbindend 
verklaard bij K.B. 3 aug. 1970 - Lonen 
gekoppeld aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen - Regeling toepasse
lijk op de werkelijk uitbetaalde Jonen. 

De regeling volgens welke de lonen 
aan het indexcijfer van de consumptie
prijzen gekoppeld zijn, bepaald bij 
art. 8 van de CA.O. van 11 mei 1970, 
gesloten in het aanvullend nationaal 
paritair comite voor bedienden en alge
meen verbindend verklaard bij 
K.B. 3 aug. 1970, is toepasselijk op het 
vast loon dat werkelijk wordt uitbetaald 
aan de handelsvertegenwoordiger die 
onder de C.A.O. valt en wiens loon ook 
commissieloon omvat. 

19 januari 1981 534 

2. - Art. 2, § 3.1, wet van 5 dec. 
1968 betreffende de collectieve arbeids
overeenkomsten en de paritaire comites 
- Wet niet van toepassing op diegenen 
die in dienst zijn bij de Staat; de 
provincies, de gemeenten, de daaronder 
ressorterende openbare instellingen en 
de instellingen van openbaar nut - Wet 
toch van toepassing op die personen, als 
de Koning, met betrekking tot die perso
nen of bepaalde categorieen ervan, de 
toepassing van de wet uitbreidt bij 

gen:wtiveerd en in ministerraad overlegd 
besluit - Geen onderscheid naargelang 
de toestand van de belanghebbenden al 
dan niet statutair is geregeld. 

2 maart 1981 733 

3. - Personeel van openbare instellin
gen - Principieel niet onder de collec
tieve arbeidsovereenkomsten gesloten in 
het paritair comite, opgericht op grand 
van art. 35 wet van 5 dec. 1968. 

2 maart 1981 733 

4. - Toepassingsgebied van de collec
tieve arbeidsovereenkomsten, gesloten in 
het Aanvullend Nationaal Paritair 
Comite voor de bedienden, opgericht bij 
KB. van 4 nov. 1974 - Niet bij gemoti
veerd en in ministerraad overlegd be
sluit uitgebreid tot het wereldlijke perso
neel van de kerkfabrieken. 

2 maart 1981 733 

5. Vorm Geschrift 
Art. 13, eerste lid, C.A.O.-wet. 

Art. 13, eerste lid,, C.A.O.-wet, lui dens 
hetwelk een C.A.O., op straffe van nie
tigheid, schriftelijk wordt aangegaan, 
houdt in dat het akkoord van aile 
contracterende partijen uit een geschrift 
moet blijken. 

4 mei 1981 998 

D 

DADING 

Minderjarigheid - Bevoegdheid om 
namens een minderjarige een dading 
aan te gaan - Bevoegdheid uitgesloten 
van de bevoegdheden welke art. 389 B. W. 
tijdens het huwelijk aan een van de 
ouders toekent. 

De bevoegdheden die art. 389 B.W. 
tijdens het huwelijk en behoudens de 
uitzonderingen bij de wet bepaald, aan 
een van de ouders t.a.v. de goederen van 
hun minderjarige kinderen toekent, hoe 
ruim ook, zijn enkel beheersbevoegdhe
den, zodat de ouders geen handelingen 
kunnen verrichten die, zoals de dading, 
naar hun aard daden van beschikking 
zijn. 

14 januari 1981 517 

DAGVAARDING 
1. - Burgerlijke zaken - Dagvaar

ding op een verkeerd adres - Vergis
sing waardoor de belangen van · de 
gedaagde niet zijn geschaad - Begrip. 
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De rechter die vaststelt dat de dag
vaarding op een verkeerd adres ·is afge
geven, maar dat de gedaagde zelf die 
vetgissing heeft waargenomen en ge
vraagd heeft dat de zaak naar de 
bevoegde rechter zou worden verwezen, 
wat dan ook is bevolen, kan daaruit 
wettig afleiden dat de vergissing de 
beiangen van de partijen niet heeft 
gescbaad. (Artt. 860 en 861 Ger.W.) 

13 oktober 1980 157 

2. - Strafzaken Wetboek van 
Strafvordering. art. 208 - Verzet tegen 
een verstekarrest - Verzet brengt van 
rechtswege dagvaarding mee tegen de 
eerstkomende terechtzitting na het ver
strijken van een termijn van tien 
dagen, of van drie dagen indien de eiser in 
ve.rzet zich in hechtenis bevindt. 

29 oktober 1980 226 

3. - Strafzaken Wetboek van 
Strafvordering, artt. 188 en 208 - Verzet 
tegen een verstekbeslissing - Verkor
ting van de termijn van tien dagen 
krachtens een door de voorzitter van de 
rechtbank of de eerste voorzitter van het 
hoi van beroep verleende cede] -
Onwettigheid. 

29 oktober 1980 226 

4. - Straizaken Wetboek van 
Strafvordering, artt. 188 en 208- Verzet 
van de veroordeelde tegen een verstek
beslissing - De zaak wordt bij de 
rechter aanhangig gemaakt door de akte 
van verzet en niet door de dagvaarding 
van het openbaar ministerie - De zaak 
wordt bij de rechter aangebracht op de 
terechtzitting waarvan sprake is in de 
artikelen 188 en 208 Sv. 

29 oktober 1980 226 

5. - Strafzaken - Verzet tegen een 
verstekarrest, gedaan door een be
klaagde die zich niet in hechtenis be
vindt - Dagvaarding van de beklaagde 
door het openbaar ministerie tegen een 
terechtzitting vo6r de eerstkomende 
terechtzitting na het verstrijken van de 
termijn van tien dagen, bepaald b1j 
art. 208 Sv., ingevolge een cedel van de 
eerste voorzitter van het hoi van beroep 
tot verkorting van de termijn - Geen 
instemming van de beklaagde - Hoi 
van beroep dat van het verzet kennis 
neemt op de terechtzitting bepaald in de 
dagvaarding door het openbaar ministe
rie - Onwettigheid. 

29 oktober 1980 226 

6. - Strafvordering - Straizaken -
Opeenvolgende dagvaardingen van een 
beklaagde wegens Nm ieit - Wettigheid. 

Geen algemeen rechtsbeginsel of wet
telijke bepaling verbiedt dat een be
klaagde wordt gedagvaard wegens een 
feit waarvoor bij reeds vroeger werd ge
dagvaard en waarover niet definitief 
uitspraak is gedaan. 

25 november 1980 329 

7. - Straizaken Wetboek van 
Strafvordering, art. 184 - Niet-inachtne
ming van de termijn van tien dagen 
tussen de dagvaarding en de verschij
ning- Gevolg. 

Niet-inachtneming van de termijn van 
tien dagen tussen de dagvaarding en de 
verschijning, gesteld bij art. 184, eerste 
lid, Sv., beeft geen nietigheid ten gevolge 
van de dagvaarding, maar wei van de 
veroordeling bij verstek, op welke nietig
beid de beklaagde zicb kan beroepen 
kracbtens bet tweede lid van genoemd 
artikel; ontvankelijkverklaring van bet 
verzet van de beklaagde tegen zijn 
veroordeling bij verstek maakt die 
veroordeling ongedaan en zulks met 
terugwerkende kracht, zodat vorenbe
doelde nietigheid o.g.v. art. 184 Sv. geen 
bestaansreden meer beeit ingevolge bet 
arrest waarbij het verzet ontvankelijk en 
de veroordeling ongedaan is verklaard. 

28 april 1981 985 

8. - Straizaken - Geldigheid van de 
dagvaarding - Toepasselijke wetsbepa
lingen. 

In strafzaken zijn de regels voor de 
geldigbeid van de dagvaarding niet ver
vat in art. 702 Ger.W., maar in de 
artt. 145, 182 en 211 Sv.; derbalve kan in 
strafzaken nietigbeid van de dagvaar
ding enkel worden uitgesproken als een 
wezenlijk bestanddeel van die akte ont
breekt of wanneer vaststaat dat de 
onregelmatigbeid bet recht van verdedi
ging schendt. 

27 mei 1981 112 _ 

9. - Straizaken Voldoende opgave 
van het telastgelegde ieit- Recht van 
verdediging gevrijwaard - Geldigheid. 

De dagvaarding die zodanig is gestela 
dat zij de beklaagde in staat stelt bet 
telastgelegde feit te kennen en zich 
daartegen te verdedigen, voldoet aan de 
vereisten van de wet. (Art. 182 Sv.) 

27 mei 1981 1121 
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DEELNEMING AAN MISDRIJVEN art. 6, lid 1 - Partijen die voor de 

1. - Handel in verdovende middelen feitenrechter de regelmatigheid en het 
- Veroordeling van de beklaagde _ besluit van het deskundigenverslag heb
Vaststelling dat de beklaagde de vereiste ben kunnen betwisten - Eerlijk proces 
hulp heeft verleend voor de uitvoering - Begrip. 
van het misdrijf- Veroordeling regel- Wanneer een deskundigenonderzoek 
matig met redenen omkleed en naar niet is geschied overeenkomstig de 
recht verantwoord. regels van bet Ger.W. die bet tegenspre-

Regelmatig met redenen omkleed en kelijk karakter ervan waarborgen, kan 
naar recht verantwoord is de beslissing daaruit niet worden afgeleid dat de zaak 
waarbij de beklaagde als mededader van niet eerlijkjs behandeld, in de zin van 
handel in verdovende middelen wordt art. 6, lid 1, Europees Verdrag Rechten 
veroordeeld, wanneer daarin wordt om- van de Mens, als de partijen, voor de 
schreven door welke positieve daad de feitenrechter, de regelmatigheid van het 
beklaagde aan die handel heeft meege- deskundigenonderzoek en de vaststellin
werkt en zodanige hulp heeft verleend gen alsmede dat besluit van de deskun
dat bet misdrijf zonder zijn bijstand niet dige hebben kunnen betwisten. (Art. 6, 
had kunnen worden gepleegd. (Art. lid 1, Europees Verdrag Rechten van de 
66 Sw.) Mens.) 

20 mei 1981 1092 16 december 1980 440 

2. -. NC!f!dzakelijke deelneming aan 
een misdnjf - Vaststelling van gege
vens die wijzen op zodanige deelneming 
- Veroordeling naar recht verantwoord. 

N aar recht verantwoord is de beslis
sing tot veroordeling van de beklaagde 
als mede~ader van een misdrijf, wan
neer daarm wordt vastgesteld waarin het 
misdrijf bestaat, alsook dat aan het 
misdrijf rechtstreeks is meegewerkt en 
dat daaraan zodanige hulp is verleend 
dat bet anders niet had kunnen worden 
gepleegd. (Art. 66 Sw.) 

16 juni 1981 1196 

DESKUNDIGENONDERZOEK 
1. - Burgerlijke zaken - Deskundige 

door de rechter aangesteld - Gerechte
Jijk Wetboek, art. 984 - Inlevering van 
het verslag - Mededeling door de par
tijen aan de rechter dat zij het eens zijn 
met het bedrag van het honorarium en 
van de kosten door de deskundige gevor
derd - Begroting door de rechter van 
het honorarium en van de kosten en 
u~tgifte van een bevel tot tenuitvoerleg
gmg ervan tegen de partij die het 
deskundigenonderzoek heeft gevorderd 

Instemming van de verweerder met 
de aanstelling van een deskundige die 
de eiser heeft gevorderd, op voorw~arde 
dat diens voorgestelde opdracht wordt 
gewijzigd - Verweerder, geen « partij » 
die het deskundigenonderzoek heeft 
gevorderd, als bedoeld in art. 984 Ger. W. 

7 november 1980 270 

2. - Strafzaken - Deskundigen
onderzoek zonder tegenspraak - Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens, 

3. - Burgerlijke zaken - Deskundi
genonderzoek ter uitvoering van een 
door een onbevoegde rechter gewezen 
vonnis - Geen nietig deskundigen
onderzoek. 

Nietigheid van de rechtspleging, zij 
bet wegens onbevoegdheid van de rech
ter, heeft geen nietigheid ten gevolge 
van bet tijdens die rechtspleging op 
tegenspraak gehouden deskundigen
onderzoek. 

4 juni 1981 1155 

DIENSTPLICHT 

HOOFD~TUK I. - Uitstel en vrijlating 
van d1enst op morele grand 

HOOFDSTUK II. - Vrijstelling en voor
lopige afkeuring op Jichamelijke grand 

HOOFDSTUK Ill. - Militierechtscollege 
§ 1. Samenstelling en bevoegdheid 

- Rechtspleging 
§ 2. Vorm van de beslissingen. 

HOOFDSTUK IV. - Dienstweigeraar op 
grand van gewetensbezwaar 

HOOFDSTUK IX. - Aller lei 

HOOFDSTUK I 
UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP 

MORELE GROND 

1. - Uitstel of vrijlating op morele 
grand - Ingeschrevene niet onmisbaar 
voor een bedrijf- Begrip. 

Niet onmisbaar voor een landbouw
nijver~eids- of ~andelsbedrijf dat hd 
voor e1gen rekemng dan wel voor die 
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van zijn ouders drijft, is de ingeschre
vene die zijn activiteit uitoefent voor 
rekening van een vennootschap met 
rechtspersoonlijkheid, ook al is deze 
opgericht door zijn vader en zijn broer. 
(Art. 10, § 1, 7", Dienstplichtwet.) 

1 december 1980 364 

2. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
morele grand - Kostwinner van het 
gezin - Verwerping omdat zusters en 
schoonbroers kunnen voorzien in het 
levensonderhoud van de ouders - Wet
tigheid. 

De verwerping van een vraag om 
uitstel van een dienstplichtige als kost
winner van het gezin is wettelijk 
gerechtvaardigd door de vaststelling dat 
zusters en schoonbroers in het levenson
derhoud van de ouders kunnen voorzien, 
ook a] zijn zij bovendien nog onder
houdspllchtig tegenover andere familie
leden. (Art. 10, § 1, 1", Dienstplichtwet.) 

15 december 1980 436 

3. - Uitstel of vrijlating van dienst op 
morele grand - Jngeschrevene onmis
baar voor een handelsbedrijf- Begrip. 

Niet onmisbaar voor een landbouw-, 
nijverheids- of . handelsbedrijf dat hij 
voor eigen rekening dan wel voor die 
van zijn ouders drijft, is de ingeschre
vene die zijn activiteit uitoefent voor 
rekening van een vennootschap met 
rechtspersoonlijkheid, ook al is die opge
richt door zijn vader en zijn broer. 
(Art. 10, § 1, 7", Dicnstplichtwet.) 

minste vijf jaar fiscaal ten laste zijn van 
het gezin, zijn van toepassing op de 
vrijlating van dienst op morele grond en 
niet op het enkele geval van ontheffing 
van de werkelijke dienst als bedoeld in 
art. 87 van die wetten. 

9 februari 1981 641 

6.- Uitstel en vrijlating van dienst op 
morele grand - Kostwinner - Begrip. 

W ettig is de beslissing van de Hoge 
Militieraad dat een dienstplichtige geen 
kostwinner is van zijn moeder, op grond 
dat deze de meerderheid van de aande
len van een personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid bezit en dat, 
gelet op het belangrijke omzetcijfer van 
de vennootschap en in tegenstelling met 
de vermeldingen van een balans die 
kennelijk met het oog op de aanvraag is 
opgemaakt, de moeder een hoog inko
men heeft waardoor het inkomen van de 
dienstplichtige niet onmisbaar is voor 
het gezinsonderhoud. 

9 februari 1981 642 

7. - Vrijlating van dienst op morele 
grand - Broederdienst - Gevangen
houding als politieke gevangene tijdens 
de oorlog 1940-45 - Hoedanigheid van 
politieke gevangene - Begrip. 

Gevangenhouding van de vader, moe
der, broer of zuster van de dienstplich
tige, tijdens de oorlog 1940-45,kan niet 
als broederdienst worden aangemerkt, in 
de zin van art. 12, § 1, 5", derde lid, e, 
Dienstplichtwet, wanneer de betrokkene 

5 januari 1981 479 niet officieel als politieke gevangene is 
erkend en dus niet het statuut heeft 

4. - Uitstel en vrijlating van dienst op waardoor die hoedanigheid wordt ver
morele grand - Kostwinner van het kregen. 
gezin - In aanmerking te nemen inko-
men - Kinderbijslag. 20 mei 1981 1094 

Het inkomen, dat in aanmerking komt .. . . 
om te oordelen of een dienstplichtige I 8. - Vnjlatmg v~n dwnst op morele 
uitstel of vrijlating van dienst kan beko- grand_ - Broed_e(dlenst - Gevar:_gen
men als kostwinner van vader en moe- houdmg als poiltwke gevange?e ~lJdens 
der, omvat o.m. de door dezen ontvangen de .0 ?rlog 1940-45 - Hoedamghe1c! van 
kinderbijslag,met inbegrip van de pobt1e~e gevang_ene .- Bevoe_gdheJd om 
verhoogde kindcrbijslag voor minder- over d1e hoedaz:1ghe1d te .be~ilssen. . 
valide kinderen. (Art. 10, § 1, 1", derde . De aanvaardmgscomm1ssu:•s voor po!~-
Iid Dienstplichtwet.) beke gev~~genen en . hu~ .rechtverknJ-

' . genden ZlJn, met mtslu1bng van de 
2 februan 1981 620 militiegerechten, aileen bevoegd om de 
5.- Uitstel en vrijlating van dienst op gevallen te bepalen waarin de politieke 

morele grand - Hoofdstuk IV van de ·gevangenen zich op de titel van politieke 
Dienstplichtwet - Draagwijdte van die gevangene of op die van rechthebbende 
bepalingen. op het statuut van politieke gevangene 

De gemeenschappelijke bepalingen kunnen beroepen. (Art. 32 wet van 
van hoofdstuk IV Dienstplichtwet, en 26 feb. 1947 statuut politieke gevangenen 
o.m. art. 17, § 1, 2", luidens hetwelk met en rechtverkrijgenden en wet 
de wettige kinderen worden gelijkgesteld van 10 maart 1954, gecoordineerd bij 
de opgenomen kinderen, dle op het K.B. van 16 okt. 1954 en opgenomen in 
ogenblik van de aanvraag sinds ten de wettelljke bepalingen betreffende het 
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statuut van de politieke gevangenen en 
rechtverkrijgenden; art. 12 Regentsbe
sluit van 27 maart 1948 tot wijziging en 
vervanging van het Regentsbesluit van 
27 mei 1947 tot inrichting van de com
missie en tot vaststelling van de 
bevoegdheid en de procedure voor de 
toepassing van de wet van 26 feb. 1947.) 

20 mei 1981 1094 

9. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
morele grand - Kostwinner van het 
gezin - lnkomsten die in aanmerking 
mogen genomen worden - Vermoede
Jijke inkomsten van het Jopend jaar -
Lopend jaar - Begrip. 

Wanneer de militieraad of de Hoge 
Militieraad kennis nemen van een aan
vraag om uitstel op morele grond, op 
basis van artikel 10, § 1, 1°, Dienstplicht
wet, kunnen zij de vermoedelijke 
inkomsten van het lopend jaar in aan
merking nemen, dit zijn de inkomsten 
van het kalenderjaar in de loop waarvan 
de aanvraag werd ingediend, en niet die 
van het jaar waarin het militiegerecht 
uitspraak doet. 

15 juni 1981 1188 

10. - Uitstel en vrijlating van dienst 
op morele grand - Vereisten van de 
artt. 12, § 1, 4°, en 17, § 3, Dienstplichtwet 
door de ingeschrevene aangevoerd -
Vereiste waaraan moet voldaan zijn in 
de loop van de termijn voor de indiening 
van de aanvraag. 

Voor het bepalen van het aantal 
kinderen op grond waarvan de inge
schrevene kan worden vrijgelaten van 
dienst in vredestijd wordt voor twee 
geteld, het kind van wie, overeenkomstig 
de bepalingen ter zake van uitkeringen 
voor minder-validen, erkend -is dat zijn 
of haar lichamelijke of geestelijke ge
schiktheid voor ten minste 66 pet. on
toereikend of verminderd is (wet van 
27 juni 1969 en K.B. van 17 nov. 1969 en 
24 dec. 1974); aan die vereiste moet 
voldaan zijn in de loop van de termijn 
voor de indiening van de aanvraag. 
(Artt. 12, § 1, 4°, 17, § 3, en 20, § 5, 
Dienstplichtwet.) 

22 juli 1981 1284 

HOOFDSTUK II 
VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE AFKEU

RING OP LICHAMELIJKE GROND 

11. - Vrijstelling of voorlopige afkeu
ring op lichamelijke grand - Beslissing 
van de herkeuringsraad dat de dienst
plichtige geacht wordt van zijn aan
vraag te hebben afgezien, omdat hij zich 

op een bepaalde datum niet voor inob
servatiestelling heeft aangemeld - Geen 
stuk waaruit blijkt dat de dienstplichtige 
voor die datum werd opgeroepen -
Onwettigheid. 

Onwettig is de beslissing van de 
herkeuringsraad dat de dienstplichtige 
geacht wordt van zijn aanvraag om 
vrijstelling of voorlopige afkeuring op 
lichamelijke grond te hebben afgezien 
omdat hij zich op een bepaalde datum 
niet voor inobservatiestelling heeft aan
gemeld, wanneer uit geen aan de her
keuringsraad overgelegd stuk blijkt dat 
hij voor inobservatiestelling op de aan
gegeven datum werd opgeroepen. (Art. 
49 Diensplichtwet.) 

22 september 1980 76 

12.- Uitstel en vrijlating op lichame
lijke grand - Beoordeling door de 
herkeuringsraad van de gezondheids
toestand van de dienstplichtige 
Onaantastbare beoordeling in feite. 

26 januari 1981 570 

HOOFDSTUK III 
MILITIERECHTSCOLLEGE 

§ 1. Samenstelling en bevoegdheid 
- Rechtspleging. 

13. - Herkeuringsraad - Inobserva
tiestelling - Geen onderzoek naar een 
ziekte of lichaamsgebrek, door de dienst
plichtige aangevoerd - Omstandigheid 
waaruit niet kan worden afgeleid dat de 
herkeuringsraad daarover geen uit
spraak heeft gedaan. 

Uit de enkele omstandigheid dat tij
dens de inobservatiestelling van de 
dienstplichtige een van de door hem 
aangevoerde ziekten of lichaamsgebte
ken niet is onderzocht, kan niet worden 
afgeleid dat de herkeuringsraad deze 
ziekte of dit gebrek niet in aanmerking 
heeft genomen bij de uitspraak over de 
lichamelijke geschiktheid. (Artt. 43, § 4, 
en 45, § 1, Dienstplichtwet.) 

15 december 1980 437 

14. - Herkeuringsraad - Inobserva
tiestelling - Verplichting - Voorwaar
den. 

De herkeuringsraad is niet verplicht 
de inobservatiestelling van de dienst
pllchtige te bevelen, indien de tabellen 
van de geschiktheidscriteria het niet 
vereisen. (Art. 45, § 1, Dienstplichtwet.) 

19 januari 1981 540 

15. - Wijziging van het voorwerp of 
van de oorzaak van de aanvraag -
Voorwaarden. 
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De ingeschrevene kan voor alle mili
tiegerechten, in ieder geval, het voor
werp of de oorzaak van zijn aanvraag 
wijzigen; ook al veronderstelt die wijzi
ging, in de regel, dat de voorwaarden 
voor zijn nieuwe aanvraag reeds waren 
vervuld toen de oorspronkelijke vorde
ring werd ingesteld, toch kan de inge
schrevene zijn aanvraag om uitstel op 
morele grond, onder aanvoering van een 
broederdienst, vervangen door een aan
vraag om uitstel wegens overlijden van 
een gezinslid of wegens e~n met het 
overlijden van een gezinslid gelijkge
stelde omstandigheid, voorgevallen na 
het verstrijken van de termijn voor de 
indiening van zijn oorspronkelijke aan
vraag. (Artt. 11, § 2, 17, § 2, en 20, §§ 4 en 
5, Dienstplichtwet.) 

26 januari 1981 568 

16. - Hoge Militieraad Bevoegd-
heid - Beoordeling van een wettelijke 
voorwaarde. 

De Hoge Militieraad is ertoe gehouden 
zelf na te gaan of een gezinslid, voor de 
toepassing van art. 10, § 1, 1", derde lid, 
Dienstplichtwet, dient te worden be
schouwd als persoon ten laste overeen
komstig de wettelijke bepalingen inzake 
de personenbelasting; hij mag zich niet 
gebonden achten door een desbetref
fende verklaring van een bestuurlijke 
instantie. 

2 februari 1981 620 

17. - Hoge Militieraad - Procedure 
- Beslissing van die raad - Beslissing 
niet vatbaar voor herziening. 

Geen enkele bepaling van de Dienst
plichtwet, noch eni!re andere wettelijke 
bepaling zegt dat de dienstplichtige 
wiens aanvraag om uitstel door de 
militieraad is verworpP.n, herziening van 
de hem betreffende beslissing kan vra-
gen. _ 

9 februari 1981 641 

§ 2. Vorm van de beslissingen. 

18. - Herkeuringsraad - Dienstplich
tige die om vervroegde dienstneming 
heeft verzocht en op lichamelijke grond 
ongeschikt voor de dienst schijnt te zijn 
- Te nemen beslissing. 

Wanneer de herkeuringsraad van oor
deel is dat een dienstplichtige, die om 
vervroegde indienstneming heeft ver
zocht, op lichamelijke grond ongeschikt 
is voor de dienst, mag hij enkel uit
spraak doen in de bewoordingen « niet 

toegelaten tot 
ming ». (Artt. 9, 
Dienstplichtwet.) 

vervroegde dienstne
tweede lid, en 43, § 4, 

20 oktober 1980 184 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTWEIGERAAR OP GROND VAN 

GEWETENSBEZW AAR 

HOOFDSTUK IX 
ALLER LEI 

19. - Ontslag bij reform - Herzie
ning - Lichting waartoe de dienstplich
tige behoort. 

Wanneer de militaire commissie voor 
geschiktheid en reform haar beslissing, 
waarbij zij de dienstplichtige in werke
lijke dienst bij reform heeft ontslagen, 
met toepassing van art. 16 K.B. van 
5 okt. 1959, herziet, blijft de dienstplich
tige behoren tot de lichting waartoe hij 
behoorde toen hij ontslagen werd. 
(Art. 98, § 1, Dienstplichtwet.) 

2 februari 1981 622 

DOUANE EN ACCIJNZEN 

1. - Strafvordering - Burgerlijke 
rechtsvordering tot betaling van ontdo
ken rechten - Verplichting voor de 
strafrechter om. uitspraak te doen ook in 
geval van vrijspraak op de strafvorde
ring. 

Inzake douane en accijnzen is de 
strafrechter die de verdachte vrijspreekt, 
niettemin verplicht uitspraak te doen op 
de burgerlijke vordering tot betaling van 
de ontdoken rechten, die samen met de 
strafvordering bij hem aanhangig is 
gemaakt . (Art. 283 wet 26 aug. 1822, gee. 
bij K.B. van 18 juli 1977.) 

23 december 1980 463 

2. - Art. 7, §§ 1 en 2, wet van 
7 juni 1967 - Misdrijf- Geen bedrieg
lijk opzet vereist. 

Krachtens art. 7, §§ 1 en 2, wet van 
7 juni 1967 inzake douane en accijnzen 
worden gestraft, indien de ambtenaren 
der douane en accijnzen binnen twee 
jaar na de datum van bet certificaat van 
verificatie vaststellen dat het invoerrecht 
of het accijns of de daarmee gelijkge
stelde rechten en taksen verschuldigd op 
ten verbruik aangegeven goederen niet 
volledig zijn gei:nd wegens een verkeerde 
aangifte, de importeur, de grensexpedi
teur en degene die rechtstreeks de last 
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van de rechten en taksen heeft gedra
gen; deze bepaling vereist niet dat een 
der bedoelde personen met bedrieglijk 
opzet heeft gehandeld. 

3 maart 1981 739 

3. - Art. 9, eerste lid, 1°, wet van 
7 juni 1967 - Misdrijf - Bedrieglijk 
opzet vereist. 

· Krachtens art. 9, eerste lid, 1", wet van 
7 juni 1967 inzake douane en accijnzen 
wordt gestraft hij die, met het opzet de 
douane te bedriegen, valse, misleidende 
of onjuiste documenten overlegt of doet 
overleggen; deze bepaling vereist uit
drukkelijk het bestaan van bedrieglijk 
opzet. 

3 maart 1981 739 

DRONKENSCHAP 
Beslissing waarbij een opdrachtgever 

burgerrechtelijk aansprakelijk wordt 
verklaard voor de tegen zijn aangestelde 
uitgesproken geldboete wegens dron
kenschap - Onwettigheid. 

leiden dat zijn aanmaningen tot hervat
ting v3.n het samenleven niet oprecht 
waren, en door bijgevolg te beslissen dat 
de weigering van de andere echtgenoot 
niet beledigend is, steunt de rechter op 
een feitelijk vermoeden waarvan hij de 
bewijswaarde in verband met de andere 
elementen van de zaak moest beoorde
len en schendt hij geenszins de artt. 
1349 en 1353 B.W. 

11 december 1980 412 

2. - Echtscheiding op grand van 
bepaalde feiten - Grove beledigingen -
Bewijs - Vermoedens - Feitelijke 
beoordeling door de rechter - Onaan
tastbare beoordeling. 

De rechter beoordeelt op onaantast
bare wijze in feite of de hem voorge
legde gegevens gewichtige, bepaalde en 
met elkaar overeenstemmende vermoe
dens vormen tot bewijs van de feiten 
waarop hij steunt om de echtscheiding 
toe te staan, · indien die feiten overeen
stemmen met die welke in het verzoek
schrift zijn omschreven en er tussen de 
feiten van het verzoekschrift en een 

10 september 1980 31 later feit een verband bestaat. 

E 

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED 

HOOFDSTUK I. - Gronden 

HOOFDSTUK II. - Rechtspleging 

HOOFDSTUK III. - Gevolgen t.a. v. de 
person en 

HOOFDSTUK IV. - Gevolgen t.a.v. de 
goeder(m 

HOOFDSTUK I 
GRONDEN 

1. - Grove belediging - Weigering 
opnieuw te gaan samenleven - Beslis
sing op grand van feitelijke vermoedens 
dat die weigering niet beledigend is -
Geen schending van de artt. 1349 en 
1353 B.W. 

Door uit de houding van een der 
echtgenoten, die zich tijdens een per
soonlijke verschijning van partijen ver
zet had tegen het beginsel zelf van 
hervatting van het samenleven, af te 

27 maart 1981 

HOOFDSTUK II 
RECHTSPLEGING 

850 

3. - Vonnis waarbij echtscheiding 
wordt toegestaan - Hoger beroep van 
de echtgenoot, verweerder - Afstand 
van het hager beroep - Afstand niet 
gel dig. 

De echtgenoot, ten nadele van wie een 
vonnis echtscheiding toestaat, kan niet 
rechtsgeldig afstand doen van het hoger 
beroep dat hij tegen dat vonnis heeft 
ingesteld. 

26 september 1980 94 

HOOFDSTUK III 
GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN 

4. - Uitkering van onderhoud na 
echtscheiding - Echtscheiding toege
staan o.g. v. art. 232 B. W. - Vaststelling, 
vermindering of opheffing van de uitke
ring - Vereisten. 

De uitkering, die de rechtbank aan de 
echtgenoot die de echtscheiding heeft 
verkregen, o.g.v. de. artt. 232, eerste lid, 
301, 306, 307bis B.W., kan toekennen op 
de goederen en inkomsten van de echt
genoot tegen wie de echtscheiding is 
uitgesproken, moet zodanig worden vast
gesteld dat zij de eerstbedoelde echtge
noot in staat kan stellen om, rekening 
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houdende met zijn · inkomsten en moge
lijkheden, in zijn bestaan te voorzien op 
een gelijkwaardige wijze als tijdens het 
samenleven; de vordering tot aanpassing 
of opheffing van de uitkering moet 
worden beoordeeld aan de hand van die 
vereiste. 

12 maart 1981 773 

5. - Burgerlijk Wetboek, art. 303 -
Bepaling van openbare orde. 

De op ieder van de ouders rustende 
verplichting van art. 303 B.W. om naar 
evenredigheid van hun middelen bij te 
dragen in het onderhoud en de opvoe
ding van de kinderen raakt de openbare 
orde en geldt zowel voor de echtschei
ding door onderlinge toestemming als 
voor de echtscheiding op grond van 
bepaalde feiten. 

11 juni 1981 1173 

6. - E_chtscheiding door onderlinge 
toestemmmg - Respectieve bijdrage 
van de gescheiden echtgenoten in het 
onderhoud en de opvoeding van de 
gemeenschappelijke kinderen - Over
eenkomst - Gevolg m.b.t. het aandeel 
van ieder van de ouders. 

De in een procedure tot echtscheiding 
door onderlinge toestemming tussen de 
echtgenoten gesloten overeenkomst kan 
geen wijziging of beperking ten gevolge 
hebben van de verplichting van de 
ouders jegens hun kinderen om naar 
evenredigheid van hun middelen bij te 
dragen in hun onderhoud en opvoeding. 

11 juni 1981 1173 

7. - Echtscheiding door onderlinge 
toestemming - Voorafgaande overeen
komst van de echtgenoten - Bepaling 
betreHende de bijdrage van de echtgeno
ten in het onderhoud van de kinderen 
uit het huwelijk - Wijziging - Vereiste. 

AI kan de in een procedure tot 
echtscheiding door onderlinge toestem
ming tussen de echtgenoten gesloten 
overeenkomst geen wijziging of beper
king ten gevolge hebben van de ver
plichting van de ouders jegens hun 
kinderen om bij te dragen in hun 
onderhoud en opvoeding, toch verbJ.ndt 
zij be ide ouders jegens elkaar, met het 
gevolg dat die verplichting niet kan 
worden gewijzigd dan wanneer vaststaat 
dat een van de ouders, gelet op zijn 
inkomen en zijn bijdrage, onmogelijk 
verder kan zorgen voor het nodige 
levensonderhoud en de vereiste opvoe
ding van het kind dat hij onder zijn 
bewaring heeft. 

11 juni 1981 1173 

8. - Echtscheiding door onderlinge 
toestemming - Geen voorafgaande 
overeenkomst van de echtgenoten over de 
bijdrage van ieder van de ouders in het 
onderhoud en de opvoeding van de kinde
ren - Beslissing waarbij een vordering 
om de bijdrage van ieder van de ouders te 
doen vaststellen, wordt afgewezen -
Onwettige beslissing. 

Niet wettig is de beslissing die, wan
neer met schending van de artt. 1288, 3o, 
en 1298 Ger.W. echtscheiding door 
onderlinge toestemming is toegestaan, 
hoewel de echtgenoten niets hebben 
overeengekomen over de bijdrage van 
ieder van hen in het onderhoud en de 
opvoeding hunner kinderen, de vorde
ring, die de echtgenoot, aan wie de 
bewaring van een gemeenschappelijk 
kind was toevertrouwd, tegen de andere 
echtgenoot instelt om diens bijdrage in 
het onderhoud vast te stellen, afwijst op 
grond aileen dat de eisende partij zelf in 
staat was met haar middelen daarin te 
voorzien. 

11 juni 1981 1173 

HOOFDSTUKIV 
GEVOLGEN TA.V. DE GOEDEREN 

9. :-: Echtscheiding wegens feitelijke 
sche1dmg van meer dan tien jaar -
Vere!fel}ing van de gemeenschap -
Besbssmg dat wegens uitzonderlijke 
omstand1gheden eigen aan de zaak geen 
rekening zal worden gehouden met de 
goederen verworven en de schulden 
aangegaan sedert de datum van de 
scheiding - Wettigheid. 

Wanneer de rechter vaststelt dat de 
goederen en schulden die billijkheids
halve wegens uitzonderlijke omstandig
heden niet in aanmerking mogen wor
den genomen bij de vereffening van de 
gemee~schap na echtscheiding op grond 
van fettelijke scheiding sedert meer dan 
tien jaar, de geheelheid van de goederen 
en schulden uitmaken die sedert de 
feitelijke scheiding zijn verworven of 
aangega~n, beslist hij wettig dat bij die 
vereffenmg geen rekening zal worden 
gehouden met al die goederen en schul
den. (Art. 1278, derde lid, Ger.W.) 

21 november 1980 322 

10 •. -:- Echtscheiding we gens feitelijke 
sche1dmg van meer dan tien jaar -
VereHen~ng van de gemeenschap -
Vereffemng waarbij rekening wordt 
gehoudeJ? met uitzonderlijke omstandig
heden e1gen aan de zaak - Uitzonder
/ijke omstandigheden - Begrip. 



-82-
Wanneer de rechter wijst op de om

standigheden die niet noodzakeiijk bij 
eike feiteiijke scheiding met duurzame 
ontwrichting van het huwelijk aadwezig 
zijn en wei degeiijk eigen zijn aan de 
zaak, motiveert hij regeimatig zijn be
slissing dat bij de vereffening e-11 ver
deling van de gemeenschap die tus$en de 
echtgenoten heeft bestaan, geen rek,ening 
zai worden gehouden met bepaaide goede
ren die zijn verworven of met bepaaide 
schulden die zijn aangegaan sedert het 
tijdstip dat de feitelijke scheiding een 
aanvang heeft genomen. (Art. 1278, derde 
li~~~w) · 

21 november 1980 322 

EIGENDOM 

Veldwetboek, art. 35 - Hoogstammige 
bomen - Begrip. 

Niet naar recht verantwoord .js het 
vonnis waarin wordt beslist dat de 
bomen Iangs de scheidingsiijn .tussen 
twee erven geen hoogstammige bomen 
zijn, enkel op grond dat die bomen geen 
burenhinder veroorzaken. (Art. 35 Veid
wetboek.) 

30 april 1981 990 

EIGENLIJKE RECHTSPRAAK 
1. - Onderzoek van de zaak en 

uitspraak van de beslissing in openbare 
terechtzitting - Grondwet, artt. 96 en 
97 - Enkel van toepassing op de 
rechtbanken, bedoeld in de artt. 92 en 
93 Gw. 

2 oktober 1980 118 

2. - Behandeling van de zaak en 
uitspraak van de beslissing in het open
baar - Openbaarheid voorgeschreven 
bij de artt. 96 en 97 Gw. - Bepalingen 
enkel van toepassing op de rechtbanken 
in de zin van de artt. 92 en 93 Gw. -
Openbaarheid van toepassing op een 
tuchtgerecht als de wet zulks voor
schrijft. 

29 januari 1981 603 

EREDIENST 
Bevoegdheid om de wedden van het 

wereldlijke kerkpersoneel bij verorde
ning vast te stellen - Geen bevoegdheid 
van de r.1inister van Justitie. 

Noch uit de bepalingen van het kei
zerlijk decreet van 30 dec. 1809 op de 
kerkfabrieken, noch uit andere wette
lijke of regiementaire bepaiingen blijkt 

dat de minister van Justitie de regle
mentaire bevoegdheid bezit de wedden 
van het wereldlijke kerkpersoneel vast 
te stellen. 

2 maart 1981 733 

ERFDIENSTBAARHEID 
1. Erfdienstbaarheid die door 

s mensen toedoen gevestigd wordt -
Overgang - Verandering van het heer
send erf- Voorwaarde. 

Overeenkomstig art. 702 B.W. mag aan 
het heersend erf geen verandering aan
gebracht worden waardoor de toestand 
van het dienstbaar erf wordt verzwaard; 
de rechter beslist wettig dat een erf
dienstbaarheid van overgang, die, hoe
wei zij uitsluitend was gevestigd ten 
gunste van een grond van louter agra
rische aard, voor de expioitatie van een 
garage dient, een verzwaring oplevert. 

3 november 1980 244 

2. - Wettelijke erfdienstbaarheid van 
uitweg - Erf met een toegang tot de 
openbare weg - Onvoldoende toegang 
tot de exploitatie van het erf - Niette
min toepassing van art. 682 B. W. 

Een erf dat toegang tot de openbare 
weg heeft, is niettemin een ingesloten 
erf, in de zin van art. 682 B.W., indien de 
toegang onvoldoende is voor de exploita
tie van het erf of niet zonder overdreven 
kosten of ongemakken geschikt kan 
worden gemaakt voor het normale 
gebruik van het erf volgens zijn bestem
ming. 

12 maart 1981 775 

3. - Wettelijke erfdienstbaarheid van 
uitweg - Toegang voor de exploitatie 
van het ingesloten erf- Grens van dat 
recht volgens de aard van de exploitatie. 

AI erkent art. 682 B.W. aan de eige
naar van het ingesloten erf het recht een 
uitweg te vorderen over het erf van zijn 
nabuur, zelfs wanneer de onvoldoende 
toegang tot de openbare weg voortvloeit 
uit de uitbreiding van de exploitatie van 
zijn eigendom, die bepaling doet niette
min de toekenning van dat recht afhan
gen van de voorwaarde dat het erf 
normaal wordt gebruikt naar zijn be
stemming. 

12 maart 1981 775 

4. - Uitzicht op het naburige erf -
Burgerlijk Wetboek, artt. 675 tot 680 -
In de regel wordt een erfdienstbaarheid 
van uitzicht of van bouwverbod op het 
naburig erf niet verkregen door dertigj:J
rig bezit- Begrip. 
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De eigenaar die met overtreding van 

de artt. 676 en 677 B.W. in een niet 
gemene muur Iicht- en luchtopeningen 
maakt, kan derwijze in de regel op het 
nabur :ge erf door dertigjarig bezit geen 
erfdienstbaarheid van bouwverbod ver
krijgen; hij kan dat echter wei ingeval 
een op of in die muur, o.m. door een 
uitsprong hoven het erf van de nabuur, 
uitgevoerd bouwwerk belet dat de 
nabuur zijn bouwrecht vrij uitoefent op 
zijn eigen erf. 

10 april 1981 930 

ERFENISSEN 
1. - Kleine nalatenschappen - Recht 

van overneming- Uitoefening van dat 
recht - Vereisten. 

Nu het recht van overneming, bedoeld 
in art. 4 wet van 16 mei 1900 tot 
wijziging van het erfstelsel der kleine 
nalatenschappen, geen verplichting is, 
maar wel een mogelijkheid, moet het 
door de rechthebbende worden aange
vraagd; deze moet in zijn aanvraag het 
voorwerp van de gewenste overname 
nader bepalen. 

7 mei 1981 1020 

2. - Kleine nalatenschappen - Recht 
van overneming - Aanvraag tot overne
ming van een Jandbouwbednjf 
Be grip. 

De aanvraag tot overneming van een 
landbouwbedrijf, op grond van art. 4 van 
16 mei 1900 tot wijziging van het erfstel
sel der kleine nalatenschappen, kan niet 
worden geacht een aanvraag in te hou
den tot overneming van het woonhuis 
aileen voor het geval dat de rechter zou 
vaststellen dat de gronden, bij het over
lijden van de de cujus niet door de 
bewoners van het huis werden geexploi
teerd. 

het vborwerp van de twee aanvragen is 
imme~s verschillend en de rechtheb
bende moet zelf het voorwerp van zijn 
aanvrqag nader bepalen. 

7 mei 1981 1020 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
HOOFDSTUK I. - Prejudiciele geschil

len 

HOOFDSTUK II. - Verdragsbepalingen 

HOOFDSTUK I 
PREJUDICIELE GESCHILLEN 

1. - Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
art. 177- Vraag om uitlegging van een 
bepaling van genoemd Verdrag - Uit
leggin'g noodzakelijk voor een uitspraak 
door bet Hot van Cassatie - Hof van 
Cassa~ie, in beginsel, ertoe gehouden 
zich tot het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen te wenden. 

18 maart 1981 801 

2. - Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap -
Vraag betreffende de uitlegging van de 
verordeningen 3 en 4 uitgaande van de 
Raad van die Gemeenschappen inzake 
de sociale zekerheid van migrerende 
werknemers - Vraag opgeworpen in 
een z{lak die aanhangig is bij het Hot 
van Cassatie - Hof van Cassatie, in de 
regel, verplicht zich tot het Hot van 
Justitie van de Europese Gemeenschap
pen te wenden. 

6 april 1981 878 

3. - Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap -
Vraag betreffende de uitlegging van de 
verordening n~ 4 van 3 de~ 195~ 

7 mei 1981 1020 uitgaande van de Europese Economische 
Gemeenschap strekkende tot uitvoering 

3. - Kleine nalatenschappen - Recht en aanvulling van de verordening 
van overneming- Aanvraag tot overne- nr. 3 van 25 sept. 1958 inzake de sociale 
ming van een landbouwbedrijf - Vast- zekerheid van migrerende arbeiders -
stelling dat op het ogenblik van het Vraag opgeworpen in een zaak die 
overlijden van de de cujus de gronden aanhangig is bij het Hof van Cassatie -
niet meer door de bewoners van het huis Hot van Cassatie, in de regel, verplicht 
werden geexploiteerd - Niet ontvanke- zich tot het Hof van Justitie van de 
lijke aanvraag. Europese Gemeenschappen te wenden. 

Niet ontvankelijk is de aanvraag tot Wanneer een vraag in verband met de 
overneming van een landbouwbedrijf, uitlegging van het E.E.G.-Verdrag of van 
wanneer de rechter vaststelt dat de een akte van de instellingen van de 
gronden bij het overlijden van de de Gemeenschap, inzonderheid de bepalin
cujus niet meer door de bewoners van gen van de verordening nr. 4 van 3 dec. 
het huis werden geexploiteerd; die aan- 1958 strekkende tot uitvoering en aan
vraag kan dan niet gelden als een aan- vulling van de bepalingen van verorde
vraag tot overneming van het woonhuis;. ning nr. 3 van 25 sept. 1958 inzake de 
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sociale zekerheid van migrerende werk
nemers, welke beide door de Raad van 
de Europese Economische Gemeen
schappen zijn uitgevaardigd, voor het 
Hof van Cassatie is opgeworpen, is het 
Hof, in de regel, gehouden zich tot het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeen
schappen te wenden. (Art. 177 E.E.G.-Ver
drag, goedgekeurd bij akte van de Wetge
vende Macht op 2 dec. 1957.) 

6 april 1981 885 

4. - Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
art. 177, laatste lid - Vraag inzake de 
uitlegging van het Verdrag - Vraag 
opgeworpen in een bij het Hoi van 
Cassatie aanhangige zaak - Geval 
waarin het Hot van Cassatie zich niet bij 
wijze van een prejudiciele vraag voor 
uitlegging tot het Hoi van Justitie van 
de E.E.G. behoeft te wenden. 

Wanneer een vraag om uitlegging van 
het E.E.G.-Verdrag dezelfde is als die 
waarover het Hof van Justitie van de 
E.E.G. een uitleggingsbeslissing heeft 
gewezen, behoeven de nationale rechter
lijke instanties, zoals het Hof van Cassa
tie, waarvan de beslissingen volgens het 
nationale recht niet vatbaar zijn voor 
enige voorziening, zich niet opnieuw, bij 
wijze van een prejudicHHe vraag, voor 
uitlegging tot dat Hof te wenden, op 
voorwaarde dat zij zich in hun beslissin
gen naar die uitlegging gedragen. (Art. 
177 E.E.G.-Verdrag.) 

9 april 1981 904 

HOOFDSTUK II 
VERDRAGSBEPALINGEN 

5. - E.E.G.-Verdrag, art. 85 - Middel 
gegrond op nietigheid van een overeen
komst waarop art. 85 van toepassing kan 
zijn - Middel dat het Hoi zou nopen tot 
toetsing van feitelijke gegevens - Niet 
ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel hieruit 
afgeleid dat de bestreden beslissing zou 
steunen op een overeenkomst waarop 
art. 85 E.E.G.-Verdrag van toepassing 
kan zijn en die door nietigheid zou zijn 
aangetast, omdat zo'n middel het Hof 
zou nopen tot toetsing van feitelijke 
gegevens; het Hof mag evenmin zelf die 
overeenkomst interpreteren. 

30 januari 1981 610 

6. - Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap -
Artt. 30 tot 34 en 36 - Kwantitatieve 
invoerbeperkingen en alle maatregelen 
van gelijke werking zi~n verboden -

Draagwijdte van de in artikel 36 ver
melde uitzonderingen op de beperkingen 
in de industriele en commerciele eigen
dom en betreffende ook het auteursrecht 
-Begrip. 

De artt. 30 en 36 E.E.G.-Verdrag moe
ten aldus worden uitgelegd dat zij een 
beletsel vormen voor de toepassing van 
een nationale wettelijke regeling inge
volge welke een maatschappij voor het 
beheer van auteursrechten, die gemach
tigd is de auteursrechten van de compo
nisten van in een andere Lid-Staat op 
platen of andere geluidsdragers opgeno
men werken geldend te maken, ingeval 
deze geluidsdragers op de nationale 
markt te koop worden aangeboden na in 
die andere Lid-Staat door of met toe
stemming van de gerechtigden tot het 
auteursrecht in het vrije verkeer te zijn 
gebracht, met een beroep op die rechten 
betaling kan verlangen van een vergoe
ding ter hoogte van de bij verhandeling 
op de nationale markt gebruikelijke 
royalty's, onder aftrek van lagere royal
ty's welke in de Lid-Staat van vervaardi
ging zijn betaald. 

9 april 1981 904 

7. - Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
artt. 30 tot 34 en 36 - Opheffing van de 
kwantitatieve beperkingen tussen Lid
Staten- Verboden of beperkingen in de 
invoer, uitvoer of doorvoer toegestaan 
wanneer zij zijn gerechtvaardigd uit 
hoofde van bescherming van de indus
triele en commerciele eigendom 
Be grip. 

De bepalingen van de artt. 30 tot 
34 E.E.G.-Verdrag betreffende de ophef
fing van de kwantitatieve beperkingen 
tussen de Lid-Staten van die Gemeen
schap vormen geen beletsel voor verbo
den of beperkingen in invoer, uitvoer of 
doorvoer welke gerechtvaardigd zijn uit 
hoofde van bescherming van de indus
triiHe of commerciiHe eigendom, op voor
waarde dat zij noch een middel tot 
willekeurige discriminatie noch een ver
kapte beperking van de handel tussen de 
Lid-Staten vormen; de rechter die wettig 
vaststelt dat een nationale wettelijke 
bepaling, ingevolge welke voor de 
invoer uit een andere Lid-Staat van op 
platen of andere geluidsdragers opgeno
men werken betaling van een vergoe
ding kan worden gevorderd, in de zin 
van art. 36 E.E.G.-Verdrag, geen maatre
gel is die is gerechtvaardigd uit hoofde 
van bescherming van de industriiHe en 
commerciiHe eigendom, behoeft dienten
gevolge niet meer na te gaan of die 
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betaling zodanig middel tot willekeurige 
discriminatie of een verkapte beperking 
is. 

9 april 1981 904 

F 

FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKI\:OORD EN GERECH
TELIJK AKKOORD 

HOOFDSTUK I. - Begrip - Vereisten 

HOOFDSTUK II. - Bevoegdheid en 
rechtspleging tot benoeming curator 

HOOFDSTUK III. Aiwikkeling 
(rechtspleging) 

HOOFDSTUK IV. - Gevolgen voor per
sonen en verbintenissen 

HOOFDSTUK V. - Bevoorrechte en 
hypothecaire schuldeisers 

HOOFDSTUK VI. 
akkoord 

HOOFDSTUK IX. -Aller lei 

Gerechtelijk 

HOOFDSTUK I 
BEG RIP- VEREISTEN 

HOOFDSTUK II 
BEVOEGDHEID EN RECHTSPLEGING TOT 

BENOEMING CURATOR 

1. - Curator - Algemene opdracht. 
De algemene opdracht van de curator 

bestaat erin de activa van de gefailleerde 
te gelde te maken en het opgebrachte 
geld te verdelen. 

12 februari 1981 662 

2.- Faillissement- Rechtsvordering 
van de curator - Draagwijdte. 

De curator die namens gezamenlijke 
schuldeisers in rechte optreedt, oefent 
de gemeenschappelijke rechten van aile 
schuldeisers uit, maar niet hun indivi
duele rechten. 

12 februari 1981 662 

3. - Faj]]issement Vordering in 
rechte namens de schuldeisers door de 
curator ingesteld - Fout door een der 
schuldeisers begaan waardoor hij, naar 
verhouding van zijn schuldvordering, 
niet dezelfde rechten heeft als de andere 
schuldeisers - Vordering van de curator 
daardoor niet onontvankelijk. 

De curator van een faillissement kan 
namens de gezamenlijke schuldeisers in 
rechte. optreden, wanneer het passief 
van het faillissement ten gevolge van 
enige fout is vermeerderd of het actief 
ervan verminderd, ook al gaat het om de 
fout van een der schuldeisers waardoor 
deze, naar verhouding van zijn schuld
vordering, niet dezelfde rechten in de 
boedel heeft als de andere schuldeisers. 

12 februari 1981 662 

4. - Faillissement - Naamloze ven
nootschap - Vordering tot aansprake
Jijkheidsverklaring namens de gefail
Jeerde vennootschap door de curator 
tegen de beheerders en commissarissen 
ingesteld- Kwijting door de algemene 
vergadering aan de beheerder en com
missarissen gegeven - Weglatingen of 
valse aanwijzingen waardoor de alge
mene vergadering niet is misleid -
Geldige kwijting. 

De fouten van de beheerders en com
missarissen van een naamloze vennoot
schap zijn t.a.v. de vennootschap gedekt 
door de kwijting die door de algemene 
vergadering met kennis van zaken wordt 
gegeven; in de balans vastgestelde 
weglatingen of valse aanWIJzmgen 
maken de kwijting niet ongeldig, wan
neer·. de algemene vergadering er niet 
door ·is misleid. (Art. 79 Vennootschaps
wet.) 

12 februari 1981 662 

HOOFDSTUK III 
AFWIKKELING (RECHTSPLEGING) 

5. Faillissement Faillietver-
klaarde naamloze vennootschap - Later 
vonnis waarbij de afgevaardigd beheer
der van de vennootschap zelf failliet 
wordt verklaard - Beslissing waaruit 
niet valt af te Jeiden dat die beheerder 
koopman was op de dag van het vonnis, 
waarbij hij zelf failliet werd verklaard, 
of op een datum die niet meer dan zes 
maanden voorafgaat aan de datum van 
dat vonnis - Beslissing niet naar recht 
verantwoord. {Artt. 437 en 442 Kh.} 

12 februari 1981 668 

HOOFDSTUK IV 
GEVOLGEN VOOR PERSONEN EN VERBIN

TENISSEN 

HOOFDSTUKV 
BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE 

SCHULDEISERS 

6. - Geschil omtrent de aard van een 
schuldvordering - Schuldvordering al 
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dan niet bevoorrecht, naargelang het 
gaat om een schuldvordering op de 
boedel dan wei om een der gezamenlijke 
schuldvorderingen op de gefailleerde -
Gegevens voor de oplossing te vinden in 
het bijzonder recht betreffende het fail
Jissement, het akkoord en de opschor
ting van betaling - Rechtbank van 
koophandel bevoegd. 

De gegevens voor de oplossing van 
een geschil tussen een schuldeiser en de 
curator in het faillissement van diens 
schuldenaar omtrent de vraag of een 
schuldvordering al dan niet is bevoor
recht, naargelang het gaat om een 
schuldvordering op de boedel dan wel 
om een der gezamenlijke schuldvorde
ringen op de gefailleerde, zijn te vinden 
in het bijzonder recht betreffende het 
faillissement, het akkoord en de op
schorting van betaling; de rechtbank 
van koophandel is derhalve bevoegd om 
van dat geschil kennis te nemen. 
(Art. 574, 2°, Ger.W.) 

26 februari 1981 724 

HOOFDSTUK VI 
GERECHTELIJK AKKOORD 

7.- Gerechtelijk akkoord- Gecoor
dineerde wetten van 25 sept. 1946, 
art. 29, tweede lid, Jo - Gerechtelijk 
akkoord zonder invloed op de belastin
gen en andere openbare fasten 
Draagwijdte van die bepaling. 

Art. 29, tweede lid, 1°, van de bij K.B. 
van 25 sept. 1946 gecoordineerde wetten 
op het gerechtelijk akkoord doet geen 
afbreuk aan de door art. 5 van die 
wetten gestelde regel volgens welke uit 
de indiening van het verzoek tot gerech
telijk akkoord van rechtswege voorlopig 
schorsing ten voordele van de schulde
naar van gelijk welke latere daad van 
uitvoering volgt; die regel heeft geen 
andere draagwijdte dan het gehele 
bedrag van de schuldvorderingen uit 
hoofde van belastingen en andere open
bare lasten onverkort te behouden, in 
tegenstelling met de particuliere schuld
vorderingen, die voor vermindering vat
baar zijn, zodat, na de uitvoering van 
het akkoord, de schuldeiser die over een 
schuldvordering uit hoofde van belasting 
beschikt, zelfs buiten het' geval van 
art. 34 van die wetten, het totaal bedrag 
van zijn schuldvordering nog kan eisen. 

19 september 71 

8. - Gerechtelijk akkoord met boe
delafstand - Schuldvorderingen met 
een algemeen voorrecht op de roerende 
goederen - Schuldvorderingen die dee] 

uitmaken van de failliete boedel -
Aileen de vereffenaar bevoegd om ze te 
verhalen. 

In geval van gerechtelijk akkoord met 
boedelafstand kunnen de schuldvorde
ringen waaraan alleen een algemeen 
voorrecht op de roerende goederen ver
bonden is, niet worden verhaald door de 
schuldeiser; die schuldvorderingen 
maken dee! uit van de failliete boedel, 
en alleen de overeenkomstig de wet 
aangewezen vereffenaar kan de roerende 
goederen verkopen met het oog op 
voldoening van die schuldvorderingen, 
onverminderd, bij de verdeling, de aan
gevoerde voorrechten. (Artt. 30 en 
32 wett. op het gerechtelijk akkoord 
25 sept. 1946.) 

19 september 71 

9. - Gerechtelijk akkoord - Indie
ning van een veJ"Zoekschrift tot het 
bekomen van een gerechtelijk akkoord 
- Gevolgen. 

Uit het indienen van een verzoek
schrift tot het bekomen van een gerech
telijk akkoord volgt voor de schuldenaar 
van rechtswege voorlopige schorsing van 
gelijk welke latere daad van uitvoering 
en tevens verbod om, hangende de 
rechtspleging tot het bekomen van een 
gerechtelijk akkoord, te vervreemden, 
met hypotheek te bezwaren of zich te 
verbinden zonder machtiging van de 
rechter-commissaris; het indienen van 
het verzoekschrift doet een samenloop 
ontstaan onder alle niet bevoorrechte 
schuldeisers van de schuldenaar die het 
akkoord aanvraagt. (Artt. 5 en 11 van de 
bij Regentsbesluit van 25 sept. 
1946 gecoordineerde wetten op het 
gerechtelijk akkoord.) 

17oktober1980 175 

10. - Gerechtelijk akkoord - Indie
ning van een verzoekschrift tot het 
bekomen van een gerechtelijk akkoord 
- Gecoordineerde wetten van 25 sep
tember 1946, art. 29, tweede lid, Jo -
Gerechtelijk akkoord zonder uitwerking 
op de belastingen en andere openbare las
ten - Draagwijdte van die bepaling. 

Art. 29, tweede lid, 1°, van de bij 
Regentsbesluit 25 sept. 1946 gecoiir
dineerde wetten op het gerechtelijk 
akkoord heeft geen andere draagwijdte 
dan het gehele bedrag van de schuldvor
dering uit hoofde van belastingen en 
andere openbare lasten onverkort te 
behouden, in tegenstelling met de private 
schuldvorderingen die voor vermindering 
vatbaar zijn, zodat, na uitvoering van het 
akkoord, de schuldeiser die over een 
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schuldvordering uit hoofde van belastin
gen beschikt, zelfs buiten het door art. 34 
van de genoemde wetten bepaalde geval, 
de inning kan vorderen van het gedeelte 
van zijn schuldvordering dat niet werd 
betaald wegens het gerechtelijk akkoord. 

17 oktober 1980 175 

11. - Gerechtelijk akkoord - lndie
ning van een verzoekschrift tot het 
bekomen van een gerechtelijk akkoord 
- Wetboek van de lnkomstenbelastin
gen, artt. 316, 317 en 318 - Wettelijke 
hypotheek van de Schatkist - Inschrij
ving na het indienen van de aanvraag 
tot gerechtelijk akkoord - Gevolg. 

De samenloop welke het indienen van 
een verzoekschrift tot gerechtelijk 
akkoord doet ontstaan onder alle chiro
grafaire schuldeisers van de schuldenaar 
die het akkoord aanvraagt, brengt mee 
dat de schuldeiser, die alsdan over een 
nog niet ingeschreven wettelijke hypo
theek op de onroerende goederen van 
die schuldenaar beschikt, door achteraf 
die hypotheek te laten inschrijven, geen 
rechten kan verkrijgen die tegenstelbaar 
zijn aan de andere chirografaire 
schuldeisers. (Artt. 5 en 11 van de bij 
Regentsbesluit van 25 feb. 1946 gecoordi
neerde wetten op het gerechtelijk 
akkoord; artt. 316, 317, 318 Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen.) 

17 oktober 1980 175 

12. - Gerechtelijk akkoord - Indie
ning van een verzoekschrift tot het 
bekomen van een gerechtelijk akkoord 
- Wetboek van Koophandel, art. 487 -
Verplichting voor de curator van een 
faillissement inschrijving te nemen, uit 
naam van de gezamenlijke schuldeisers, 
op de onroerende goederen van de 
gefailleerde, waarvan hij het bestaan 
kent - Bepaling niet van toepassing op 
het gerechtelijk akkoord. 

17 oktober 1980 175 

13. - Gerechtelijk akkoord Geen 
uitwerking met betrekking tot sociale 
zekerheidsbijdragen, bijdrageopslag en 
nalatigheidsinterest. 

Het gerechtelijk akkoord heeft geen 
uitwerking met betrekking tot de sociale 
zekerheidsbijdragen en de daarop ver
schuldigde bijdrageopslag en nalatig
heidsinterest. (Art. 29, derde lid, 1°, ge
coordineerde wetten 25 sept. 1946.) 

20 oktober 1980 180 

HOOFDSTUKIX 
ALLERLEI 

FONDS VOOR BESTAANSZEKER
HEID 

Bestuurskosten - Kosten van betaling 
van prestaties - lnhouding op de uitke
ringen - Onwettigheid. 

Kosten van betaling van prestaties, 
verleend met toepassing van de statuten 
van een fonds voor bestaanszekerheid, 
mogen niet worden ingehouden op het 
bedrag van de uitbetaalde uitkeringen. 
(Art. 5 wet 7 j~n. 1958.) 

1 juni 1981 1127 

G 

GEMEENTE 
1. - Voorziening in cassatie - Vorm 

- Strafzaken - Burgerlijke partij -
Exploot van betekening - Samenvoe
ging van gemeenten - Gevolgen. 

Door op het politiecommissariaat van 
de gemeente, die de rechtsopvolgster is 
van een daarmee samengevoegde 
gemeente, de akte van betekening af te 
geven van het cassatieberoep gericht 
tegen de laatstbedoelde gemeente, welke 
als burgerrechtelijk aansprakelijke was 
gedagvaard wegens feiten door een 
harer aangestelden gepleegd v66r de 
samenvoeging, betekent de burgerlijke 
partij haar cassatieberoep rechtsgeldig 
aan de eersibedoelde samengevoegde 
gemcente die, naar luid van art. 15 K.B. 
3 okt. 1975, bekrachtigd bij art. 1, 2°, wet 
van 30 dec. 1975, alle bezittingen, rechten, 
lasten en verplichtingen heeft overgeno
men van de vroegere gemeente waarmee 
zij is gefusioneerd. 

3 september 1980 2 

2. - Rechtsvordering - Besluit van 
de gemeenteraad waarbij het college van 
burgemeester en schepenen gemachtigd 
wordt om in rechte op te treden -
Draagwijdte van die machtiging. 

Het besluit van de gemeenteraad 
waarbij, zonder nadere bepaling, het 
college van burgemeester en schepenen 
gemachtigd wordt om in rechte op te 
treden, houdt geen machtiging in om 
cassatieberoep in te stellen. (Artt. 90, 9° 
en 10°, en 148 Gemeentewet.) 

4 november 1980 246 

3. Wet van 18 aug. 
1907 betreffende de verenigingen van 
gemeenten en van particulieren tot het 
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inrichten van waterleidingen - Vrijstel
ling van belasting wegens de voor het 
oprichten of exploiteren van watervoorzie
ningsdiensten bestemde immob11ien -
Bestemming voor de exploitatie - Begrip. 

De maatschappijen, opgericht over
eenkomstig de voorwaarden van de 
wet van 18 aug. 1907, zoals de Nationale 
Maatschappij der Waterleidingen, en de 
verenigingen van gemeenten en van 
bijzondere personen voor het tot stand 
brengen van hun watervoorzienings
diensten of voor doeleinden van 
gemeentelijk belang, kunnen vrijgesteld 
worden van elke belasting ten behoeve 
van de Staat, zomede van elke provincie
of gemeentebelasting wegens de voor het 
oprichten of exploiteren van watervoor
zieningsdiensten bestemde immobilien, 
met toepassing van de bepalingen van 
de wet van 16 maart 1957, op voorwaarde 
dat die onroerende goederen noodzake
lijk zijn voor de goede werking van de 
maatschappij of de vereniging, dat wil 
zeggen dat de maatschappij of vereni
ging, zonder die onroerende goederen, de 
haar opgedragen taak niet zou kunnen 
vervullen. 

26 maart 1981 839 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBE-
LASTINGEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Rechtspleging 

HOOFDSTUK III. - Gemeentebelastin-
gen 

HOOFDSTUK IV. - Provinciebelastin
gen 

HOOFDSTUK V. - Agglomeratiebelas
tingen 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Gemeenten en provincies kun
nen, onder de bij de Grondwet en 
wetten gestelde voorwaarden, belastin
gen heffen niet enkel van personen die 
op hun grondgebied wonen, maar ook 
van personen die er belangen hebben. 

12 februari 1981 670 

HOOFDSTUK II 
RECHTSPLEGING 

HOOFDSTUK III 
GEMEENTEBELASTINGEN 

2. - Gemeentebelastingen - Belas
ting analoog met het patent- Begrip. 

Een met het patent analoge belasting 
is de belasting die, op grond van indi
cien, de belastingplichtige treft wegens 
de uitoefening van zijn nijverheid, han
del of beroep, ongeacht de daarbij 
behaalde winsten of baten. 

11 december 1980 411 

3. - Directe gemeentebelasting op de 
hoeveelheid opgevangen gas in de mijn
schachten op het grondgebied van de 
gemeente - Bedrag jaarlijks vastgesteld 
naar de door de administratie der mJj
nen opgemaakte globale staat- Met het 
patent analoge belasting. 

11 december 1980 411 

4. Gemeentebelasting op niet 
bebouwde percelen begrepen in een niet 
vervallen verkaveling - Niet bebouwde 
percelen - Begrip. 

In de zin van de gemeenteverordening 
van de stad Durbuy, tot heffing van een 
jaarlijkse directe belasting op niet 
bebouwde percelen in een niet vervallen 
verkaveling, worden niet aileen de onge
bouwde percelen waarvoor een bouwver
gunning is verleend, maar waarop niet 
met de bouw is aangevangen, als niet 
bebouwde percelen beschouwd; buiten 
de gevallen van vrijstelling, waarin • die 
verordening duidelijk voorziet, moet de 
belasting worden geheven op ieder per
ceel, begrepen in een niet vervallen 
verkaveling en dat derhalve bouwgrond 
is, zolang daarop niet met het bouwen 
van een woning is begonnen v66r 
1 januari van het aanslagjaar. 

19 februari 1981 700 

5. - Forfaitaire gemeentebelasting op 
prive-zwembaden - Gemeentebelasting 
niet geheven van een inkomen - Niet 
dezelfde belasting als een personenbe
lasting. 

19 februari 1981 702 

6. - Directe gemeentebelastingen -
Aanslagbiljet- Vorm. 

Voor de directe belastingen moet he1 
aanslagbiljet alle nuttige gegevens ver
melden ten einde het bestaan van eer 
vaststaande zekere schuld kenbaar tE 
maken, zodat de belastingplichtige des· 
noods, een bezwaarschrift kan indienen. 

27 februari 1981 73( 
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7. - Directe gemeentebelasting -
Nieuwe aanslagen - Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, art. 260 - Niet 
toepasselijke wetsbepaling. 

De toepassingsvoorwaarden van 
art. 260 W.I.B. met betrekking tot de 
nieuwe aanslagen gelden niet ten aan
zien van directe gemeentebelastingen 
waarover, in geval van reclamatie, uit
spraak wordt gedaan door de besten
dige deputatie van een provincieraad. 
(Art. 138 Gemeentewet.) 

6 maart 1981 756 

8. - Directe gemeentebelasting -
Aanslag - Termijn - Gemeenteveror
dening die art. 260 W.l.B. toepasselijk 
maakt. 

Onwettig is een gemeenteverordening 
die de bepalingen van art. 260 W.I.B. met 
betrekking tot de nieuwe aanslagen 
toepasselijk maakt op de aanslag in een 
directe gemeentebelasting, waarover, in 
geval van reclamatie, uitspraak wordt 
gedaan door de bestendige deputatie van 
een provincieraad. 

6 maart 1981 756 

9. - Eigendommen gelegen aan open
bare wegen of gedeelten van openbare 
wegen die moeten aangelegd, verbreed, 
rechtgetrokken of verlengd worden -
Belasting afhankelijk van een besluit 
van het college van burgemeester en 
schepenen waarin wordt vastgesteld dat 
de aankoop van gronden geeindigd is -
Ontstentenis van zodanig besluit - Ver
werping van het bezwaar van een belas
tingplichtige door de bestendige deputa
tie - Onwettige beslissing. 

De gemeenteverordening tot heffing 
van een directe belasting van de eigen
dommen gelegen aan openbare wegen of 
gedeelten van openbare wegen die moe
ten aangelegd, verbreed, rechtgetrokken 
of verlengd worden, welke de belasting 
afhankelijk stelt van een besluit van het 
college van burgemeester en schepenen 
houdende vaststelling dat de grondaan
koop is geeindigd, wordt geschonden 
door de bestendige deputatie van de 
provincieraad die, ter verwerping van 
het bezwaar van een belastingplichtige, 
zonder vermelding van enig besluit van 
het college van burgemeester en schepe
nen houdende de voorgeschreven vast
stelling, enkel beslist dat een besluit van 
het college van burgemeester en schepe
nen de eenheidsprijs per strekkende 
meter voor de belasting op de zate der 

wegen heeft vastgesteld en derhalve 
impliciet heeft bevestigd dat de grond
aankoop was geeindigd. 

19 juni 1981 1222 

HOOFDSTUK IV 
PROVINCIEBELASTINGEN 

10. - Belastingverordening van de 
provincie Henegouwen van 24 okto
ber 1975 en van 28 oktober 1976 tot 
hefting van een jaarlijkse belasting op 
de verkoop van ter plaatse te verbruiken 
gegiste dranken - Belasting ten name 
van een brouwer op grand van 
art. 22 gecoord. wett. van 3 april1953 op 
de slijterijen van gegiste dranken, gew. 
bij art. 14 wet van 9 juli 1967 -
Wettigheid. 

12 februari 1981 

HOOFDSTUKV 
AGGWMERATIEBELASTINGEN 

GEMEENTEVERORDENING 

670 

1. - Verwijzing naar de wet krachtens 
welke een gemeentereglement is gena
men - Vorm niet vereist voor de 
wettigheid van het reglement. 

11 december 1980 413 
2. - Toezicht van de rechter op de 

wettigheid van de gemeentereglementen 
Gemeentereglement naar recht 

gegrond op een andere wettelijke bepa
ling dan die welke in de motivering van 
dat reglement zijn vermeld - BesJi,-:sing 
van de rechter dat dit reglement 
conform de wet is - Beslissing naar 
recht verantwoord. 

11 december 1980 413 

3. - Bepalingen van het gemeentere
glement van de gemeente Elsene van 
4 dec. 1945 inzake de pensioenen van het 
gemeentepersoneel - Wet in de zin van 
art. 608 Ger. W: 

11 december 1980 413 

4. - Bekendmaking- Bewijs. 
Bij gebreke van koninklijk besluit 

waarbij de wijze wordt bepaald waarop 
het feit en de datum van de bekendma
king van de gemeentereglementen moe
ten worden vastgesteld, mag het bewijs 
van deze bekendmaking door alle wette
lijke bewijsmiddelen worden geleverd; 
de bestendige deputatie mag h,et getuig
schrift van bekendmaking en het regis
ter van de bekendmakingen als zulk 
bewijs beschouwen. 

16 januari 1981 524 
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5. - Bekendmaking- Bewijs. 
Bij gebrek aan koninklijk besluit 

waarbij de wijze wordt bepaald waarop 
het feit en de datum van de bekendma
king van de gemeentereglementen moe
ten worden vastgesteld, mag het bewijs 
van deze bekendmaking door alle wette
lijke bewijsmiddelen worden geleverd; 
de bestendige deputatie mag het getuig
schrift van bekendmaking en het regis
ter van de bekendmakingen als zulk een 
bewijs beschouwen. 

27 maart 1981 851 

GENEESKUNST 
HOOFDSTUK I. - Geneesmiddelen 

HOOFDSTUK II. - Uitoefening van de 
geneeskunst 

HOOFDSTUK III. - Orden 

HOOFDSTUK I 
GENEESMIDDELEN 

HOOFDSTUK II 
UITOEFENING VAN DE GENEESKUNST 

HOOFDSTUK III 
ORDEN 

1. Orde van Geneesheren 
Koninklijk besluit nr. 78 van 10 novem
ber 1967, artt. 2, 11, eerste lid, en 12 -
Reglementaire en conventionele beper
kingen van de vrije uitoefening van de 
verpleegkunde voor het stellen van de 
diagnose, voor het instellen en uitvoeren 
van de behandeling - Verbodsbepalin
gen - Misbruik van die vrijheid -
Disciplinaire sancties. 

Aan de geneesheren mogen geen 
reglementaire beperkingen worden 
opgelegd bij de keuze van de middelen 
die moeten worden aangewend voor het 
instellen en uitvoeren van de behande
ling, nu misbruik van de vrijheid beteu
geld wordt door de raden van de Orde; 
als niet geschreven worden beschouwd 
in de door die beoefenaars gesloten 
overeenkomsten de bepalingen die 
inbreuk maken op hun keuzevrijheid. 
(Artt. 2, 11, eerste lid, en 12, K.B. 
nr. 78 van 10 nov. 1967.) 

29 januari 1981 605 

2. - Orde van Geneesheren 
Koninklijk besluit nr. 78 van 10 no
vember 1967, artt. 2, 11, eerste lid, en 12 -
Verbod reglementaire of conventionale 

beperkingen te stellen op de vrije uitoefe
ning van de verpleegkunde voor het stel
len van de diagnose, voor het instellen en 
uitvoeren van de behandeling - Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat het 
bestuur van een ziekenhuis bepaalde 
isotope-onderzoeken uitsluitend door 
sommige beoefenaars laat verrichten en 
de persoonlijke uitoefening ervan door 
andere geneesheren uitsluit, kan niet 
wettig worden afgeleid dat, in de zin van 
de artt. 11 en 12 van het K.B. 
nr. 78 van 10 nov. 1967, de vrijheid bij de 
keuze van de middelen die aangewend 
moeten worden voor het stellen van de 
diagnose of voor het instellen en uitvoe
ren van de behandeling beperkt is, 
wanneer die geneesheren zich tot andere 
diensten kunnen wenden om daar die 
onderzoeken te verrichten of te laten 
verrichten en, meer bepaald, de voor 
hun diagnose vereiste isotope-onderzoe
ken kunnen laten verrichten in de 
diensten van dat ziekenhuis. 

29 januari 1981 605 

GERECHTSDEURWAARDER 
Aansprakelijkheid van de gerechtsdeur
waarder wegens fouten begaan bij de 
uitvoering van een rechterlijke beslis
sing - Begrip. 

De gerechtsdeurwaarder, die wettig 
gemachtigd is voor de tenuitvoerlegging 
van een rechterlijke beslissing, moet de 
zorgvuldigheidsnormen naleven die 
iedere voorzichtige, in dezelfde omstan
digheden geplaatste gerechtsdeurwaar
der in acht dient te nemen; de rechter, 
die op grond van feitelijke gegevens die 
hij verduidelijkt, vaststelt dat een 
gerechtsdeurwaarder « een buiten iedere 
verhouding kostelijke uitvoering heeft 
benaarstigd, die zowel voortvarend als 
onverantwoord was », leidt uit die vast
stelling wettig af dat de genoemde 
gerechtsdeurwaarder een fout heeft 
heeft begaan die hem tot herstel van de 
schade verplicht. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

14 mei 1981 1069 

GERECHTSKOSTEN 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
Afdeling 1. Procedure voor de 

feitenrechter. 
Afdeling 2. - In cassatie. 
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HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. Procedure v'oor de 

feitenrechter. 
Afj:leling 2. - Procedure in cassatie. 
Afdeling 3. - Sociaal procesrecht (bij

zondere regels). 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 
Afdeling 1. Procedure voor de 

feitenrechter. 
Afdeling 2. - In cassatie 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. Procedure voor de 

feitenrechter. 
Afdeling 2. - In cassatie. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 
Afdeling 1. Procedure voor de 

feitenrechter. 
Afdeling 2. - In cassatie. 

HOOFDSTUK VII.- Verkiezingszaken 
Afdeling 1. Procedure voor de 

feitenrechter. 
Afdeling 2. - In cassatie. 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

het Fonds voor de Beroepsziekten. 
(Art. 53 wetten betreffende de schade
loosstelling voor beroepsziekte, gecoordi
neerd op 3 juni 1970.) 

11 mei 1981 1035 

2. - Burgerlijke zaken - Rechtsple
gingsvergoeding - Getroffene en verze
keraar vnjwillig voor de rechter versche
nen ten einde door hem akte te doen 
nemen van hun akkoord over de beta
ling van een dee] van de waarde van de 
rente in kapitaal - Vergoeding ver
schuldigd. 

Wanneer de getroffene en de verzeke
raar vrijwillig voor de arbeidsrechter 
verschijnen ten einde door hem akte te 
doen nemen van hun akkoord over de 
betaling aan de getroffene van een deel 
van de waarde van de rente in kapitaal 
is de rechtsplegingsvergoeding, bedoeld 
in art. 1022 Ger.W., door de verzekeraar 
verschuldigd. (Art. 1 K.B. 30 nov. 1970 tot 
vaststelling voor de uitvoering van 
art. 1022 Ger.W. van bet tarief van de 
invorderbare kosten.) 

15 juni 1981 1178 

HOOFDSTUKIV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

Afdeling 1. Procedure voor 
feitenrechter. 

de 

Afdeling 1. Procedure voor de Afdeling 2. - In cassatie 
feitenrechter. 

Afdeling 2. - In cassatie. 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. Procedure voor de 
~ei tenrech ter. 

Afdeling 2. - Procedure in cassatie. 
Afdeling 3. - Sociaal procesrecht (bij

zondere regels). 

1. - Burgerlijke zaken - Beroeps
ziekten - Procedures tussen een getrof
fene en z1jn rechtverkrijgenden en het 
Fonds voor de Beroepsziekten - Kosten 
ten Jaste van dat fonds, behalve wanneer 
de vordering roekeloos en tergend is. 

De kosten van elke vordering gegrond 
op de wetten betreffende de schade
loosstelling voor beroepsziekten, gecoor
dineerd op 3 juni 1970, zijn ten laste van 
bet Fonds voor Beroepsziekten, behalve 
wanneer de vordering roekeloos en ter
gend is; de wet heeft een algemene 
strekking en is van toepassing op elke 
procedure die gevoerd wordt tussen een 
getroffene of diens rechtverkrijgende en 

HOOFDSTUKV 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. 
feitenrechter. 

Procedure voor de 

3. - Strafzaken - Strafvordering -
Hoger beroep van de veroordeelde en 
van het openbaar ministerie - Bevesti
ging van de beslissing van de eerste 
rechter - Alle kosten van de strafvorde
ring ten laste van de beklaagde, die 
aileen was vervolgd - lmpliciete beslis
sing dat aile kosten z1jn veroorzaakt 
door het misdrijf waaraan de beklaagde 
schuldig is verklaard. 

18 november 1980 308 

4. - Strafzaken - Landloperij -
Gedingkosten in hager beroep - Toe te 
passen regels .. 

De regels van het Wetboek van Straf
vordering betreffende het boger beroep 
zijn toepasselijk op de rechtsmiddelen 
tegen de beslissingen gewezen overeen
komstig artt. 13 en 16 wet tot beteuge
ling van de landloperij en de bedelarij; 
zulks geldt ook voor de regels inzake 
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gedingkosten in hoger beroep. (Impli
ciet.) (Art. 16bis wet tot beteugeling van 
de landloperij en de bedelarij; artt. 162 
en 176 Sv.) 

26 november 1980 335 

5. - Strafzaken - Verwijzing van de 
burgerlijke partij die in het ongelijk is 
gesteld, in aile of in een dee! van de 
kosten - Begrip. 

Buiten het geval van rechtstreekse 
dagvaarding of wanneer een onderzoek 
is geopend ten gevolge van het optreden 
als burgerlijke partij beoordeelt de fei
tenrechter op onaantastbare wijze of de 
burgerlijke partij die in het ongelijk is 
gesteld, kan worden veroordeeld in aile 
of in een deel van de kosten jegens de 
Staat en jegens de beklaagde. (Art. 
162 Sv.) 

26 november 1980 341 

6. - Strafzaken - Strafvordering -
Veroordeling van twee beklaagden 
wegens afzonderlijke misdrijven 
Hoofdelijke veroordeling in de kosten 
van de strafvordering Onwettigheid. 
(Art. 50 Sw.} 

3 februari 1981 627 

7. - Strafzaken - Strafvordering
Hoger beroep van het openbaar ministe
rie tegen een vn)sprekend vonnis -
Hoger beroep niet ontvankelijk ver
klaard - Veroordeling van de beklaag
de in de kosten van het hager beroep 
- Onwettige veroordeling. 

25 februari 1981 722 

8. - Strafzaken - Kosten veroorzaakt 
door een procedure waarvan de nietig
heid is uitgesproken - Beklaagde in die 
kosten veroordeeld - Onwettige veroor
deling. 

De beklaagde die door de rechter in 
hoger beroep schuldig verklaard en 
veroordeeld wordt, draagt de kosten niet 
die veroorzaakt zijn door een procedure 
waarvan de nietigheid is uitgesproken. 
(Artt. 162, 194 en 211 Sv.) 

18 maart 1981 804 

9. - Strafzaken - Veroordeling van 
de burgerlijke partij in de kosten -
Burgerlijke partij in het ongelijk gesteld 
-Begrip. 

In zaken die behoren tot de bevoegd
heid van de politierechtbank, de correc
tionele rechtbank en het hof van beroep 
moet of kan de burgerlijke partij, die in 
het ongelijk wordt gesteld, veroordeeld 
worden in de kosten jegens de Staat en 
jegens de beklaagde of in een gedeelte 
ervan; de reden waarom de burgerlijke 

partij niet slaagt in haar vordering is 
hierbij zonder belang. (Artt. 162, 194 en 
211 Sv.) 

7 april 1981 887 

10. - Strafzaken - Strafvordering -
Onderzoek ten gevolge van een burger
Jijke partijstelling - Vrijspraak van de 
beklaagde door de correctionele recht
bank - Burgerlijke partij in het onge
lijk gesteld - Veroordeling van die 
partij in de kosten van de strafvordering 
- Hoger beroep van het openbaar 
ministerie - Geen hager beroep van de 
burgerlijke partij - Wijziging van het 
beroepen vonnis - Veroordeling van de 
beklaagde tot een straf en in aile kosten 
van de strafvordering - Wettigheid 

Het hoger beroep van het openbaar 
ministerie, ingesteld zonder enig voorbe
houd, maakt de strafvordering in heel 
haar omvang aanhangig bij de rechter in 
hoger beroep; wanneer de correctionele 
rechtbank, uitspraak doende op een 
onderzoek naar aanleiding van het 
optreden van twee burgerlijke partijen, 
de beklaagde heeft vrijgesteld, iedere 
burgerlijke partij in de helft van de 
kosten van de strafvordering heeft 
veroordeeld en aileen het openbaar 
ministerie en een der burgerlijke par
tijen in hoger beroep zijn gekomen, 
wordt de beklaagde door het ho£ van 
beroep, dat de beslissing van de eerste 
rechter wijzigt, zegt dat de beklaagde 
aile hem ten laste gelegde misdrijven 
heeft gepleegd en hem een straf oplegt, 
wettig veroordeeld in aile kosten van de 
strafvordering van beide instanties, met 
inbegrip van de gerechtskosten waartoe 
de correctionele rechtbank de niet in 
hoger beroep gekomen burgerlijke partij 
had veroordeeld. 

8 april 1981 898 
11. - Strafzaken - Strafvordering -

Beklaagden vervolgd wegens afzonder
lijke feiten - Hoofdelijke veroordeling 
van de beklaagden in de kosten van 
hager beroep- Onwettige veroordeling. 

Ingevolge art. 50 Sw. worden hoofde
lijk in de kosten van de strafvordering 
aileen veroordeeld zij die wegens een 
zelfde misdrij£ door een zelfde vonnis of 
arrest zijn veroordeeld, zodat niet wettig 
is de beslissing waarbij twee beklaagden 
wegens afzonderlijke misdrijven hoofde
lijk worden veroordeeld in de kosten van 
hoger beroep. 

5 mei 1981 1005 

12. - Strafzaken Beklaagden ver-
volgd wegens verschillende feften -:
Veroordeling van de ene en vrijspraak 
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van de andere - Veroordeling van de 
ene in alle kosten van de strafvordering 
- Voorwaarde. 

Wanneer twee beklaagden wegens 
verschillende feiten vervolgd worden en 
de ene veroordeeld en de andere vrijge
spr,oken wordt, kan de rechter de geza
menlijke kosten van de strafvordering 
slechts ten laste van de veroordeelde 
leggen, mits hij vaststelt dat ze aile 
veroorzaakt zijn door het misdrijf dat de 
veroordeelde heeft gepleegd. (Artt. 
162 en 176 Sv.) 

1~ mei 1981 1086 

13. - Strafzaken Veroordeelde, 
eiser in hager beroep, en openbaar 
ministerie, eiser in hager beroep tegen 
hem - Vrijspaak door de rechter in 
hager beroep - Veroordeling in aile 
kosten van het hager beroep van een 
medebeklaagde wiens veroordeling be
vestigd wordt- Onwettige beslissing. 

Wanneer twee beklaagden wegens 
verschillende feiten vervolgd worden en 
de ene veroordeeld en de andere vrijge
sprok.~n wordt, kan de rechter de geza
menhJke kosten van de strafvordering 
slechts ten laste van de veroordeelde 
leggen mits hij vaststelt dat ze aile 
veroorzaakt zijn door het misdrijf dat de 
veroordeelde heeft gepleegd. (Artt. 162 
en 176 Sv.) 

19 mei 1981 1086 

14. - Strafzaken - Kosten veroor
zaakt door een procedure waarvan de 
nietigheid is uitgesproken - Beklaagde 
in die kosten veroordeeld - Onwettige 
veroordeling. 

De beklaagde die door de rechter in 
hoger beroep schuldig verklaard en 
veroordeeld is, behoeft de kosten niet te 
dragen van een procedure waarvan de 
nietigheid is uitgesproken. (Artt. 162, 
194 en 211 Sv.) 

16 juni 1981 1194 

Afdeling 2. - In cassatie. 

15. - Strafzaken - Landloperij -
Cassatiegeding - Verwerping van de 
voorziening van een Jandloper tegen het 
vonnis van de correctionele rechtbank, 
waarbij zijn internering wordt bevolen 
- Veroordeling in de kosten. 

26 november 1980 335 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

Afdeling 1. Procedure voor de 
feitenrechter. 

Afdeling 2. - In cassatie. 

GOEDEREN 

1. - Onroerend door bestemming -
Be grip. 

De voorwerpen die de eigenaar van 
een erf voor de dienst en de exploitatie 
van dat erf daarop geplaatst heeft, zijn 
onroerend door bestemming. (Art. 
524 B.W.) 

11 september 1980 32 

2. - Onroerend goed door bestem
ming- Begrip. 

Met toepassing van art. 524 B.W. wor
den roerende goederen door bestemming 
onroerend, wanneer de roerende goede
ren door de eigenaar voor de exploitatie 
van het erf dat speciaal daartoe is inge
richt, zijn aangewend, onverschillig of die 
voorwerpen noodzakelijk of gewoon nut
tig zijn voor die exploitatie. 

11 september 1980 32 

H 

HELING 
1. - Bestanddelen. 
Een veroordeling wegens heling is 

naar recht verantwoord zodra de rechter, 
zij het impliciet, met zekerheid vaststelt 
dat de bestanddelen van heling aanwezig 
zijn, inzonderheid dat de beklaagde wist 
dat het voorwerp dat hij in zijn bezit 
had of onder zich hield, verkregen was 
door een misdaad of een wanbedrijf, 
maar niet vereist is · dat die veroorde
lende beslissing een nadere omschrijving 
bevat van die misdaad of dat wanbedrijf, 
of dat de dader er van bekend is, of dat 
de identiteit van de eigenaar van het 
geheelde voorwerp vaststaat. (Art. 505 
Sw.) 

20 mei 1981 1096 

2. - Bestanddelen van het misdrijf -
Bezit - Mededader. 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

Afdeling 1. 
feitenrechter. 

Procedure voor 

Voor de strafbaarheid van heling, bij 
deelneming van onderscheiden daders, is 
niet vereist dat ieder van hen in het 

de materieel bezit van de geheelde goede

Afdeling 2. - In cassatie. 
ren is geweest. 

16 juni 1981 1196 
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GE- 4. - Gerechtelijk Wetboek, art. 1133, 
5o - Voorwaarden waaronder een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing 
kan worden ingetrokken op verzoek tot 
herroeping van het gewijsde. 1. - Redenen waarom een verzoek tot 

herroeping van het gewijsde kan worden 
ingediend - Beslissing gegrond op een 
vonnis of arrest in strafzaken dat na
derhand vernietigd is - Begrip. 

Als een beslissing gegrond op en 
vonnis of arrest in strafzaken dat na
derhand vernietigd is, in de zin van 
art. 1133, 5°, Ger.W., kan niet beschouwd 
worden, en kan derhalve niet worden 
herroepen op een verzoek tot herroeping 
van het gewijsde, de beslissing die 
gegrond is op eigen vaststellingen en 
redenen van het gerecht dat ze heeft 
gewezen, en niet op een tijdens de 
debatten overgelegd vonnis in strafzaken 
dat met de lopende procedure niets te 
maken heeft en dat als grondslag 
gediend heeft voor die beslissing en 
naderhand vernietigd is. (Artt. 1132 
en 1133, 5°, Ger.W.) 

12 november 1980 289 

2. - Voorwaarden waaronder een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing 
kan worden herroepen op een verzoek 
tot herroeping van het gewijsde. 

Herroeping van het gewijsde is een 
buitengewoon rechtsmiddel dat inzon
derheid in de gevallen van art. 133, 
5°, Ger.W. slechts openstaat voor hen die 
niet de gelegenheid hebben gehad, door 
het aanwenden van de gewone rechts
middelen, bepaalde middelen te doen 
gelden, welke niet konden blijken of de 
verzoeker tot herroeping niet bekend 
konden zijn v66r het vonnis of arrest 
waarvan de herroeping wordt gevraagd 
of v66r het verstrijken van de termijnen 
van de gewone rechtsmiddelen. 

17 februari 1981 683 

5. - Gerechtelijk Wetboek, art. 1133, 
5° - Vonnis of arrest in strafzaken 
dat naderhand is vernietigd - Begrip. 

Geen « vonnis of arrest in strafzaken 
dat naderhand vernietigd is "• in de zin 
van art. 1133, 5°, Ger.W., is de beslissing 
in eerste aanleg gewezen door de correc
tionele rechtbank, waarbij deze, nadat 
zij de beklaagde heeft vrijgesproken, 
vaststelt dat zij niet bevoegd is om over 
de civielrechtelijke vordering te beslis
sen, wanneer het hof van beroep, op het 
boger beroep alleen van het openbaar 
ministerie, o.m. zich ertoe beperkt de 
beslissing van de eerste rechter m.b.t. de 
strafvordering te vernietigen en de be
klaagde te veroordelen. 

17 februari 1981 683 

Herroeping van het gewijsde is een 
buitengewoon rechtsmiddel dat enkel 
kan worden aangewend door hen die 
bepaalde middelen niet hebben kunnen 
aanvoeren bij wege van een gewoon 
rechtsmiddel, omdat die middelen niet 
gebleken zijn of de partij niet bekend 
konden zijn v66r het vonnis waarvan om 
herroeping verzocht is of v66r het verval 
van de rechtsmiddelen. HERZIENING 

289 12 november 1980 

3. - Redenen tot het indienen van 
een verzoek tot herroeping van het 
gewijsde Gerechtelijk Wetboek, 
art. 1133, 5° - Beslissing die berust op 
een vonnis of arrest in strafzaken dat 
naderhand is vernietigd - Strekking 
van die wetsbepaling. 

Art. 1133, 5°, Ger.W., luidens hetwelk 
een verzoek tot herroeping van het 
gewijsde kan worden ingediend indien 
de beslissing berust op een vonnis of 
arrest in strafzaken dat naderhand is 
vernietigd, beoogt dat buitengewoon 
rechtsmiddel mogelijk te maken voor 
beslissingen waarvan de juridische oor
zaak is weggevallen, doordat zij berusten 
op een vonnis of arrest in strafzaken dat 
naderhand is vernietigd. 

17 februari 1981 683 

HOOFDSTUK I. 
zing om advies 

Verzoek en verwij-

HOOFDSTUK II. Advies en verwij-
zing tot herziening 

HOOFDSTUK I 
VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES 

1. - Verzoekschrift van de veroor
deelde - Niet ondertekend door een 
advocaat bij het Hoi van Cassatie -
Niet ontvankelijk verzoek. 

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift 
tot herziening van de veroordeelde dat 
niet is ondertekend door een advocaat 
bij het Hof van Cassatie. (Art. 444 Sv.) 

8 april 19B1 897 
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HOOFDSTUK II 
ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIE

NING 

2. - Veroordeling tot een enkele straf 
wegens verscheidene misdrijven 
Nieuw feit waaruit de onschuld van de 
veroordeelde met betrekking tot een 
misdrijf schijnt te volgen - Gunstig 
advies van het hof van beroep - Straf 
die gerechtvaardigd blijft door andere 
misdrijven - Vernietiging beperkt tot 
de schuldigverklaring en tot de op dat 
misdrijf gegronde burgerrechtelijke 
veroordelingen. (Art. 445 Sv.} 

30 september 1980 106 

3.- Vernietiging van een arrest van 
het Militair Gerechtshof - Verwijzing 
naar het Militair Gerechtshof, anders 
samengesteld. 

30 september 1980 106 

HOF VAN ASSISEN 
HOOFDSTUK I. - Rechtspleging tot de 

verwijzing naar het hof 

HOOFDSTUK II. - Samenstelling van 
de jury en van het hof 

HOOFDSTUK III. - Behandeling ter 
zitting en tussenarresten 

HOOFDSTUK IV. - Eindarrest 
HOOFDSTUK V. - Burgerlijke rechts

vordering 
HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING 

NAAR liET HOF 

1. - Veroordelend arrest - Eedafleg
ging van de gezworenen, op straffe van 
nietigheid voorgeschreven bij art. 312 Sv. 
- Niet af te leiden uit de stukken van 
de procedure - Vernietiging en verwij
zing. 

Op de voorziening met toepassing van 
art. 441 Sv. door de procureur-generaal 
ingesteld tegen een arrest van het hof 
van assisen tot veroordeling van de 
beschuldigde, vernietigt het Hof dat 
arrest en verwijst de zaak naar een 
ander hof van assisen, wanneer uit de 
stukken van de voor het hof van assisen 
gevoerde rechtspleging niet is af te 
leiden dat de gezworenen de bij art. 312 
Sv. op straffe van nietigheid voorge
schreven eed hebben afgelegd. 

17 maart 1981 788 

2. - Arrest van verwi}Zmg van de 
kamer van inbeschuldigingstelling -
Cassatieberoep van de beschuldigde bin
nen tien vrije dagen na betekening van 
dat arrest - Onderzoek door het Hot 

Op het cassatieberoep dat de beschul
digde tegen het arrest van verwijzing 
naar het hof van assisen heeft ingesteld 
v66r het verstrijken van de termijn van 
tien vrije dagen na de betekening en van 
de termijn van art. 296 is 's Hofs 
onderzoek beperkt tot de schending van 
de wetten inzake de bevoegdheid van de 
onderzoeksgerechten en van het hof van 
assisen en tot de nietigheden waarvan 
sprake is in art. 'l99 Sv. of die voort
vloeien uit niet-inachtneming van de 
wetten tot invoering van een debat op 
tegenspraak door de kamer van inbe
schuldigingstelling en tot regeling van 
het taalgebruik voor die kamer. 

30 juni 1981 1280 

3. - Verwijzing door de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Cassatiebe
roep van de beschuldigde binnen tien 
vrije dagen na de betekening van dat 
arrest - Onderzoek door het Hot 

Op het cassatieberoep dat de beschul
digde tegen het arrest tot verwijzing 
naar het hof van assisen heeft ingesteld 
v66r het verstrijken van de termijn van 
tien vrije dagen na de betekening en van 
de termijn van art. 296 Sv. doet het Hof 
enkel uitspraak over de schending van 
de wetten inzake bevoegdheid van de 
onderzoeksgerechten en van het hof van 
assisen en onderzoekt het de nietighe
den waarvan sprake is in art. 299 Sv. of 
die voortvloeien uit niet-inachtneming 
van de wetten tot invoering van een 
behandeling op tegenspraak voor de 
kamer vari inbeschuldigingstelling en tot 
regeling van het taalgebruik voor die 
kamer. (Artt. 299 en 416 Sv.) 

19 augustus 1981 1287 

HOOFDSTUK II 
SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN 

HET HOF 

HOOFDSTUK III 
BEHANDELING TER ZITTING EN TUS

SENARRESTEN 

4. - Wetboek van Strafvordering, 
art. 321, eerste lid - Volgorde waarin de 
getuigen principieel worden gehoord -
Volgorde die geen op straffe van nietig
heid voorgeschreven of substantiiHe 
rechtsvorm uitmaakt. 

24 februari 1981 720 
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5. - Getuige onwettig buiten eed Afdeling 5. - Rechtspleging in hager 
gehoord - Nietigheid van het getuigenis beroep - Eenparigheid. 
door het hoi van assisen vastgesteld - Afdeling 6. - Burgerlijke rechtsvorde-
Getuige onder eed opnieuw gehoord - ring (bijzondere regels). 

Wettigheid. I HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 
24 februari 1981 720 

d 
HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

6. - Getuige niet gehooz-, wegens 
verkeerde toepassing van art. 322 van 
het Wetboek van Strafvordering betref
fende het getuigenis van bloedverwanten 
in opgaande en nederdalende Jijn, van 
broers en zusters, van aanverwanten, 
echtgenoten en aangevers- Vergissing 
vastgesteld door het hoi van assisen -
Getuige naderhand gehoord onder eed 
- Wettigheid. 

24 februari 1981 

HOOFDSTUK IV 
EINDARREST 

HOOFDSTUKV 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

HOGER BEROEP 

720 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
Afdeling 1. Gemeente- en 

provinciebelastingen. 
Afdeling 2. - Andere belastingen. 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. - Beslissingen en partijen. 
Afdeling 2.- Principaal beroep- Vorm 

- Termijn - Onsplitsbaar gescbil. 
Afdeling 3. - lncidenteel beroep. 
Afdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdheid 

van de recbter. 
Afdeling 5. Recbtspleging in boger 

beroep. 
Afdeling 6. - Uitbreiding van eis en 

nieuwe eis. 
Afdeling 7. - Sociaal procesrecht (bij-

zondere regels). 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Beslissingen en partijen. 
Afdeling 2.- Principaal beroep- Vorm 

-Termijn. 
Afdeling 3. - Incidenteel beroep. 
Afdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdheid 

van de recbter. 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

Afdeling 1. Gemeente- en 
provinciebelastingen. 

Afdeling 2. -Andere belastingen. 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Beslissingen en partijen. 

1. - Burgerlijke zaken - Beslissing 
waarbij een zaak op de algemene J'ol 
wordt doorgehaald - Beslissing waarin 
een feitelijk geschilpunt of rechtspunt 
wordt beslecht - Beslissing vatbaar 
voor hager beroep. 

De beslissing waarbij een zaak op de 
algemene rol wordt doorgehaald, is geen 
beslissing of maatregel van inwendige 
aard en is derhalve vatbaar voor hager 
beroep, wanneer daarin een feitelijk 
geschilpunt of rechtspunt wordt beslist. 
(Art. 1046 Ger.W.) 

24 oktober 1980 217 

2. - Burgerlijke zaken - Tussen
komst - Eis tot vrijwaring - Recht van 
hager beroep van de tussenkomende 
partij die in het hoofdgeding tegenpartij 
is geworden - Recht onafhankelijk van 
de houding van de eisez· tot tussenkomst. 

De hoofdeis blijft onderscheiden van 
de eis tot vrijwaring die verweerder 
heeft ingesteld; het recht van hager 
beroep van de tussenkomende partij die 
tegenpartij van de eiser in de hoofdeis is 
geworden, is principieel onafbankelijk 
van de houding van de eiser tot tussen
komst en de tussenkomende partij is 
niet gehouden door de berusting in bet 
vonnis van degene die haar in het 
geding beeft opgeroepen. 

20 februari 1981 711 

Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm 
- Termijn - Onsplitsbaar geschil. 

3. - Burgerlijke zaken - Hoger 
beroep ingesteld bij verzoekschrift 
Gerechtelijk Wetboek, art. 1056, 2° -
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Indiening ter griffie - Naar de griffie 
verzonden bij ter post aangetekende 
brief - Verzending voor risico van de 
appellant - Buiten de termijn van 
hager beroep op de griffie aangekomen 
wegens een staking van de post - Geen 
overmacht waarop de appellant zich zou 
kunnen beroepen. 

9 oktober 1980 138 

4. - Burgerlijke zaken - Rechtsvor
dering tot aansprakelijkverklaring -
Verweerder die opkomt tegen die vorde
ring, maar zich niet verzet tegen de 
aanstelling van een deskundige - Be
slissing van de eerste rechter waarbij 
een deskundigenonderzoek wordt bevo
Jen - Hoger beroep van die verweerder 
- Hoger beroep niet zonder belang -
Ontvankelijk hager beroep. 

Niet zonder belang en derhalve ont
vankelijk is het hoger beroep, dat een 
verweerder in een rechtsvordering tot 
aansprakelijkverklaring instelt tegen een 
vonnis, waarbij een deskundigenonder
zoek wordt bevolen, wanneer die ver
weerder zich niet heeft verzet tegen de 
aanstelling van een deskundige, maar 
wei het beginsel van zijn aansprakelijk
heid had betwist. (Artt. 17, 18 en 
1042 Ger.W.) 

20 november 1980 321 

5. - Burgerlijke zaken - Onsplits
baar geschil - Gerechtelijk Wetboek, 
art. 1053, tweede lid- Draagwijdte. 

Uit art. 1053, tweede lid, Ger.W. volgt 
dat wanneer het geschil onsplitsbaar is 
aileen de partijen, die reeds in eerste 
aanleg in het geding waren, ook in hoger 
beroep bij de zaak kunnen worden 
betrokken. 

18 juni 1981 1215 
Afdeling 3. - lncidenteel beroep. 
Aldeling 4. - Gevolgcn - Bevoegdheid 

van de rechter. 

6. - Burgerlijke zaken - De rechter 
in hager beroep kan enkel uitspraak 
doen over de beslissing welke door het 
hager beroep van de partijen voor hem 
is gebracht. (Art. 1068 Ger. W.} 

Wanneer de appellant in zijn akte van 
hoger beroep en in zijn conclusie uit
drukkelijk een beschikking van het be
streden vonnis buiten zijn hoger beroep 
heeft gelaten, kan de appelrechter dat 
beschikkende gedeelte niet wijzigen. 

8 december 1980 383 
Afdeling 5. - Rechtspleging in hoger 

beroep. 

Afdeling 6. - Uitbreiding van eis en 
nieuwe eis. 

Afdeling 7. - Sociaal procesrecht (bij
zondere regels). 

HOOFDSTUKIV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUKV 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Beslissingen en partijen. 
Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm 

- Termijn. 
7. - Jeugdbescherming - Jeugdbe

schermingswet 8 april 1965 - Beslis
sing van de jeugdrechtbank waarbij een 
maatregel van' voorlopige bewaring 
wordt bevolen - Beslissing gewezen 
buiten de tegenwoordigheid van de 
ouders van de minderjarige - Appel
recht van de ouders - Appeltermijn -
AanvanR - Betekening - Begrip. 

Wanneer een jeugdrechtbank, uit
spraak doende buiten de tegenwoordig
heid van de ouders van een minderja
rige, omdat deze niet zijn opgeroepen en 
niet zijn verschenen, t.a.v. de minderja
rige een maatregel van voorlopige bewa
ring beveelt, kunnen de ouders van de 
minderjarige tegen die beslissing hoger 
beroep instellen, vanaf de dag waarop de 
beschikking wordt betekend; uit de 
enkele omstandigheid dat de ouders van 
de minderjarige kennis hebben gekregen 
van de maatregel t.a.v. de minderjarige, 
kan niet worden afgeleid dat de appel
termijn een aanvang heeft genomen. 
(Artt. 52, 58 en 62 Jeugdbeschermingswet 
8 april 1965; art. 203 Sv. en 
art. 32 Ger.W.) 

24 september 1980 88 

8. - Strafzaken - Vonnis van de 
politierechtbank - Hoger beroep van de 
procureur des Konings - Te late bete
kening Niet ontvankelijk hager 
beroep. 

Niet ontvankelijk is het hoger beroep 
van de procureur des Konings dat 
gericht is tegen een vonnis van de 
politierechtbank, wanneer het is bete
kend buiten de bij art. 205 Sv. gestelde 
termijn van vijftien dagen, in voorko
mend geval verlengd overeenkomstig 
art. 644, eerste lid, van dit wetboek, te 
rekenen van de uitspraak van het von
nis. (Art. 205 Sv.; art. 8 wet van 
1 mei 1849.) 

8 oktober 1980 134 
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9. - Strafzaken - Termijn - Begrip. 
Krachtens artikel 203, § 1, Sv. en 

buiten de gevallen van de §§ 2 en 4 van 
dat artikel en van overmacht vervalt het 
recht van hoger beroep indien de verkla
ring van hoger beroep, niet gedaan is op 
de griffie van de rechtbank die het 
vonnis heeft gewezen, uiterlijk, tien 
dagen na de dag van de uitspraak en, 
indien het vonnis bij verstek is gewezen, 
uiterlijk tien dagen na de dag van de 
betekening ervan aan de veroordeelde 
partij of aan haar woonplaats. 

14 oktober 1980 159 

10. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Incidenteel beroep -
Ontvankelijkheidsvereiste. 

Luidens art. 203, § 4, Sv. kan de 
gelntimeerde, in alle gevallen waarin de 
burgerlijke rechtsvordering gebracht 
wordt voor de rechter in hoger beroep, 
bij een op de terechtzitting genomen 
conclusie en zolang de debatten niet 
gesloten zijn, incidenteel beroep instel
len tegen de beslissing betreffende de 
partij op wier hoger beroep hij is 
gedaagd. 

15 oktober 1980 162 

11. - Strafzaken - Hoger beroep van 
het openbaar ministerie bij het hof of de 
rechtbank die van het beroep kennis 
moet nemen - Beklaagde die in Belgie 
geen bekende woon- of verblijfplaats 
heeft - Betekening gedaan aan de 
verblijfplaats van de beklaagde in de 
Bondsrepubliek Duitsland - Dagvaar
ding om voor het rechtscollege in hager 
beroep te verschijnen binnen vijf
envijftig dagen te rekenen van de uit
spraak van het vonnis. 

Wanneer het hoger beroep van het 
openbaar ministerie bij het hof of de 
rechtbank die van het beroep kennis 
moet nemen, gericht is tegen een be
klaagde die in Belgie geen bekende 
woon- of verblijfplaats heeft en de beteke
ning van het hager beroep geschied is aan 
de verblijfplaats van de beklaagde in de 
Bondsrepubliek Duitsland, moet het 
exploot dagvaarding bevatten om voor het 
rechtscollege in hager beroep te verschij
nen binnen vijfenvijftig dagen te rekenen 
van de uitspraak van het vonnis. (Artt. 174 
en 205 Sv.; art. 8 wet 1 mei 1819, gew. bij 
art. 4 wet 27 feb. 1956.) 

5 november 1980 251 

12. - Strafzaken - Hoger beroep van 
het openbaar ministerie bij het hof of de 
rechtbank die van het beroep kennis 

moet nemen - Beklaagde met woon
plaats in Belgie - Dagvaarding om voor 
het hager rechtscollege te verschijnen 
meer dan veertig dagen na de uitspraak 
van het vonnis - Nietigheid van het 
hager beroep. 

Ingeval het hoger beroep, ingesteld 
door het openbaar ministerie bij het hof 
of de rechtbank die van het hoger 
beroep kennis moet nemen, gericht is 
tegen een beklaagde die in Belgie zijn 
woonplaats heeft, moet het exploot 
waarbij dat beroep wordt betekend, op 
straffe van nietigheid van het beroep, 
dagvaarding bevatten om voor het 
rechtscollege in hager beroep te verschij
nen binnen veertig dagen te rekenen van 
de uitspraak van het vonnis. (Art. 205 Sv.; 
art. 8 wet 1 mei 1849, gew. bij art. 4 wet 
27 feb. 1956.) 

19 november 1980 310 

13. - Strafzaken - Vonnis van de 
politierechtbank - Hoger beroep van de 
procureur des Konings - . Te late bete
kening Niet ontvankelijk hager 
beroep. 

Niet ontvankelijk is het hoger beroep 
van de procureur des Konings dat 
gericht is tegen een vonnis van de 
politierechtbank, wanneer het is bete
kend buiten de bij art. 205 Sv. gestelde 
termijn van vijftien dagen, in voorko
mend geval verlengd overeenkomstig 
art. 644, eerste lid, van dit wetboek, te 
rekenen van de uitspraak van het von
nis. 

8 april 1981 897 

14. - Strafzaken - Hoger beroep van 
het openbaar ministerie bij het hof of de 
rechtbank die van het hager beroep 
kennis moet nemen - Beklaagde met 
woonplaats in Belgie - Dagvaarding om 
voor het rechtscollege in hager beroep te 
verschijnen meer dan veertig dagen te 
rekenen van de uitspraak van het vonnis 
- Nietig hager beroep. 

15 april 1981 947 

15. - Strafzaken - Hoger beroep 
tegen een verstekvonnis - Termijn. 

De termijn die de veroordeelde heeft 
om tegen een verstekvonnis van de 
correctionele rechtbank hoger beroep in 
te stellen bedraagt tien dagen na de dag 
van de betekening aan die partij of aan 
haar woonplaats. (Art. 203 Sv.) 

26 mei 1981 1113 
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Afdeling 3. - Incidenteel beroep. 

16. - Strafzaken - Veroordeling 
Hoger beroep van het openbaar ministe
rie - Incidenteel hager beroep van de 
verom·deelde- Niet ontvankelijk hager 
beroep. 

In strafzaken kan incidenteel hoger 
beroep enkel worden ingesteld in het be
perkte kader van de burgerlijke rechts
vordering die door een principaal hoger 
beroep bij het appelgerecht aanhangig is 
gemaakt; er bestaat geen enkele moge
lijkheid tot incidenteel hoger beroep met 
betrekking tot de strafvorderirtg. 

15 april 1981 951 

17. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering Incidenteel hager 
beroep - Rechtsvordering van een bur
gerlljke partij door de eerste rechter niet 
ontvankelijk verklaard - Hoger beroep 
van het openbaar ministerie, van de 
beklaagde en van andere burgerlijke par
tijen - Incidenteel hager beroep van die 
burgerlijke partij tegen de beklaagde -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

Wanneer de rechtsvordering van een 
burgerlijke partij tegen een beklaagde 
niet ontvankelijk is verklaard door de 
eerste rechter en enkel" het openbaar 
ministerie, de beklaagde en de andere 
burgerlijke partijen in hoger beroep zijn 
gekomen, kan de eerste burgerlijke par
tij haar rechtsvordering niet bij wege 
van een incidenteel hoger beroep bij de 
appelrechter aanhangig maken. (Artt. 
199 en 203 Sv.) 

3 juni 1981 1151 

Afdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdheid 
van de rechter. 

18. - Strafzaken - Bij verstek gewe
zen vonnis waartegen het openbaar 
ministerie niet in hager beroep is geko
men - Beslissing op het hager beroep 
van het openbaar ministerie en van de 
beklaagde tegen het vonnis op verzet -
Verzwaring van de bij verstek uitgespro
ken straf- Onwettigheid. 

aanleg van de beklaagde op de strafvorde
ring - Hoger beroep van de beklaagde of 
van het openbaar ministerie niet ontvan
kelijk - Vrijspraak, niettemin, in hager 
beroep van de beklaagde - Beslissing in 
hager beroep waarbij de rechter zich 
onbevoegd verklaart om uitspraak te doen 
op de burgerlijke rechtsvordering tegen 
de beklaagde op grand aileen van die vrij
spraak - Onwettige beslis,sing. 

18 februari 1981 691 

21. - Strafzaken - Strafvordering -
Vrijspraak van de beklaagde - Veroor
deling van de burgerlijke partij in de 
kosteil - Hoger beroep van het open
baar ministerie - Draagwijdte. 

Het hoger beroep van het openbaar 
ministerie, ingesteld zonder enig voorbe
houd, maakt de strafvordering in heel 
haar omvang aanhangig bij de recbter in 
boger beroep; wanneer de correctionele 
recbtb;:mk, uitspraak doende op een 
onderzoek naar aanleiding van bet 
optreden van twee burgerlijke partijen, 
de beklaagde beeft vrijgesteld, iedere 
burgerlijke partij in de belft van de 
kosten van de strafvordering heeft 
veroordeeld en aileen bet openbaar 
ministerie en een der burgerlijke par
tijen in boger beroep zijn gekomen, 
wordt de beklaagde door het hof van 
beroep, dat de beslissing van de eerste 
rechter wijzigt, zegt dat de beklaagde aile 
hem ten laste gelegde misdrijven heeft 
gepleegd en hem een straf oplegt, wettig 
veroordeeld in aile kosten van de strafvor
dering van beide instanties, met inbegrip 
van de gerechtskosten waartoe de cor
rectionele rechtbank de niet in hoger 
beroep gekomen burgerlijke partij had 
veroordeeld. 

8 april 1981 898 

22. - Strafzaken - Hoger berqep van 
het openbaar ministerie - Devolutief 
karakter. 

In strafzaken moet de telastlegging, 
ten gevolge van bet boger beroep van 
bet openbaar ministerie aileen, in baar 
gebeel opnieuw worden onderzocbt en 

10 september 1980 

19. - Strafzaken - Een enkele straf 
door de eerste rechter uitgesproken 
wegens twee misdrijven - 61echts een 
enkel misdrijf in aanmerking genomen 
door het vonnisgerecht - Om die enkele 
reden behoeft de straf van de eerste 
rechter niet te worden verminderd. 

29 wordt de recbtsvervolging opnieuw 
gebracht tot de staat waarin zij zicb 
oorspronkelijk bevond, voor bet appelge
recbt dat uitspraak moet doen zoals de 
eerste rechter; bet recbt van de veroor
deelde om, op bet boger beroep van bet 
openbaar ministerie aileen, zijn vrij
spraak te eisen, is geen recht op inci
denteel boger beroep dat bij uitoefent, 
maar het voordragen van een gewoon 
verweermiddel. 

22 oktober 1980 200 

20. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering- Veroordeling in eerste 15 april 1981 951 
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23. - Strafzaken - Beperkt hoger 

beroep van de beklaagde - Hoger 
beroep van het openbaar ministerie -
Middel ten betoge dat het hoi van 
beroep ten onrechte oordeelt dat de 
beklaagde in hoger beroep was gekomen 
tegen alle strairechtelijke beschikkingen 
van het beroepen vonnis - Middel niet 
ontvankelijk bij gebreke van belang. 

Niet ontvankelijk, · wegens het ontbre
ken van belang, is het middel ten betoge 
dat de appelrechter ten onrechte oor
deelt dat de beklaagde in hoger beroep 
was gekomen tegen alle strafrechtelijke 
bepalingen van het beroepen vonnis, 
hoewel hij enkel hoger beroep had 
ingesteld tegen zijn veroordeling wegens 
een enkel te zijnen laste gelegd misdrijf, 
nu het hof van beroep, op het hoger 
beroep van het openbaar ministerie 
tegen alle beschikkingen van het vonnis, 
alleszins diende kennis te nemen van de 
telastleggingen waartegen de beklaagd,e 
niet in hoger beroep was gekomen en 
daarover uitspraak te doen. 

9 juni 1981 1162 

Afdeling 5. - Rechtspleging in hoger 
beroep - Eenparigheid. 

24. - Straizaken - Rechtspleging -
Correctionele rechtbank in hoger beroep 
rechtdoende - Geen verslag - Nietig
heid - Begrip. 
• In strafzaken is nietig het vonnis dat 

in hoger beroep is gewezen zonder dat 
door een van de rechters verslag is 
uitgebracht, ook al heeft, overeenkom
stig artikel 36bis J eugdbeschermingswet, 
het onderzoek ter terechtzitting ten laste 
van de beklaagde, die op het ogenblik 
van de feiten meer dan zestien jaar en 
minder dan volle achttien jaar oud was, 
in raadkamer plaatsgehad. (Artt. 172 en 
209 Sv.) 

15 oktober 1980 164 

25. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Vrijspraak door de 
politierechtbank - Enkel hoger beroep 
van de burgerlijke partij - Wijziging en 
toekenning van schadevergoeding door de 
correctionele rechtbank - Eenstemmig
heid vereist. 

Het vonnis van de correctionele recht
bank dat, op het enkele ontvankelijke 
hoger beroep van de burgerlijke partij 
tegen een vrijsprekend vonnis van de 
politierechtbank, aan deze partij schade
vergoeding heeft toegekend, moet vast
stellen dat het met eenstemmigheid is 
gewezen, in zoverre het een misdrijf, 

grondslag van de burgerlijke rechtsvor
dering, bewezen verklaart. (Art. 
211bis Sv.) 

6 januari 1981 488 

26. - Straizaken Eenstemmigheid 
- Wijziging door het hoi van beroep 
van een vrijsprekend vonnis van de 
correctionele rechtbank- Eenstemmig
heid vereist. (Ad. 21lbis Sv) 

7 januari 1981 494 

27. - Strafzaken - Burgerlijke 
rechtsvordering - Vrijspraak door de cor
rectionele rechtbank Ontvankelijk 
hager beroeP.. ~a~ de burgerlijke partij 
alleen - WIJZigmg en toekenning van 
schadevergoeding door het hoi van beroep 
- Eenstemmigheid vereist in zoverre het 
misdrijf, waarop de burgerlijke rechtsvor
dering is gegrond, bewezen wordt ver
klaard. 

21 januari 1981 553 

28. - Strafzaken Kamer van inbe-
schuldigingstelling - Correctionalisering 
- Contraventionalisering - Art. 6 wet 
van 4 okt. 1867 op de verzachtende 
omstandigheden, vervangen bij art. 5 wet 
van 4 sept. 1891 - Opheffing van Jaatstge
noemde wet - Gevolgen. 

Het feit dat de wet van 4 sept. 1891, 
waarvan het art. 5 in de plaats gekomen 
was van art. 6 van de wet van 4 okt. 
1867 op de verzachtende omstandighe
den, opgeheven werd door art. 1, § 1, 49", 
vervat in de wet van 10 okt. 
1967 houdende het Gerechtelijk Wet
hoek, heeft noch aan de kamer van 
inbeschuldigingstelling, noch aan de 
raadkamer de bevoegdheid ontnomen 
om, bij aanneming van verzachtende 
omstandigheden, misdaden in wanbe
drijven of wanbedrijven in misdaden om 
te zetten, maar brengt wel mede dat 
geen eenparigheid van stemmen meer is 
vereist in de door het art. 5 van de wet 
van 4 sept. 1891 bepaalde gevallen. 

7 april 1981 887 

29. - Straizaken Eenstemmigheid 
-Begrip. 

Wanneer het appelgerecht, in het be
schikkende gedeelte van zijn beslissing, 
de hogere beroepen ontvankelijk en 
gegrond verklaart, het beroepen vonnis 
tenietdoet, wijzigt en vaststelt dat het 
met eenstemmigheid uitspraak doet, 
geldt die vaststelling voor het hele 
beschikkende gedeelte. (Art. 211bis Sv.) 

8 april 1981 898 
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30. - Strafzaken - Eenstemmigheid 

- Rechter in hager beroep vermindert 
de straf, maar trekt het door de eerste 
rechter verleende uitstel in - Geen 
eenstt mmigheid vereist. 

19 mei 1981 1087 

31. - Strafzaken - Vertegenwoordi
ging van de partijen - Wetboek van 
Strafvordering, art. 185, § 2, tweede lid 
- Bevoegdheid van de rechtbank om 
steeds de vertegenwoordiging toe te 
staan van de beklaagde die bewijst dat 
hij onmogelijk in persoon kan verschij
nen - Bepaling toepasselijk in hager 
beroep krachtens artikel 211 van voor
meld Wetboek. 

2 juni 1981 1137 
Afdeling 6. - Burgerlijke rechtsvorde

ring (bijzondere regels) 

32. Strafzaken Devolutieve 
kracht - Burgerlijke rechtsvordering -
Hoger beroep van de veroordeelde tegen 
aJJe bepalingen van het vonnis - Bur
gerlijke rechtsvorderingen tegen de 
veroordeelde bij de appelrechter aan
hangig door de devolutieve kracht van 
het hager beroep - Geen evocatie van 
de zaak. 

6 januari 1981 488 

33. - Strafzaken - Hoger bemep van 
de beklaagde aJleen - Hoger beroep 
beperkt tot de beschikkingen van het 
vonnis in hager beroep op de burgerlijke 
rechtsvordering - Rechter in hager 
beroep gebonden door het gezag van 
gewijsde van de beroepen beslissing op 
de strafvordering. 

Op het hoger beroep van de beklaagde 
aileen, dat beperkt is tot de burgerrech
telijke beschikkingen van het beroepen 
vonnis, is de rechter in hoger beroep 
gebonden door de beslissing van de 
eerste rechter op de strafvordering, 
waarbij het feit waarop die vordering en 
waarop de burgerlijke rechtsvordering is 
gegrond, bewezen wordt verklaard, daar 
die beslissing daaromtrent gezag en 
kracht van gewijsde heeft. 

28 april 1981 986 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

34. - Tuchtzaken -:- Orde van Advo
caten - Beslissing van een raad van de 
Orde Hoger beroep Art. 
1068 Ger. W. van toepassing. 

De bepalingen van art. 1068 Ger.W., 
luidens welke het hoger beroep tegen 
een eindvonnis of tegen een vonnis 

alvorens recht te doen het geschil zelf 
aanhangig maakt bij de rechter in hoger 
beroep, is van toepassing op het hoger 
beroep tegen een tuchtrechtelijke beslis
sing van een raad van de Orde van 
Advocaten. 

14 november 1980 295 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HUUR VAN DIENSTEN 
I. - Ontbinding door de opdrachtge

ver - Burgerlijk Wetboek, art. 1794 -
Toepassing van die bepaling - Voor
waarde. 

Wegens haar algemene bewoordingen 
is de bepaling van art. 1794 B.W. van 
toepassing op onverschillig welk mate
rieel of intellectueel werk, op voor
waarde dat het gaat om de aanneming 
van een werk dat door zijn voorwerp of 
door een uitdrukkelijke tijdsduur 
bepaald is. 

4 september 1980 7 

2. - Veroordeling van de eigenaar van 
een gebouw tot vergoeding van de 
schade die hij door zijn schuld aan een 
derde heeft berokkend - Verhaal van 
de eigenaar op de architect wiens lout 
die schade mede heeft veroorzaakt -
Verhaal gegrond op quasi-delictuele 
aansprakelijkheid en niet op de contrac
tuele aansprakelijkheid van de architect. 

Het verhaal van de eigenaar van een 
gebouw, die met toepassing van de artt. 
1382 en 1383 B.W. is veroordeeld tot 
vergoeding van de schade die hij door 
zijn schuld aan een derde heeft berok
kend, op de architect wiens fout, in de 
zin van die wettelijke bepalingen, 
dezelfde schade mede heeft veroorzaakt, 
is gegrond op de quasi-delictuele aan
sprakelijkheid van de architect en niet 
op de contractuele aansprakelijkheid die 
tussen de architect en de eigenaar, als 
opdrachtgever, kan bestaan. (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

5 februari ·1981 632 

3. - Aannemingsovereenkomst - Wet 
3 jan. 1958 betreffende de cessies en 
inpandgevingen van schuldvorderingen 
op de Belgische Staat uit hoofde van 
werken en leveringen - Wet niet toe
passelijk op werken en Jeveringen voor 
andere openbare insteJJingen dan de 
Staat. 
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De wet van 3 jan. 1958 betreffende de 
cessies en inpandgevingen van schuld
vorderingen op de Belgische Staat uit 
hoofde van werken en leveringen is 
enkel toepasselijk op de werken en 
leveringen voor rekening van de Staat; 
de uitvoering van werken voor andere 
openbare instellingen o.m. voor de 
gemeenten en provincien, kan niet wor
den gelijkgesteld met de uitvoering van 
werken voor rekening van de Staat, ook 
niet wanneer die werken werden gesub
sidieerd door de Staat, die uiteindelijk 
de financiele last ervan volledig of 
gedeeltelijk draagt. 

23 april 1981 959 

HUUR VAN GOEDEREN 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Huishuur 
Afdeling 1. - Begrip - Aard van 

wetgeving. 
Afdeling 2. Verplichtingen van 

partijen. 
Afdeling 3. - Onderverhuring. 
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 
Afdeling 5.- Einde (opzegging, enz.). 

HOOFDSTUK III. - Pacht 
Afdeling 1. - Begrip - Aard van 

wetgeving. 
Afdeling 2. Verplichtingen van 

partijen. 
Afdeling 3.- Onderverhuring. 
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 
Afdeling 5.- Einde (opzegging, enz.). 
Afdeling6.- Voorkooprecht. 

HOOFDSTUK IV. - Handelshuur 
Afdeling 1. - Begrip - Aard van 

wetgeving. 
Afdeling 2. Verplichtingen van 

partijen. 
Afdeling 3. - Onderverhuring en huur-

overdracht. 
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 
Afdeling 5.- Einde (opzegging, enz.). 
HOOFDSTUK V. - Andere huurover-

eenkomsten 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Algemene begrippen - Wet van 
10 april 1975 betreffende de huurprijzen 
van woningen - Beperking van de 
periodieke huurprijsaanpassing - Aan
vangsindexcijfer - Begrip. 

Wanneer partijen overeengekomen 
zijn de hu.urprijs geregeld aan te passen 

aan het indexcijfer van de consumptie
prijzen moet worden rekening gehouden 
met het aanvangsindexcijfer, in de zin 
van art. 2, § 1, vijfde lid, wet van 
10 april 1975 betreffende de huurprijzen 
van woningen, t.w. het indexcijfer van 
de maand die voorafgaat aan die waarin 
de huurovereenkomst is gesloten. 

16 januari 1981 527 

2. - Algemene begrippen - Faillisse
ment van de huurder - Vordering van 
de verhuurder tot betaling van ve1vallen 
huurgelden - Geschil inzake die vorde
ring - Gegevens voor de oplossing niet 
te vinden in het bijzonder recht betref
fende het faillissement, het akkoord en 
de opschorting van betaling- Gerechte
Iijk Wetboek, art. 574, 2° - Rechtbank 
van koophandel niet bevoegd. 

De gegevens voor de oplossing van 
een geschil inzake de vordering tot 
betaling van vervallen huurgelden die de 
verhuurder instelt tegen de curator van 
het faillissement van de huurder zijn 
niet te vinden in het bijzonder recht van 
het faillissement, het akkoord en de 
opschorting van betaling; de rechtbank 
van koophandel is derhalve niet bevoegd 
om van dat geschil kennis te nemen. 
(Art. 574, 2", G~r.W.) 

26 februari 1981 724 

3. - Huurovereenkomst in het alge
meen - Gedeeltelijke vernietiging van 
het gehuurde goed door brand - Af
stand van de huurder van zijn recht de 
ontbinding van de huurovereenkomst te 
vorderen - Afstand - Begrip. 

Wanneer de rechter vaststelt dat de 
huurder nog verder huurgelden had 
betaald na de gedeeltelijke vernietiging 
van het gehuurde goed door brand en 
dat hij, verschillende maanden na die 
brand, gepoogd had de handelszaak over 
te Iaten, die hij in het gebouw exploi
teerde, en brieven heeft geschreven 
waaruit blijkt dat hij de huurovereen
komst niet als ontbonden beschouwde, 
kan hij uit die feitelijke omstandigheden 
wettig afleiden dat de huurder afstand 
heeft gedaan van elke vordering tot 
ontbinding, zowel op grond van 
art. 1722 B.W. als van de artt. 1184 en 
1721 van dat wetboek. 

27 maart 1981 846 

4. - Huurovereenkomst in het alge
meen - Gedeeltelijke vernietiging van 
het gehuurde goed door brand - Brand 
veroorzaakt door de slechte staat van de 
elektrische installatie - Recht van de 
huurder op schadeloosstelling door de 
verhuurder. 
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De rechter, die vaststelt ·dat het 
gehuurde goed gedeeltelijk is vernietigd 
door een brand te wijten aan de slechte 
staat van de elektrische installatie, kan 
niet wettig beslissen dat de huurder 
geen recht heeft op schadeloosstelling 
door de verhuurder voor de schade ten 
gevolge van die brand, voor de periode 
van onbruikbaarheid van het goed. (Art. 
1721 B.W.) . 

27 maart 1981 846 

5. - Huurovereenkomst in het alge
meen - Gedeeltelijke vernietiging van 
het gehuurde goed door brand - Brand 
veroorzaakt door de slechte staat van de 
elektrische installatie - Afstand van 
huurder van zijn recht op schadeloos
stelling door verhuurder - Afstand kan 
niet worden afgeleid uit de afstand van 
de huurder van zijii recht de ontbinding 
van de huurovereenkomst te vorderen. · . 

De rechter kan, uit de omstandigheid 
dat de huurder van een goed, dat 
gedeeltelijk is vernietigd door een brand 
te wijten aan de slechte staat van . de 
elektrische installatie, ervan afstand 
heeft gedaan de ontbinding vim de 
huurovereenkomst te vorderen, niet wet~ 
tig afleiden dat die huurder ook afstand 
heeft gedaan van het recht op schade
loosstelling door de verhuurder voor de 
schade ten gevolge van die brand tijdens 
de periode van onbruikbaarheid van het 
goed. (Art. 1721 B.W.) 

27 maart 1981 846 

6. - Huurovereenkomst in het alge
meen - Wet van 27 dec. 1977 tot 
regeling voor 1978 van de huur- en 
andere · overeenkomsten die het genot 
van een onroerend goed verlenen -
Bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
betreffende de normale duur en de 
opzegging van de huurovereenkomsten 
- Niet noodzakelijk opgeheven door de 
genoemde wet- Begrip. 

De verlenging opgelegd door de wet 
van 27 dec. 1977 tot regeling voor 
1978 van de huur- en andere overeen
komsten die het genot van een onroe
rend goed verlenen, leidt niet tot ophef
fing van de regels betreffende de nor
male looptijd en de opzegging van de 
huurovereenkomsten naar gemeen recht, 
maar neemt ze op in de door die wet 
ingevoerde tijdelijke regeling van de 
hUl~rovereenkomsten; daaruit volgt dat 
de verhuurder, aangezien volgens die 
wet de wettelijke verlenging kan inge
trokken worden wanneer hijzeH per
soonlijk en effectief het goed wil betrek
ken en de huurovereenkomst zonder 

geschrift is gesloten, wettig opzegt wan
neer hij de termijn bepaald volgens 
plaatselijke gebruiken in acht neemt. 

30 april 1981 991 

7. - Huurovereenkomsten - Huur
overeenkomst zonder geschrift - Duur -
Vastgesteld volgens de gebruiken van de 
streek - Onweerlegbaar vermoeden. 

Een huurovereenkomst zonder ge
schrift is op grond van een vermoeden 
juris et de jure aangegaan voor de door 
het plaatselijk gebruik vastgestelde tijd; 
dat wettelijk vermoeden kan niet wor
den tenietgedaan door getuigenverkla
ring, vermoedens of gedingbeslissende 
eed, al bestaat er een begin van bewijs 
door geschrift. (Artt. 1736, 1757, 1758 en 
1759 B.W.) 

30 april 1981 991 

HOOFDSTUK II 
HUISHUUR 

Afdeling 1. - Begrip - Aard van 
wetgeving. 

Afdeling 2. Verplichtingen van 
partijen. 

Afdeling 3. - Onderverhuring. 
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 
Afdeling 5. - Einde (opzegging, enz.). 

8. -:- Huishuur - Geen schriftelijke 
overeenkomst - Opzegging. 

Een huur die zonder geschrift is 
aangegaan, kan in de regel worden 
opgezegd met inachtneming van de door 
het plaatselijk gebruik bepaalde termij- · 
nen. (Art. 1736 B.W.) 

13 februari 1981 673 

HOOFDSTUK III 
PACHT 

Afdeling 1. - Begrip - Aard van 
wetgeving. 

9. - Pacht - Onroerend goed hoofd
zakelijk gebruikt voor een landbouwbe
drijf- Begrip. 

De rechter die vaststelt dat op de 
gehuurde terreinen paarden en pony's 
geplaatst waren, dat er verschillende 
lokalen waren opgericht om aan derden 
de :rhogelijkheid te bieden er de miter
sport te beoefenen en dat die dieren, die 
bestemd zijn om bereden te worden, 
voor de landbouw nuttige dieren zijn, 
leidt uit die enkele vaststellingen niet 
wettig af dat de partijen voor die 
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terreinen een pachtovereenkomst heb
ben gesloten, in de zin van art. 1 Pacht
wet. 

29 januari 1981 598 
Afdeling 2. Verplichtingen van 

partijen. 

Afdeling 3. - Onderverhuring. 

10. - Pacht - Onderpacht zonder 
schriftelijke toestemming van de ver
pachter - Geldigheid- Gevolgen. 

Art. 30 Pachtwet, luidens hetwelk de 
pachter van landeigendom het gepachte 
goed noch geheel noch ten dele in 
onderpacht mag geven zonder schrifte
lijke toestemming van de verpachter, 
stelt de rechtsbetrekkingen vast tussen 
verpachter en pachter; een dergelijke 
overeenkomst kan dus zonder schrifte
lijke toestemming vanwege de verpach
ter rechtsgeldig worden gesloten, doch in 
dat geval kan zij aan laatstgenoemde 
niet worden tegengeworpen. 

25 september 1980 93 
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 

Afdeling 5.- Einde (opzegging, enz.). 

U. - Pacht - Opzegging door de 
verpachter- Opzegging v66r de inwer
kingtreding van de Pachtwet {4 nov. 
1969)- Geldigheid en gevolgen van de 
opzegging, beoordeeld op grand van de 
wettelijke bepalingen die van kracht zijn 
op het ogenblik van de opzegging. 

20 november 1980 317 

12. - Pacht - Opzegging door de 
verpachter v66r de inwerkingtreding van 
de Pachtwet {4 nov. 1969) - Ongeldige 
opzegging - Geen gevolg. 

Ongeldigverklaring door de rechter 
van de opzegging van de pachtcr door de 
verpachter v66r de inwerkingtreding van 
de Pachtwet maakt die opzegging krach
teloos, zodat deze geen effect kan sorte
ren, zelfs niet op een andere datum dan 
die waartegen zij is gedaan. (Art. 1776, 
derde lid, B.W.) 

20 november 1980 317 

13. - Pacht - Tenietgaan van het 
verhuurde goed - Begrip - Gevolgen. 

Door het volledig tenietgaan van het 
verhuurde goed, waardoor het goed 
ongeschikt wordt voor het gebruik waar
toe het in de pachtovereenkomst was 
bestemd, verliest de pacht haar be
staansreden, zelfs als het verlies van 
dat goed aan de verpachter zelf te wijten 
is. 

28 november 1980 352 

14. - Pacht - Opzegging door de 
veipachter om het goed zelf te exploite
ren - Ernst en oprechtheid van dat 
voornemen - Beoordeling door de fei
tenrechter. 

Krachtens de wet mag de verpachter 
van een pachtgoed de pachter opzeggen 
als hij voornemens is het goed zelf te 
exploiteren, op voorwaarde dat dit voor
nemen ernstig en oprecht is; de feiten
rechter oordeelt in feite en derhalve op 
onaantastbare wijze of zulks het geval is. 
(Artt. 7 en 8 Pachtwet.) 

19 maart 1981 805 

15. - Pacht - Opzegging door de 
verpachter- Pachtovereenkomst betref
fende bouwgronden of voor industriele 
doeleinden bestemde gronden - Art. 6, 
Jo, Pachtwet - Bepaling die krachtens 
de overgangsbepalingen van art. IV toe
passelijk is op alle bij haar inwerking
treding lopende of verlengde pacht
overeenkomsten. 

Art. 6, 1°, Pachtwet luidens hetwelk de 
verpachter op ieder ogenblik een einde 
kan maken aan de lopende pacht om de 
verpachte goederen te gebruiken over
eenkomstig hun eindbestemming, 
indien de pachtovereenkomst betrekking 
heeft op gronden die wegens hun Jigging 
ten tijde van de overeenkomst moesten 
worden beschouwd als bouwgronden of 
als voor industriele doeleinden bestemde 
gronden, mits zij als zodanig zijn opge
geven in de pachtovereenkomst, vindt 
krachtens de overgangsbepalingen van 
art. IV Pachtwet, in de regel, toepassing 
op alle pachtovereenkomsten die bij de 
inwerkingtreding van art. 6 Pachtwet 
!open of verlengd zijn en bijgevolg op 
aile toen reeds bestaande pachtovereen
komsten. 

11 juni 1981 1176 

16. - Pacht Verzoek van de 
verpachter tot geldigverklaring van de 
opzegging - Oproeping ter minnellj"ke 
schikking Gerechtelijk Wetboek, 
art. 1345 - Proces-verbaal opgemaakt 
door de griffier van het vredegerecht 
houdende vaststelling van een schrifte
Jijk of mondeling verzoek tot oproeping 
ter minnelijke schikking op de vermelde 
datum - Proces-verbaal deel van het 
dossier van de rechtspleging bedoeld in 
art. 721 Ger. W. 

26 juni 1981 1273 

17. - Pacht Verzoek van de 
verpachter tot geldigverklaring van de 
opzegging - Verzoek in te dienen bin
nen drie maanden na de opzegging -
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Burgerlijk Wetboek, regels inzake pacht, 
art. )2-4 Oproepint; ter minne
lijke schikking voorgeschreven bij 
art. 1345 Ger. W. - Wat de termijn 
betreft, heeft de oproeping dezelfde 
gevolgen als de gerechtelijke dagvaar
ding - Proces-verbaal opgemaakt door 
de griffier van het vredegerecht hou
dende vaststelling van een schriftelijk of 
mondeling verzoek tot oproeping ter 
minnelijke schikking op de vermelde 
datum - Beslissing dat niet blijkt dat 
de partijen op die datum ter minnelijke 
schikking zijn opgeroepen - Misken
ning van de wettelijke bewijswaarde van 
het proces-verbaa.J. 

26 juni 1981 1273 
Afdeling 6.- Voorkooprecht. 

18. - Pacht - Voorkooprecht -
Recht van de pachter. 

Wanneer een pacht door de echtge
noot alleen, na zijn huwelijk, is gesloten, 
verlenen noch de huwelijksbanden, noch 
de bepalingen van art. 1421 B.W., v66r de 
wijziging ervan bij de wet 
van 14 juli 1976, aan de echtgenote van 
de pachter de hoedanigheid van pachter 
waardoor haar een voorkooprecht, als 
bedoeld in de Pachtwet, zou toekomen. 

18 juni 1981 1218 

HOOFDSTUK IV 
HANDELSHUUR 

Afdeling 1. - Begrip - Aard van 
wetgeving. 

Afdeling 2. Verplichtingen van 
partijen. 

Afdeling 3. - Onderverhuring en huur
overdracht. 
19. Handelshuur Recht op 

huurhernieuwing door de huurder niet 
uitgeoefend- Huurhernieuwing bij over
eenkomst - Wettigheid. 

De dwingende bepalingen van de Han
delshuurwet, inzonderheid de artt. 13 
en 14, beletten niet dat de huurder 
die binnen de wettelijke termijn geen 
huurhernieuwing heeft gevraagd met de 
verhuurder een overeenkomst sluit over 
de huurhernieuwing. 

25 juni 1981 1266 
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 
Afdeling 5.- Einde (opzegging, enz.). 

20.- Jluurovereenkomst- Brand in 
een onroerend goed - Ontbinding van 
de huurovereenkomst en veroordeling 
van de huurder tot schadevergoeding -
Be grip. 

Wanneer de rechter vaststelt dat het 
gehuurde goed geheel ongeschikt is 
geworde~ voor zijn handelsbestemming, 
bepaald m de huurovereenkomst, en dat 
de huurder niet het tegenbewijs, waar
van sprake is in art. 1733 B.W., heeft 
geleverd van het vermoeden dat hij voor 
die brand aansprakelijk is, beslist hij 
wettig dat die overeenkomst ten laste 
van de huurder is ontbonden en dat 
deze de aldus ontstane schade moet 
vergoeden. (Artt. 1733 en 1741 B.W.) 

29 januari 1981 595 

21. - Handelshuur - Einde van de 
handelshuur- Handelshuurwet, art. 16, 
I, 6° - lluurhernieuwing door de 
verhuurder geweigerd wegens afwezig
heid van wettig belang bij de huurder -
Afwezigheid van wettig belang - Tijd
stip waarop dat moet worden beoordeeld 
- Begrip. 

Uit art. 16, I, 6°, Handelshuurwet volgt 
dat de afwezigheid van wettig belang bij 
de huurder om huurhernieuwing te 
bekomen, met name de afwezigheid van 
belang, omdat de huurder in de onmid
dellijke buurt van het verhuurde goed 
over een onroerend goed beschikt waar
in hij zijn handelsbedrijf kan voortzet
ten, ·moet worden beoordeeld en 
derhalve door de verhuurder worden 
aangevoerd binnen de termijn van 
art. 14 van vorenvermelde wet; daaruit 
volgt evenwel niet dat de huurder op dat 
tijdstip onmiddellijk zijn handelsbedrijf 
moet kunnen voortzetten in het goed 
waarover hij beschikt, nu het voldoende is 
dat hij het bedrijf kan voortzetten na het 
einde van da handelshuur. 

13 februari 1981 673 

22. - Handelshuur Huurhernieu-
wing - Looptijd. 

Iedere hernieuwing van de oorspron
kelijke handelshuurovereenkomst mag 
worden overeengekomen voor een duur 
van minder dan negen jaar, mits het 
akkoord van partijen blijkt uit een 
authentieke akte of uit een voor de 
rechter afgelegde verklaring. (Art. 13, 
eerste lid, Handelshuurwet.) 

7 mei 1981 1028 

23. - Handelshuur Huurhernieu-
wing - Nieuwe huurovereenkomst. 

Iedere hernieuwing of verlenging van 
de oorspronkelijke huurovereenkomst, in 
der minne of gerechtelijk, brengt een 
nieuwe huurovereenkomst tot stand. 

7 mei 1981 1028 
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24. - Handelshuur - Huurhernieu
wing- Begrip. 

ledere verlenging van de oorspronke
lijke huurovereenkomst, waardoor de 
huurders het bij de oorspronkelijke 
huurovereenkomst bedongen genot van 
het handelspand ononderbroken blijven 
hebben, ook al konden de huurders geen 
huurhernieuwing meer aanvragen, als 
bedoeld in art. 13 Handelshuurwet, komt 
neer op een hernieuwing van de huur in 
de zin van art. 13 H;andelshuurwet. 

7 mei 1981 1028 

25. - Handelshuur - Looptijd. 
Het absoluut wettelijk verbod om een 

huurtijd van minder dan negen jaar te 
bedingen, geldt enkel voor het sluiten 
van de oorspronkelijke handelshuur
overeenkomst; het staat de partijen vrij 
om nadien, op voorwaarde dat ·hun 
akkoord blijkt uit een authentieke akte 
of bij een voor de rechter afgelegde 
verklaring, de lopende huur te beeindi
_gen en, bij het verstrijken van de huur, 
overeen te komen dat zij de huur 
hernieuwen voor minder dan negen jaar. 
(Artt. 3, eerste, tweede en vierde lid, 
en 13, eerste lid, Handelshuurwet.) 

7 mei 1981 1028 

HOOFDSTUKV 
ANDERE HUUROVEREENKOMSTEN 

HUWELIJK 
I.- Rechten en verplichtingen van de 

echtgenoten - Verplichting hij te dra
gen in de Jasten van de huishouding -
Afzonderlijk verhlijf toegestaan door de 
vrederechte1· - Scheiding te heschou
wen als een feitelijke scheiding voor de 
toekenning van een uitkering tot on
derhoud. 

Uit het feit dat de vrederechter, op 
grond van art. 223 B.W., als dringende en 
voorlopige maatregel toestaat dat de 
echtgenoten een afzonderlijk verblijf 
hebben, volgt niet dat de scheiding van 
de echtgenoten niet behoeft te worden 
beschouwd als een feitelijke scheiding 
voor de toekenning van een uitkering tot 
onderhoud op basis van art. 213 van 
hetzelfde wetboek. 

10 oktober 1980 154 

2. - Respectieve rechten en verplich
tingen van de echtgenoten - Verplich
ting hij te dragen in de Jasten van de 
huishouding Feitelijk gescheiden 
echtgenoten - Vordering van een der 
echtgenoten tot uitkering tot onderhoud 
- Door de aanvrager te leveren bewijs. 

De feitelijk gescheiden echtgenoot die 
van de andere echtgenoot een uitkering 
tot levensonderhoud vordert, moet 
bewijzen dat de scheiding aan die 
andere echtgenoot te wijten is. (Art. 
213 B.W.) 

10 oktober 1980 154 

3.- Belgische rechter die de gevolgen 
moet hepalen van een in Frankrijk 
voltrokken huwelijk van een Belgische 
vrouw volgens de hepalingen van 
art. 171 van het Franse Burgerlijk Wet
hoek inzake het postuum huwelijk -
Huwelijk geacht met de toestemming 
van de echtgenoten en. tijdens hun Jev{Jn 
te zijn voltrokken - Huwelijk in Belgie 
gel dig. 

De Belgische rechter moet oordelen 
over de gevolgen van het huwelijk van 
een Belgische vrouw dat in Frankrijk is 
voltrokken volgens de bepalingen van 
art. 171 van het Franse Burgerlijk Wet
hoek, gewijzigd bij de wet 
van 31 dec. 1959, en past die bepaling 
toe; ingevolge die bepaling mag het 
huwelijk wegens ernstige redenen wor
den toegelaten wanneer een van de 
toekomstige echtgenoten is overleden na 
de vervulling van de officiele vormver
eisten waaruit zijn toestemming op 
ondubbelzinnige wijze blijkt; in dat geval, 

' en onder voorbehoud van de beperkingen 
van het derde lid, gaan de gevolgen van 
het huwelijk terug tot de dag v66r het 
overlijden van de echtgenoot; nu volgens 
de Franse wet het postuum huwelijk 
geacht wordt met de toestemming van de 
echtgenoten en tijdens hun !even te zijn 
gesloten, worden de. artikelen 144 en 146 
van het Belgisch Burgerlijk Wetboek niet 
geschonden door de Belgische rechter die 
beslist dat een dergelijk huwelijk in Bel
gie geldig is. 

2 april 1981 869 

4. - Postuum huwelijk als bepaald h1j 
art. 171 van het Franse Burgerlijk Wet
hoek - Vermogensrechtelijke gevolgen 
van het huwelijk. 

lngevolge art. 171, tweede en derde lid, 
van het Franse Burgerlijk Wetboek, 
gewijzigd bij de wet van 31 dec. 1959, 
gaart de gevolgen van het huwelijk, 
wanneer de posthume voltrekking ervan 
is toegestaan volgens de bepalingen van 
het eerste lid, terug tot de dag v66r het 
overlijden van de echtgenoot, onder 
voorbehoud van twee uitzonderingen, te 
weten dat het huwelijk geen enkel 
erfrecht ab intestat doet ontstaan ten 
voordele van de overlevende echtgenoot 
en dat tussen de echtgenoten geen enkel 
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huwelijksvermogensstelsel wordt geacht 
te hebben bestaan; die in het derde lid 
van genoemd artikel bepaalde uitzonde
ringen kunnen evenwel niet uitgelegd 
worden in die zin dat dit huwelijk geen 
enkel vermogensrechtelijk gevolg kan 
hebben; de Belgische rechter die de 
genoemde bepalingen van de Franse wet 
m0et toepassen, beslist dus wettig dat 
een dergelijk huwelijk naar Frans recht, 
en beginsel, vermogensrechtelijke gevol
gep heeft. 

2 april 1981 869 

~. - Postuum huwelijk als bepaald bij 
art. 171 van het Franse BurgerHjk Wet
bqek - Vermogensechtelijke gevolgen 
van het huwelijk. 

Ingevolge art. 171, tweede en derde lid, 
van het Franse Burgerlijk Wetboek, 
gewijzigd bij de wet van 31 dec. 1959, 
gaan de gevolgen van het huwelijk, 
wanneer de postume voltrekking ervan 
is toegestaan volgens de bepalingen van 
het eerste lid, terug tot de dag v66r het 
overlijden van de echtgenoot; daaruit 
volgt dat, wanneer laatstgenoemde is 
overleden ten gevolge van een ongeval 
veroorzaakt door de fout van een derde, 
de Belgische rechter, die de schade van 
de echtgenoot en het gemeenschappelijk 
kind moet ramen, dat huwelijk niet kan 
aanmerken als een gebeurtenis die zich 
na het ongeval heeft voorgedaan en die 
met de fout en de schade geen verband 
houdt. 

vrouw tijdens de bi.i art. 1463 B.W. 
bepaalde termijn een daad heeft verricht 
waaruit zou kunnen worden afgeleid dat 
zij de bedoeling heeft gehad de 
gemeenschap te aanvaarden, de bedoe
ling welke onder die daad schuilt mag 
uitleggen aan de hand van feiten welke 
die termijn voorafgaan of daarop volgen, 
kunnen die feiten op zichzelf nochtans 
geen aanvaarding van de huwelijksge
meenschap tijdens de genoemde termijn 
opleveren. 

12 september 1980 39 

I 

INDEPLAATSSTELLING 
Werkgever gesubrogeerd in de rechten 

van de bediende, getroffene van een 
ongeval op de weg naar of van het werk 
- Omvang van de subrogatie. 

De werkgever die in de rechten is 
getreden van zijn bediende, getroffene 
van een ongeval op de weg naar of van 
het werk, kan in de regel tegen de 
aansprakelijke derde en diens verzeke
raar geen andere rechten uitoefenen dan 
die welke de getroffene zelf tegen de 
aansprakelijke derde had kunnen doen 
gelden. 

26 mei 1981 1118 

2 april 1981 869 INKOMSTENBELASTINGEN 
6. - Burgerlijk Wetboek, art. 303 -

Bepa]jng van openbare orde. 
De op ieder van de ouders rustende 

verplichting van art. 303 B.W. om naar 
evenredigheid van hun middelen bij te 
dragen in het onderhoud en de opvoe
ding van de kinderen raakt de openbare 
orde en geldt zowel voor de echtschei
ding door onderlinge toestemming als 
voor de echtscheiding op grond van 
bepaalde feiten. 

11 juni 1981 1173 

HUWELIJKSCONTRACT 

HuweHjksstelsels van v66r de wet van 
14 juli 1976 - Wettelijke gemeenschap 
- Burgerhjk Wetboek, art. 1463 - Uit 
de echt gescheiden vrouw - Aanvaar
ding van de gemeenschap - Begrip. 

Zo, onder het stelsel van de wettelijke 
gemeenschap van v66r de wet 
van. 14 juli 1976, de rechter weliswaar, 
wanneer de uit de echt gescheiden , 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
(anna]jteit, gelijkheid, realiteit, legali
teit, enz.) 

HOOFDSTUK II. - Personenbelasting 
Afdeling 1. - Belastingplichtigen -

Rij ksinwoner. 
Afdeling 2. - Inkomsten uit onroerende 

goederen. 
Afdeling 3. - Inkomsten uit roerende 

goederen. 
Afdeling 4. - Bedrijfsinkomsten. 

§ 1. Winsten. 
§ 2. Bezoldigingen. 
§ 3. Eaten uit vrije beroepen en uit 

winstgevende bezigheden. 
§ 4. Pensioenen. 
§ 5. Stopzettingsvergoedingen. 
§ 6. Meerwaarden. 
§ 7. Bedrijfslasten. 
§ 8. Andere aftrekbare posten. 
§ 9. Bedrijfsverliezen. 
§ 10. Inkomsten uit personenven

nootschappen onderworpen aan 
personenbelasting. 
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Afdeling 5. - Diverse inkomsten. 
Afdeling 6. - Van het totaal belastbaar 

netto-inkomen aftrekbare lasten. 
Afdeling 7. - Gezamenlijke aanslag van 

echtgenoten en hun kinderen. 
Afdeling 8. Berekening van de 

aanslag. 
§ 1. Gewoon stelsel van aanslag. 
§ 2. Voorafbetalingen. 
§ 3. Afzonderlijke aanslagen. 

Afdeling 11 
directeur. 

Beslissing van de 

Afdeling 12. - Ontheffing 

HOOFDSTUK VIII. - Voorziening voor 
het hof van beroep 

HOOFDSTUK IX. - Voorziening in 
cassatie 

HOOFDSTUK X. - Rechten en 
1 

rechten van de Schatkist 
voor-

HOOFDSTUK III. - Vennootschapsbe- HOOFDSTUK XI. - Kadastraal inko-
lasting men 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Vaststelling van het 

belastbaar netto-inkomen. 
§ 1. Winsten. 
§ 2. Meerwaarden. 
§ 3. Bedrijfslasten. 
§ 4. Bedrijfsverliezen. 
§ 5. Defin~tief belaste inkomsten. 

Afdeling 3. --'- Belastbaar netto-inkomen 
van personenvennootschappen onder
worpen aan vennootschapsbelasting. 

Afdeling 4. - Bijzondere aanslagen. 
§ 1. Inkoop van eigen aandelen. 
§ 2. Meerwaarden. 
§ 3. Fusie, splitsing, opslorping. 
§ 4. Verdeling. 

HOOFDSTUK XII. - Internationale ver
dragen 

HOOFDSTUK XIII. - Stelsel van v66r 
het Wetboek v.d. Inkomstenbelastin-
gen 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN (ANNALITEIT, 

GELIJKHEID, REALITEIT, LEGALITEIT, 
ENZ.) 

HOOFDSTUK II 
PERSONENBELASTING 

HOOFDSTUK IV. 
rechtspersonen 

Belasting op Afdeling 1. - Belastingplichtigen 
Rijksinwoner. 

HOOFDSTUK V. - Niet-verblijfhouders 

HOOFDSTUK VI. - Voorheffingen en 
belastingkrediet 

Afdeling 1. - Onroerende voorheffing. 
Afdeling 2.- Roerende voorheffing. 
Afdeling 3. - Bedrijfsvoorheffing. 
Afdeling 4. - Aanrekening en terugbe-

taling van de voorheffingen. 
Afdeling 5. - Belastingkrediet. 

HOOFDSTUK VII. - Aanslagprocedure 
Afdeling 1. - Aanslagtermijnen. 
Afdeling 2. - Belastingaangifte. 
Afdeling 3. - Aanslag en inkohiering. 
Afdeling 4.- Aanslagbiljet. 
Afdeling 5. - Wijziging door de admi-

nistratie van een aangifte. 
Afdeling 6. - Fiscale commissie. 
Afdeling 7. - Aanslag van ambtswege. 
Afdeling 8.- Bewijsvoering. 

§ 1. Geschriften. 
§ 2. Vermoedens. 
§ 3. Tekenen of indicien van 

gegoedheid. 
§ 4. Vergelijking met soortgelijke 

belastingplichtigen. 
Afdeling 9. - Sancties : verhogingen, 

administratieve boeten, straffen. 
Afdeling 10. - Bezwa<tr. 

Afdeling 2. - Inkomsten uit onroerende 
goederen. 

1. - Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen - Personenbelasting - Ven
nootschapsbelasting - Inkomsten uit 
onroerende goederen - VIijstelling -
Wetboek van de /nkc,-nstenbelastingen, 
art. 8 - Geen winstoogmerk - Begrip. 

Wanneer een eigenaar een goed aan
wendt voor een van de doeleinden, 
waarvan sprake is in art. 8 W.I.B., geniet 
hij belastingvrijstelling indien vaststaat 
dat hij daarmede geen winst beoogt; uit 
de enkele vaststelling dat de eigenaar uit 
die aanwending een voordeel haalt, valt 
niet noodzakelijk af te leiden dat hij 
winst beoogt. 

13 februari 1981 672 

2. - Wetboek van de inkomstenbelas
tingen - Personenbelasting - Ven
nootschapsbelasting - Belastingvrijdom 
- W.l.B., art. 8 - Geen winstoogmerk 
-Begrip. 

Uit de enkele vaststelling dat de 
eigenaar van een voor een der doelein
den van art. 8 W.I.B. bestemd onroerend 
goed uit dat goed een voordeel of winst 
haalt, valt niet noodz'akelijk af te leiden 
dat die eigenaar een winstoogmerk heeft 
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en dat hij geen recht heeft op de I beheerder in .de vennootschap werkelijk 
belastingvrijdom bedoeld in art. 8 W.I.B. zou hebben mtgeoefend. 

17 juni 1981 1206 30 januari 1981 613 
§ 3. Eaten uit vrije beroepen en uit 

Afdeling 3. - Inkomsten uit roerende 
goederen. 

Afdeling 4. - Bedrijfsinkomsten. 

§ 1. Winsten. 

3. - Wetboek van de Inkomstenbe-
Jastingen Personenbelastingen 
Bedrijfsinkomsten - Winsten uit een 
handelsbedrijf- Begrip. 

W anneer eea arrest vaststelt dat een 
belastingplichtige een feitelijke vereni
ging enkel heeft opgericht om een 
onroerend goed te kopen, het te doen 
slopen en een nieuw flatgebouw met 
talrijke appartementen, kantoren en 
garages te bouwen met het oog op de 
verkoop, dat de verkoop alleen op plan is 
geschied zodat hij in werkelijkheid door 
de kopers is gefinancierd, dat die ver
richtingen, die gedurende jaren een 
winstoogmerk hadden en winst oplever
den, gelijklopen met een activiteit van 
immobilienmakelaar die hij uitoefende 
in het kader van een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
met het oog op vastgoedverrichtingen, 
beslist het wettig dat die verrichtingen 
het kenmerk vertonen van een handels
bed~ijf in de zin van art. 20, 1°, W:I.B., en 
dat de winsten ervan als dusdamg moe
ten worden belast. (Artt. 20, 1°, en 21, 1°, 
W.I.B.) 

27 november 1980 347 

§ 2. Bezoldigingen. 

4. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komen - Afgevaardigd beheerder van 
een naamloze vennootschap - Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, artt. 20, 2°, 
b, en 27, § 1, 1° - Bezoldiging door de 
vennootschap betaald aan een afgevaar
digd beheerder van de vennootschap -
Be grip. 

Niet naar recht verantwoord is het 
arrest dat, op grond dat een vennoot
schap op rekening van een afgevaardigd 
beheerder met diens goedkeuring een 
bedrag heeft gestort waarover hij heeft 
beschikt en terwijl de beheerder, die de 
belasting was verschuldigd, betoogde dat 
het ging om een boeking waaruit hij 
geen voordeel had gehaald, beslist dat 
zodanige vergelding een bezoldiging is 
in de zin van de artt. 20, 2°, b, en 27, § 1, 
lo, W.I.B., zonder te onderzoeken of het 
aldus gestorte bedrag de tegenpres
tatie was van een activiteit die de 

winstgevende bezigheden. 
§ 4. Pensioenen. 
§ 5. Stopzettingsvergoedingen. 
§ 6. Meerwaarden. 
§ 7. Bedrijfslasten. 

5. - Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen Personenbelasting 
Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten en 
-uitgaven - Wetboek van de Inkomsten
belastingen, art. 44 - Verlies op een 
schuldvordering wegens muntontwaar-
ding - Geen bedrijfslast. . 

Een verlies wegens muntontwaardmg 
op een schuldvordering is geen bedrijfs
last in de zin van art. 44 W.I.B., en 
derhalve niet aftrekbaar van de winsten. 

19 februari 1981 703 

6. - Wetboek van de Inkomstenbe-
Jastingen Personenbf!!astif!g 
Bedrijfsinkomsten - Vn]stellmg -
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
art. 41, § 1, 1° Begrip. 

In de zin van art. 41, § 1, 1°, W.I.B., 
v66r de wijziging ervan bij art. 20 wet 
van 5 jan. 1976, zijn, onder de in art. 20, 
1°, bedoelde ten name van een belas
tingplichtige belastbare bedrijfsinkom
sten, enkel vrijgesteld de gezinstoelagen 
of -vergoedingen toegekend voor elk 
kind ten laste, ten belope van een som 
die gelijk is aan de gelijksoortige tege
moetkomingen welke de Staat aan zijn 
personeel verleent, maar niet de bedra
gen die de belastingplichtige van de 
belastbare inkomsten voorafneemt voor 
het onderhoud van zijn kinderen. 

19 februari 1981 703 

7. - Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen Personenbelasting 
Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten en 
-uitgaven- Aftrek van forfaitaire fasten 
- Gevallen van aftrek. 

Het W.I.B. staat aftrek van forfaitaire 
bedrijfslasten en -uitgaven, in de zin van 
art. 51 van dat wetboek, enkel toe voor 
winsten van een nijverheids- of handels
bedrijf. 

19 februari 1981 703 

8. Personenbelasting W.I.B., 
art. 45-Bo, v66r de wijziging bij de wet 
van 25 juni 1973 - Aftrekking van 
bedrijfslasten - Bezoldigingen van de 
gezinsleden van de belastingplichtige 
buiten zijn echtgenote, die met hem 
samenwerken - Vereisten. 
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Naar luid van art. 11, § 2, 4°, wet 

van 20 nov. 1962, dat als art. 45-8° 
voorkomt in het W.I.B., v66r de wijziging 
ervan bij de wet van 25 juni 1973, 
omvatten de bedrijfslasten, o.m. de 
bezoldigingen van de gezinsleden van de 
belastingplichtige buiten zijn echtgenote, 
die met hem samenwerken, voor zover 
zij onderworpen waren aan de bedrijfs
voorheffing, d.w.z. voor zover de 
bedrijfsvoorheffing op de bedoelde 
bezoldigingen werkelijk betaald of ge
stort werd en zij niet meer bedragen 
dan een normale wedde of een normaal 
loon, gelet op de aard en de duur van de 
werkelijke prestatie van de betrokkene. 

8 mei 1981 1030 
§ 8. Andere aftrekbare posten. 
§ 9. Bedrijfsverliezen. 
§ 10. lnkomsten uit personenvennoot

schappen onderworpen aan per
sonenbelasting. 

9. - Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen Personenbelasting 
Bedrijfsinkomsten - « "Winsten wegens 
de persoonlijke arbeid der deelgenoten 
van een vennootschap met een rechts
persoonlijkheid, onderscheiden van die 
der deelgenoten » - Begrip. 

De inkomsten van werkende vennoten 
van een personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid zijn « win
sten wegens de persoonlijke arbeid der 
deelgenoten in burgerlijke of handels
vennootschappen, welke een rechtsper
soonlijkheid bezitten onderscheiden van 
die der deelgenoten », bedoeld in art. 20, 
1°, W.I.B., zoals dit luidde v66r de 
wijziging ervan bij de wet van 5 jan. 
1976. 

8 januari 1981 505 

10. - Wetboek van de Inkomstenbe-
Jastingen Personenbelasting 
Bedrijfsinkomsten - Werkend vennoot 
in een personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid - Begrip. 

Een werkend vennoot in een perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid is hij die in de vennootschap 
geld heeft belegd, er werkelijk en be
stendig werkt om een kapitaal dat hem 
ten dele toebehoort, te doen opbrengen; 
een dergelijke werkzaamheid kan, naar 
gelang van het geval, min of meer 
omvangrijk zijn en, eventueel, bestaan 
in onderbroken arbeidsverrichtingen, 
maar die zich vaak genoeg voordoen en 
met elkaar verbonden zijn. 

8 januari 1981 505 

11. - Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen · - Personenbelasting 
Bedrif!sinkomsten - Werkend vennoot 
in een personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid - Gegevens 
waaruit de rechter wettig kan afleiden 
dat de vennoot een werkend vennoot is. 

Uit het feit dat een vennoot de 
namens een personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid aan de admi
nistratie der belastingen gezonden stuk
ken ondertekent, aan. die administratie 
de gevraagde inlichtingen over de ven
nootschap verstrekt, een bedrag van 
600.000 frank heeft. ontvangen als bezol
diging voor zijn werk en voordelen in 
natura heeft gekregen voor zijn auto- en 
representatiekosten, die niet voor een 
stille vennoot zouden verantwoord zijn, 
kan de rechter wettig afleiden dat die 
vennoot de bedr!'(gen van de vennoot
schap heeft ontvangen als werkend ven
noot van die vennootschap. 

8 januari 1981 505 
Afdeling 5. - Diverse inkomsten. 
Afdeling 6. - Van het totaal belastbaar 

netto-inkomen aftrekbare lasten. 
Afdeling 7. - Gezamenlijke aanslag van 

echtgenoten en hun kinderen. 
Afdeling 8. Berekening van de 

aanslag. 
§ 1. Gewoon stelsel van aanslag. 
§ 2. Voorafbetalingen. 
§ 3. Afzonderlijke aanslagen. 

HOOFDSTUK III 
VENNOOTSCHAPSBELASTING 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 

Afdeling 2. - Vaststelling van het 
belastbaar netto-inkomen. 
§ 1. Winsten. 
§ 2. Meerwaarden. 
§ 3. Bedrijfslasten. 
§ 4. Bedrijfsverliezen. 
§ 5. Definitief belaste inkomsten. 

Afdeling 3. - Belastbaar netto-inkomen 
van personenvennootschappen onder
worpen aan vennootschapsbelasting. 

Afdeling 4. - Bijzondere aanslagen. 
§ 1. Inkoop van eigen aandelen. 
§ 2. Meerwaarden. 
§ 3. Fusie, splitsing, opslorping. 
§ 4. Verdeling. 

HOOFDSTUKIV 
BELASTING OP RECHTSPERSONEN 
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HOOFDSTUK V 
NIET-VERBLIJFHOUDERS 

HOOFDSTUK VI 
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKRE

DIET 

effectieve uitoefening van werkelijke en 
vaste functies, in de zin van 
art. 99 W.I.B. 

17 juni 1981 

HOOFDSTUK VII 
AANSLAGPROCEDURE 

1207 

Afdeling 1. - Onroerende voorheffing. Afdeling 1. - Aanslagtermijnen. 

Afdeling 2. - Roerende voorheffing. I Afdel~ng 2. - Belastingaa~gifte.. . 

Afd I. 3 B d · "f h ff" 

1 

Afdelmg 3. - Aanslag en mkoh1ermg. e mg . - e nJ svoor e 1ng. 
Afdeling 4. - Aanslagbiljet. 

Afdeling 4. - AanrekeJ?-ing en terugbe- Afdeling 5. - Wijziging door de admi-
talmg van de voorheffmgen. nistratie van een aangifte. 

Afdeling 5. - Belastingkrediet. Afdeling 6. - Fiscale commissie. 
12. - Personenbelasting - Belasting- Afdeling 7. - Aanslag van ambtswege. 

krediet - Wetboek van de Inkomstenbe
Jastingen, art. 135, tweede lid, 2o -
Personen die werkelijke en vaste func
ties uitoefenen in een vennootschap 
Toekenning van belastingkrediet 
Vereisten. 

Om in aanmerking te komen voor 
belastingkrediet is vereist dat bezoldi
gingen van de personen, waarvan sprake 
is in art. 20, 2, b, W.I.B., hetzij toegekend 
zijn aan personen die niet effectief 
werkelijke en vaste functies uitoefenen 
in een vennootschap, hetzij niet meer 
bedrag n dan de_ emolumenten van de 
ande personen in de vennootschap die 

met zodanige functies zijn belast; 
derhalve niet naar recht verantwoord is 
het arrest van het hof van beroep, dat 
niet onderzoekt of die vereisten vervuld 
zijn en niettemin beslist dat een beheer
der van een vennootschap geen belas
tingkrediet kan genieten tenzij zijn 
bezoldiging a! ten name van de ven
nootschap in de vennootschapsbelasting 
was belast. 

17 juni 1981 1207 

13. - Personenbelasting Bedrijfs-
belasting - Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, art. 20, 2, b - Emolu
menten aan een beheerder toegekend 
ter bezoldiging van werkelijke en vaste 
functies. 

Uit de enkele vaststelling dat een 
vennootschap beslist dat de emolumen
ten van een beheerder werden uitge
keerd als bezoldiging van werkelijke en 
vaste functies, dat die bezoldiging van de 
brutowinst van de vennootschap onder 
de algemene kosten is afgetrokken en 
dat die beheerder de balans van de 
vennootschap heeft goedgekeurd, valt 
niet wettig af te leiden dat . die emolu
menten de bezoldiging zijn voor de 

14. - Aanslag van ambtswege -
Middel dat kritiek oefent op het bedrag 
waarop belasting is geheven - Ontvan
kelijk middel - Voorwaarde. 

Wanneer de belastingplichtige van 
ambtswege is belast, terwijl uit het 
bestreden arrest blijkt dat de belasting
plichtige niet heeft doen gelden dat die 
aanslag willekeurig was en dat hij van 
het bedrag van zijn belastbare inkom
sten het bewijs niet heeft geleverd aan de 
hand van de gegevens die hij voor het 
·hof van beroep had voorgelegd of waar
van het hof van beroep de overlegging 
zou hebben bevolen, zijn, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk de cassatiemid
delen van de eiser, waarbij hij kritiek 
oefent op de vaststellingen van de 
belastbare grondslag door vergelijking 
met soortgelijke belastingplichtigen en 
aan het hof verwijt dat het een stuk uit 
de debatten heeft geweerd, omdat het 
als nieuw was aan te merken en werd 
ingediend buiten de termijn van 
art. 282 W.I.B., waarmee hij wilde bewij
zen dat hij ten gevolge van zijn gezond
heidstoestand niet zo'n aanzienlijke 
inkomsten kon hebben als die waarop de 
belasting ambtshalve was geheven. 

4 september 1980 4 

15. - Aanslag van ambtswege 
Verplichting voor de belastingplichtige 
het bewijs te Jeveren van het juiste 
bedrag van zijn inkomsten - Begrip. 

W anneer de belastingplichtige van 
ambtswege wordt aangeslagen, moet hij 
het bewijs leveren van het juiste bedrag 
van zijn « belastbare inkomsten », t.w. 
het juiste bedrag van de bruto-inkom
sten en ook van de aftrekbare bedrijfs
lasten en -uitgaven; door enkel het 
bewijs te leveren van bepaalde bedrijfs
lasten of -uitgaven Ievert hij niet het 
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bewijs van het juiste bedrag van zijn 
belastbare inkomsten. (Art. 257 W.I.B.) 

5 maart 1981 751 

16. - Aanslag van ambtswege - De 
belastingplichtige heeft het recht te 
bewijzen dat de belastbare grondslag 
willekeurig is vastgesteld - Willekeurige 
aanslag - Begrip. 

De belastingplichtige die regelmatig 
van ambtswege is aangeslagen, heeft het 
recht de aanslag te doen nietig verkla
ren, indien hij bewij st dat de belastbare 
grondslag willekeurig is vastgesteld 
omdat de administratie een rechtsdwa
ling heeft begaan of zich op onjuiste 
feiten heeft gebaseerd of nog uit juiste 
feiten niet te verantwoorden gevolgtrek
kingen heeft afgeleid. (Art. 257 W.I.B.) 

5 maart 1981 751 
Afdeling 8.- Bewijsvoering. 

§ 1. Geschriften. 
§ 2. Vermoedens. 
§ 3. Tekenen of indicien van 

gegoedheid. 
§ 4. Vergelijking met soortgelijke 

belastingplichtigen. 
17.- Aanslagprocedure- Bewijs van 

de inkomsten - Vergelijking met soort
gelijke belastingplichtigen ~ Vergelij
king aileen toegestaan ingeval de belas
tingplichtige geen bewijskrachtige gege
vens tot staving van zijn aangifte heeft 
overgelegd. 

Krachtens art. 248 W.I.B. kan de 
administratie, bij het vaststellen van de 
belastbare grondslag, de vergelijking met 
de normale winsten of baten van ten 
minste drie soortgelijke belastingplichti
gen enkel doen als de belastingplichtige 
geen bewijskrachtige gegevens overlegt; 
om aan te tonen dat de door de belas
tingplichtige overgelegde boekhoudkun
dige stukken niet bewijskrachtig zijn en 
dat derhalve het bedrag van de belast
bare inkomsten mag worden vastgesteld 
door vergelijking met de normale win
sten van soortgelijke belastingplichtigen, 
mag de administratie niet steunen op 
bet resultaat van de vergelijking bedoeld 
in art. 248. 

12 november 1980 284 

18. - Aanslagprocedure - Bewijs van 
de inkomsten - Bewijs dat de overge
legde boekhoudkundige stukken niet 
bewijskrachtig zijn - Bewijs door ver
gelijking met de inkomsten van andere 
belastingplichtigen niet toelaatbaar. 

Krachtens art. 248 W.I.B. kan de 
administratie, bij het vaststellen van de 

belastbare grondslag, de vergelijking met 
de normale winsten of baten van ten 
minste drie soortgelijke belastingplichti
gen enkel doen al de belastingplicbtige 
geen bewijskracbtige gegevens overlegt; 
om aan te tonen dat de door de belas
tingplicbtige overgelegde boekhoudkun
dige stukken niet bewijskracbtig zijn en 
dat derbalve bet bedrag van de belast
bare inkomsten mag worden vastgesteld 
door vergelijking met de normale win
sten van soortgelijke belastingplicbtigen, 
mag de administratie niet steunen op 
bet resultaat van de vergelijking bedoeld 
in art. 248. 

12 november 1980 284 

Afdeling 9. - Sancties : verbogingen, 
administratieve boeten, straffen. 

Afdeling 10. - Bezwaar 

19. - Bezwaar - Bevoegdheid van de 
directeur der belastingen - Grenzen. 

Ingevolge art. 276, tweede lid, W.I.B., 
gew. bij art. 2 wet van 16 maart 1976, 
mag de directeur der belastingen in zijn 
beslissing geen compensatie verwezenlij
ken tussen de bedragen van een recbt
matig bevonden outlasting en van een 
ontoereikendbeid van de aanslag. 

27 november 1980 347 
Afdeling 11. Beslissing van de 

directeur. 
Afdeling 12. - Ontheffing 

HOOFDSTUK VIII 
VOORZIENING VOOR RET HOF VAN 

BEROEP 

HOOFDSTUK IX 
VOORZIENING IN CASSATIE 

20. Voorziening in cassatie 
Betekening van het verzoekschrift 
Middel dat in het verzoekschrift niet 
voorkomt op het ogenblik van de beteke
ning - Middel achteraf bijgevoegd en 
aan de tegenpartij bij ter post aangete
kende brief ter kennis gebracht - Niet 
ontvankelijk middel. 

Ingevolge art. 289 W.I.B. moet bet 
verzoekscbrift tot voorziening in cassatie 
aan de verweerder worden betekend 
v66r de afgifte ervan ter griffie van bet 
hof van beroep; niet ontvankelijk is het 
middel dat niet voorkomt in bet aan de 
verweerder betekende verzoekscbrift en 
dat acbteraf, v66r de afgifte ter griffie, 
eraan is toegevoegd, ook al is van bet 
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bijvoegsel aan de tegenpartij een af
schrift bij ter post aangetekende brief 
gezonden. 

19 februari 1981 703 

HOOFDSTUKX 
RECHTEN EN VOORRECHTEN VAN DE 

SCHATKIST 

21. - Wetboek van de Inkomstenbe
Jastingen, artt. 316, 317 en 318 - Wette
Jijke hypotheek van de Schatkist -
Aanvraag, door de schuldenaar, van een 
gerechtelijk akkoord- Inschrijving van 
de wettelijke hypotheek na het indienen 
van de aanvraag tot gerechtelijk akkoord 
- Gevolg. 

De samenloop welke het indienen van 
een verzoekschrift tot gerechtelijk 
akkoord doet ontstaan onder aile chiro
grafaire schuldeisers van de schuldenaar 
die het akkoord aanvraagt, brengt mee 
dat de schuldeiser, die alsdan over een 
nog niet ingeschreven wettelijke hypo
theek op de onroerende goederen van 
die schuldenaar beschikt, door achteraf 
die hypotheek te Iaten inschrijven, geen 
rechten kan verkrijgen die tegenstelbaar 
zijn aan de andere chirografaire schul
deisers. (Artt. 5 en 11 van de bij 
Regentsbesluit van 25 feb. 1946 gecoordi
neerde wetten op het gerechtelijk 
akkoord; artt. 316, 317, 318 Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen.) 

17 oktober 1980 175 

HOOFDSTUK XI 
KADASTRAALINKOMEN 

HOOFDSTUK XIi 
INTERNATIONALE VERDRAGEN 

HOOFDSTUK XIII 
STELSEL VAN VOOR HET WETBOEK V.D. 

TNKOMSTENBELASTINGEN 

INTERESTEN 
HOOFDSTUK I. - Gerechtelijxe inte

resten 

HOOFDSTUK II. - Moratoire interesten 

HOOFDSTUK I 
GERECHTELIJKE INTERESTEN 

1. - Gerechtelijke interest- Invalidi
teitsuitkeringen waarvan sprake is in de 
wet van 9 aug. 1963 - Verbintenis tot 
betaling van invaliditeitsuitkeringen 
Wettelijke interest verschuldigd. 

De verbintenis tot betaling van invali
diteitsuitkeringen waarvan sprake is in 
de wet van 9 aug. 1963 onderstelt 
noodzakelijk de erkenning van een sub
jectief - zij het een burgerlijk of 
politiek - recht op die uitkering en is 
dus, in de zin van art. 1153 B.W., een 
verbintenis die aileen betrekking heeft 
op het betalen van een bepaalde geld
som, waarvoor, derhalve, in geval van 
vertraging in de uitvoering, de in dat 
artikel bedoelde wettelijke interest ver
schuldigd is. 

25 mei 1981 1107 

HOOFDSTUK II 
MORATOIREINTERESTEN 

2. - Moratoire interesten - Bedrog 
van de schuldenaar - Rentevoet. 

De rechter die vaststelt dat een last
hebber gedurende tien maanden ver
borgen heeft gehouden dat iets de uit
voering van de last belette, met de 
bedoeling bet hem toevertrouwde bedrag 
onder zich te houden, en uit die vaststel
lingen afleidt dat de handelswijze van 
die lasthebber bedrieglijk was, veroor
deelt hem wettig tot betaling van een 
hogere interest dan de wettelijke over 
bet bedrag dat hij als lasthebber aan 
zijn lastgever moet terugbetalen. 
(Art. 1153, derde en vierde lid, B.W.) 

5 februari 1981 629 

INTERNATIONALE VERDRAGEN 
1. Internationale overeenkomst 

betreffende het reiscontract, te Brussel 
gesloten op 23 april 1970 - Contract tot 
reisbemiddeling- Begrip. 

In de zin van de internationale ove
reenkomst betreffende bet reiscontract, 
te Brussel op 23 april 1970 geslo
ten en goedgekeurd bij de wet 
van 30 maart 1973, en krachtens 
art. 1 van die overeenkomst wordt onder 
contract tot reisbemiddeling verstaan 
ieder contract waarbij iemand zich ver
bindt om aan een ander, tegen betaling 
van een prijs, te verstrekken hetzij een 
contract tot reisorganisatie, hetzij een of 
meer afzonderlijke prestaties die eniger
lei reis of verblijf mogelijk maken met 
bet voorbehoud dat niet als dergelijke 
contracten worden beschouwd de 
« interlijnen • of andere soortgelijke 
verrichtingen tussen vervoerders; los 
daarvan staat de vraag of voor de 
exploitatie van een handel in reisbemid
deling al dan niet een vergunning is 
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vereist, welke vraab uitsluitend wordt 
geregeld bij de wet van 21 april 1965 
houdende het statuut van de reisbureaus, 
die de werkzaamheden bepaalt welke niet 
zonder vergunning mogen worden uitge
voerd. 

10 oktober 1980 146 

2. Internationale overeenkomst 
betreffende het reiscontract, te Brussel 
gesloten op 23 april 1970- Reisbemid
delaar - Begrip. 

In de zin van de internationale over
eenkomst betreffende het reiscontract, 
te Brussel op 23 april 1970 gesloten 
en goedgekeurd bij de wet 
van 30 maart 1973, en krachtens 
art. 1 van die overeenkomst wordt onder 
reisbemiddelaar verstaan ieder persoon 
die geregeld de verbintenis aangaat om 
aan een ander, tegen betaling van een 
prijs, te verstrekken hetzij een contract 
tot reisorganisatie, hetzij een of meer 
afzonderlijke prestaties die enigerlei reis 
of verblijf mogelijk maken; los daarvan 
staat de vraag of voor de exploitatie van 
een handel in reisbemiddeling al dan 
niet een vergunning is vereist; die vraag 
wordt uitsluitend geregeld bij de wet van 
21 april 1965 houdende het statuut van 
de reisbureaus, die de werkzaamheden 
bepaalt welke niet zonder vergunning 
mogen worden uitgeoefend. 

10 oktober 1980 146 

3. - Benelux-Overeenkomst betref
fende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motornjtuigen 
Bijlage bij die Overeenkomst - Protocol 
van ondertekening bij die Overeenkomst 

Voor de toepassing van de 
hoofdstukken Ill, IV en V van het 
Verdrag Benelux-Gerechtshof zijn of 
kunnen de bepalingen van die akten 
voor Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregels zijn. 

De bepalingen van de Benelux-Over
eenkomst betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, van de bijlage bij die 
Overeenkomst en het Protocol van 
ondertekening, welke akten te Luxem
burg zijn ondertekend op 24 mei 1966, 
zijn goedgekeurd bij de wet van 19 feb. 
1968 en in werking getteden 
op 1 juni 1976, zijn ingevolge art. 1 van 
het Protocol bij die Overeenkomst, dat te 
Brussel op 26 sept. 1968 ondertekend, bij 
de wet van 2 feb. 1971 goedgekeurd en 
op 1 juli 1976 in werking getreden is, 
zijn voor de toepassing van de 
noofdstukken III, IV en V Verdrag 

Benelux-Gerechtshof aangewezen als 
voor BP.lgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregels, voor 
zover, wat betreft de bepalingen van de 
bijlage, de inhoud ervan is opgenomen 
in de wetgeving van de Staat, waar de 
vraag om uitlegging is gesteld. 

30 oktober 1980 239 

4. - Verdrag betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux
Gerechtshof - WA.M.-verzekering -
Wet van 1 juli 1956, art. 6 - De regel van 
die bepaling is een voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel die als dusdanig is aangewe
zen krach.tens artike11 van dat Verdrag. 

De regel van art. 6 W.A.M.-wet, vol
gens welke de verzekering aan de bena
deelde een eigen recht tegen de verzeke
raar geeft, is sinds 1 juni 1976 een voor 
Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel, die als 
dusdanig is aangewezen, krachtens 
art. 1 van het Verdrag Benelux
Gerechtshof. 

30 oktober 1980 239 

5.- Verdrag betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux
Gerechtshof - W.A.M.-verzekering -
Wet van 1 juli 1956, art. 10, § 3- De regel 
van die bepaling is een voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeenschap
pelijke rechtsregel die als dusdanig is 
aangewezen krachtens art. 1 van dat Ver
drag. 

De regel van art. 10, § 3, W.A.M.-wet, 
volgens welke de verjaring t.o.v. een 
verzekeraar wordt gestuit door iedere 
onderhandeling tussen de verzekeraar 
en de benadeelde, is sinds 1 juli 1976 een 
voor Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel, die als 
dusdanig is aangewezen krachtens 
art. 1 van het Verdrag Benelux
Gerechtshof. 

30 oktober 1980 239 

6.- Verdrag betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux
Gerechtshof, art. 6 - Prejudicieel geschil 
- Vraag om uitlegging van een voor Bel
gie, Luxemburg en Nederland gemeen
schappelijke rechtsregel die als dusdanig 
is aangewezen krachtens art. 1 van dat 
Verdrag- Vraag opgeworpen in een bij 
het Hoi van Cassatie aanhangige zaak -
Het Hoi van Cassatie moet in de regel de 
vraag voorleggen aan het Benelux
Gerechtshof. 
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Wanneer een vraag om uitlegging van 

een voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregel, die 
als dusdanig is aangewezen, krachtens 
art. 1 Verdrag Benelux-Gerechtshof, voor 
het Hof van Cassatie is opgeworpen, 
moet het Hof die vraag in de regel aan 
het Benelux-Gerechtshof voorleggen. 
(Art. 6 Verdrag betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux
Gerechtshof, te Brussel ondertekend op 
31 maart 1965 en goedgekeurd bij de wet 
van 18 juli 1969.) 

30 oktober 1980 239 

7. - Benelux-Overeenkomst betref
fende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen 
Gemeenschappelijke bepalingen bij die 
Overeenkomst, art. 4, § 1, 2o - Draag
wijdte van die bepaling. 

Luidens art. 4, § 1, 2°, van de gemeen
schappelijke bepalingen behorende bij 
de Benelux-Overeenkomst betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverze
kering inzake motorrijtuigen, op 
24 mei 1966 te Luxemburg ondertekend 
en goedgekeurd bij de wet van 
19 feb. 1968, kunnen van het recht 
op uitkering worden uitgesloten de echt
genoot van de personen bedoeld in nr. 1, 
alsmede hun bloed- en aanverwanten in 
de rechte linie, mits dezen bij hen 
inwonen en door hen worden onderhou
den; de dubbele voorwaarde van die 
bepaling heeft enkel betrekking op de 
woorden « hun bloed- en aanverwanten 
in rechte linie , en slaat niet op de 
echtgenoot van degenen die zijn bedoeld 
in nr. 1, van diezelfde paragraaf. 

30 januari 1981 615 

8. - Verdrag dat de Belgen persoon
lijk bindt - Verplichte instemming van 
de Kamers. 

Een verdrag dat de Belgen persoonlijk 
kan binden, heeft eerst gevolg nadat het 
de instemming van de Kamers heeft 
verkregen. 

19 maart 1981 808 

9. - Instemming van de Kamers -
Vorm. 

De bij art. 68, tweede lid, Gw. voorge
schreven instemming van de Kamers 
vereist opdat de handelsverdragen en de 
verdragen die de Staat zouden kunnen 
bezwaren of Belgen persoonlijk kunnen 
binden, in Belgie gevolg hebben kan 
hoewel zij in de regel na het sluit~n va~ 
het verdrag wordt verleend, daaraan 
nochtans voorafgaan; zulks is het geval 
wanneer de wet vaststelt dat een 

bepa,alde materie later door een verdrag 
zal worden geregeld. In dat geval 
behoeft het verdrag in dit opzicht geen 
instemming meer van de Kamers noch 
bekrachtiging bij wet. 

19 maart 1981 808 

10. - Wereldpostconventie - Instem
ming van de Kamers .:.._ Vorm. 

lngevolge art. 18 wet op de postdienst 
van 26 dec. 1956 is de uitvoerende macht 
ontheven van de verplichting de regel 
van art. 39, tweede lid, Wereldpostcon
ventie, luidens welke de vergoeding voor 
het verlies van een aangetekende zen
ding een bedrag is waarvan het maxi
mum voor de buitenlandse dienst forfai
tair . op 25 goudfrank is vastgesteld, 
achteraf voor instemm!ng aan de 
Kamers voor te leggen; art. 18 van 
vorenvermelde wet bepaalt immers dat 
het bestuur verplicht is voor het verlies 
van een aangetekende zending aan de 
afzender een vergoeding te betalen 
waarvan het maximum voor de buiten
landse dienst door een verdrag zal 
worden vastgesteld. 

19 maart 1981 808 

11. - Wereldpostconventie Verlies 
van een aangetekende zending - Aan
sprakelijkheid van het Bestuur der Pos
terijen - Maximum forfaitaire vergoe
ding vastgesteld door de Wereldpostcon
ventie. 

De door het bestuur der posterijen 
verschuldigde vergoeding voor het ver
lies van een aangetekende zending is 
een bedrag waarvan het maximum for
faitair op 25 goudfrank is vastgesteld bij 
art. 39, tweede lid, Wereldpostconventie, 
op 10 juli 1964 te Wenen ondertekend en 
op 4 november 1965 door Belgie be
krachtigd. 

19 maart 1981 808 

12. - Verdrag dat de Belgen persoon
lijk bindt - Verplichte bekendmaking in 
Belgie - Wijze van bekendmaking -
Belgisch Staatsblad. 

Een verdrag dat de Belgen persoonlijk 
kan binden, kan enkel aan hen worden 
tegengeworpen en hen persoonlijk bin
den wanneer het in Belgie is bekendge
maakt; de bekendmaking geschiedt in 
het Belgisch Staatsblad. (Art. 8 wet van 
31 mei 1961.) 

19 maart 1981 808 

13. - Rechtsnorm in een internatio
naal verdrag - Conflict tussen een 
norm van internationaal recht en een 
norm van nationaal recht - Gevolgen. 
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In geval van conflict tussen een bepa

ling van een koninklijk besluit en een 
internationale verdragsregel, die recbt
streekse gevolgen beeft in de interne 
recbtsorde, beeft die regel voorrang. 

6 april 1981 878 

14. - lnternationaal Verdrag (C.MR.) 
betreffende de overeenkomst tot interna
tionaal vervoer van goederen over de 
weg, gesloten te Geneve op 
19 mei 1956 en goedgekeurd bij de wet 
van 4 sept. 1962- Regel van art. 41 -
Draagwijdte. 

Zowel uit de aanbef van bet Verdrag 
betreffende de overeenkomst tot interna
tionaal vervoer van goederen over de 
weg (C.M.R.) afgesloten te Geneve op 
19 mei 1956 en goedgekeurd bij de wet 
van 4 sept. 1962, als uit de bewoordingen 
van zijn art. 41 volgt dat de daarin 
vervatte regel uitsluitend betrekking 
beeft op de bedingen van een overeen
komst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg. 

9 april 1981 912 

INV ALIDITEITSPENSIOEN VOOR 
MIJNWERKERS 

Arbeidsongeschiktheid - Bevoegdheid 
van de arbeidsgerechten. 

Wanneer een gerecbtigde opkomt 
tegen de administratieve beslissing 
waarbij zijn aanvraag om invaliditeits
pensioen voor mijnwerkers wordt afge
wezen omdat bij de bij K.B. van 
19 november 1970 opgelegde voorwaarde 
van arbeidsongescbiktheid niet vervulde, 
mogen de arbeidsgerecbten, die oordelen 
dat bij aan die voorwaarde voldeed op 
de ingangsdatum, tevens vaststellen dat 
de arbeidsongescbiktbeid op een latere 
datum opgebouden beeft te bestaan; 
zodoende beslissen zij niet over niet 
gevorderde zaken. (Artt.· 807, 1138, 2", 
Ger.W. en 32 K.B. van 19 nov. 1970.) 

30 maart 1981 857 

J 

JAARLIJKSE VAKANTIE 
1. - Vakantiegeld - Bedienden 

Veranderlijk loon - Begrip. 
Voor de berekening van bet aan een 

bediende toekomende vakantiegeld kan 
een eindejaarspremie niet worden aan
gemerkt als veranderlijk loon in de zin 

van bet K.B. van 30 maart 1967 om de 
enkele reden dat bet bedrag van de 
premie elk jaar verscbilt. 

22 september 1980 77 

2. - Vakantiegeld - Bedienden 
Loon voor feestdagen - Loon dat ir: 
aanmerking komt vo01· de berekeninf{ 
van het vakantiegeld. 

Loon voor feestdagen komt in aan
merking voor de berekening van het 
vakantiegeld van de bediende wiens 
wedde veranderlijk is. (Art. 39 K.B. 
30 maart 1967.) 

19 januari 1981 534 

JEUGDBESCHERMING 
1. - Jeugdbeschermingswet 8 april 

1965 - Beslissing van de jeugdrecht
bank waarbij t.a.v. een minderjarige een 
maatregel van voorlopige bewaring wordt 
bevolen - Appelrecht van de ouders -
Appeltermijn- Aanvang- Betekening. 

Wanneer een jeugdrechtbank, uit 
spraak doende buiten de tegenwoordig
beid van de ouders van een minderJa
rige, omdat deze niet zijn opgeroepen en 
niet zijn verscbenen, t.a.v. de minderja
rige een maatregel van voorlopige bewa
ring beveelt, kunnen de ouders van de 
minderjarige tegen die beslissing boger 
beroep instellen vanaf de dag waarop de 
bescbikking wordt betekend; uit de 
enkele omstandigbeid dat de ouders van 
de minderjarige kennis bebben gekregen 
van de maatregel t.a.v. de minderjarige, 
kan niet worden afgeleid dat de appel
termijn een aanvang beeft genomen. 
(Artt. 52, 58 en 62 Jeugdbescbermingswet 
8 april 1965; art. 203 Sv. en 
art. 32 Ger.W.) 

24 september 1980 88 

2. - Niet-afgeven van een kind 
Strafwetboek, art. 369bis - Begrip. 

Artikel 369bis Sw. straft de vader of 
de moeder die door een bandeling of 
verzuim tekort komt aan de verplicbting 
bet kind af te geven; aldus de vader of 
de moeder die, nadat zij de bewaring 
over bet kind bij recbterlijke beslissing 
beeft verkregen, beboudens bijzondere 
omstandigbeden, niets doet om die be
slissing door bet kind te doen naleven, 
wat betreft bet aan de andere ouder 
toegekend bezoekrecbt; art. 369bis Sw. is 
niet toepasselijk op de vader of de 
moeder aan wie enkel wordt verweten 
aan bet kind niet bet verlangen te 
bebben ingeprent om voor de andere 
ouder genegenbeid te blijven voelen. 

22 oktober 1980 198 
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3. - Cassatieberoep -Arrest van het 

hoi van beroep, jeugdkamer, inzake 
een procedure bedoeld in titel II, 
hoofdstuk Ill, Jeugdbeschermingswet -
Burgu'iijke rechtsvordering - Cassatie
beroep van de burgerlijke partij -
Termijn van het cassatieberoep - Toe
passing van art. 413 Sv. (Impliciet.) 

14 januari 1981 518 

4. - Jeugdrechtbank - Uitspraak van 
de jeugdrechtbank inzake de procedure 
waarvan sprake is in titel II, 
hoofdstuk Ill, afdeling 2, Jeugdbescher
mingswet - Grondwet, art. 96 - Open
baarheid van de terechtzitting. 

18 februari 1981 693 

5. - Jeugdrechter die de zaak van een 
minderjarige van meer dan zestien en 
minder dan achttien jaar oud uit handen 
heeft gegeven - Voorlopige tenuitvoer
legging bevolen - Onderzoeksrechter, 
onderzoeksgerecht en strafgerecht niet 
bevoegd om uitspraak te doen over de 
wettigheid en de regelmatigheid van de 
beslissing inzake die voorlopige tenuit
voerlegging. 

Wanneer de jeugdrecbter overeen
komstig art. 38 Jeugdbescbermingswet 
de zaak van een minderjarige die op bet 
ogenblik van de feiten meer dan zestien 
en minder dan acbttien jaar oud is, uit 
banden beeft gegeven en bij met toepas
sing van art. 58 van die wet beeft 
bevolen dat zijn beslissing · voorlopig 
wordt ten uitvoer gelegd, zijn de onder
zoeksrecbter, bet onderzoeksgerecbt en 
bet strafgerecbt niet bevoegd om uit
spraak te doen over de wettigbeid of de 
regelmatigbeid van de beslissing van 
de jeugdrecbter inzake de voorlopige 
tenuitvoerlegging. 

13 mei 1981 1052 

6. - Vonnis van de jeugdrechter -
Uit handen geven van de zaak door de 
jeugdrechter - Voorlopige tenuitvoer
legging - Wettigheid - Toezicht -
Bevoegdheid - Jeugdrechter in hager 
beroep en Hoi van Cassatie. 

Wanneer de jeugdrecbter beveelt dat 
bet vonnis, waarbij bij de zaak uit banden 
geeft, voorlopig wordt ten uitvoer gelegd, 
zijn de onderzoeksrecbter, bet onder
zoeksgerecbt en bet strafgerecbt niet 
bevoegd om uitspraak te doen over de 
wettigbeid of de regelmatigbeid van de 
beslissing van de jeugdrecbter inzake de 
voorlopige tenuitvoerlegging, vermits dat 
toezicbt naar gelang van bet aangewende 
recbtsmiddel alleen door de jeugdrecbter 

in boger beroep en door bet Hof mag wor
den uitgeoefend. (Artt. 38 en 58 Jeugdbe
scbermingswet.) 

20 mei 1981 1095 

7. - Vervolgingen voor de correctio
nele rechtbank tegen een minderjarige, 
die op het ogenblik van de feiten meer 
dan 16 jaar en minder dan 18 jaar oud 
was, wegens overtreding van het weg
verkeersreglement - Debatten voor de 
correctionele rechtbank in raadkamer. 

17 juni 1981 1199 

K 

KERKFABRIEK 
1. - Openbare instelling. 
2 maart 1981 733 

2. - Wereldlijk personeel van de 
kerkfabrieken - Bevoegdheid van het 
bij KB. van 4 nov.1974 opgericht Aan
vullend Nationaal Paritair Comite voor 
bedienden niet uitgebreid tot dit perso
neel. 

2 maart 1981 733 

3. - Bevoegdheid de wedden van het 
wereldlijke kerkpersoneel bij verorde
ning vast te stellen - Geen bevoegdheid 
van de minister van Justitie. 

Nocb uit de bepalingen van bet kei
zerlijk decreet van 30 dec. 1809 op de 
kerkfabrieken, nocb uit andere wette
lijke of reglementaire bepalingen blijkt 
dat de minister van Justitie de regle
mentaire bevoegdbeid bezit de wedden 
van bet wereldlijke kerkpersoneel vast 
te stellen. 

2 maart 1981 733 

KOOP 
1. - Verkoop van te bouwen of in 

aanbouw zijnde woningen · Wet 
9 juli 1971 op de woningbouw en de 
verkoop van te bouwen of in aanbouw 
zijnde woningen, art. 10- Draagwijdte 
van die wetsbepaling. 

Art. 10 wet 9 juli 1971 op de woning
bouw en de verkoop van te bouwen of in 
aanbouw zijnde woningen maakt een 
onderscbeid tussen de overeenkomst 
bedoeld in art. 1 van dezelfde wet, bij 
bet sluiten waarvan bet bedrag dat als 
voorscbot of bandgeld wordt betaald, 
niet boger mag zijn dan 5 pet. van de 
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totale prijs van de woning, en het 
verlijden van de authentieke akte, waar
bij de promotor of de aannemer betaling 
mag eisen van een som die, rekening 
houdende met het gestorte voorschot of 
handgeld, zal gelijk zijn aan de prijs van 
de grond of het aandeel dat daarin 
verkocht wordt, verhoogd met de prijs 
van de uitgevoerde werken. 

4 november 1980 247 

2. - Verplichting de verkochte zaak te 
Jeveren - Begrip. 

De verplichting om een verkochte 
zaak te leveren, strekt zich uit tot haar 
toebehoren en tot alles wat voor haar 
blijvend gebruik bestemd is; de vrijwa
ring waarop de eerste koper zich jegens 
de verkoper kan beroepen, is een toebe
horen van de door eerste koper aan de 
tweede koper verkochte zaak en deze 
laatste koper bezit rechtstreeks tegen de 
eerste koper een recht op vrijwaring 
zonder dat het nodig is dat de tweede 
koper de eerste koper aanspreekt, zodat 
deze dan zelf de eerste verkoper bij die 
zaak zou moeten betrekken. (Art. 
1615 B.W.) 

5 december 1980 382 
3. - Verkoopconcessie voor onbe

paalde tijd - Overeenkomst voor onbe
paalde tijd - Begrip. 

In de zin van art. 1 wet 
van 27 juli 1961, gew. bij art. 1 wet 
van 13 april 1971, wordt onder een 
concessie van alleenverkoop voor onbe
paalde tijd verstaan iedere overeenkomst 
krachtens welke een concessiegever aan 
een of meer concessiehouders het recht 
voorbehoudt in eigen naam en voor 
eigen rekening produkten te verkopen 
die hij zelf vervaardigt of verdeelt; de 
concessiegever kan, in een bepaald 
gebied, aan verschillende concessiehou
ders het recht verlenen produkten te 
verkopen die hij zelf vervaardigt of 
verdeelt, onder voorbehoud dat hij in de 
overeenkomst kan bepalen dat hij zelf, 
in dezelfde sector, dezelfde of andere 
produkten mag verkopen dan die waarop 
de verkoopconcessie betrekking heeft; 
met dien verstande dat de aangewezen 
concessiehouders een monopolie behou
den en be-schermd zijn tegen elke 
eventuele mededinging van derden. 

22 januari 1981 557 

4. - Vrijwaring voor uitwinning -
Pacht waarmee een onroerend goed b1}' 
de verkoop ervan aan een derde is 
bezwaard - Last voor de koper. (Art. 
1626 B.W:) 

13 maart 1981 779 

5. - Vrijwaring voor uitwinning -
Verzw1}'ging van een last bij de verkoop 
-Begrip. 

In de regel kan de koper zich over het 
bestaan van een last op het verkochte 
goed enkel beklagen in geval van ver
zwijging van die last; de vergoeding 
blijft verschuldigd ook al had de koper op 
het ogenblik van de verkoop kennis van 
de oorzaak van de uitwinning. (Art. 1626 
B.W.) 

13 maart 1981 779 

6. - Vrijwaring voor uitwinning -
Burgerlijk Wetboek, artt. 1625 tot 1640-
Vrijwaring voortvloeiend uit een over
eenkomst tussen koper en verkoper met 
bedrieglijke miskenning van de rechten 
van een derde - Geen vrijwaring voor 
uitwinning verschuldigd. 

De verkoper is niet verplicht de koper 
met toepassing van art. 1625 e.v. B.W. te 
vrijwaren voor de uitwinning, die voort
vloeit uit een overeenkomst tussen hem 
en de koper, waardoor zij de rechten van 
een derde op bedrieglijke wijze misken-
nen. 

18 juni 1981 1218 

KOOPHANDEL,KOOPMAN 
1. Internationale overeenkomst 

betreffende het reiscontract, te Brussel 
gesloten op 23 april 1970- Contract tot 
reisbemiddeling - Begrip. 

In de zin van de internationale over
eenkomst betreffende het reiscontract, 
te Brussel op 23 april 1970 gesloten 
en goedgekeurd bij de wet 
van 30 maart 1973, en krachtens 
art. 1 van die overeenkomst wordt onder 
contract tot reisbemiddeling verstaan 
ieder contract waarbij iemand zich ver
bindt om aan een ander, tegen betaling 
van een prijs, te verstrekken hetzij een 
contract tot reisorganisatie, hetzij een of 
meer afzonderlijke prestaties die eniger
lei reis of verblijf mogelijk maken met 
het voorbehoud dat niet als dergelijke 
contracten worden beschouwd de 
« interlijnen » of andere soortgelijke 
verrichtingen tussen vervoerders; los 
daarvan staat de vraag of voor de 
exploitatie van een handel in reisbemid
deling al dan niet een vergunning is 
vereist, welke vraag uitsluitend wordt 
geregeld bij de wet van 21 april 1965 hou
dende het statuut van de reisbureaus, die 
de werkzaamheden bepaalt welke riiet 
zonder vergunning mogen worden uitge
oefend. 

10 oktober 1980 146 



-119-

2. lnternationale overeenkomst 
betreffende het reiscontract, te Brussel 
gesloten op 23 april 1970 - Reisbemid
delaar - Begrip. 

In de zin van de internationale over
eenkomst betreffende het reiscontract, 
te Brussel op 23 april 1970 gesloten 
en goedgekeurd bij de wet 
van 30 maart 1973, en krachtens 
art. 1 van die overeenkomst wordt onder 
reisbemiddelaar verstaan ieder persoon 
die geregeld de verbintenis aangaat om 
aan een ander, tegen betaling van een 
prijs, te verstrekken hetzij een contract 
tot reisorganisatie, hetzij een of meer 
afzonderlijke prestaties die enigerlei reis 
of verblijf mogelijk maken; los daarvan 
staat de vraag of voor de exploitatie van 
een handel in reisbemiddeling al dan 
niet een vergunning is vereist; die vraag 
wordt uitsluitend geregeld bij de wet van 
21 april 1965 houdende het statuut van 
de reisbureaus, die de werkzaamheden 
bepaalt welke niet zonder vergunning 
mogen worden uitgeoefend. 

10 oktober 1980 146 

3. Reiscontract Wet van 
21 april 1965 houdende het statuut van 
de reisbureaus - Vergunningsplichtige 
activiteiten - Begrip. 

Krachtens art. 1, § 1, wet van 
21 april 1965 houdende het statuut van 
de reisbureaus mag niemand een winst
gevende werkzaamheid uitoefenen die 
erin bestaat reizen of verblijven tegen 
een vaste som, onder meer logies inbe
grepen, te organiseren en te verkopen, 
ofwel, als tussenpersoon, zodanige reizen 
of verblijven, vervoerbiljetten, logies of 
maaltijdbons te verkopen, als hij het 
niet doet als hoofdbezigheid, blijvend en 
met een vergunning; de rechter die op 
grand van feitelijke gegevens die hij 
vaststelt, oordeelt dat iemand vervoerbil
jetten in eigen naam en voor eigen 
rekening verkoopt, beslist wettig dat die 
persoon die biljetten niet verkoopt als 
reisbemiddelaar, in de zin van vorenver
melde wet. 

10 oktober 1980 146 

4. Reiscontract Wet van 
21 april 1965 houdende het statuut van 
de reisbureaus Bemiddelaar 
Be grip. 

Krachtens art. 1, § 1, wet van 
21 april 1965 houdende het statuut van 
de reisbureaus mag niemand een winst
gevende werkzaamheid uitoefenen die 
erin bestaat reizen of verblijven tegen 
een vaste som, onder meer logies inbe
grepen, te organiseren en te verkopen, 

ofwel, als tussenpersoon, zodanige reizen 
of verblijven, vervoerbiljetten, logies of 
maaltijdbons te verkopen, als hij het 
niet doet als hoofdbezigheid, blijvend en 
met een vergunning; de rechter die op 
grond van feitelijke gegevens die hij 
vaststelt, oordeelt dat iemand vervoerbil
jetten in eigen naam en voor eigen 
rekening verkoopt, beslist wettig dat die 
persoon die biljetten niet verkoopt als 
reisbemiddelaar,in de zin van vorenver
melde wet. 

10 oktober 1980 146 

5.- Onderneming van agentscl1appen 
- Turfkan toor - Be grip. 

Een turfkantoor is aileen dan een 
handelsonderneming, inzonderheid een 
onderneming van agentschappen, in de 
zin van art. 2 Kh., als het tegen betaling 
en met winstoogmerk andermans zaken 
behartigt. 

12 maart 1981 776 

KORT GEDING 
1. - Uitspraak in kort geding van de 

voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg Gerechtelijk Wetboek, 
arl. 584 - Kennisgeving overeenkomstig 
art. 45, § 4, wet van 27 juli 1971 door de 
bevoegde minister aan een vrije univer
sitaire instelling dat haar be.slissing 
onwettig is - Schorsing door de minis
ter van de toekenning van toelagen -
Beroep op de rechtbank- Bevoegdheid 
van die rechtbank en van de voorzitter 
in kort geding. 

Wanneer de bevoegde minister aan · 
een vrije universitaire instelling ervan 
kennis geeft dat een door haar genomen 
beslissing strijdig is met de wetten, 
besluiten of reglementen en wanneer 
binnen dertig dagen geen nieuwe beslis
sing is getroffen die niet onwettig is of 
onregelmatig of die beslissing niet is 
ingetrokken, kan die minister, o.m. de 
toekenning van toelagen aan de betrok
ken instelling schorsen, maar het 
« verhaal » dat die instelling bij de 
rechtbank instelt tegen de getroffen 
maatregel schorst de uitvoering van die 
maatregel tot aan de definitieve uit
spraak van het gerecht; de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg, recht
doende in kort geding, is bevoegd om tot 
aan de definitieve uitspraak op dat 
beroep van het bevoegde gerecht over de 
beweerde onwettigheid te bevelen dat de 
Belgische Staat het ingehouden deel 
betaalt van de toelage waarvan de minis
ter de toekenning heeft geschorst. 

21 mei 1981 1097 
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2.- Vonnissen en arresten- Burger

hike zaken - Uitspraak in kart geding 
van de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg - Gerechtelijk Wetboek, 
art. 584 - Wet op de financiering en de 
controle van de universitaire instellingen 
van 27 juli 1971, art. 45, § 4 - Vrije 
universitaire instelling - Schorsing door 
de bevoegde minister van de toekenning 
van toelagen - Beroep op de rech tbank 
- Bevoegdheid van de voorzitter van de 
rechtbank in eerste aanleg uitspraak 
doende. 

Het « verhaal » bij het bevoegde 
gerecht door een vrije universitaire 
instelling ingesteld tegen de beslissingen 
van de bevoegde minister over beslissin
gen van die instelling, die hij onwettig 
acht, schort o.m. de uitvoering van de 
schorsing van de toekenning van toela
gen op tot aan de uitspraak van het 
gerecht over die beweerde onwettigheid, 
zodat, wanneer zodanig beroep is inge
steld, de rechter in kort geding kan 
bevelen dat de Staat het dee! van de 
toelagen zal betalen die zowel v66r als 
na het instellen van het « verhaal » niet 
zijn uitgekeerd. 

21 mei 1981 1097 

L 

LANDBOUW 

Veldwetboek, art. 35 - Hoogstammige 
bomen - Begrip. 

Niet naar recht verantwoord is het 
vonnis waarin wordt beslist dat de 
bomen langs de scheidingslijn tussen 
twee erven geen hoogstammige bomen 
zijn, enkel op grond dat die bomen 
geen burenhinder veroorzaken. (Art. 
35 Veldw.) 

30 april 1981 990 

LANDLOPERIJ 
1. - Gedingkosten in hager beroep -

Toe te passen regels. 
De regels van het Wetboek van Straf

vordering betreffende het hoger beroep 
zijn toepasselijk op de rechtsmiddelen 
tegen de beslissingen gewezen overeen
komstig artt. 13 en 16 wet tot beteuge
ling van de landloperij en de bedelarij; 
zulks geldt ook voor de regels inzake de 

gedingkosten in hoger beroep. (Impli
ciet.) (Art. 16bis wet tot beteugeling van 
de landloperij en de bedelarij; artt. 
162 en 176 Sv.) 

26 november 1980 335 

2. - Cassatieberoep van een Jandloper 
tegen een vonnis waarbij zijn interne
ring wordt bevolen - Verwerping -
Veroordeling van de eiser in de kosten. 

26 november 1980 335 

3. - Terbeschikkingstelling van de 
regering om in een bedelaarsgesticht te 
worden opgesloten- Voorwaarden. 

De polit.ierechtbank kan een landloper 
niet ter beschikking van de regering 
stellen om gedurende ten minste twee 
jaar en ten hoogste zeven jaar opgeslo
ten te worden, zonder dat zij vaststelt 
dat de omstandigheden van art. 13 wet 
van 27 nov. 1891 tot beteugeling van de 
landloperij en de bedelarij aanwezig 
zijn. 

21 januari 1981 554 

LASTGEVING 
1. - Lasthebber die door hem ontvan

gen geldsommen voor eigen gebruik 
heeft besteed - Interest verschuldigd te 
rekenen van het tijdstip waarop hij van 
die sommen gebruik heeft gemaakt -
Burgerlijk Wetboek, art. 1996 - Bepa
Jing toepasselijk op de rekenplichtige 
tegenover de Staatskas wiens rekenin
gen door het Rekenhof z1jn nagezien en 
waaruit een tekort is gebleken. 

2 oktober 1980 121 

2. - Lasthebber die door hem ontvan
gen geldsommen voor zijn eigen gebruik 
heeft besteed - Interest verschuldigd te 
rekenen van het tijdstip waarop hij van 
die sommen gebruik heeft gemaakt -
Burgerlijk Wetboek, art. 1996 - Ver
duisteringen gepleegd op verschillende 
data :- Omstandigheden van de zaak 
waaruit niet kan worden opgemaakt op 
welke datum iedere geldsom is verduis
terd - Bepaling door de rechter van een 
gemiddelde datum vanaf welke voor 
iedere geldsom interest is verschuldigd 
- Wettigheid - Begrip. 

Wanneer een lasthebber, ten deze een 
rekenplichtige tegenover de Staatskas, 
op verschillende data voor zijn eigen 
gebruik geldsommen heeft besteed die 
hem waren toevertrouwd en uit de 
omstandigheden van de zaak niet kan 
worden opgemaakt op welke dag iedere 
geldsom is verduisterd, bepaalt de rech
ter zonder · schending van artikel 
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1996 B.W. een gemiddelde datum waarop 
die lasthebber alle geldsommen voor zijn 
eigen rekening heeft besteed en vanaf 
welke zowel wegens de verduisteringen 
van v66r als van na die datum, voor ieder 
bedrag interest is verschuldigd. 

2 oktober 1980 121 

3. - Getuigenbewijs - Vermoedens 
-- Bewijs van een lastgeving - Een 
derde kan bewijs leveren door getuigen 
en vermoedens. 

Een derde kan het bewijs van een last
geving leveren door getuigen en vermoe
dens, ook al gaat de zaak de som of de 
waarde van 3.000 frank te hoven. (Artt. 
1341, 1348, 1353 en 1985 B.W.) 

18 december 1980 446 
4. - Interest verschuldigd door de 

Iasthebber - Bedragen door de lastheb
ber voor eigen rekening gebruikt -
Be grip. 

De veroordeling van een lasthebber tot 
betaling van interest op het bedrag dat 
hij aan zijn lastgever moet terugbetalen, 
is naar recht verantwoord, wanneer de 
rechter vaststelt dat de lasthebber gedu
rende tien maanden verborgen heeft 
gehouden dat iets de uitvoering van de 
last belette, met de bedoeling het hem 
toevertrouwde bedrag onder zich te hou
den, en uit die vaststellingen afleidt dat 
de houding van de Jasthebber bedrieglijk 
was. (Art. 1996 B.W.) 

8. - Herroeping van de Jastgeving -
Herroeping kan door vermoedens bewe
zen w01·den. 

Herroeping van een lastgeving kan 
door vermoedens worden bewezen. 

2 april 1981 867 

LEVENSONDERHOUD 
Uitkering van onderhoud na echtschei

ding - Echtscheiding toegestaan o.g.v. 
art. 2J2 B. W - Vaststelling, verminde
ring of opheffing van de uitkering -
Vereisten. 

De uitkering, die de rechtbank aan de 
echtgenoot die de echtscheiding heeft 
verkregen, o.g.v. de artt. 232, eerste lid, 
301, 306, 307bis B.W., kan toekennen op 
de goederen en inkomsten van de echt
genoot tegen wie de echtscheiding is 
uitgesproken, moet zodanig worden vast
gesteld dat zij de eerstbedoelde echtge
noot in staat kan stellen om, rekening 
houdende met zijn inkomsten en moge
lijkheden, in zijn bestaan te voorzien op 
een gelijkwaardige wijze als tijdens het 
samenleven; de vordering tot aanpassing 
of opheffing van de uitkering moet 
worden beoordeeld aan de hand van die 
vereiste. 

12 maart 1981 773 

5 februari 1981 629 LOON (BESCHERMING, GELIJK
HEID) 5. - Uitdrukkelijke Jastgeving -

Be grip. 
Een uitdrukkelijke Jastgeving in de 

zin van art. 1988 B.W. is die welke 
anders dan in algemene verwoordingen 
is gesteld. 

2 april 1981 867 

6. - Bijzondere Jastgeving - Niet 
noodzakelijk een uitdrukkelijke lastge
ving. 

Een lastgeving die enkel betrekking 
heeft op een of meer welbepaalde zaken 
van de lastgever, en dus uiteraard bij
zonder is, mag in algemene bewoordin
gen uitgedrukt worden; een bijzondere 
lastgeving is dus niet noodzakelijk een 
uitdrukkelijke lastgeving. 

2 april 1981 867 

7.- Herroeping van de lastgeving
Stilzwijgende herroeping mogelijk. 

Herroeping van een lastgeving kan 
stilzwijgend geschieden, maar ze moet 
zeker zijn. 

2 april 1981 867 

1. - Overdracht van loon - Verzet 
van de overdrager tegen de uitvoering 
van de overdracht- Overdrager door de 
overnemer opgeroepen voor de vrede
rechter van het kanton van de woon
plaats van de overdrager ten einde de 
loonsoverdracht te horen bekrachtigen 
- Vorm. 

Wanneer bij loonsoverdracht de over
drager verzet doet, moet de overnemer, 
indien hij die loonsoverdracht geldig wil 
doen verklaren, de overdrager voor de 
vrederechter oproepen van het kanton 
van de woonplaats van de overdrager en 
zulks bij een door een gerechtsdeur
waarder toegezonden ter post aangete
kende brief; wettig is dus de akte, zelfs 
in de vorm van een dagvaarding, waarbij 
de overnemer de overdrager voor de 
vrederechter van het kanton van de 
woonplaats van de overdrager heeft 
doen dagvaarden, op voorwaarde dat dat 
stuk aan de overdrager bij aangetekende 
brief aan zijn adres door een gerecht!' 
deurwaarder is toegezonden. (Art. :-. 
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eerste lid, wet 12 april 1965 betreffende 
de bescherming van het loon der werk
nemers.) 

24 oktober 1980 216 

2. - Feestdagen - Uurloon - Bere
kening. 

Uit de artt. 2 en 3 K.B. 18 april 1974, 
genomen ter uitvoering van de Feestda
genwet 1974, blijkt dat, wannee·r een 
werknemer per uur wordt betaald, het 
loon voor de feestdag berekend wordt op 
basis van het aantal arbeidsuren die hij 
op die dag ''ingevolge de overeenkomst 
normaal had moeten presteren, even
tueel verhoogd met het aantal verloren 
overuren zo er normaal overuren moes
ten worden gepresteerd. 

5 november 1980 249 

3. - Aanvulling van pensioen door 
een werkgever aan een bedicnde toege
kend - Geen « loon "· 

Een aanvulling van een pensioen die 
door een werkgever aan een werknemer 
is toegekend, is een aanvulling van de 
door de diverse takken van sociale 
zekerheid toegekende voordelen en 
derhalve geen loon, in de zin van 
art. 2 Wet Bescherming Loon Werkne
mers. 

10 november 1980 280 

4. - Bescherming - Loon voor feest
dagen - Loon in de zin van de Wet 
Bescherming Loon. 

Loon voor feestdagen is loon in de zin 
van art. 2 Wet Bescherming Loon. 

19 januari 1981 534 

5. - Bescherming- Forfaitaire ver
goeding bepaald bij art. Ibis, § 7, wet 
van 10 juni 1952- Loon in de zin van 
art. 2 wet van 12 april1965. 

Wanneer de werknemer in de onder
neming lid is van de ondernemingsraad 
of van het veiligheidscomite is de 
forfaitaire vergoeding, bepaald bij 
art. 7 Gezondheids- en Veiligheidswet, 
aan te merken als loon, in de zin van 
art. 2, eerste lid, 3°, Wet Bescherming 
Loon Werknemers; ingevolge de artt. 19, 
3bis, Hypotheekwet en 545 Faillisse
mentswet is die vergoeding een bevoor
rechte schuldvordering. 

2 maart 1981 735 

M 

MIJNEN, GROEVEN EN GRAVE-
RIJEN 

Schadeloosstelling van de benadeelde 
eigenaar - Voortdurende schade -
Vergoeding gelijk aan de totale waarde 
van het beschadigde goed - Daarbij 
wordt rekening gehouden met de vroe
ger wegens minderwaarde betaalde 
bedragen. 

De concessiehouder van een mijn is 
verplicht de schade die door de exploita
tie van de mijn wordt veroorzaakt, 
volledig te vergoeden, d.w.z. dat de 
benadeelde volledig wordt hersteld in de 
toestand waarin hij zich zou hebben 
bevonden, indien het schadeverwek
kende feit zich niet had voorgedaan. 
Hieruit volgt dat de rechter, wanneer hij 
vaststelt dat de oorzaak van de schade 
voortduurt, een vergoeding kan toeken
nen waardoor de benadeelde eigenaar 
zich met het toegekende bedrag een 
andere woning van dezelfde aard, Jigging 
en ouderdom kan aanschaffen, met dien 
verstande dat, indien er reeds voor 
vroegere schade een bedrag wegens 
minderwaarde is uitgekeerd, daarmee 
rekening moet worden gehouden bij de 
vaststelling van de nog te vergoeden 
waarde. 

13 februari 1981 676 

MINDERJARIGHEID 

Voogdij van de vader en de moeder -
Burgerlijk Wetboek, art. 389, vierde lid 
- « Gevaar dat geldsommen die aan een 
minderjarige toekomen niet in zijn 
belang worden gebruikt " - Bevoegd
heid van de jeugdrechtbank om de 
voorwaarden voor de aanwending van 
die sommen te bepalen - Begrip. 

Ingevolge art. 389, vierde lid, B.W. kan 
de jeugdrechtbank, wanneer kan ge
vreesd worden dat geldsommen die aan 
een minderjarige toekomen niet in zijn 
belang worden gebruikt, op vordering 
van de procureur des Konings de voor
waarden voor de aanwending van die 
sommen vaststellen; die bepaling is van 
preventieve aard en maakt het mogelijk 
de voorwaarden vast te stellen voor de 
aanwending van de sommen die de 
minderjarige moet ontvangen of die 
bestaan op het ogenblik dat de zaak bij 
de rechtbank aanhangig wordt gemaakt; 
zij wijzigt geenszins de regels inzake het 



-123-

einde van bet wettelijk beheer, rekening 
en verantwoording en de aansprakelijk
heid van de vader en de moeder voor bet 
beheer. 

11 december 1980 408 

door woorden of bedreigingen, 
gelang van de omstandigheden. 

3 december 1980 

HOOFDSTUK II 
SOORTEN 

naar 

373 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN Afdeling 1. - Aflopend, voortgezet, 
voortdurend misdrijf. 

Schuldvordering van de dader van het 
feit tegen degene door wie de zaak is 
overhandigd - Sluit niet noodzakelijk 
verduistering of bedrieglijke verspilling 
uit. 

De omstandigheid dat hij, die van 
misbruik van vertrouwen wordt beschul
digd,' een schuldvordering kan doen 
gelden tegen diegene die hem een zaak 
overhandigt onder verplichting ze voor 
een bepaald doel te gebruiken of tegen 
derden, sluit niet noodzakelijk uit dat hij 
die zaak bedrieglijk kan verduisteren of 
verspillen. (Sw., art. 491.) 

21 oktober 1980 188 

MISDRIJF 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen, 

materieel en moreel bestanddeel 

HOOFDSTUK II. - Soorten 
Afdeling 1. - Aflopend, voortgezet, 

voortdurenrl misdrijf. 
Afdeling 2. - Gewoontemisdrijf. 

HOOFDSTUK III. - Toerekenbaarheid 
Afdeling 1.- Natuurlijke personen. 
Afdeling 2. - Rechtspersonen. 

HOOFDSTUK IV. - Gepleegd in het 
buitenland 

HOOFDSTUK V. - liechtvaardiging en 
verschonmg 

Afdeling 1. - Rechtvaardiging. 
Afdeling 2. - Verschoning. 

HOOFDSTUK VI. - Verzachtende en 
verzwarende omstandigheden 

HOOFDSTUK VII. - Paging 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN, MATERIEEL EN 

MOREEL BESTANDDEEL 

1. - Smaad aan een politieagent -
Strafwetboek, art. 276 - Verklaring van 
een particulier als zou hij de burge
meester op de hoogte brengen - Smaad 

Afdeling 2. - Gewoontemisdrij£. 

HOOFDSTUK III 
TOEREKENBAARHEID 

Afdeli:hg 1.- Natuurlijke personen. 

Afdeling 2. - Rechtspersonen. 

2. ...,.... Rechtspersoon - Handelsven
nootschap door wie een misdrijf is 
begaan - Strafrechtelijke verantwoor
delijkheid van degene die voor de ven
nootschap optreedt. 

21 oktober 1980 188 

HOOFDSTUKIV 
GEPLEEGD IN HET BUITENLAND 

HOOFDSTUK V 
RECHTV AARDIGING EN VERSCHONING 

Afdeling 1. - Rechtvaardiging. 

3. - Wettige zelfverdediging - Straf
wetboek, art. 416- Begrip. 

Het arrest dat vaststelt dat de ver
weerder, nadat hij zich schuldig heeft 
gemaakt aan gewelddaden op eiser, door 
een gebaar kon doen geloven dat hij een 
vuurwapen wilde nemen, kan wettig 
eruit afleiden dat die eiser, die de 
verweerder heeft gekwetst doordat hij 
van zijn vuurwapen gebruik heeft 
gemaakt, zich « in de ogenblikkelijke 
noodzaak van wettige verdediging " 
bevond. 

21 mei 1981 1103 
Afdeling 2. - Verschoning. 

HOOFDSTUK VI 
VERZACHTENDE EN VERZWARENDE OM

STANDIGHEDEN 

HOOFDSTUK VII 
POGING 

HOOFDSTUK IX 
ALLER LEI 
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MUNTEN EN BANKBILJETTEN 

Geldsommen moeten in de openbare en 
bestuurlijke akten in franken en centie
men uitgedrukt worden Wet 
van 30 dec. 1885, art. 3 - Wetsbepaling 
niet toepasselijk op het arrest van het 
Rekenhof in zoverre het de rekeningen 
van een rekenplichtige tegenover de 
Staatskas inzake door hem in het bui
tenland en in vreemde munt gedane 
verrichtingen verevent en afsluit. 

Hoewel, krachtens art. 3 wet van 
30 dec. 1885 tot goedkeuring van de 
overeenkomst rakende het muntwezen, 
gesloten te Parijs op 6 nov. 1885, geld
sommen in openbare en bestuurlijke 
akten slechts in franken en centiemen 
mogen uitgedrukt worden, is dat voor
schrift niet van toepassing op het deel 
van een arrest van het Rekenhof dat de 
rekeningen verevent en afsluit die door 
een buiten het Rijk werkzame rekening
plichtige tegenover de Staatskas in een 
vreemde munt zijn opgesteld en waarin 
de door hem in die munt ontvangen en 
uitgegeven bedragen voorkomen. 

2 oktober 1980 121 

N 

NACHTGERUCHT, 
MOER 

NACHTRU-

Herhaling- Strafwetboek, artt. 561, 1°, 
en 562 - Toe te passen straf. 

De artt. 561, 1° en 562 Sw. stellen een 
straf op nachtgerucht of nachtrumoer 
waardoor de rust van de inwoners kan 
worden gestoord, nl. een geldboete van 
10 tot 25 frank, waarbij, in geval van 
herhaling, nog een hoofdgevangenisstraf 
van ten hoogste 9 dagen kan komen. 

27 januari 1981 576 

NATIONALITEIT 
1. - Nationaliteitskeuze - Verklaring 

- Persoonlijk karakter - Minderjari
gen vanaf de Jeeftijd van valle 16 jaar
Vertegenwoordiging uitgesloten. 

Een minderjarige is vanaf de leeftijd 
vdn valle 16 jaar bevoegd om een 
verklaring van nationaliteitskeuze te 
doen met bijstand van de personen wier 
toestemming zij behoeven voor de gel
digheid van het huwelijk; wegens de 

belangrrJkheid van die wilsuiting en de 
noodzaak dat ze bij de belanghebbende 
zelf wordt vastgesteld, is het, bij gebrek 
aan. uitdrukkelijke wettelijke bepaling, 
uitgesloten dat ze door vertegenwoordi
ging kan geschieden. (Artt. 10 en 21 wet
ten op de verwerving, het verlies en de 
herkrijging van de nationaliteit, gecoord. 
op 14 dec. 1932.) 

9 april 1981 916 

2. - Nationaliteitskeuze - Verklaring 
van keuze door de wettelijke vertegen
woordigers van een minderjarige van 
valle 16 jaar oud- Instemming van de 
minderjarige die meerderjarig is gewor
den, voor het hof van beroep - Geen 
rechtsgevolg. 

Aangezien het persoonlijk karakter 
van de nationaliteitskeuze zich verzet 
tegen elke vertegenwoordiging heeft de 
verklaring van nationaliteitskeuze door 
de wettelijke vertegenwoordiger van een 
minderjarige, die valle zestien jaar oud 
is, geen rechtsgevolg, zelfs niet wanneer 
de minderjarige, die meerderjarig is 
geworden wanneer de rechtspleging voor 
het hof van beroep is gebracht, in 
persoon voor dat rechtscollege verschijnt 
en er de in zijn naam gedane verklaring 
van keuze bevestigt. 

9 april 1981 916 

NATUURLIJK KIND 
Erkenning - Betwisting van de erken

ning - Personen die de wet machtigt 
om op te treden - Personen die er 
belang bij hebben - Belang - Begrip. 

De bepaling van art. 339, eerste lid, 
B.W., luidens welke elke erkenning door 
de vader of door de moeder kan worden 
betwist door ieder die daarbij belang 
heeft, is van algemene aard en is o.a. 
van toepassing op ieder die kan doen 
blijken van een moreel belang, b.v. het 
belang dat uitgaat van hun genegenheid 
en toewijding wegens hun bloedverwant
schap. 

18 december 1980 447 

NIEUWE VORDERING 
1.- Burgerlijke zaken- Uitbreiding 

of wijziging van de voor de rechter 
aanhangige vordering - Uitbreiding of 
wijziging gegrond op een feit of een akte 
in de dagvaarding aangevoerd - Begrip. 

Wanneer een bediende twee vennoot
schappen heeft gedagvaard tot betaling 
van vergoedingen wegens bei!indiging 
van de overeenkomsten waardoor hij 
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met die vennootschappen was verbon
den, en hij door een van die vennoot
schappen na dagvaarding is ontsla
gen, kan de rechter, voor wie een nieuwe 
conclusie tot betaling van een opzeg
gingsvergoeding wegens o~to~reiken~e 
opzeggingstermijn aan~ang1g IS, we~t1g 
beslissen dat de meuwe vordermg 
gegrond is op de in de oorspr~!lk~li~ke 
dagvaarding aangevoerde beemd1gmg 
van overeenkomst en derhalve ontvan
kelijk is. (Art. 807 Ger.W.) 

10 november 1980 277 

2. - Burgerlijke zaken - Uitbreiding 
of wijziging van de bij de rechter 
aanhangige vordering - Artt. 807 en 
808 Ger. W: - Bepalingen van toepassing 
op de geschillen over het recht op 
tegemoetkomingen inzake beroepsziek
ten .. 

Het arbeidsgerecht, waarbij een 
beroep aanhangig is tegen een admi
nistratieve beslissing t.a.v. de getroffene 
van een beroepsziekte, moet ingevolge 
de artt. 807 en 808 Ger.W. rekening 
houden met de verergering van de 
arbeidsongeschiktheid van de werkne
mer na die beslissing, die het bedrag 
van de vergoedingen waarop hij recht 
heeft, kan verhogen, al was de oorspron
kelijke vordering, hoewel zij ontvanke
lijk was, niet gegrond; die artikelen van 
het Gerechtelijk Wetboek zijn niet on
verenigbaar .net art. 52 wet betreffende 
de schadeloosstelling voor beroepsziek
ten, waarin enkel de overheid wordt aan
gewezen die over de aanvragen om scha
deloosstelling uitspraak moet doen. 

8 december 1980 383 

3. - BurgerlJjke zaken - Uitbreiding 
of wijziging van de bij de rechter 
aanhangige vordering - Artt. 807 en 
808 Ger. W: - Bepalingen van toepassing 
op de geschillen over het recht op 
tegemoetkoming inzake beroepsziekten. 

Het arbeidsgerecht, waarbij een 
beroep aanhangig is tegen een adminis
tratieve beslissing t.a.v. de getroffene 
van een beroepsziekte, moet ingevolge 
de artt. 807 en 808 Ger.W. rekening 
houden met de verergering van de 
arbeidsongeschiktheid van de werkne
mer na die beslissing, die het bedrag 
van de vergoedingen waarop hij recht 
heeft, kan verhogen, al was de oorspron
kelijke vordering, hoewel zij ontvanke
lijk was, niet gegrond; die artikelen van 
het Gerechtelijk Wetboek zijn niet on
verenigbaar met art. 52 wet betreffende 

de schadeloosstelling voor beroepsziek
ten, waarin enkel de overheid wordt aan
gewezen die over de aanvragen om scha
deloosstelling uitspraak moet doen. 

15 juni 1981 1185 

0 

OMKOPING VAN AMBTENAREN 
Strafwetboek, art. 246 - Misdrijf -

Vereisten. 
Omkoping van ambtenaren vereist dat 

de handeling waarvoor de beklaagde 
giften of geschenken heeft ontvangen, 
tot de werkzaamheden van de ambte
naar behoort; niet naar recht met rede
nen omkleed is derhalve de beslissing 
dat het voldoende is dat de handeling 
met de hoedanigheid van ambtenaar en 
met de daaraan verbonden ambtsplich
ten strijdig is. (Art. 246 Sw.) 

17 maart 1981 786 

ONAANTASTBARE BEOORDE-
LING DOOR DE FEITENRECH
TER 
1. - Strafzaken - Noodzaak of raad

zaamheid van een bijkomende onder
zoeksmaatregel- Onaantastbare beoor
deling. 

Behoudens afwijkende bepaling beoor
deelt de rechter op onaantastbare w.ijze 
de bewijswaarde van de overgelegde 
stukken en het nut van aanvullende 
onderzoeksdaden; uit de enkele omstan
digheid dat de rechter, na verwerping 
van stukken als zijnde onbelangrijk, 
zodanige onderzoeksdaad verworpen 
heeft omdat zij niet noodzakelijk is om 
tot zijn overtuiging te komen, valt geen 
miskenning van het recht van verdedi
ging af te leiden. 

2 september 1980 

2. - Strafzaken Noodzakelijkheid 
of raadzaamheid van een bi}komende 
onderzoeksmaatregel - Onaantastbare 
beoordeling, mits inachtneming van het 
recht van verdediging. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze de noodzakelijkheid of de 
raadzaamheid van een · bijkomende 
onderzoeksmaatregel en miskent het 
recht van verdediging niet als hij het 
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verzoek om een dergelijke maatregel 
afwijst omdat bij die niet nodig acbt om 
tot zijn overtuiging te komen. 

I6 december I980 440 

3. - Burgerlijke zaken - Bewijs -
Begin van bewijs door geschrift -
Waarschijnlijkheid van het beweerde feit 
- Grenzen. 

Hoewel de feitenrecbter op onaantast
bare wijze in feite oordeelt of een hem 
overgelegde akte bet beweerde feit 
waarschijnlijk maakt, dient bet Hof toch 
te toetsen of uit de vaststellingen van de 
recbter blijkt dat die akte een begin van 
bewijs door gescbrift oplevert. (Art. 
I347 B.W.) 

en schendt bet recht van verdediging 
niet als bij bet verzoek om een onder
zoeksmaatregel afwijst omdat bij die 
niet nodig acbt om tot zijn overtuiging 
te komen. 

15 april 1981 946 

9. - Veroordeling met uitstel -
Volledig of gedeeltelijk uitstel- Onaan
tastbare beoordeling - Perken. 

De recbter oordeelt op onaantastbare 
wijze, binnen de perken van de wet, of 
uitstel moet worden verleend voor de 
straf die bij oplegt. 

16 juni 1981 1196 

23 januari I98I 565 ONDERNEMINGSRAAD 
LIGHEIDSCOMITE 4. Strafzaken Burgerlijke 

EN VEl-

rechtsvordering - Verdeling van aan
sprakelijkheid - Onaantastbare beoorde
ling. 

Wanneer de rechter vaststelt dat 
schade is veroorzaakt ten gevolge van 
fouten van de beklaagde en van bet 
slacbtoffer beoordeelt bij op onaantast
bare wijze in feite de ernst van de 
respectieve fouten en op grond daarvan 
ieders aansprakelijkheid voor de veroor
zaakte schade. 

27 januari I98I 570 

5. - Strafzaken - Noodzaak of raad
zaamheid van een daad van onderzoek 

Onaantastbare beoordeling met 
inachtneming van hetrecht van verdedi
ging. 

11 februari I98I 655 

6. - Burgerlijke zaken - Bewijs
waarde van een eenzijdige vaststelling 
door een gerechtsdeurwaarder inzake 
huur van goederen - Onaantastbare 
beoordeling. 

De feitenrecbter beoordeelt op onaan
tastbare wijze de bewijswaarde van een 
proces-verbaal dat een gerecbtsdeur
waarder eenzijdig, op verzoek van een 
der partijen, inzake huur van goederen 
heeft opgemaakt. 

1. - Ontslag van een werknemersaf
gevaardigde om economische of tech
nische redenen - Geen raadpleging van 
het paritair comite - Herplaatsing van 
de werknemer onmogelijk geworden -
Feit zonder invloed op de onwettigheid 
van het ontslag. 

17 november I980 303 

2. - Ontslag van een werknemersaf
gevaardigde - Onwettigheid van het 
ontslag - Recht op een bijzondere 
ontslagvergoeding - Begrip. 

De werknemersafgevaardigde in bet 
veiligbeidscomite, die in strijd met bet 
bepaalde in art. Ibis, § 2, van de 
Gezondheids- en Veiligbeidswet is ont
slagen en niet is berplaatst onder de 
voorwaarden vastgesteld in de §§ 5 en 
7 van hetzelfde artikel, beeft recht op de 
bijzondere ontslagvergoeding bepaald in 
de genoemde § 7, ook al werd zijn 
herplaatsing aangevraagd nadat de 
werkgever failliet was verklaard en zij 
geweigerd werd door de curator van het 
faillissement. 

17 november I980 303 

3. Werknemersafgevaardigde of 
kandidaat bij de verkiezingen - Ontslag 
- Herplaatsing- Beg,rip. 

20 februari I98I 
Aan de verplicbting tot berplaatsing 

7. - Strafzaken Strafvordering -
707 van een ontslagen werknemersafgevaar

digde in een veiligbeidscomite of een 
kandidaat bij de verkiezingen, overeen
komstig art. Ibis, §§ 5 en 7, van de 

Een enkel strafbaar opzet - Onaantast
bare beoordeling. 

898 Gezondbeids- en Veiligbeidswet, is vol-
daan door de werkgever die zicb binnen 

8. - Strafzaken - Noodzaak of wen- de gestelde termijn van 30 dagen na de 
selijkheid van een onderzoeksmaatregel aanvraag onvoorwaardelijk ertoe ver
- Onaantastbare beoordeling. bindt de werknemer onder dezelfde 

De feitenrecbter beoordeelt op onaan- arbeidsvoorwaarden als voorbeen op
tastbare wijze de noodzaak of de wense- nieuw te werk te stellen, ook al neemt 
lijkbeid van een bijkomend onderzoek I de daadwerkelijke tewerkstelling eerst 

8 april 1981 
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na de gestelde termijn een aanvang 
en hebben intussen onderhandelingen 
plaats over de wijze waarop de herplaat
sing zal worden verwezenlijkt. 

I december I980 359 

4. - Ontslag van een werknemersaf
gevaardigde wegens een andere dan een 
dringende reden - Ontslag van al het 
personeel bij stopzetting van de exploi
tatie - Raadpleging van het paritair 
co mite. 

Ook wanneer de werkgever de exploi
tatie van de onderneming volledig stop
zet 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 IO juni 1952.) 

I6 februari I98I 68I 

5. - Werknemer lid van het veilig
heidscomite - Forfaitaire vergoeding 
bepaald bij art. Ibis, § 7, wet van 
10 juni 1952 - Loon in de zin van 
art. 2 wet van 12 april 1965. 

Wanneer de werknemer in de onder
neming lid is van de ondernemingsraad 
of van het veiligheidscomite is de 
forfaitaire vergoeding, bepaald bij 
art. 7 Gezondheids- en Veiligheidswet, 
aan te merken als loon, in de zin van 
art. 2, eerste lid, 3o, Wet Bescherming 
Loon Werknemers; ingevolge de artt. 19, 
3obis, Hypotheekwet en 545 Faillisse
mentswet is die vergoeding een bevoor
rechte schuldvordering. 

2 maart I98I 735 

6. - Afgevaardigde van het personeel 
- Onregelmatig ontslag - Bijzondere 
vergoeding - Bedrag - Begrip. 

De bij de wet vastgestelde bijzondere 
vc.rgoeding om de werknemers, die als 
af.gevaardigden van het personeel lid 
zijn van de ondernemingsraad of van het 
veiligheidscomite, te beschermen tegen 
een onregehnatig ontslag is een mini
mum opzeggingsvergoeding; zij kan dus 
niet samen genoten worden met de 
gemeenrechtelijke opzeggingsvergoe
ding. (Art. 21, § 7, wet van 20 sept. I948; 
art. Ibis, § 7, wet van 10 juni 1952.) 

23 maart 1981 821 

7.- Afgevaardigde van het personeel, 
lid van de genoemde raad en van het 
genoemd comite - Onregelmatig ontslag 
- Weigering tot he1plaatsing - Recht 
op een enkele forfaitaire ontslagvergoe
ding. 

De werknemer die binnen de onderne
ming lid is van de ondernemingsraad en 
van het veiligheidscomite en die onre
gelmatig is ontslagen en wiens herplaat
sing is geweigerd, kan slechts aanspraak 
maken op een enkele forfaitaire vergoe
ding; aangezien de weigering tot her
plaatsing, die aanleiding geeft tot beta
ling van de genoemde vergoeding als 
sanctie voor het onregelmatig ontslag, 
een enkele handeling is, zou het niet 
verantwoord zijn de bevoorrechte werk
nemer de twee forfaitaire vergoedingen 
te Iaten samen genieten. (Art. 21, § 7, 
wet van 20 sept. 1948; art. Ibis, § 7, wet 
van 10 juni 1952.) 

23 maart 1981 821 
8. - Afgevaardigden van het perso

neel - Bescherming - Oogmerk. 
De bescherming die de wet verleent 

aan de werknemers die lid zijn van de 
ondernemingsraad en van het veilig
heidscomite is voor hen geen voorrecht; 
zij wordt hun verleend in het belang van 
de door hen binnen de onderneming 
uitgeoefende functies en om te voorko
men dat de werking van die raad en van 
dat comite wordt belet wanneer de 
werkgever de arbeidsovereenkomst 
wederrechtelijk beeindigt. 

23 maart 1981 821 

9. - Verkiezing van de personeelsaf
gevaardigde - Voorwaarde te vervullen 
op de dag van de verkiezingen -
Gevolg. 

De voorwaarden om, als personeelsaf
gevaardigde, respectievelijk in de onder
nemingsraad en in het comite voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van 
de werkplaats verkozen te worden, moe
ten op de datum van de verkiezing 
vervuld zijn; daaruit volgt dat de 
arbeidsrechtbank, waarbij de voorzie
ning, bepaald bij art. 38 K.B. van 18 okt. 
1978 betreffende de ondernemingsraden 
en de comites voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werkplaatsen 
is ingesteld, niet behoeft na te gaan of 
aan de genoemde voorwaarden reeds 
was voldaan op de datum van de voor
stelling der kandidaten. (Art. 19 wet van 
20 sept. 1948; art. 1, § 4, b bis, wet van 
10 juni 1952.) 

23 maart 1981 823 

10. - Werknemersafgevaardigde of 
kandidaat bij de verkiezingen - Ontslag 
wegens dringende reden - Betaling van 
loon na de kennisneming van de drin-
gende reden Terugvordering 
Be grip. 
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Wanneer het arbeidsgerecht het be

staan van een dringende reden heeft 
aangenomen om het ontslag van een 
werknemersafgevaardigde in de onder
nemingsraad of een kandidaat bij de 
verkiezingen te rechtvaardigen, kan de 
werkgever, die de werknemer niet meer 
tewerkgesteld heeft sedert hij de drin
gende reden kende maar die het loon 
heeft doorbetaald, de terugbetaling van 
dit loon vorderen voor het arbeidsge
recht dat over het bestaan van de 
dringende reden uitspraak doet. 
(Artt. 21, § 2, wet van 20 sept. 1948, gew. 
bij K.B. nr. 4 van 11 okt. 1978, 1235, 
eerste lid, B.W., en 807 Ger.W.) 

1 juni 1981 1128 

ONDERWIJS 
1. - Wet op de financiering en de 

controle van de universitaire instellingen 
van 27 juli 1971, art. 45, § 4 - Vrije 
universitaire instelling - Kennisgeving 
door de bevoegde minister aan die 
instelling dat haar beslissing onwettig is 
- Schorsing van de toekenning van 
toelagen aan de instelling - Beroep op 
de rechtbank - Bevoegdheid van die 
rechtbank en van de voorzitter in knrt 
geding. 

W anneer de bevoegde minister aan 
een vrije universitaire instelling ervan 
kennis geeft dat een door haar genomen 
beslissing strijdig is met de wetten, 
besluiten of reglementen en wanneer 
binnen dertig dagen geen nieuwe beslis
sing is getroffen die niet onwettig is of 
onregelmatig of die beslissing niet is 
ingetrokken, kan die minister, o.m. de 
toekenning van toelagen aan de betrok
ken instelling schorsen, maar het 
« verhaal » dat die instelling bij de 
rechtbank instelt tegen de getroffen 
maatregel schorst de uitvoering van die 
maatregel tot aan de definitieve uit
spraak van het gerecht; de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg, recht
doende in kart geding, is bevoegd om tot 
aan de definitieve uitspraak op dat 
beroep van het bevoegde gerecht over de 
beweerde onwettigbeid te bevelen dat de 
Belgische Staat het ingehouden deel 
betaalt van de toelage waarvan de minis
ter de toekenning heeft geschorst. 

21 mei 1981 1097 

2. - Wet op de financiering en de 
controle van de universitaire instellingen 
van 27 juli 1971, art. 45, § · 4 - Vrije 
universitaire instellmg - Schorsing door 
de bevoegde minister, overeenkomstig 

vorenvermelde wetsbepaling, van de tde
kenning van toelagen - Beroep op de 
rechtbank - Gevolg - Bevoegdheid van 
de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg in kart geding. 

Het « verhaal » bij het bevoegde 
gerecht door een vrije universitaire 
instelling ingesteld tegen de beslissingen 
van de bevoegde minister over beslissin
gen van die instelling, die hij onwettig 
acht, schort o.m. de uitvoering van de 
schorsing van de toekenning van toela
gen op tot aan de uitspraak van het 
gerecht over die beweerde onwettigheid, 
zodat, wanneer zodanig beroep is inge
steld, de rechter in kort geding kan 
bevelen dat de Staat het deel van de 
toelagen zal betalen die zowel v66r als 
na het instellen van het « verhaal » niet 
zijn uitgekeerd. · 

21 mei 1981 1097 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 

1. - In beslag genomen zaken 
Neerlegging ter griffie Vormvoor-
schrift in de regel geen verplichting. 

Behoudens de gevallen van de artt. 
448 Sv. e.v. is noch de procureur des 
Konings, noch de onderzoeksrechter in 
de regel verplicht de in beslag genomen 
zaken ter griffie neer te leggen. 

14 januari 1981 523 

2. - Kamer van inbeschuldigingstel
ling - Arrest dat bet verzet van de 
burgerlijke partij tegen een beschikking 
van buitenvervolgingstelling afwijst -
Veroordeling van de burgerl1jke partij 
tot schadevergoeding - Begrip. 

De burgerlijke partij die in het onge
lijk wordt gesteld in haar verzet tegen 
een beschikking van buitenvervolging
stelling moet door de kamer van inbe
schuldigingstelling - zeUs ambtshalve 
- worden veroordeeld tot schadevergoe
ding jegens de verdachte, om het even of 
het verzet ontvankelijk dan wel onge
grond wordt verklaard o.m. wegens ver
jaring van de strafvordering. (Art. 
136 Sv.) 

7 april 1981 887 

3. II uiszoeking na negen uur 
s avonds en v66r vijf uur s morgens -
Toestemming van degene die het werke
lljke genot heeft van de plaats - Vorm 
van toestemmmg. 

De toestemming toL huiszoE' ·mg na 
negen uur 's avonds en v66r vijf uur 
's morgens of tot huiszoeking buiten die 
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uren zonder rechterlijk bevel mag stil
zwijgend worden gegeven door degene 
die het werkelijke genot heeft van de 
plaats. 

5 mei 1981 1003 

4. - Huiszoeking zonder rechterlijk 
bevel - Toestemming van degene die 
het werkeli;ke genot heeft van de plaats 
- Vorm van toestemming. 

De toestemming tot huiszoeking na 
negen uur 's avonds en v66r vijf uur 
's morgens of tot huiszoeking buiten die 
uren zonder rechterlijk bevel mag stil
zwijgend worden gegeven door degene 
die het werkelijke genot heeft van de 
plaats. 

5 mei 1981 1003 

5. - Huiszoeking na negen uur 
's avonds en v66r vijf uur 's morgens -
Toestemming van degene die het werke
Jijke genot heeft van de plaats -
Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrech ter. 

De rechter oordeelt in feite en 
derhalve op onaantastbare wijze of een 
huiszoeking na negen uur 's avonds en 
v66r vijf uur 's morgens is verricht met 
toestemming van degene die het werke
lijke genot heeft van de plaats. 

5 mei 1981 1003 

ONDERZOEKSGERECHTEN 
1. - Beschikking waarbij een wanbe

drijf wordt gecontraventionaliseerd -
Die zaak kan b1j de correctionele recht
bank niet meer aanhangig worden 
gemaakt zolang de beschikking niet is 
nietig verklaard. 

22 oktober 1980 200 

2. - Kamer van inbeschuldigingstel
ling - Correctionalisering - Contraven
ti?nalisering - Art. 6 wet van 4 okt. 
1867 op de verzachtende omstandighe
den, ve,rvangen bij art. 5 wet van 4 sept. 
1891 - Opheffing van laatstgenoemde 
wet - Gevolgen. 

Ret feit dat de wet van 4 sept. 1891, 
waarvan het art. 5 in de plaats gekomen 
was van art. 6 van de wet van 4 okt. 
1867 op de verzachtende omstandighe
den, opgeheven werd door art. 1, § 1, 49°, 
vervat in de wet van 10 okt. 
1967 houdende het Gerechtelijk Wet
hoek, heeft noch aan de kamer van 
mbeschuldigingstelling, noch aan de. 
raadkamer de bevoegdheid ontnomen 
om, bij aanneming van verzachtende 
omstand1gheden, misdaden in wanbe
drijven of wanbedrijven m misdaden om 

te zetten, maar brengt wei mede dat 
geen eenparigheid van stemmen meer is 
vereist in de door het art. 5 van de wet 
van 4 sept. 1891 bepaalde gevallen. 

7 april 1981 887 

3. - lf.egeling van de procedure -
Taak. 

De onderzoeksgerechten, die uitspraak 
hebben te doen over de regeling van de 
procedure, moeten, na hun bevoegdheid 
te hebben nagegaan en alvorens over te 
gaan tot een onderzoek van de aanwij
zingen van schuld, de ontvankelijkheid 
van de strafvordering onderzoeken. 

7 april 1981 887 

4. - Regeling. van de procedure -
Onderzoek van de ontvankelijkheid van 
de strafvordering - Vaststelling dat de 
strafvordering vervallen is door verja
ring - Gevolg. 

Wanneer een onderzoeksgerecht zich 
dient uit te spreken over de regeling van 
de procedure en vaststelt dat de straf
vordering vervallen is door verjaring 
hoeft het geen uitspraak meer te doen 
over de schuldaanwijzingen. 

7 april 1981 887 

5. - Onderzoeksgerecht dat de ver
dachte, wegens verzachtende omstandig
heden, naar het vonnisgerecht van een 
Jagere graad vei'Wljst - Draagwijdte van 
die beslissing. 

Aangezien de wet van 4 okt. 
1867 de onderzoeksgerechten de ver
zachtende omstandigheden aileen maar 
laat beoordelen met het oog op verwij
zing van de verdachte naar het vonnis
gerecht, volgt hieruit dat, wanneer :~:ij, 
overeenkomstig die wet verwijzing beve
len, zij enkel beslissen dat de door hen 
vastgestelde verzachtende omstandighe
den van zulke aard zijn dat zij de 
verwijzing van de verdachte naar een 
vonnisgerecht van een lagere graad 
verantwoorden, in zoverre het feit van 
de telastlegging een misdaad of een 
wanbedrijf oplevert, maar geenszins be
slissen dat diezelfde verzachtende om
standigheden de toepassing van een ver
minderde straf rechtvaardigen voor aile 
bijkomende telastleggingen die het feit 
zou opleveren en waarvan de samenloop 
met de eerst bedoelde telastlegging door 
het vonnisgerecht zou worden vastge
steld. 

8 april 1981 898 
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ONOPZETIELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN 
ONOPZETIELIJK DODEN 
« Onopzettelijk doden » te wijten aan 

de samenlopende fouten van de be
klaagde en van de getroffene - Vorde
ring van de echtgenote en van de 
dochter van de getroffene tot vergoeding 
van de morele en de materiele schade 
die zij zelf door het ongeval hebben 
geleden - Schadevergoeding van de 
beklaagde in evenredigheid met zijn 
aansprakelijkheid voor het ongeval. 

Wanneer de echtgenote en de afstam
melingen in nederdalende lijn van de 
getroffene van een dodelijk ongeval ten 
gevolge van de samenlopende fouten van 
de beklaagde en van de getroffene 
schadevergoeding vorderen voor de 
morele en de mater1ele schade die zij 
zelf ten gevolge van bet overlijden van 
de getroffene hebben geleden, hebben zij 
enkel recht op een vergoeding in evenre
digheid met bet deel van de aansprake
lijkheid van de beklaagde voor bet 
ongeval. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

6 januari 1981 482 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NU'ITE 
1. - Art. 4, § 1, eerste lid, wet van 

26 juli 1962- Draagwijdte. 
Art. 4, § 1, eerste lid, wet van 26 ju!i 

1962 betreffende de onteigeningen ten 
algemenen nutte en de concessies voor 
de bouw van de autosnelwegen onder
werpt de onteigeningsvergunning aan de 
enkele voorwaarde dat die onteigening 
nodig is voor de aanleg van een auto
snelweg. 

4 december 1980 375 

2. - Onteigening bij hoogdringende 
omstandigheden - Wet betreffende de 
rechtspleging vervat in art. 5 wet van 
26 juli 1962 - Koninklijk besluit dat 
vaststelt dat de onmiddellijke inbezitne
ming van een onroerend goed ten alge
menen nutte onontbeerlijk is - Ver
zoekschrilt van de onteigenende over
heid om de rechterlijke lase van de 
onteigeningsprocedure bij hoogdrin
gende omstandigheden in te Jeiden -
Verzoekschrift ingediend op een tijdstip 
waarop de door het KB. bedoelde hoog
dringendheid niet meer bestaat --' Vor
dering niet toelaatbaar. (Art. 107 Gw.; 
artt. 1 tot 8 wet 26 juli 1962 .betreffende 

de rechtspleging bij hoogdringende om
standigheden inzake onteigening ten 
algemenen nutte en de concessies voor 
de bouw van autosnelwegen.) 

30 april 1981 994 

3. -Art. 4, § 4, wet van 26 juli 1962, 
gew. bij de wet van 7 juli 1978 betref
fende de onteigeningen ten algemenen 
nutte en de concessies voor de bouw van 
autosnelwegen volgens hetwelk de 
waarde der onteigende onroerende goe
deren wordt berekend zonder inachtne
ming van de waardevermeerdering of 
-vermindering die het gevolg is, hetzij 
van het aanleggen van autowegen, hetzij 
van werken die de onteigende heeft 
uitgevoerd na het verstrijken van de 
termijn van een maand, bepaald in 
art. 8 wet van 12 juli 1956 - Toepasse
Jijk op de procedures die nog hangende 
zijn ten tijde van de inwerkingtreding 
van de wet van 7 juli 1978. 

15 mei 1981 1071 

4. - Vergoeding toegekend « ten 
belope van de prijs die de inneming in 
geval van verkoop als bouwgrond kan 
opleveren » - Middel ten betoge dat 
Jandbouwgrond niet kan worden veran
derd in bouwgrond dan krachtens een 
besluit van de bestuursoverheid - Mid
del dat het Hof zou nopen tot het 
onderzoek van feitelijke gegevens -
Niet ontvankelijk middel. 

Wanneer de rechter aan een onteigend 
stuk grond bet kenmerk toekend van 
« grond in een normale uitbreidingszone 
van bet woongebied waarvan bet eigen 
kenmerk bevestigd maar niet geschapen 
werd door bet ontwerp-gewestplan » en 
daarvoor een vergoeding toekent ten 
belope van de prijs die deze inneming in 
geval van verkoop als bouwgrond kan 
opleveren, is niet ontvankelijk bet mid
del ten betoge dat de gronden die bet 
kenmerk van landbouwgronden hebben 
en niet gelegen zijn in een woongebied, 
niet in bouwgronden kunnen worden 
veranderd dan kracbtens een besluit van 
de hestuursoverheid tot wijziging van de 
bestemming, als bet vonnis niet vaststelt 
dat de onteigende g:.:ond bet kenmerk 
heeft van landbouwgrond, zodat dat 
middel bet Hof zou nopen tot bet 
onderzoek van feitelijke gegevens. 

19 juni 1981 1223 

5. - Grondwet, art. 11 - Billijke 
vergoeding aan de onteigende verschul
digd- Begrip. 

Wanneer de rechter, in geval van 
onteigening ten algemenen nutte, voor 
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het verlies van uitbreidingsmogelijkhe
den van de handelszaak aan de ontei
gende een vergoeding toekent voor een 
schade die bij de onteigening niet meer 
kon b.~staan, en een andere vergoeding 
wegens bedrijfsstoornis toewijst, kent hij 
een meer dan billijke vergoeding toe en 
schendt zodoende art. 11 Gw. 

26 juni 1981 1270 

ONTUCHT EN PROSTITUTIE 
1. - Strafwetboek, art. 380bis, 2° -

Houden van een huis van ontucht -
Bestanddelen van het misdrijf - Mis
drijf impliceert niet dat de inrichting 
toegankelijk moet zijn voor het publiek. 

8 april 1981 895 

2. - Strafwetboek, art. 380bis, 2° -
Ontucht - Begrip. 

Het begrip << ontucht » in de zin van 
art. 380bis, 2°, Sw. is ruimer dan het 
begrip « prostitutie »; het beoogt ook 
liederlijke en onzedelijke handelingen 
die met prostitutie niets te maken heb
ben; naar recht verantwoord is dus de 
beslissing dat de door beklaagde geex
ploiteerde inrichting een huis van 
ontucht is, wanneer de rechter vaststelt 
dat die inrichting een drankgelegenheid 
is die ingericht is als rendez-voushuis 
waar de geslachtsdaad gewoonlijk voor 
anderen te kijk wordt gezet. 

8 april 1981 895 

ONTVOERING VAN EEN KIND 

Niet-afgeven van een kind - Strafwet
boek, art. 369bis - Begrip. 

Artikel 369bis Sw. straft de vader of 
de moeder die door een handeling of 
verzuim tekort komt aan de verplichting 
het kind af te geven; aldus de vader of 
de moeder die, nadat zij de bewaring 
over het kind bij rechterlijke beslissing 
heeft verkregen, behoudens bijzondere 
omstandigheden, niets doet om die be
slissing door het kind te doen naleven, 
wat betreft het aan de andere ouder 
toegekend bezoekrecht; art. 369bis Sw. is 
niet toepasselijk op de vader of de 
moeder aan wie enkel wordt verweten 
aan het kind niet het verlangen te 
hebben ingeprent om voor de andere 
ouder genegenheid te blijven voelen. 

0PENBAAR MINISTERIE 
1. - Burgerlijke zaken - Rechtsvor

dering van ambtswege - Voorziening in 
cassatie - Openbare orde - Voorwaar
den voor de ontvankelijkheid - Begrip. 

Het openbaar ministerie is ontvanke
lijk 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 zo b.v. als het hof van beroep 
ingaat op de afstand van een boger 
beroep tegen een vonnis waarbij echt
scheiding wordt toegestaan. (Art. 138, 
lid 2, Ger.W.) (Impliciet.) 

26 september 1980 94 

2. - Burgerlijke zaken Verzet 
teg£Jn het op verzoek van de Staat 
betekende dwangbevel tot betaling van 
het evenredig recht en van de boete die 
zouden verschuldigd zijn wegens de 
verkoop van een onroerend goed -
Vordering inzake belasting - Medede
ling van de vordering aan het openbaar 
ministerie, op straffe van nietigheid, 
vereist. (Art. 764, JOo, Ger. W:) 

28 november 1980 351 

3. - Strafzaken - ZI. V.-wet - Over
treding van artikel 104 van die wet -
Overtreding door een geneesheer -
Straivordering - Openbaar ministerie 
- Bevoegdheid van de leden van het 
arbeidsauditoraat. 

Aangezien de ziekte- en invaliditeits
verzekering een aangelegenheid is die 
tot de bevoegdheid van de arbeidsge
rechten behoort, zoals blijkt uit art. 580, 
1° tot 4°, Ger.W., moet de strafvordering 
wegens een overtreding van art. 104 
Z.I.V.-wet derhalve voor de politierecht
banken en voor de rechtbanken van eer
ste aanleg worden uitgeoefend door de 
!eden van het arbeidsauditoraat, overeen
komstig art. 155 Ger.W., zelfs als de aan
gelegenheid waarop die overtreding 
betrekking heeft, niet als zodanig behoort 
tot de bevoegdheid van de arbeidsgerech
ten. 

20 januari 1981 540 

4. - Strafzaken - Straivordering -
Optreden van het openbaar ministerie 
tijdens de terechtzitting - Begrip. 

Wanneer in correctionele zaken het 
openbaar ministerie in zijn vordering 
omtrent de strafvordering is gehoord, 
behoeft hij geen advies meer te geven 
over diezelfde vordering. 

22 oktober 1980 198 , 13 mei 1981 1054 
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OPENBAREINSTELLING 

Kerkfabriek - Open bare instelling. 
2 maart 1981 733 

OPENBARE ORDE 
1. - Burgerlijke zaken - Contrac

tuele bepalingen waarvan de rechter 
toepassing maakt, bestaanbaar met de 
openbare orde - VaststeJJing daarvan 
enkel vereist als de tegenpartij de vraag 
opwerpt. 

Een wet van nationale openbare orde 
is alleen dan van internationale open
bare orde wanneer de wetgever door de 
bepalingen van die wei een beginsel 
heeft willen vastleggen dat, naar zijn 
oordeel, essentieel is voor de gevestigde 
morele, politieke of economische orde in 
Belgie en dat, om die reden, noodzakelij
kerwijs elke toepassing in Belgie van 
een tegengestelde of verschillende rechts
regel van vreemd recht uitsluit. 

2 april 1981 869 

6. - Internationale openbare orde -
Gevolgen voor de rechter. 

De rechter moet aileen nagaan of 
de mogelijke juridische gevolgen van 
de toepasselijk verklaarde vreemde 
rechtsregel verenigbaar zijn met de 
internationale openbare orde. 

2 april 1981 869 

Hoewel scheidslieden, zoals elke 
andere rechter, geen contractueel beding 
mogen toepassen dat afwijkt van een 
bepaling van openbare orde, zijn zij 
echter niet gehouden uitdrukkelijk vast 
te stellen dat de stelling van de partij 
die zij in het gelijk stellen de openbare 
orde niet schendt, wanneer geen betwis
ting daaromtrent aan hun oordeel wordt 7.- Verzekeringswet van 11 juni 1874, 

art. 22 - Subrogatieregel - Verzekeraar 
9 door wie de schadevergoeding is betaald, 

onderworpen. 
5 september 1980 
2. - Europees Verdrag Rechten van gesubrogeerd in aile rechten van de 

de Mens, art. 6.1 _ Bepaling waarbij verzekerde - Geen bepaling van open
openbaarheid van de terechtzittingen en bare orde of van dwingend recht. 
van de uitspraak van de vonnissen en 19 mei 1981 1087 
arresten wordt voorgeschreven - Bepa-
Jing van openbare orde. 

29 januari 1981 603 

3. - Aquiliaanse aansprakelijkheid -
Burgerlijk Wetboek, artt. 1382 en 1383 -
Bepalingen die de openbare orde niet 
raken. 

10 februari 1981 643 

4. - Arbeidsongeval Verbod tot 
samenvoeging van de volgens het 
gemeen recht toegekende vergoedingen 
en de forfaitaire schadevergoedingen -
Depalingen van openbare orde - Gevol-
gen. · 

De in art. 46, § 2, tweede lid, Arbeids
ongevallenwet vervatte regel, waaruit af 
te leiden valt dat de gemeenrechtelijke 
vergoedingen niet mogen worden 
samengevoegd met de krachtens die wet 
toegekende vergoedingen, is van open
bare orde, zodat de rechter, zelfs ambts
halve, dient na te gaan of de toeken
ning van die vergoeding niet in de weg 
staat aan de toewijzing van een eis tot 
schadevergoeding die een door de ver
zekeraar-arbeidsongevallen schadeloos 
gestelde getroffene voor hem heeft 
ingesteld. 

4 maart 1981 741 

5. - Wettelijke bepaling van nationale 
openbare orde - Bepaling van interna
tionale openbare orde - Onderscheid. 

OPENBARE WERKEN 
Wet 3 jan. 1958 betreffende de cessies 

en inpandgevingen van schuldvorderin
gen op de Belgische Staat uit hoofde van 
werken en Jeveringen - Wet niet toe
passelij'k op werken en levering voor 
andere openbare instellingen dan de 
Staat. 

De wet van 3 jan. 1958 betreffende de 
cessies en inpandgevingen van schuld
vorderingen op de Belgische Staat uit 
hoofde van werken en leveringen is 
enkel toepasselijk op de werken en 
leveringen voor rekening van de Staat· 
de uitvoering van werken voor ander~ 
openbare instellingen, o.m. voor de 
gemeenten en provincien, kan niet wor
den gelijkgesteld met de uitvoering van 
werken voor rekening van de Staat, ook 
niet wanneer die werken werden gesub
sidieerd door de Staat, die uiteindelijk 
de financiele last ervan volledig of 
gedeeltelijk draagt. 

23 april 1981 959 

OPLICHTING 
Bestanddelen Niet naar recht 

verantwoord is het vonnis, waarbij een 
beklaagde wegens oplichting wordt 
veroordeeld zonder dat wordt vastgesteld 
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dat hij heeft gehandeld met het oogmerk 
om zich een zaak toe te eigenen die een 
ander toebehoort. (Art. 496 Sw.} 

7 januari 1981 493 

OUDERLIJKE MACHT 
Bewaring van een kind - Bezoekrecht 

- Niet-afgeven van een kind - Straf
wetboek, art. 369bjs - Begrip. 

Artikel 369bis Sw. straft de vader of 
de moeder die door een handeling of 
verzuim tekort komt aan de verplichting 
het kind af te geven; aldus de vader of 
de moeder' die, nadat zij de bewaring 
over het kind bij rechterlijke beslissing 
heeft verkregen, behoudens bijzondere 
omstandigheden, niets doet om die be
slissing door het kind te doen naleven, 
wat betreft het aan de andere ouder 
toegekend bezoekrecht; art. 369bis Sw. is 
niet toepasselijk op de vader of de 
moeder aan wie enkel wordt verweten 
aan het kind niet het verlangen te 
hebben ingeprent om voor de andere 
ouder genegenheid te blijven voelen. 

22 oktober 1980 198 

OVEREENKOMST 

HOOFDSTUK I. Begrip, vereis-
ten 

Afdeling 1. - Begrip. 
Afdeling 2. - Toestemming. 
Afdeling 3. - Oorzaak. 
Afdeling 4.- Voorwerp. 
Afdeling 5.- Vorm. 

HOOFDSTUK II. Rechten en 
verplichtingen van partijen 

Afdeling 1. - Tussen partijen. 
Afdeling 2. - T.a.v. derden. 

HOOFDSTUK III. - Uitlegging 

HOOFDSTUK IV. Verbindende 
kracht, niet-uitvoering 

HOOFDSTUK V. - Einde 

HOOFDSTUK VI. Internationaal 
recht 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
BEGRIP, VEREISTEN 

Afdeling 1. - Begrip. 
1. - Reiscontract - Internationale 

overeenkomst betreffende het reiscon
tract, te Brussel gesloten op 
23 april 1970 - Contract tot reisbemid
deling - Begrip. 

In de zin van de internationale over
eenkomst betreffende het reiscontract, 
te Brussel op 23 april 1970 geslo
ten en goedgekeurd bij de wet 
van 30 maart 1973, en krachtens 
art. 1 van die overeenkomst wordt onder 
contract tot reisbemiddeling verstaan 
ieder contract waarbij iemand zich ver
bindt om aan een ander, tegen betaling 
van een prijs, te verstrekken hetzij een 
contract tot reisorganisatie, hetzij een of 
meer afzonderlijke prestaties die eniger
lei reis of verblijf mogelijk maken met 
het voorbehoud dat niet als dergelijke 
contracten worden beschouwd de 
« interlijnen >> of andere soortgelijke 
verrichtingen tussen vervoerders; los 
daarvan staat de vraag of voor de 
exploitatie van een handel in reisbemid
deling al dan niet een vergunning is 
vereist, welke vraag uitsluitend wordt 
geregeld bij de wet van 21 april 1965 hou
dende het statuut van de reisbureaus, die 
de werkzaamheden bepaalt welke niet 
zonder vergunning mogen worden uitge
oefend. 

10 oktober 1980 146 

2. - Reiscontract Internationale 
overeenkomst betreffende het reiscon
tract, te Brussel gesloten op 
23 april 1970 - Reisbemiddelaar -
Be grip. 

In de zin van de internationale over
eenkomst betreffende het reiscontract, 
te Brussel op 23 april 1970 geslo
ten en goedgekeurd bij de wet 
van 30 maart 1973, en krachtens 
art. 1 van die overeenkomst wordt onder 
reisbemiddelaar verstaan ieder persoon 
die geregeld de verbintenis aangaat om 
aan een ander, tegen betaling van een 
prijs, te verstrekken hetzij een contract 
tot reisorganisatie, hetzij een of meer 
afzonderlijke prestaties die enigerlei reis 
of verblijf mogelijk maken; los daarvan 
staat de vraag of voor de exploitatie van 
een handel in reisbemiddeling al dan 
niet een vergunning is vereist; die vraag 
wordt uitsluitend geregeld bij de wet van 
21 april 1965 houdende het statuut van 
de reisbureaus, die de werkzaamheden 
bepaalt welke niet zonder vergunning 
mogen worden uitgeoefend. 

10 oktober 1980 146 

3. Reiscontract Wet van 
21 april 1965 houdende het statuut van 
de reisbureaus - Vergunningsplichtige 
activiteiten - Begrip. 

Krachtens art. 1, § 1, wet van 
21 april 1965 houdende het statuut van 

-~ 



-134-
de reisbureaus mag niemand een winst
gevende werkzaamheid uitoefenen die 
erin bestaat reizen of verblijven tegen 
een vaste som, onder meer logies inbe
grepen, te organiseren en te verkopen, 
ofwel, als tussenpersoon, zodanige reizen 
of verblijven, vervoerbiljetten, logies of 
maaltijdbons te verkopen, als hij het 
niet doet als hoofdbezigheid, blijvend en 
met een vergunning; de rechter die op 
grond van feitelijke gegevens die hij 
vaststelt, oordeelt dat iemand vervoerbil
jetten in eigen naam en voor eigen 
rekening verkoopt, beslist wettig dat die 
persoon die biljetten niet verkoopt als 
reisbemiddelaar, in de zin van vorenver
melde wet. 

10 oktober 1980 146 

4. Reiscontract Wet van 
21 april 1965 houdende het statuut van 
de reisbureaus Bemiddelaar 
Be grip. 

Krachtens art. 1, § 1, wet van 
21 april 1965 houdende het statuut van 
de reisbureaus mag niemand een winst
gevende werkzaamheid uitoefenen die 
erin bestaat reizen of verblijven tegen 
een vaste som, onder meer logies inbe
grepen, te organiseren en te verkopen, 
ofwel, als tussenpersoon, zodanige reizen 
of verblijven, vervoerbiljetten, logies of 
maaltijdbons te verkopen, als hij het 
niet doet als hoofdbezigheid, blijvend en 
met een vergunning; de rechter die op 
grond van feitelijke gegevens die hij 
vaststelt, oordeelt dat iemand vervoerbil
jetten in eigen naam en voor eigen 
rekening verkoopt, beslist wettig dat die 
persoon die biljetten niet verkoopt als 
reisbemiddelaar, in de zin van vorenver
melde wet. 

10 oktober 1980 146 

Afdeling 2. - Toestemming. 
Afdeling 3. - Oorzaak. 

5. - Overeenkomst waarvan de oor
zaak gesimuleerd is - Bewijs van de 
werkelijke oorzaak niet geleverd door 
hem die de uitvoering van de overeen
komst vordert - Overeenkomst zonder 
verbindende kracht. 

Wanneer bewezen is dat de oorzaak 
van een overeenkomst gesimuleerd is, 
heeft die overeenkomst geen verbin
dende kracht als de partij die de uitvoe
ring ervan vordert, niet het bewijs Ievert 
van de werkelijke oorzaak. 

16 januari 1981 531 

Afdeling 4. - Voorwerp. 
Afdeling 5. - Vorm. 

HOOFDSTUK II 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN 

PARTIJEN 

Afdeling 1. - Tussen partijen. 
6. - Wederkerig contract - Niet

nakoming van verbintenis door een der 
partijen - Recht van de partij jegens 
wie de verbintenis niet is uitgevoerd om 
de uitvoering ervan te vorderen wanneer 
die mogelijk is, ofwel de ontbinding van 
de overeenkomst te vorderen. 

5 september 1980 12 

7. - Lastgeving- Interest verschul
digd door de Jasthebber - Bedrog van 
de schuldenaar - Begrip. 

De rechter die vaststelt dat een last
hebber gedurende tien maanden ver
borgen heeft gehouden dat iets de uit
voering van de last belette, met de 
bedoeling het hem toevertrouwde bedrag 
onder zich te houden, en uit die vaststel
Jingen afleidt dat de handelswijze van 
die lasthebber bedrieglijk was, veroor
deelt hem wettig tot betaling van een 
hogere interest dan de wettelijke over 
het bedrag dat hij als lasthebber aan 
zijn Jastgever moet terugbetalen. 
(Art. 1153, derde en vierde lid, B.W.) 

5 februari 1981 629 

8. - Verbintenis onder opschortende 
voorwaarde - Rechtstoestand hangende 
de voorwaarde. 

De overeenkomst waarbij een verbin
tenis onder opschortende voorwaarde is 
aangegaan, bestaat hangende de voor
waarde, ook al is de uitvoering van de 
verbintenis geschorst; zij doet derhalve 
rechten en plichten voor partijen ont
staan en de partij die haar verplichtin
gen niet nakomt, kan schadeplichtig 
zijn. (Art. 1181 B.W.) 

5 juni 1981 1157 

9. - Verbintenis onder opschortende 
voorwaarde - Ontbreken van de voor
waarde - Schadevergoeding wegens 
niet-nakomen van de ve1plichtingen 
hangende de voorwaarde. 

Wanneer bij overeenkomst een verbin
tenis onder opschortende voorwaarde is 
aangegaan, kan ook bij ontbreken van 
de voorwaarde het niet-nakomen, han
gende de voorwaarde, van uit de over
eenkomst ontstane verplichtingen aan
Jeiding geven tot schadevergoeding, wan
neer het niet-nakomen oorzaak van de 
schade blijft, hoewel de overeenkomst 
intussen teniet is gegaan. (Art. 
1181 B.W.) 

5 juni 1981 1157 
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10. - Uitvoering - Dwaling bij de 
uitvoering van een overeenkomst -
Gevolg - Vereiste. 

Dwaling in de uitvoering van een 
overeenkomst kan aileen dan schuld 
uitsluiten, als zij onoverkomelijk is. 

17 juni 1981 1201 

Mdeling 2. - T.a.v. derden. 

11.- Burgerlijk Wetboek, art. 1165-
Overeenkomst waardoor een derde niet 
wordt benadeeld - Begrip. 

Een contract van onderverhuring 
waarmee de oorspronkelijke verhuurder 
niets te maken heeft, brengt geen gevolg 
teweeg voor de verbintenissen van de 
oorspronkelijke huurder jegens de 
verhuurder, o.g.v. de oorspronkelijke 
huurovereenkomst. (Art. 1165 B.W.) 

8 januari 1981 499 

HOOFDSTUK III 
UITLEGGING 

12.- Onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter en uitlegging waardoor 
een wetsbepaling wordt geschonden 
zodat deswege toetsing door het Hoi 
mogelijk is - OnderscheM. 

W anneer de rechter de betekenis en 
de draagwijdte van een beding van een 
verzekeringspolis, ook al is die op 
dezelfde wijze gesteld als een wetsbepa
ling, zoals b.v. een artikel van de 
W.A.M.-wet of een gemeenschappelijke 
bepaling behorende bij de Bene
lux-Overeenkomst 1966, zonder enige ver
wijzing naar die bepaling uitlegt, kan hij 
die bepaling daardoor niet geschonden 
hebben; hoewel ;wdanige uitlegging 
onaantastbaar is, voor zover zij de 
bewijskracht niet miskent van de akte 
waarin de overeenkomst is vervat, kan 
zij niettemin eventueel doen uitkomen 
dat die overeenkomst of een der bedin
ge:r;l ervan een wetsbepaling van open
bare orde of enige anderszins dwingende 
bepaling schendt, wat uiteraard voor 
toetsing door het Hof openstaat. 

29 januari 1981 600 

HOOFDSTUK IV 
VERBINDENDE KRACHT, NIET-UITVOE

RING 

13. - Verbindende kracht - Schen
ding van art. 1134 Burgerlijk Wetboek -
Be grip. 

De verbindende kracht van een over
eenkomst wordt niet miskend door de 

rechter die zegt hoe die overeenkomst 
door de partijen is uitgevoerd. (Art. 
1134 B.W.) 

25 september 1980 89 

14. - Rechter die geen rekening 
houdt met de bedrieglijke clausules van 
een overeenkomst - Geen schending 
van art. 1134 B. W. 

23 oktober 1980 202 

15. - Verbindende kracht tussen par
tijen - Rechter die aan een overeen
komst, zoals l1ij ze vaststelt, l1et gevolg 
toekent dat zij tussen partijen heeft -
Geen miskenning van art. 1134 B. W. 

23 oktober 1980 209 
16. - Strafbeding - Bedrag vastge

steld als strafbeding - Arrest waarbij de 
geldigheid van dat beding wordt aange
nomen en op grand damvan schadever
goeding wordt toegekend, maar met 
beperking ervan tot de werkelijk geleden 
schade - Schending van art. 1152 B. W. 

28 november 1980 357 

17.- Niet-uitvoering- Overmacht
Be grip. 

Inzake uitvoering van overeenkomsten 
onderstelt overmacht dat er voor de 
nakoming van de verbintenissen een 
onoverkomelijk beletsel bestaat. (Artt. 
1147 en 1148 B.W.) 

8 januari 1981 499 

18. - Contractuele aansprakelijkheid 
- Fout in de conceptie en de uitvoering 
van het raamwerk en de beglazing -
Schade ten gevolge van die lout -
Herstel in natura of door een gelijk
waardige vergoeding - Begrip. 

Wanneer de rechter vaststelt dat som
mige ruiten van een meer dan twaalf 
jaar oud gebouw onderhevig waren aan 
condensatie, hoewel zulks zich toevallig, 
beperkt en tijdelijk voordeed, zonder 
enige weerslag op de stevigheid en op 
het esthetisch uitzicht van het gebouw 
en dat niet is bewezen dat het gebrek 
van het gebouw financiele gevolgen 
heeft teweeggebracht, beslist hij wettig 
dat de schade moet worden goedge
maakt, niet in natura, door het gebouw 
te doen afbreken en het gebrekkig 
gedeelte weder op te bouwen, maar wel 
door toekenning van schadevergoeding 
naar evenredigheid van de werkelijk 
geleden schade. 

8 januari 1981 502 

19. - Wederkerige overeenkomst -
Niet-uitvoering door een der partijen 
van haar verbintenis - Recht van de 
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partij jegens wie de verbintenis njet is 
uitgevoerd, de andere partij te ndodza
ken de overeenkomst uit te w;ieren, 
wanneer zulks mogelijk is, of ontbinding 
van de overeenkomst te vordereh -
Keus staat aileen aan die partij en niet 
aan de rechter. 

22 mei 1981 1105 

20. - Wederkerige overeenkomst -
Exceptie van niet-uitvoering - Vaststel
ling dooz· de rechter dat een partij niet 
grovelijk is tekort gekomen aan haar 
hoofdverplichtingen - Afwijzing van de 
exceptie naar recht verantwoord -
Begrip. 

De rechter verantwoordt de afwijzing 
van de door een partij in een wederke
rige overeenkomst opgeworpen exceptie 
van niet-uitvoering naar recht, wanneer 
hij vaststelt dat de andere partij · niet 
grovelijk is tekort gekomen aan haar 
hoofdverplichtingen; die regel geldt ook 
wanneer de werknemer zijn verplichtin
gen niet nakomt door, wegens staking, 
de overeengekomen arbeid niet te ver
richten. 

15 juni 1981 1190 

21. - Wederkerige overeenkomst -
Exceptie van niet-uitvoering - Grove 
tekortkoming van een partij aan haar 
verplichtingen- Grove tekortkoming
Onaantastbare beoordeling door de rech
ter. 

Bij de onaantastbare beoordeling of de 
tekortkoming van een partij aan haar 
contractuele verplichtingen een grove 
tekortkoming is, om opwerping door de 
andere partij va:n de exceptie van niet
uitvoering te verantwoorden naar recht, 
houdt de rechter rekening met alle 
feitelijke omstandigheden. 

15 juni 1981 1190 

HOOFDSTUKV 
EINDE 

22. - Eenzijdige beeindiging van een 
overeenkomst - Beslissing van de rech
ter dat die beeindiging wettig is, hoewel 
zij te wijten is aan dwaling vanwege de 
partij die de overeenkomst heeft beein
digd - Geen vaststelling dat die dwaling 
onoverkomelijk was - Onwettige beslis
sing. 

Niet naar recht verantwoord is het 
arrest dat beslist dat een bediende de 
arbeidsovereenkomst v66r het verstrijken 
van de opzeggingstermijn op wettige 
wijze heeft beeindigd, op grond aileen dat 
deze wegens dwaling geen rekening heeft 
gehouden met de schorsing van de opzeg-

gingstermijn ten gevolge van zijn jaar 
lijkse vakantie tijdens die opzeggingster
mijn, en niet vaststelt dat die dwaling 
voor die bediende onoverkomelijk was. 

17 juni 1981 1201 

HOOFDSTUK VI 
INTERNATIONAAL RECHT 

23. Vervoerovereenkomst 
Contractuele aansprakelijkheid 
Beding tot ontheffing van aansprakelijk
heid in strijd met de bepalingen van het 
CMR.-Verdrag - Aansprakeiijkheids
beding niet toepasselijk op een vervoer
overeenkomst waarop dat verdrag be
trekking heeft. 

De internationale wegvervoerder kan 
zich niet beroepen op een beding tot 
ontheffing van aansprakelijkheid dat is 
opgenomen in de « Algemene Voorwaar
den der Expediteurs van Belgie », wan
neer dat beding in strijd is met de 
bepalingen van het C.M.R.-Verdrag 
19 mei 1956, goedgekeurd bij wet van 
4 sept. 1962. 

5 december 1980 380 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

OVERS PEL 

Voorziening tegen het veroorde]end 
arrest binnen de wettelijke termijn -
Overschrijving, tijdens het cassatiege
ding, van het beschikkende gedeelte van 
het vonnis waarbij de echtscheiding 
wordt toegestaan - Veroordeling zonder 
gevolg - Beslissing van het Hot 

Wanneer, inzake overspel, het be
schikkende gedeelte van het vonnis, 
waarbij de echtscheiding tussen de bele
digde echtgenoot en de veroordeelde 
echtgenoot wordt toegestaan, tijdens het 
cassatiegeding in de registers van de 
burgerlijke stand is overgeschreven, zegt 
het Hof, zonder over de tegen het 
veroordelend arrest binnen de wettelijke 
termijn ingestelde voorziening te beslis
sen, voor recht dat dit arrest zonder 
gevolg blijft en beveelt het dat van zijn 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de bestreden beslissing. 
(Art. 390 Sw.; art. 2 wet van 
17 april 1878.) 

24 september 1980 84 

OVERTREDING 
Strafwetboek, art. 552, Jo- Achterlaten 

op de openbare weg van voorwerpen die 
door hun val kunnen schaden - Begrip. 
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Art. 552, 1°, Sw. stelt straf op het 

achterlaten op de openbare weg van 
voorwerpen die door hun val kunnen 
schaden; naar recht verantwoord is de 
beslissing dat die wetsbepaling is over
treden door de beklaagde die een op een 
voet geplaatst bord heeft doen maken en 
is blijven gebruiken, dat door een niet 
uitzonderlijk krachtige wind is omgeval
len en zodoende schade heeft veroor
zaakt. 

18 februari 1981 695 

p 

PARITAIR COMITE 
1. - Personeel van openbare instellin

gen Principieel niet onder de 
bevoegdheid van de paritaire comites, 
opgericht op grand van art. 35 wet van 
5 dec. 1968. 

2 maart 1981 733 

2. - Bevoegdheid van het Aanvullend 
Nationaal Paritair Comite voor bedien
den, opgericht bij KB. van 4 nov. 
1974 - Niet bij gemotiveerd en in 
ministerraad overlegd besluit uitgebreid 
tot het wereldlijke personeel van de 
kerkfabrieken. 

2 maart 1981 733 

POSTERIJEN 
1. - Wereldpostconventie - Jnstem

ming van de Kamers- V01m. 
lngevolge art. 18 wet op de postdienst 

van 26 dec. 1956 is de uitvoerende macht 
ontheven van de verplichting de regel 
van art. 39, tweede lid, Wereldpostcon
ventie, luidens welke de vergoeding voor 
het verlies van een aangetekende zen-, 
ding een bedrag is waarvan het maxi
mum voor de buitenlandse dienst forfai
tair op 25 goudfrank is vastgesteld, 
achteraf voor instemming aan de 
Kamers voor te leggen; art. 18 van 
vorenvermelde wet bepaalt immers dat 
het bestuur verplicht is voor het verlies 
van een aangetekende zending aan de 
afzender een vergoeding te betalen 
waarvan het maximum voor de buiten
landse dienst door een verdrag zal 
worden vastgesteld. 

19 maart 1981 808 

2. - Verlies van een aangetekende 
zending - Aansprakelijkheid van het: 
bestuur der posterijen - Internationale 
dienst - Maximum forfaitaire vergoe
ding vastgesteld door de Wereldpostcon
ventie. 

De door het bestuur der posterijen 
verschuldigde vergoeding voor het ver
lies van een aangetekende zending is 
een bedrag waarvan het maximum for
faitair op 25 goudfrank is vastgesteld bij 
art. 39, tweede lid, Wereldpostconventie, 
op 10 juli 1964 te Wenen ondertekend en 
op 4 november 19ti5 door Belgie be
krachtigd. 

19 maart 1981 808 

3. - Regie der posterijen - Aanspra
kelijkheid ter zake van de haar toever
trouwde diensten - Verlies van een 
aangetekende zen ding - Voorwaarden. 

Buiten de gevallen van de artt. 16 tot 
19 wet van 28 dec. 1956 houdende 
oprichting van de Regie der Posterijen, 
is het Bestuur der Posterijen niet aan
sprakelijk voor de hem opgedragen dien
sten; voor het verlies van een aangete
kende zending is het Bestuur (de regie) 
der Posterijen enkel t.a.v. de afzender 
aansprakelijk, binnen de grenzen die 
door de Koning voor de binnenlandse 
dienst en door het verdrag voor de 
buitenlandse dienst zijn vastgesteld. 
(Artt. 18 en 23 wet van 28 dec. 1956.) 

25 juni 1981 1264 

PREJUDICIEEL GESCHIL 
1. - Wetboek van Strafvordering, 

voorafgaande titel, artt. 17 en 18 -
Boswetboek - Vervolging van een be
klaagde wegens kappen en weghalen 
van bomen - Betwisting door de be
klaagde dat het Bestuur van Waters en 
Bossen enig onroerend zakelijk recht 
heeft op de bossen en wouden waarin die 
overtreding zou zijn gepleegd - Prejudi
cieel geschil over de bevoegdheid van de 
burgerlijke rechter - Begrip. 

Wanneer de beklaagde, die wordt ver
volgd wegens het kappen en weghalen 
van bomen, met overtreding van de artt. 
154 en 160 Boswetboek, zich beroept op 
een eigendomsrecht en betwist dat het 
Bestuur van Waters en Bossen enig 
onroerend zakelijk recht heeft op de 
bossen waarin die overtreding zou zijn 
gepleegd, moet de strafrechter, bij wie 
die prejudiciiHe exceptie aanhangig is, 
die exceptie, hetzij verwerpen als zij 
volgens hem niet gegrond is op een 
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deugdelijk schijnende titel of op welbe
paalde feiten van bezit die elk karakter 
van misdrijf konden ontnemen aan het 
feit waarop de vervolging berustte, hetzij 
aannemen en de partijen naar de bur
gerlijke rechter verwijzen; die rechter 
neemt de verplichting van de artt, 17 en 
18 voorafgaande titel Sv. niet in acht 
wanneer hij de beklaagde van vervolging 
ontslaat, op grond aileen dat in andere 
gevallen betreffende andere partijen 
vonnissen of arresten in burgerlijke 
zaken beslist hebben dat de percelen 
grond waarop de feiten waren gepleegd, 
toebehoren aan de inwoners van de 
betrokken plaatsen of uitsluitend in hun 
eigen belang moeten worden geexploi
teerd. (Artt. 17 en 18 wet van 17 april 
1878.) 

21 januari 1981 549 

2. - Strafzaken - Wet van 7 juli 1978, 
art. 8 - Arrest van een hoi van beroep 
waarin de rechter zich beperkt tot be
vestiging van het vonnis van de qoTJ"ec
tionele rechtbank die het prejudicieel 
geschil aan de arbeidsrechtbank had 
voorgelegd, en tot verwijzing van de 
zaak naar de eerste rechter- Cassatie
beroep tegen dat arrest - Wetboek van 
Strafvordering, art. 416- Niet ontvan
kelijk cassatieberoep. 

Ingevolge art. 416 Sv. staat niet 
onmiddellijk voor cassatieberoep open 
het arrest van een hof van beroep 
waarin de rechter zich beperkt tot ver
wijzing van de zaak naar de eerste 
rechter, na bevestiging van een vonnis 
van de correctionele rechtbank, die 
overeenkomstig art. 8 wet van 7 juli 
1978, d.i. art. 74, tweede lid, Arbeidson
gevallenwet, aan het arbeidsgerecht een 
prejudicieel geschil voorlegt i.v.m. de 
interpretatie van laatstgenoemde wet. 

17 februari 1981 690 

R 

:U,AAD VAN STATE 
1. - Bevoegdheid - Nietigverklaring 

van handelingen van de administratieve 
overheid - Begrip. 

Hoewel de beslissing van het beheers
comite van de Rijksdienst voor Arbeids
voorziening, genomen overeenkomstig 
art. 129, eerste lid, K.B. 20 dec. 1963 en 
betreffende de arbeidsvoorziening en 

werkloosheid, die betrekking heeft op de 
toekenning van werkloosheidsuitkering 
aan de werknemers die aan een werk
staking deelgenomen hebben of inge
volge een uitsluiting (lock-out) werkloos 
zijn of wier werkloosheid het recht
streeks of indirect gevolg van een werk
staking is, kan worden aangemerkt als 
een handeling van een administratieve 
overheid, in de zin van art. 14 van de 
wetten op de Raad van State, gecoordi
neerd op 12 jan. 1973, is de arbeidsrecht
bank, met uitsluiting van de Raad van 
State, bevoegd om kennis te nemen van 
een betwisting betreffende die beslissing 
en die welke, ten gevolge daarvan, is 
genomen door de directeur van een 
gewestelijk bureau van de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening. 

29 januari 1981 582 

2.- Arresten -- Gezag en kracht van 
gewijsde - Begrip. 

De kracht en het gezag van gewijsde 
van een arrest van de Raad van State 
gelden slechts voor hetgeen door dat 
rechtscollege zeker is gewezen; voor 
zover de vernietiging door de Raad van 
State van een ministerieel besluit, waar
bij de afzetting van een rijksambtenaar 
wordt ingetrokken en vervangen door 
een mildere straf, tot gevolg kan hebben 
dat de afzetting geacht wordt niet inge
trokken te zijn, kan de weigering van 
die rijksambtenaar zijn dienst te herne
men, niet als beroepsfout aangemerkt 
worden; daaruit volgt evenwel niet dat 
er evenmin een beroepsfout is wanneer 
die rijksambtenaar blijft weigeren zijn 
dienst te hernemen nadat de afzetting 
achteraf wettig is ingetrokken en de 
wederindienstneming wettig is beslist. 

23 april 1981 961 

3. - Afdeling wetgeving - Dringende 
noodzaak waardoor de ministers ervan 
worden ontslagen sommige voorontwer
pen van wet aan de afdeling wetgeving 
voor te Jeggen - Beoordeling door de 
ministers - Grens. 

Onder voorbehoud van zijn politieke 
verantwoordelijkheid oordeelt de minis
ter over de dringende noodzaak waar
door hij ervan ontslagen wordt het 
b~redeneerd advies van de afdeling wet
geving van de Raad van State in te 
winnen over de voorontwerpen van wet
te:p. of van organieke en reglementaire 
uitvoeringsbesluiten; maar de hoven en 
rechtbanken zijn bevoegd om na te gaan 
of een minister zijn macht niet over
schrijdt of afwendt door het wettelijk 
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begrip " hoogdringendheid >> te misken
nen, wanneer hij zich ervan ontslagen 
acht bet advies van de Raad van State in 
te winnen. (Art. 107 Gw.; art. 3 Wet Raad 
van State.) 

5 mei 1981 999 

4. ·- Koninklijk besluit houdende 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Strafvordering. 
Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde

ring. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

nietigverklaring o.g. v. art. 4 K.B. HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 
van 6 juni 1972, van een beslissing van HOOFDSTUK IX._ Allerlei 
een agglomeratieraad van gemeenten, 
waarbij het bedrag wordt vastgesteld 
van het rustpensioen dat volgens de 
raad aan een beambte van die agglomera
tie ioekwam - Betwisting door die 
agglomeratie van de wettigheid van dat 
koninklijk besluit tot nietigverklaring -
Beroep tot nietigverklaring van dat 
koniriklijk besluit - Bevoegdheid van de 
Raad van State en niet van de Rechter
lijke Macht. 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Wanneer de raad van een agglomera- Afdeling 1. _ Algemene regels. 
tie van gemeenten voor de rechter de 
wettigheid betwist van een koninklijk 
besluit houdende, o.g.v. art. 4 K.B. van 
6 juni 1972 betreffende bet administra
tief toezicht, nietigverklaring van een 
van zijn beslissingen tot vaststelling van 
het rustpensioen dat volgens hem aan 
een van de beambten van de agglomera
tie toekwam, heeft dat geschil niet als 
onderwerp subjectief recht, o.a. een bur
gerlijk recht, van die beambte, die trou
wens niet bij de zaak is betrokken, maar 
enkel bet verkrijgen van een beslissing 
over de wet'.:igheid van de toepassing, 
door die raad en door bet koninklijk 
besluit houdende nietigverklaring, van 
de wettelijke en verordenende bepalin
gen over de rustpensioenen, en zijn de 
rechtscolleges van de Rechterlijke Macht 
overigens niet bevoegd om dat konink
lijk besluit waarvan de wettigheid aldus 
is betwist, te vernietigen; de Raad van 
State is derhalve bevoegd om kennis 
te nemen van een vordering tot nietig
verklaring van dat koninklijk besluit 
wegens, schending van de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormen, overschrijding of afwending van 
macht. (Artt. 92 en 93 Gw.; artt. 14 en 
33 Gecoordineerde Wetten R.v.St.) 

24 juni 1981 124.1 

RECHTBANKEN 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
A.fdeling 1. - Algemene regels. 
Afdeling 2. - Sociale zaken. 

1. - Burgerlijke zaken - Beslissing 
waarbij een niet bij dagvaarding of 
conclusie gevorderde wettelijke rente 
wordt toegekend of waarbij wettelijke 
rente wordt toegekend over een periode 
die voorafgaat aan die waarvoor zij is 
gevorderd - Onwettige beslissing. 
5 september 1980 14 

2. - Burgerlijke zaken - Rechts
macht - Omvang - Betwisting -
Betwisting uitgesloten door de conclusie 
van de partijen- Geen rechtsmacht. 

In burgerlijke zaken kan de rechter 
geen aan de openbare orde vreemde 
betwisting opwerpen waarvan de conclu
sies van de partijen bet bestaan uitslui
ten. (Art. 1138, 2", Ger.W.) 

18 september 1980 67 

3. - Burgerlijke zaken Bevoegd-
heid van het vonnisgerecht - Rechter 
die een deskundige aanstelt met de 
opdracht de voor de oplossing van een 
geschil noodzakelijke materiele en boek
houdkundige gegevens te verzamelen -
Geen overdracht van rechtsmacht. 

De rechter draagt zijn rechtsmacht 
niet over wanneer hij een deskundige 
aanstelt met de opdracht de voor de 
oplossing van een geschil noodzakelijke 
materiele en boekhoudkundige gegevens 
te verzamelen. (Alt. 30 Gw.; artt. 11, 19, 
tweede lid, en 962 Ger.W.) 

25 september 1980 89 

4. - Burgerlijke zaken - Bevoegd
heid van de rechter om ambtshalve de 
door de partijen voorgedragen redenen 
aan te vullen - Grenzen van deze 
bevoegdheid. 
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De rechter kan ambtshalve de door de 

partijen voorgedragen redenen aanvul
len, wanneer hij enkel steunt op regel
matig aan zijn beoordeling overgelegde 
feiten en het voorwerp noch de oorzaak 
van de eis wijzigt. 

16 oktober 1980 174 

5. - Burgerlijke zaken - Rechtsvor
dering - De rechter is niet bevoegd om 
ambtshalve de oorzaak van de vordering 
te wijzigen. 

In burgerlijke zaken kan de rechter 
bij wie een vordering aanhang!g is, niet 
ambtshalve de oorzaak van die vordering 
wijzigen. (Artt. 702 en 807 Ger.W.) 

9 januari 1981 511 

6. - Burgerlijke zaken - Beslissing 
waarbij ontbinding van een wederkerige 
overeenkomst wordt uitgesproken, hoe
wei enkel de uitvoering ervan was 
gevorderd - Onwettige beslissing. 

Onwettig is de beslissing van de 
rechter tot ontbinding van een wederke
rige overeenkomst, wanneer enkel de 
uitvoering ervan was gevorderd. 

22 mei 1981 1105 

Afdeling 2. - Sociale zaken. 

7.- Burgerlijke zaken- Verbod over 
niet gevorderde zaken uitspraak te doen 
- Begl"ip arbeidsgerechten - Invalidi
teitspensioen voor mijnwerkers 
AI·beidsongeschiktheid - Begin van de 
arbeidsongeschiktheid- Geen uitspraak 
over niet gevorderde zaken. 

Wanneer een gerechtigde opkomt 
tegen de administratieve beslissing 
waarbij zijn aanvraag om invaliditeits
pensioen voor mijnwerkers wordt af
gewezen omdat hij de bij K.B. van 
19 november 1970 opgelegde voorwaarde 
van arbeidsongeschiktheid niet vervulde, 
mogen de arbeidsgerechten, die oordelen 
dat hij aan die voorwaarde voldeed op 
de ingangsdatum, tevens vaststellen dat 
de arbeidsongeschiktheid op een latere 
datum opgehouden heeft te bestaan; 
zodoende beslissen zij niet over niet 
gevorderde zaken. (Artt. 807, 1138, 2°, 
Ger.W. en 32 K.B. vc>.n 19 nov. 1970.) 

30 maart 1981 857 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Strafvordering. 

8. - Strafzaken - Beslissing van 
verwijzing naar de correctionele recht
bank - Beslissing die de zaak b1)' die 
rechtbank aanhangig maakt - Dagvaar
ding ten verzoeke van het openbaar 
ministerie - Wettigheid. 

Hoewel de feiten die aanleiding geven 
tot vervolging bij de correctionele recht
bank aanhangig worden gemaakt door 
de beslissing waarbij de raadskamer de 
beklaagde naar de correctionele recht
bank verwijst, is niettemin wettig de 
daaropvolgende dagvaarding waarbij het 
openbaar ministerie o.m. die verdachte 
voor die rechtbank daagt op een datum 
waarop de zaak behandeld zal worden. 

16 september 1980 53 

9. - Strafzaken - Zaak door r;Je 
correctionele rechtbank in behandeling 
genomen en verdaagd naar een bepaalde 
datum - Daaropvolgende · dagvaarding 
ten verzoeke van het openbaar mim'ste
rie voor een vroegere datum dan die 
waarnaar de zaak werd verdaagd -
Wettigheid. 

Wanneer de correctionele rechtbank 
:lie een zaak in behandeling heeft geno
men, de zaak heeft verdaagd naar een 
bepaalde datum, is de dagvaarding, ten 
verzoeke van het openbaar ministerie 
voor verschijning op een vroegere datum 
dan die waarnaar de zaak werd ver-· 
daagd, niettemin strijdig met de bepalin
gen van het Wetboek van Strafvordering. 

16 september 1980 53 

10. - Strafzaken Correctionele 
rechtbank of politierechtbank - De 
rechter is verplicht aan het bij hem 
aanhangige strafbaar feit zijn wettelijke 
omschnjving te geven. 

De politierechtbank of de correctio
nele rechtbank waarbij een strafbaar feit 
aanhangig is, is zowel in eerste aanleg 
als in hoger beroep verplicht hieraan 
zijn wettelijke omschrijving te geven, 
met inachtneming van het recht van 
verdediging. 

17 september 1980 59 

11. - Strafzaken - Strafvordering -
Beklaagde ervan verwittigd dat h1)' zich 
dient te verdedigen tegen een andere 
omschrijving van het feit waarvoor ver
volging is ingesteld - Veroordeling op 
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grohd van de oorspronkelijke omschrij
ving - Geen verplichting de beklaagde 
te V,erwittigen dat hij zich hiertegen te 
• ·erd,edigen heeft. 

30 september 1980 108 

12. - Strafzaken - Bevoegdheid van 
het appelgerecht- Veroordeling van de 
bek~aagde in hager beroep wegens een 
ander misdrijf dan dat waarvoor hij voor 
de eerste rechter was gedagvaard en 
waarvoor hij voor die rechter niet vrij
willlg was verschenen - Onwettige 
verO,ordeling - Verweer van de be
klat:igde in hager beroep tegen het nieu
we 'misdrijf - Omstandigheid niet ter 
zake dienend. 

Ohwettig is de beslissing van de 
app~lrechter die de beklaagde veroor
deelt wegens een ander misdrijf dan dat 
waarvoor hij voor de eerste rechter is 
gedagvaard en waarvoor hij voor de 
eerste rechter niet vrijwillig is versche
nen; die onwettigheid kan niet worden 
gedekt door het verweer dat de be
klaagde in hoger beroep tegen dat nieu
we misdrijf voert. 

12 november 1980 287 

13. - Strafzaken - Appelrechter die 
een ander feit in aanmerking neemt dan 
dat waarvan de eerste rechter kennis 
had genomen - Geen vrijwillige ver
schijning voor de eerste rechter -
Machtsoverschrijding. 

Machtsoverschrijding begaat de appel
rechter wanneer hij ten laste van de 
beklaagde een ander feit in aanmerking 
neemt dan dat waarvan de eerste rech
ter kennis heeft genomen, als de be
klaagde voor de eerste rechter niet ver
klaard heeft dat hij vrijwillig verschijnt 
om ook m.b.t. dat feit te worden berecht. 

12 november 1980 287 

14. - Strafzaken - Strafvordering -
Veroordeling van de beklaagde door de 
rechter in boger beroep wegens een 
ander misdrijf dan dat waarvoor de 
eerste rechter heeft beslist - Vereisten 
voor de wettigheid van de veroordeling. 

De rechter in hoger beroep kan de 
beklaagde niet wettig veroordelen 
wegens een ander misdrijf dan dat 
waarover de eerste rechter heeft beslist, 
tenzij hij vaststelt, enerzijds, dat het 
aldus bewezen verklaarde feit hetzelfde 
is als het feit waarop de vervolging was 
gegrond of dat het daarin begrepen was 
en, anderzijds, dat de beklaagde was 
verwittigd dat de kwalificatie werd 

gewijzigd of dat hij verweer heeft 
gevoerd of heeft kunnen voeren over die 
nieuwe kwalificatie. 

25 n~vember 1980 327 

15. - Strafzaken - Strafvordering en 
burgerlijke rechtsvordering - Strafvor
dering verjaard verklaard - Burgerlijke 
rechtsvordering voor de strafrechter 
ingesteld toen de strafvordering reeds 
verjaard was - Onbevoegdheid van die 
rechter om uitspraak te doen op de 
burgerlijke rechtsvordering. 

23 december 1980 465 

16. - Strafzaken - Verbod voor de 
rechter zijn beslissing te doen steunen 
op zijn persoonlijke wetenschap van de 
feiten- Begrip. 

De, rechter die uitspraak doet op basis 
van de hem regelmatig voorgelegde 
gegevens en op gegevens die hij daaruit 
afleidt, doet zijn beslissing niet onwettig 
steunen op zijn persoonlijke wetenschap 
van de feiten. 

14 januari 1981 523 

17. - Jeugdbescherming - Uitspraak 
van de jeugdrechtbank inzake de proce
dure waarvan sprake is in titel II, 
hoofdstuk Ill, afdeling 2, Jeugdbescher
mingswet - Openbaarheid van de 
terechtzitting - Processtukken waaruit 
niet blijkt dat art. 96 Gw. of 
art. 57 Jeugdbeschermingswet bij het 
C!nd~rzoek van de zaak ter terechtzitting, 
1s m acht genomen - Nietig vonnis. 
{Art. 96 Gw.; art. 62 Jeugdbeschermings
wet.) 

18 februari 1981 693 

18. - Strafzaken - Strafvordering -
Rechter in hager beroep die de be
klaagde veroordeelt wegens een ander 
misdrijf dan dat waarover de eerste 
rechter heeft beslist - Voorwaarden 
voor de wettigheid van de veroordeling. 

De rechter in hoger beroep kan niet 
wettig de beklaagde veroordelen wegens 
een ander misdrijf dan dat waarover de 
eerste rechter heeft beslist, zonder vast 
te stellen dat het alzo in aanmerking 
genomen feit hetzelfde is als datgene 
waarop de vervolging was gegrond, of 
vervat was in het feit dat hieraan ten 
grondslag lag, en dat de beklaagde van 
de wijziging in de kwalificatie werd 
verwittigd of in de gelegenheid werd 
gesteld zich op de aldus anders omschrE'
ven telastlegging te verdedigen of zich 
erop verdedigd heeft. 

12 mei 1981 104 
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Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde
ring. 
19. Strafzaken Burgerlijke 

rechtsvordering - Vervolging van de 
beklaagde wegens opzettelijk toebrengen 
van slagen of verwondingen met verzwa
rende omstandigheid - Veroordelende 
beslissing met uitsluiting van. de verzwa
rende omstandigheid - Afwijzing van de 
burgerlijke rechtsvordering op grand van 
die beslissing 1 Verwittiging van de bur
gerlijke partij dat de omschrijving is ver
anderd, niet vereist. 

18 november 1980 307 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUKIX 
ALLERLEI 

20. - Uitspraak van de rechter 
gegrond op een vreemde wetsbepaling -
De rechter dient rekening te houden met 
de uitlegging van die wetsbepaling in 
hetland van oorsprong. 

Hoewel art. 1645 van het Belgisch 
Burgerlijk Wetboek en art. 1645 van het 
Frans Burgerlijk Wetboek in dezelfde 
bewoordingen zijn gesteld en hun oor
sprong gemeenschappelijk is, vormen 
zij niet Ianger een zelfde wet en woor
den zij niet op dezelfde wijze uitgelegd; 
volgens die bepaling van de Franse wet 
en de uitlegging ervan in Frankrijk, 
waarmee de rechter rekening diende te 
houden, wordt onweerlegbaar vermoed 
dat de beroepsverkoper het gebruik van 
de door hem geleverde zaak kende. 

9 oktober 1980 142 

RECHTEN VAN DE MENS 
1. - Europees Verdrag Rechten van 

de Mens, art. 14- Begrip. 

2. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6, lid 1 - Bepaling niet 
lf!epassel!Jk op de rechten en verplich
tingen dw hun oorsprong vinden in het 
publiek recht. 

De bepalingen van art. 6, lid 1, Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens 
betreffende de openbaarheid van de 
behandeling en van de uitspraak van het 
vonnis zijn enkel van toepassing inzake 
• betwistingen over de burgerlijke rech
ten en verplichtingeh • of inzake uit
spraken over de « gegrondheid van een 
tegen een persoon ing~stelde strafvervol
ging »; zij zijn dus njet van toepassing 
op de rechten en verplichtingen die 
voortvloeien uit publiekrechtelijke 
rechtsverhoudingen. 

2 oktober 1980 118 

3, - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6, lid 1- Openbaarheid -
Nazien en verevenen door het Rekenhof 
van rekeningen van de rekenplichtigen 
tegenover de Staatskas - Bepalingen 
niet toepasselijk. 

2 oktober 1980 118 

4. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6, lid 1 - Eerlijk proces -
Be grip. 

Wanneer een deskundigenonderzoek 
niet is geschied · o\rereenkomstig de 
regels van het Ger.W. die het tegenspre
kelijk karakter ervan waarborgen, kan 
daaruit niet worden afgeleid dat de zaak 
niet eerlijk is behandeld, in de zin van 
art. 6, lid 1, Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, als de partijen, voor de 
feitenrechter, de regelmatigheid van het 
deskundigenonderzoek en de vaststellin
gen alsmede dat besluit van de deskun
dige hebben kunnen betwisten. (Art. 6, 
lid 1, Europees Verdrag Rechten van de 
Mens.). 

16 december 1980 440 

5. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Openbaarheid van de debat
ten voorgeschreven bij art. 6.1 Niet 
toepasselijk op tuchtprocedures. 

29 januari 1981 603 

6. - Art. 6.3, b, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens - Bepaling niet 
toepasselijk op de rechtspleging inzake 
voorlopige hechtenis. 

24 maart 1981 829 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
arrest vermeldt dat de beklaagde mis
bruik heeft gemaakt van de gastvrijheid 
van de Belgische overheid kan niet 
worden afgeleid dat de rechter 
art. 14 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens heeft geschonden, volgens welk 
artikel het genot van de rechten en 
vrijheden, welke in dit Verdrag zijn 
vermeld, verzekerd is zonder enig 
on~erscheid, op welke grond ook, zoals 
natwnale afkomst. 

7.- Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, art. 6.3, lett. d - Draag-

62 wijdte van die bepaling. 17 september 1980 
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De artt. 6.1 en 6.3, letter d, Europees 
Verdrag Rechten van de Mens kennen 
aan de beklaagde het recht toe op een 
eerlijke en openbare behandeling van 
zijn zaak, alsmede het recht om getuigen 
op te roepen en ze onder dezelfde 
voorwaarden te doen ondervragen als de 
getuigen a charge, maar beletten niet 
dat de rechter op onaantastbare wijze in 
feite oordeelt of een bijkomende onder
zoeksmaatregel noodzakelijk is, of een 
getuige zowel a decharge als a charge 
nog moet worden gehoord om tot zijn, 
overtuiging te komen. 

15 april 1981 946 

8. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, art. 5.3 -
Recht van een ieder binnen een rede
lijke termijn berecht te worden of han
gende bet proces in vrijheid te worden 
gesteld - Begrip. 

Luidens art. 5.3 Verdrag Rechten van 
de Mens heeft ieder die gearresteerd is 
of gevangen wordt gehouden het recht 
onder de voorwaarden van lid 1, c, van 
dat artikel binnen een redelijke termijn 
berecht te worden of hangende het 
proces in vrijheid te worden gesteld; die 
bepaling schrijft voor dat de verdachte 
in vrijheid moet worden gesteld, zodra 
de handhaving van de hechtenis niet 
Ianger redelijk is en de vraag of de 
handhaving van de hechtenis a! dan niet 
redelijk is, moet niet in het algemeen, 
doch in het licht van de gegevens van 
elke zaak afzonderlijk worden beoor7 
deeld. 

15 april 1981 948 

9. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
F•1ndamentele Vrijheden, art. 5.3 -
Recht van een ieder binnen een rede
Jijke termijn berecht te worden of han
gende het proces in vrijheid te worden 
gesteld - Arrest waarin wordt beslist 
dat de hechtenis wordt gehandhaafd 
zonder dat wordt vastgesteld dat de 
vertraging waarmee de deskundige zijn 
verslag heeft ingediend, verantwoord is 
~ Schending van die verdragsbepaling. 

Art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens wordt geschonden door het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat oordeelt dat de psychia
trisch deskundige meer haast had kun
nen maken met zijn opdracht en toch 
beslist dat de voorlopige hechtenis van 
de verdachte wordt gehandhaafd, zonder 

vast te stellen dat de vertraging waar
mee die deskundige zijn verslag heeft 
ingediend, verantwoord is. 

15 april 1981 948 

10. - Vrederechter uitspraak doende 
in het kader van een onteigening ten 
algemenen nutte - Vrederechter als 
rechterlijke instantie, in de zin van 
art. 6.1 van het Europees Verdrag Rech
ten van de Mens. 

De vrederechter die uitspraak doet 
inzake onteigening ten algemenen nutte, 
met toepassing van de bepalingen vervat 
in art. 5 wet van 26 juli 1962, vormt een 
rechterlijke instantie, in de zin van 
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens. 

23 april 1981 954 

11. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6, lid 2 - Vermoeden van 
onschuld - Bepaling zonder verband 
met de vraag of een cassatiemiddel al 
dan niet ontvankelijk is. 

19 mei 1981 1090 

12. - Strafzaken - Beslissing van het 
hoi van beroep over de grand van de 
zaak na nietigverklaring van het beroe
pen vonnis wegens onregelmatigheid van 
een daad van onderzoek - Beslissing 
van het hoi van beroep dat met die daad 
geen rekening mag worden gehouden -
Daad van onderzoek niet onregelmatig 
- Daad van onderzoek waaruit gege
vens blijken die voor de beklaagde van 
belang konden zijn - « Geen eerlijke 
behandeling van zijn zaak », in de zin 
van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens. 

22 juli 1981 1285 

RECHT VAN VERDEDIGING 
1. - Strafzaken - Verzoek om een 

bijkomende onderzoeksmaatregel 
Verzoek door de rechter afgewezen 
omdat hij die maatregel niet nodig acht 
om tot zijn overtuiging te komen -
Geen , miskenning van het recht van 
verdediging. 

Behoudens afwijkende bepaling beoor
deelt de rechter op onaantastbare wijze 
de bewijswaarde van de overgelegde 
stukken en het nut van aanvullende 
onderzoeksdaden; uit de enkele omstan
digheid dat de rechter, na verwerping 
van stukken als zijnde onbelangrijk, 
zodanige onderzoeksdaad verworpen 
heeft omdat zij niet noodzakelijk is om 
tot zijn overtuiging te komen, valt 
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geen miskenning van het recht van 
verdediging af te leiden. 

van de telastlegging - Beklaagde bier
van niet op de hoogte gesteld - Geen 

2 september 1980 1 wijziging in de feiten van de telastleg
ging of in de omschrijving ervan -
Geen schending van het recht van ver2. - Burgerlijke zaken - Gedwongen 

tussenkomst tot vrijwaring - Partij die 
niet betrokken was bij de hoofdvoide
ring, opgeroepen na de uitvoering 'il"an 
een bij vonnis op die vordering bevalen 
deskundigenonderzoek - Oproeping tot 
vrijwaring uitsluitend gegrond op ; de 
vaststellingen en besluiten van dat aes
kundigenonderzoek - Verwerping yan 
de oproeping tot vrijwaring op grond dat 
de vaststellingen van de deskundige niet 
als bewijs in aanmerking kunnen koinen 
t.a. v. de tot vrijwaring opgeroepene ion
der hun recht van verdediging te ihis
kennen - Wettigheid. 

19 september 1980 ', 74 

3. - Strafzaken - Beklaagde ervan 
verwittigd dat hij zich dient te verdf!di
gen tegen een andere omschrijving .van 
het feit waarvoor vervolging is ingesteld 
- Veroordeling op grand van de bor
spronkelijke omschrijving - Procedure 
die op zichzelf geen schending inhoudt 
van het recht van verdediging. ' 

30 september 1980 108 

4. - Bijzondere regeling van het recht 
van verdediging door de wetgevei' -
Begrip. 

De wetgever is bevoegd om het recbt 
van verdediging op een bijzondere wijze 
te regelen in een welbepaalde materie 
zoals de materie betreffende bet nazien 
en verevenen door bet Rekenbof van de 
rekeningen van allen die rekenplicbtig 
zijn tegenover de Staatskas. 

2 oktober 1980 118 

5. - Strafzaken - Betekening van 
een verstekvonnis - Afschrift van de 
akte ter hand gesteld aan een ander 
persoon dan die waarvan sprake is in 
art. 35, tweede lid, Ger. W. - Onregelma
tigheid waardoor het recht van verdedi
ging niet is geschaad - Geen misken
ning van het recht van verdediging. 

De betekening van een verstekvonnis 
is niet ongeldig doordat bet afscbrift van 
de akte ter hand is gesteld aan een 
ander persoon dan die waarvan sprake 
is in art. 35, tweede lid, Ger.W., wanneer 
niet blijkt dat die onregelmatigbeid bet 
recht van verdediging heeft geschaad. 
(Art. 187 Sv.; art. 35 Ger.W.) 

15 oktober 1980 165 

6. - Strafzaken - Strafvordering -
Nadere bepaling van de bewoordingen 

dediging. 
28 oktober 1980 219 

7.- Strafzaken- Misdrijf « valsheid 
en gebruik van valse stukken », tijdens 
een bepaalde periode gepleegd, regelma
tig bij het vonnisgerecht aangebracht
Bevoegdheid van dat vonnisgerecht 
rekening te houden met het gebruik van 
valse stukken dat na die periode is 
gepleegd - Voorwaarden. 

Wanneer het vonnisgerecht regelmatig 
kennis heeft genomen van een tijdens 
een bepaalde periode gepleegd misdrijf 
« valsheid en gebruik van valse 
stukken », mag het rekening bouden met 
bet gebruik dat de vervalser na die 
periode van bet valse stuk gemaakt 
beeft, op voorwaarde dat bij van dat 
stuk gebruik beeft gemaakt met bet
zelfde bedrieglijk opzet of oogmerk om 
te scbaden als dat waarmee bij gehan
deld beeft bij de vervalsing van bet stuk; 
bet mag evenwel de periode van de 
telastlegging niet verlengen zonder dat 
de beklaagde van de wijziging van 
kwalificatie is verwittigd. (Artt. 193 en 
196 Sw.) 

29 oktober 1980 226 

8. - Tuchtzaken - Wijziging van de 
kwalificatie van de tekortkoming door 
de raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren - Geen schending van het 
recht van verdediging- Begrip. 

Het recht van verdediging is niet 
miskend door de raad van de Orde van 
Geneesberen, die ten laste van een 
geneesheer de telastlegging « stukken te 
bebben gebruikt of te Iaten gebruiken » 
door zijn confraters aan wie was ge
vraagd toe te treden tot een vennoot
schap voor de kliniscbe ontleding, bewe
zen verklaart op grond dat « de doelbe
wuste nalatigheid en passiviteit » van die 
geneesheer tot hetzelfde resultaat beb
ben geleid also£ bij stukken zou bebben 
gebruikt of Iaten gebruiken om zijn 
confraters te misleiden nopens de hou
ding van de raad van de Orde, daar de 
raad van beroep wettig heeft kunnen 
oordelen dat bij aldus aan eiser geen 
andere feiten ten laste legde dan die 
waarvoor bij werd vervolgd. 

6 november 1980 258 
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9. Strafzaken Burgerlijke 

rechtsvul'dering - Vervolging van de 
beklaagde wegens opzettelijk toebrengen 
van slagen of verwondingen met verzwa
rende omstandigheid - Veroordelende 
beslissing met uitsluiting van de verzwa
rende omstandigheid - Afwijzing van 
de burgerlijke rechtsvordering op grand 
van die beslissing - Andere omschrij
ving niet medegedeeld aan de burger
lijke partij - Geen miskenning van het 
recht van verdediging. 

18 november 1980 307 

10. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Vrijspraak van de 
beklaagde en onbevoegdverklaring van de 
rechtbank om uitspraak te doen op de 
burgerlijke rechtsvordering - Brief van 
de raadsman van de burgerlijke partij 
waarbij hij om heropening van de debat
ten verzoekt - Brief aan de rechtbank 
gericht tijdens de beraadslaging, maar 
ter griffie ingekomen op de dag van de 
uitspraak van het vonnis - Geen bewijs 
dat de rechtbank kennis heeft gehad van 
die brief v66r de uitspraak van het 
vonnis - Geen miskenning van de 
rechten van verdediging. 

De rechten van verdediging van de 
burgerlijke partij worden niet miskend 
door de rechtbank die de beklaagde 
vrijspreekt en zich onbevoegd verklaart 
om uitspraak te doen op de burgerlijke 
rechtsvordering, zonder te antwoorden 
op een brief van de raadsman van de 
burgerlijke partij waarbij om heropening 
van de debatten wordt verzocht, wan
neer niet is bewezen dat die brief, die 
tijdens de beraadslaging aan de recht
bank is gericht maar ter griffie is 
ingekomen op de dag van de uitspraak, 
aan de rechtbank is afgegeven v66r de 
uitspraak van bet vonnis. 

19 november 1980 308 

11. - Strafzaken - Verzoek om een 
bijkomende onderzoeksmaatregel 
Verzoek door de rechter afgewezen 
omdat hij die maatregel niet nodig acht 
om tot zijn overtuiging te komen -
Geen miskenning · van het recht van 
verdediging. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze de noodzakelijkheid of de 
raadzaamheid van een bijkomende 
onderzoeksmaatregel en miskent bet 
recht van verdediging niet als hij bet 
verzoek om een dergclijke maatregel 
afwijst omdat hij die niet nodig acht om 
tot zijn overtuiging te komen. 

16 december 1980 440 

12. - Strafzaken - Veroordeling van 
de beklaagde gegrond op vaststellingen 
van een proces-verbaal dat de beklaagde 
geweigerd heeft te ondertekenen - Pro
ces-verbaal onderworpen aan de vrije 
bespreking van partijen - Geen mis
kenning van het recht van verdediging. 

24 februari 1981 718 

13. - Directe gemeentebelastingen -
Vermeldingen van het aanslagbiljet -
Andere datum van inkohiering op het 
aanslagbiljet dan op een stuk van het 
aan de bestendige deputatie overgelegde 
dossier - Bezwaarschrift ten betoge dat 
de aanslag te Jaat is ingekohierd - Te 
late inkohiering volgens het aan de 
belastingplichtige gezonden aanslagbiljet 
- Bezwaarschrift verworpen op grand 
aileen van het stuk in het dossier -
Schending van het recht van verdediging 
-Begrip. 

De bestendige deputatie, waarbij een 
bezwaarschrift aanhangig is ten betoge 
dat die aanslag te laat is ingekohierd, 
schendt bet recht van verdediging 
door,op grond van de vermeldingen van 
het aanslagbiljet van bet haar overge
legde dossier, te beslissen dat de inko
hiering binnen de wettelijke termijn is 
geschied, zonder ermee rekening te hou
den dat die inkohiering, volgens de 
vermeldingen van het aan de belasting
plichtige gezonden aanslagbiljet, te laat 
was geschied; de belastingplichtige 
behoeft niet te vermoeden dat de ver
meldingen van het hem toegezonden 
aanslagbiljet onjuist zijn, hij mag inte
gendeel verwachten dat de vermeldingen 
van bet afschrift van bet aanslagbiljet in 
bet aan de bestendige deputatie overge
legde dossier eensluidend zijn met die 
van bet stuk dat hij had ontvangen, 
zodat hij terecht kan aannemen dat bet 
nutteloos is voor zijn verdediging bet 
stuk dat in zijn bezit is, aan de rechter 
voor te leggen. 

27 februari 1981 730 

14. - Strafzaken - Strafvordering -
Verjaring van de strafvordering - Stui
ting- Hoger beroep van het openbaar 
ministerie of van de beklaagde - Rech
ters in boger beroep die een andere 
verjaringstuidende daad in aanmerking 
nemen dan de een;te rechter - Geen 
speciaal bericht van die rechter aan de 
beklaagde - Rechters steunen op een 
stuk uit het dossier waarvan de be
klaagde inzage heeft gekregen 
Geen scher1ding van bet recht van ver
dediging. 

7 april 1981 891 
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15. - Strafzaken - Verzoek om een 

bijkomend onderzoek - Verzoek door 
de recbter afgewezen omdat bij zulks 
niet nodig acbt om tot zijn overtuiging 
te komen - Scbending van bet recbt 
van verdediging - Begrip. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze de noodzaak of de we.i).se
lijkheid van een bijkomend onderz.oek 
en schendt het recht van verdediging 
niet als hij het verzoek om een onder
zoeksmaatregel afwijst omdat hij die 
niet nodig acht om tot zijn overtuiging 

terechtzitting ter beoordeling van de 
rechter heeft voorgelegd; aangezien die 
rechter op zodanige conclusie niet 
behoeft te antwoorden, kan hij door er 
niet op te antwoorden het recht van 
verdediging niet miskennen. (Art. 
97 Gw.; art. 751 Ger.W. en het algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van ver
dediging.) 

21 mei 1981 1100 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 
te komen. 

15 april 1981 
. 
946 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
16. - Strafzaken - Nadere bepaling 

van de gegevens van bet misdrijf -
Geen wijziging van de feiten vail de 
telastlegging of van de kwalificatie ervan 
- Geen miskenning van bet recbt van 
verdediging- Begrip. 

Het recht van· verdediging wordt .niet 
miskend door de rechter die, voor de 
vaststelling dat het aan de beklaagde ten 
laste gelegde feit begrepen is in de naar 
de wet omschreven telastlegging, mel
ding maakt van de gegevens van het 
misdrijf, overeenkomstig de bepalingen 
van een uitvoeringsbesluit van die wet, 
zonder zulks aan de beklaagde vooraf 
mede te delen. 

5 mei 1981 1005 

17. - Strafzaken Twee processen-
verbaal van terecbtzittingen van de 
eerste recbter door de appelrecbter ver
nietigd, waarna uitspraak in boger 
beroep zonder verboor van de tijdens die 
terecbtzittingen geboorde getuigen -
Gegevens waarop de uitspraak is 
gegrond regelmatig besproken door de 
partijen - Geen miskenning vaLl bet 
recbt van verdediging. 

6 mei 1981 1012 
18. - Burgerlijke zaken Vonnis of 

arrest, geacbt op tegenspraak te zijn 
gewezen Gerecbtelijk Wetboek, 
art. 751 - Verstekdoende partij die ter 
griffie een conclusie beeft neergelegd -
Conclusie niet beantwoord door de recb
ter - Geen miskenning van bet recbt 
van verdediging. 

Wanneer de meest gerede partij onder 
de voorwaarde van art. 751 Ger.W. een 
vonnis of arrest heeft gevorderd dat 
geacht wordt op tegenspraak te zijn 
gewezen, spreekt het gerecht, waarbij 
die vordering aanhangig is, zodanig von
nis uf arrest uit, als de andere partij, die 
niet is verschenen, zich ertoe beperkt 
heeft een conclusie ter griffie neer te 
leggen en die derhalve niet op de 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplicbtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 

HOOFDSTUK VI. - Tucbtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK IX. -Aller lei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

1. - Directe belastingen - Gezag van 
gewijsde - Wettelijke grondslag. 

Het gezag van gewijsde, inzake directe 
belastingen, vindt zijn grondslag niet in 
de artikelen 23 tot 28 Ger.W., doch in de 
algemene rechtsbeginselen van die 
belastingen en in de artt. 276 en 
278 W.I.B. 

23 oktober 1980 202 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

2. - Burgerlijke zaken - Uitleggend 
vonnis- Bevoegdbeid van de recbter. 

Wanneer de rechter de werkelijke 
betekenis van de in een vonnis 
gebruikte termen aan de hand van de 
context uitlegt, worden de rechten van 
de partijen, zoals zij in het vonnis zijn 
vastgelegd, noch uitgebreid noch gewij
zigd. (Art. 793 Ger.W.) 

10 oktober 1980 150 

3. - Burgerlijke zaken Uitleggend 
vonnis- Bevoegdbeid van de recbter. 

Wanneer de rechten van de partijen, 
zoals zij in de te interpreteren beslissing 
zijn vastgelegd, door het interpretatief 
vonnis noch uitgebreid noch gewijzigd 



-147-

worden, wordt bet gezag van gewijsde van 
die beslissing niet miskend. (Artt. 23 en 
793 Ger.W.) 

10 oktober 1980 150 

4. - Burgerlijke zaken - Gezag van 
gewijsde - Begrip. 

Naar recht verantwoord is de verwer
ping van de exceptie van gewijsde door 
het arrest, waarin wettig is vastgesteld 
dat het voorwerp van de vordering en de I 
partijen niet dezelfde zijn in de teg~~ge
worpen beslissing en in de te WlJZen 
beslissing. (Art. 23 Ger.W.) 

28 november 1980 354 

5. - Burgerl~jke zaken - Gezag van 
het rechterlijk gewijsde- Omvang. 

Het gezag van het rechterlijk gewijsde 
van een beslissing strekt zich niet uit tot 
motieven waarvan de betekenis niet met 
zekerheid kan worden vastgesteld. 
(Art. 23 Ger.W.) 

9 januari 1981 507 

6. - Burgerlijke zaken Gezag van 
het gewijsde - Begrip. 

Het gezag van het rechterlijk gewijsde 
is beperkt tot wat de r.echter .h~eft 
beslist over een punt dat m betw1stmg 
was en tot wat, om reden van bet geschil 
dat voor de recbter was gebracht en 
waarover de partijen tegenspraak heb
ben kunnen voeren, de noodzakelijke 
grondslag, al was bet impliciet, van de 
beslissing uitmaakt. (Art. 23 Ger.W.) 

24 april 1981 966 

7. - Burgerlijke zaken- Rechter die 
enkel de cambiaire vordering tussen de 
onmiddellijk verbonden wisselpartijen 
inwilligt - Geen geschil nopens de 
onderliggende overeenkomst aan de 
rechter overgelegd - Bes}jssing die 
geen gezag van gewijsde heeft t.a. v. een 
naderhand ingestelde vordering tot ant
binding van de overeenkomst. 

Hoewel in de cambiaire vordering 
tussen de onmiddellijk verbonden wis
selpartijen de verweermiddelen uit hun 
onderliggende verhoudingen tegenwer
pelijk zijn, heeft de beslissing waarbij de 
rechter die vordering inwilligt, zonder 
dat hem enig geschil nopens de onder
liggende overeenkomst werd overgelegd, 
geen gezag van gewijsde t.a.v. een na
derband ingestelde vordering tot ant
binding van de aan de wisselbrief on
derliggende overeenkomst. 

24 april 1981 966 
8. - Burgerlijke zaken - Gezag van 

het rechterlijk gewijsde - Uezag dat 
niet alleen geldt voor de partijen bij de 

rechterlijke beslissing, doch ook voor 
diegenen die in hun rechten zijn getre
den. 

Het gezag van bet rechterlijk gewijsde 
in burgerlijke zaken geldt niet aileen 
voor de partijen bij de rechterlijke 
beslissing, doch ook voor diegenen die in 
hun rechten zijn getreden. 

26 mei 1981 1118 

HOOFDSTUKIV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

9. - Gezag van gewijsde - Strafza
ken - Verkeersongeval - Onderschei
den straffen opgelegd, eensdeels, wegens 
overtreding van het Wegverkf!ersregle
ment, anderdeels, wegens het besturen 
van een voertuig op een openbare plaats, 
in staat van alcoholintoxicatie - Rech
ter die geen uitspraak heeft moeten 
doen en zich niet heeft uitgesproken 
over de schade aan een derde en over de 
oorzaak van die schade - Beslissing die 
niet insluit dat de staat van alcoholin
toxicatie en van dronkenschap noch de 
oorzaak noch een van de oorzaken van 
het ongeval is geweest - Gevolg. 

De rechter, die, naar aanleiding van 
een verkeersongeval, onderscheiden 
straffen heeft opgelegd, eensdeels, 
wegens overtreding van bet Wegver
keersreglement, anderdeels, wegens bet 
besturen van een voertuig op een open
bare plaats, in staat van alcoholintoxica
tie, zonder uitspraak te .hebben moeten 
doen en zonder zicb te bebben uitge
sproken over de scbade aan een derde 
en over de oorzaak van die schade, 
beslist niet dat de staat van alcoholintoxi
catie en van dronkenscbap nocb de oor
zaak noch een van de oorzaken van het 
ongeval is geweest. De burgerlijke recb
ter die nadien kennis neemt van de ver
ba~lsvordering, tegen de dader ingesteld 
door de verzekeraar die bet slachtoffer 
van bet ongeval schadeloos heeft gesteld, 
kan dus niet, zonder bet gezag van de 
beslissing van de strafrecbter te misken
nen, beslissen dat die recbter noodzake
lijk beslist beeft dat de sta~;~t van a~c.o
holintoxicatie noch de oorzaak nocb een 
van de oorzaken van bet ongeval is 
geweest. (Artt. 59 en 60 Sw.; algemeeri 
beginsel van bet gezag van gewijsde in 
strafzaken, gebuldigd in art. 4 wet 
17 april 1878.) 

16 oktober 1980 171 
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10. - Strafzaken - Gezag van het 

gewijsde op de strafvordering 
Omvang. 

Het gezag erga omnes van het 
gewijsde op de strafvordering geldt 
enkel voor wat zeker en noodzakelijk 
door de strafrechter is gewezen, met 
inachtneming zowel van het beschik
kende gedeelte als van de redenen 
waarop dit noodzakelijk is gegrond. 
(Algemeen beginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken.) 

21 november 1980 324 
11. Strafzaken Burgerlijke 

rechtsvordering - Beslissing van de rech
ter in hoger beroep dat de burgerlijke par
tij recht heeft op schadevergoeding -
Tweede beslissing van de rechter in hager 
beroep waarin hij verklaart dat hij de vor
dering van de burgerlijke partij tot her
stel van diezelfde schade niet kan inwilli
gen - Miskenning van het gezag van 
gewijsde. 

De rechter in hoger beroep kan niet, 
zonder het gezag van gewijsde te mis
kennen, verklaren dat hij de vordering 
van de burgerlijke partij tot herstel van 
de door haar opgelopen schade niet kan 
inwilligen, als hij in een vroegere beslis
sing heeft gezegd dat de burgerlijke 
partij recht had op vergoeding van 
diezelfde schade. 

26 november 1980 338 

12. - Gezag van gewijsde Strafza-
ken - Verkeersongeval - Rechter die 
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 alco
holintoxicatie - Rechter die geen uit
spraak heeft moeten doen en zich niet 
heeft uitgesproken over de schade aan 
een derde en over de oorzaak van deze 
schade - Beslissing die niet insluit dat 
de staat van alcoholintoxicatie noch de 
oorzaak noch een van de oorzaken van 
bet ongeval is geweest - Gevolg. 

De rechter die, naar aanleiding van 
een verkeersongeval, onderscheiden 
straffen heeft opgelegd, eensdeels, 
we gens een overtreding van het W egver
keersreglement, anderdeels, wegens het 
besturen van een voertuig op een open
bare plaats, in staat van alcoholintoxica
tie, zonder uitspraak te hebben moeten 
doen en zonder zich te hebben uitge
sproken over de schade aan een derde 
en over de oorzaak van deze schade, 
beslist niet dat de staat van alcoholintoxi
catie noch de oorzaak, noch een van de 

oorzaken van het ongeval is geweest. De 
burgerlijke rechter, bij wie nadien aan
hangig 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 straf
rechter te miskennen, beslissen dat de 
onderscheiden bewezen verklaarde mis
drijven beide de schade hebben veroor
zaakt en derhalve deze rechtsvordering 
inwilligen. (Artt. 59 en 60 Sw.; algemeen 
beginsel van het gezag van gewijsde in 
strafzaken, gehuldigd in art. 4 wet van 
17 april 1878.) 

16 januari 1981 529 

13. - Burgerlijke zaken - Bevesti
ging van een beschikking in kort geding, 
waarbij een vordering tot stopzetting 
van de werken op de onteigende gran
den wordt verworpen - Arrest gegrond 
op het vonnis van de vrederechter, 
uitspraak doende met toepassing van 
art. 5 wet van 26 juli 1962 betreffende de 
rechtspleging bij hoogdringende omstan
digheden inzake onteigening ten alge
menen nutte - Geen miskenning van 
het gezag van gewijsde - Begrip. 

Het arrest dat een beschikking in kort 
geding bevestigt, waarbij een vordering 
tot stopzetting van de werken op de ten 
algemenen nutte onteigende gronden 
wordt verworpen, miskent het gezag van 
gewijsde niet van een vonnis van de 
vrederechter, uitspraak doende met toe
passing van. de wettelijke bepalingen 
inzake de rechtspleging bij hoogdrin· 
gende omstandigheden, vervat in 
art. 5 wet 26 juli 1962, nu het beslist, 
enerzijds, zonder miskenning van de 
bewijskracht van dat vonnis of van de 
akte betreffende de genoemde vordering, 
dat die vordering in feite ertoe strekt te 
horen zeggen dat de onteigeningsproce
dure nietig is, en, anderzijds, dat de 
vrederechter reeds uitspraak had gedaan 
over de betwiste wettigheid van de 
rechtspleging. 

23 april 1981 954 

14. - Gezag van het gewijsde -
Strafzaken - Verkeersongeval - Rech
ter die onderscheiden straiten heeft 
opgelegd, eensdeels wegens overtredin
gen van het Wegverkeersreglement, 
anderdeels wegens een andere overtre
ding van dat reglement en het besturen 
van een voertuig op een openbare plaats, 
in staat van alcoholintoxicatie en van 
dronkenschap - Rechter die geen uit
spraak heeft hoeven te doen noch zich 
heeft uitgesproken over de schade aan 
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een derde en over de oorzaak van deze 
schade - Beslissing die niet insluit dat 
de staat van alcoholintoxicatie en van 
dronkenschap noch de oorzaak noch een 
van ('e oorzaken van het ongeval is 
geweest. 

De rechter die, naar aanleiding van 
een verkeersongeval, onderscheiden 
straffen heeft opgelegd, eensdeels 
wegens overtredingen van het Wegver
keersreglement, anderdeels wegens een 
andere overtreding van dat reglement en 
het besturen van een voertuig op een 
openbare plaats, in staat van alcoholin
toxicatie en van dronkenschap, zonder 
uitspraak te hebben moeten doen of zich 
te hebben uitgesproken over de schade 
aan een derde veroorzaakt en over de 
oorzaak van deze schade, beslist niet dat 
de staat van alcoholintoxicatie en van 
dronkenschap noch de oorzaak noch een 
van de oorzaken van het ongeval is 
geweest. De burgerlijke rechter, bij wie 
nadien aanhangig is de regresvordering 
welke tegen de dader wordt ingesteld 
door de verzekeraar door wie de slacht
offers van het ongeval werden schade
Joos gesteld, kan dus, zonder het gezag 
van de beslissing van de strafrechter te 
miskennen, beslissen dat de onderschei
den bewezen verklaarde misdrijven de 
schade hebben veroorzaakt en derhalve 
die vordering inwilligen. (Artt. 59 en 60 
Sw.; algemeen beginsel van het gezag 
van gewijsde in strafzaken, gehuldigd in 
art. 4 wet van 17 april 1878.) 

24 april 1981 969 

15. - Strafzaken - Strafvordering -
Gezag van gewijsde - Wettelijke grand
slag. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken 
wordt niet gerege!d door de artt. 23 e.v. 
Ger.W; het vormt een algemeen beginsel 
van het strafrecht. 

gegrond, bewezen wordt verklaard, daar 
die · beslissing daaromtrent gezag en 
kracht van gewijsde heeft. 

28 april 1981 986 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

17. Raad van State - Arresten 
Gezag en kracht van gewijsde - Begrip. 

De kracht en het gezag van gewijsde 
van een arrest van de Raad van State 
gelden slechts voor hetgeen door dat 
rech,tscollege zeker is gewezen; voor 
zover de vernietiging door de Raad van 
State van een ministerieel besluit, waar
bij 4e afzetting van een rijksambtenaar 
wordt ingetrokken en vervangen door 
een mildere straf, tot gevolg kan hebben 
dat de afzetting geacht wordt niet inge
trok~en te zijn, kan de weigering van 
die i'ijksambtenaar zijn dienst te herne
men; niet als beroepsfout aangemerkt 
worden; daaruit volgt evenwel niet dat 
er evenmin een beroepsfout is wanneer 
die rijksambtenaar blijft weigeren zijn 
dien,st te hernemen nadat de . afzetting 
achteraf wettig is ingetrokken en de 
wederindienstneming wettig is beslist. 

23 april 1981 961 

RE<;HTERLIJKE MACHT 
1. - Arbeidsrechtbank - Werkloos

heid - Werkstaking - Koninklijk be
sluit van 20 december 1963, art. 129, 
eerste lid - Beheerscomite van de 

28 april 1981 986 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, 
waarbij de toelating tot het ontvangen 

16. - Strafzaken -Hoger beroep van van werkloosheidsuitkering wordt ver
de beklaagde aileen - Hoger beroep leend of geweigerd - Beslissing van een 
beperkt tot de beschikkingen van het gewestelijk directeur van die Rijksdienst 
vonnis in hager beroep op de burgerlijke - Geschil voorgelegd aan de arbeids
rechtsvordering - Rechter in hager rechtbank- Macht van die rechtbank. 
beroep gebonden door het gezag van Hoewel art. 129, eerste lid, 
gewijsde van de beroepen beslissing op K.B. 20 dec. 1963 het beheer~comite van 
de strafvordering. de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Op het hoger beroep van de beklaagde ermee belast de toekenning van werk
alleen, dat beperkt is tot de burgerrech- loosheidsuitkering te verlene11 of te wei
telijke beschikkingen van het beroepen geren aan werknemers, die aan een. 
vonnis, is de rechter in hoger beroep werkstaking deelnemen of ingevolge een 
gebonden door de beslissing van de uitsluiting (Jock-out) werkloos zijn of 
eerste rechter op de strafvordering, wier werkloosheid het rechtstreeks of 
waarbij het feit waarop die vordering en indirect gevolg van een werkstaking is, 
waarop de burgerlijke rechtsvordering is . valt daaruit niet af te leiden dat de 
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arbeidsrechtbank, die bevoegd is om 
kennis te nemen van een betwisting 
betreffende die beslissing en ook die 
welke achteraf is genomen door de 
directeur van een gewestelijk bureau 
van die Rijksdienst, niet kan of moet 
nagaan of dat comite zijn macht niet 
heeft overschreden of afgewend of 
anderszins een regel heeft geschonden, 
onder meer of het comite, om die 
toelating te verlenen of te weigeren, 
rekening heeft gehouden met feitelijke 
omstandigheden waardoor die beslissing 
op grond van dat art. 129 niet wettelijk 
kan worden verantwoord. 

29 januari 1980 582 

2. - Dringende noodzaak waardoor de 
ministers ervan worden ontslagen som
mige voorontwerpen van wet aan de 
afdeling wetgeving van de Raad van 
State voor te leggen - Bevoegdheid van 
de hoven en rechtbanken om na te gaan 
of het wettelijk begrip « hoog
dringendheid » niet miskend is. 

Onder voorbehoud van zijn politieke 
verantwoordelijkheid oordeelt de minis
ter over de dringende noodzaak waar
door hij ervan ontslagen wordt het 
beredeneerd advies van de afdeling wet
geving van de Raad van State in te 
winnen over de voorontwerpen van wet
ten of van organieke en reglementaire 
uitvoeringsbesluiten; maar de hoven en 
rechtbanken zijn bevoegd om nate gaan 
of een minister zijn macht niet over
schrijdt of afwendt door het wettelijk 
begrip « hoogdringendheid » te misken
nen, wanneer hij zich ervan ontslagen 
acht bet advies van de Raad van State in 
te winnen. (Art. 107 Gw.; art. 3 Wet Raad 
van State.) 

5 mei 1981 999 

Beroep tot nietigverklaring van dat 
koninklijk besluit - Bevoegdheid van 
de raad van .State en niet van de 
Rechterlijke Macht. 

Wanneer de raad van een agglomera
tie van gemeenten voor de rechter de 
wettigheid betwist van een koninklijk 
besluit houdende, o.g.v. art. 4 K.B. van 
6 juni 1972 betreffende het administratief 
toezicht, nietigverklaring van een van 
zijn beslissingen tot vaststelling van bet 
rustpensioen dat volgens hem aan een 
van de beambten van de agglomeratie 
toekwam, heeft dat geschil niet als 
onderwerp subjectief recht, o.a. een bur
gerlijk recht, van die beambte, die trou
wens niet bij de zaak is betrokken, maar 
enkel het verkrijgen van een beslissing 
over de wettigheid van de toepassing, 
door die raad en door bet koninklijk 
besluit houdende nietigverklaring, van 
de wettelijke en verordenende bepalin
gen over de rustpensioenen, en zijn de 
rechtscolleges van de Rechterlijke Macht 
overigens niet bevoegd om dat konink
lijk besluit waarvan de wettigheid aldus 
is betwist, te vernietigen; de Raad van 
State is derhalve bevoegd om kennis 
te nemen van een vordering tot nietig
verklaring van dat koninklijk besluit, 
wegens schending van de substantiiHe 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven vormen, overschrijding of afwending 
van macht. (Artt. 92 en 93 Gw.; artt. 14 en 
33 Gecoordineerde Wetten R.v.St.) 

24 juni 1981 1241 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

3. - Wenselijkheid van een koninklijk 
besluit - Beoordeling o.m. van de 
noodzaak of wenselijkheid om een 
bepaald gebied als « woonzone » te 
beschouwen of blijven te beschouwen -
Geen toezicht van de Rechterlijke 
Macht. HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

999 HOOFDSTUK IX. -Aller lei 5 mei 1981 

4. - Koninklijk besluit houdende 
nietigverklaring o.g. v. art. 4 KB. 
van 6 juni 1972, van een beslissing van 
een agglomeratieraad van gemeenten, 
waarb1j het bedrag wordt vastgesteld 
van het rustpensioen dat volgens de raad 
aan een agent van die agglomeratie 
toekwam - Betwisting door die agglo
meratie van de wettigheid van dat 
koninklijk besluit tot nietigverklaring -

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Samenstelling van hetrechtscol
Jege - Rechter wettig verhinderd de 
uitspraak bij te wonen van het vonnis 
waarover hij mede heeft beraadslaagd -
Vervanging- Vereiste. 
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De rechter die wettig verhinderd is de 

uitspraak bij te wonen van een vonnis 
waarover hij mede heeft beraadslaagd, 
kan op het ogenblik van de uitspraak 
aileen worden vervangen door een 
andere rechter die door de voorzitter 
van het gerecht is aangewezen. (Ger.W., 
art. 779, tweede lid.) 

13 mei 1981 1052 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

2. - Samenstelling van het rechtscol
Jege - Burgerlijke zaken - Beslissing 
alvorens recht te doen - Latere beslis
sing over de gegrondheid van de vorde
ring - Beslissing door dezelfde rechters 
niet vereist. 

Ingevolge art. 779 Ger.W. behoeft een 
vonnis, dat, na een vonnis alvorens recht 
te doen in dezelfde zaak wordt gewezen, 
niet te worden uitgesproken door 
dezelfde rechters als degenen, die tij
dens de debatten v66r - en bij de 
uitspraak van - dit vonnis alvorens 
recht te doen, zitting hebben gehad. 

9 april 1981 910 

3. - Samenstelling van het rechtscol
lege - Burgerlijke · zaken - Beslissing 
van heropening van de debatten over 
een onderwerp dat zij vaststelt - Latere 
besh:Ssing die uitspraak doet over de 
vordering zelf - Uitspraak van de 
beslissing door dezelfde rechters of door 
rechters voor wie de debatten volledig 
zijn hervat, vereist. 

9 april 1981 910 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

4. - Samenstelling van het rechtscol
Jege - Strafzaken - Politierechtbank 
- Rechter die niet aile zittingen heeft 
bijgewoond waarop de zaak is behandeld 
- Nietigheid van het vonnis. (Art. 779, 

een beschikking is gecontraventionali
seerd - Latere beschikking van de 
raadkamer waarbij de verdachte niet 
naar de rechtbank is verwezen met 
opgave van verzachtende omstandighe
den - Wettige beslissing van de politie
rechtbank t.a.v. het misdrijf. 

8 oktober 1980 132 

6. - Samenstelling van het rechtscol
lege - Correctionele rechtbank uit
spraak doende in hager beroep - Rech
teJ· die de beschikking van verwijzing 
naar de correctionele rechtbank heeft 
gewezen - Rechter die later in boger 
beroep als lid van de· correctionele 
rechtbank van de zaak kennis neemt -
Wettigheid. 

8 oktober 1980 132 

7. - Strafzaken - Beslissing van het 
hoi van bercep uitspraak doende op de 
strafvordering - Beslissing waarover 
een rechter die vroeger van de zaak 
kennis heeft genomen, als onderzoeks
rechter mede heeft beraadslaagd - Nie
tige beslissing. 

18 maart 1981 789 

8. - Strafzaken - Samenstelling van 
het rechtscollege - Aanwezigheid van 
het openbaar ministerie en van de 
griffier op een van de terechtzittingen 
van de correctionele rechtbank tijdens 
welke de zaak is onderzocht, blijkend 
noch uit het proces-verbaal van die 
terechtzitting, noch uit het vonnis -
Onwettigheid van het vonnis. 

Nietig is het vonnis van de correctio
nele rechtbank, wanneer noch uit de 
vermeldingen van het proces-verbaal 
van een terechtzitting tijdens welke de 
zaak is onderzocht, noch uit die van het 
vonnis blijkt dat het openbaar ministerie 
en de griffier regelmatig op die terecht
zitting aanwezig waren. (Artt. 153, 173, 
190 en 210 Sv.; art. 97 Gw.) 

1 april 1981 866 

9. - Strafzaken - Samenstelling van 
het gerecht - Aanwezigheid van het 
openbaar ministerie en van de griffier 
op een van de terechtzittingen van de 
correctionele rechtbank tijdens welke de 
zaak is onderzocht, blijkend noch uit het 
proces-verbaal van die terechtzitting, 
noch uit het vonnis - Onwettig vonnis. eerste lid, Ger. W.) 

9 september 1980 24 Nietig is het vonnis van de correctio-
nele rechtbank, wanneer noch uit de 
vermeldingen van het proces-verbaal 
van een terechtzitting tijdens welke de 
zaak is onderzocht, noch uit die van het 
vonnis blijkt dat het openbaar ministerie 

5. - Politierechtbank die zich b1j een 
in kracht van gewijsde gegane beslissing 
onbevoegd verklaart om van een misdrijf 
kennis te nemen, omdat het niet door 
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en de griffier regelmatig op die terecbt
zitting aanwezig waren. (Artt. 153, 173, 
190 en 210 Sv.; art. 97 Gw.) 

6 mei 1981 1014 

10. - Strafzaken - Politierechtbank 
- Samenstelling verschillend volgens 
het proces-verbaal van de terechizitting 
en het door de griffier eens1uidend 
verklaard afschrift van het vm1nis -
Nietigheid van het vonnis. (Art. 779, 
eerste lid, Ger. W.) 

2 juni 1981 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

RECHTERLIJKE TUCHT 

1141 

1.- Plaatsvervangend vrederechter
Plaatsvervangend vrederechter die zijn 
ambtsplichten heeft verzuimd of door 
zijn gedrag afbreuk heeft gedaan aan de 
waardigheid van zijn ambt - Tucht
rechtelijke bevoegdheid van het Hof van 
Cassatie. 

19 mei 1981 1082 

2.- Tuchtprocedure voor het Hot van 
Cassatie - Algemene vergadering -
Ve1gadering · samengesteld uit de elf 
naar rangorde eerste ]eden van het Hof 
of degenen die h(m vervangen. 

19 mei 1981 1082 

3. - Tuchtprocedure voor het Hof van 
Cassatie - Algemene vergadering -
Procedure in de raadkamer - Arrest in 
openbare terechtzitting uitgesproken. 

19 mei 1981 1082 

4. - ,Tuchtprocedure voor het Hof van 
Cassatie - Algemene vergadering -
Tuchtrechtelijke vervolging op schrifte
Jijke vordering van de procureur-gene
raal bij het Hof van Cassatie - Procu
reur-generaal in zijn conclusie gehoord 
in algemene vergadering - Schriftelijke 
conclusie wettelijk niet vereist. 

Wanneer de tucbtvordering ten laste 
van een recbter voor bet Hof van 
Cassatie niet ambtsbalve wordt uitgeoe
fend door de eerste voorzitter van dat 
Hof, maar op scbriftelijke vordering van 
de procureur-generaal bij dat Hof, wordt 
deze in zijn conclusie gehoord en 

beboeft bij bovendien niet scbriftelijk 
conclusie te nemen. (Art. 420 Ger.W.). 
(Impliciet.) 

19 mei 1981 1082 

5. - Tuchtprocedure tot ontzetting 
voor het Hof van Cassatie - Plaatsver
vangend vrederechter o.m. verootdeeld 
tot een jaar gevangenisstraf en' tot 
ontzetting uit de rechten opgesom,d in 
art. 31, 1°, 3o, 4° en 5°, Sw. - Veroor
deling bij een in kracht van gewijsde 
gegaan arrest van een hof van beroep 
wegens valsheid in openbare geschriften 
en gebruik van de valse stukken, in de uit
oefening van het ambt van notaris -
Magistraat die hetland heeft verlaten om 
zich te onttrekken aan de gevangenisstraf 
en die zodoende zijn rechterlijk ambt 
heeft verlaten - Afzetting. 

19 mei 1981 1082 

RECHTSBEGINSELEN 
MENE) 

(ALGE-

1. - Rekenhof belast met het nazien 
en verevenen van de rekeningen van een 
rekenplichtige tegenover de Staatskas -
Geen miskenning van het rechf: van 
verdediging. 

De wetgever heeft bij bet Rek~nbof 
een procedure ingevoerd om de rekenin
gen na te zien en te verevenen van de 
rekenplichtigen tegenover de Staatskas 
tot vrijwaring zowel van de rechten of 
prerogatieven van de openbare macbt 
als van die rekenplicbtigen; hoewel die 
procedure geen mondelinge en openbare 
behandeling op tegenspraak met plei
dooien voorschrijft, kunnen die reken
plichtigen zich wegens die uitsluitingen 
niet beroepen op miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel van het recht 
van verdediging. 

2 oktober 1980 118 

2. - Onafhankelijkheid en onpartij
digheid van de rechtbank - Algemeen 
rechtsbeginsel toepasselijk op aile 
gerechten. 

2 oktober 1980 118 

S. - Noodzakelijke onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid van de rechtbank -
Algemeen rechtsbeginsel toepasselijk op 
al cie jurisdictionele instanties. 

Zo niet alle bepalingen van art. 6, 
lid 1, Europees Verdrag Recbten van de 
Mens toepassing vinden in tuchtzaken, 
is nochtans de regel, volgens welke het 
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rechtscollege onafhankelijk en onpartij- · 
dig moet zijn, een algemeen rechtsbegin
sel dat op alle jurisdictionele instanties 
toepasselijk is. 

14 november 1980 295 

4. - Recht op een onafhankelijke en 
onpartijdige rechterlijke instantie -
Onafhankelijke en onpartijdige rechter
Jijke instantie - Begrip. 

Noch uit de omstandigheid dat een 
tuchtcollege geheel of ten dele is samen
gesteld uit !eden die hetzelfde of een 
gelijkaardig beroep uitoefenen of een
zelfde professionele hoedanigheid heb
ben als de persoon die voor hen ver
schijnt, noch uit de enkele bewering 
dat die !eden tegelijk dezelfde en tegen
strijdige belangen hebben met degene die 
voor hen verschijnt, kan worden afgeleid 
dat dit college niet onafhankelijk en 
onpartijdig is. 

14 november 1980 295 

5. - Grondbeginsel van meerdere 
bepalingen van de Handelsvennoot
schapswet - Geen algemeen rechtsbe
ginsel. 

Niet ontvankelijk is het middel waarin 
zonder nadere bepaling schending wordt 
aangevoerd van een grondbeginsel van 
meerdere bepalingen van de Vennoot
schapswet. 

12 december 1980 428 

6.- Begrip. 
Zo al uit wetsbepalingen valt af te · 

leiden dat overmacht, onoverkomelijke 
dwaling en noodtoestand de strafrechte
lijke en burgerrechtelijke aansprakelijk
heid teniet kunnen doen of een misdrijf 
kunnen rechtvaardigen, toch bestaat er 
geen algemeen rechtsbeginsel nopens de 
uitsluiting van zodanige aansprakelijk
heid en zodanige rechtvaardiging 
wegens tegelijkertijd overmacht, onover
komelijke dwaling en noodtoestand. 

19 december 1980 449 

7.- Begrip. 
Er bestaat geen algemeen rechtsbegin

sel volgens hetwelk « niemand zijn 
dwaling omtrent het recht tot verscho
ning mag inroepen ». 

19 december 1980 449 

8. - Strafzaken - Tweede veroorde
Jing wegens een zelfde feit - Schending 
van het beginsel « non bis in idem ». 

23 december 1980 462 

9. - Strafzaken - Tweede veroorde
Jing wegens een zelfde feit - Schending 
van het beginsel " non bis in idem ». 

Een algemeen rechtsbeginsel is het 
verbod volgens hetwelk de rechter een 
beklaagde niet mag veroordelen wegens 
een feit waarvoor deze reeds vroeger is 
veroordeeld. 

27 januari 1981 575 

10. - Onsplitsbaarheid van de bewUs
middelen - Geen algemeen rechtsbegin
sel. 

« Onsplitsbaarheid van de bewijsmidde
len » is geen algemeen rechtsbeginsel. 

20 februari 1981 707 

11. - Latijnse rechtspreuk - Geen 
regel waazvan miskenning tot vernieti
ging kan Jeiden. 

5 mei 1981 999 

12. - Exceptie van niet-uitvoering 
inzake overeenkomsten - Algemeen 
rech tsbeginsel. 

De exceptie van niet-uitvoering inzake 
overeenkomsten is een algemeen rechts
beginsel dat o.a. in art. 1612 B.W. is 
neergelegd. (Impliciet.) 

15 juni 1981 1190 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrip
pen : reden, rechtsgrond ... 

HOOFDSTUK II. - Bij afwezigheid van 
conclusie 

Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Adeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 
Afdeling 9. - Allerlei. 
HOOFDSTUK III. - Op conclusie 
Afdeling 1. - Algemeen begrip, conclu-

sie. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 
Afdeling 9.- Allerlei. 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN : REDEN, RECHTS

GROND ... 
1. - Strafzaken - Tegenstrijdigheid 

tussen de redenen en het beschikkende 
gedeelte - Schending van art. 97 Gw. -
Be grip. 
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Tegenstrijdig en derhalve niet regel

matig met redenen omkleed is het arrest 
dat beslist over de verbeurdverklaring 
en waarbij, enerzijds, de beklaagde 
wordt veroordeeld wegens diefstal met 
geweld of bedreiging, gepleegd met de 
omstandigheid dat de schuldige gebruik 
heeft gemaakt van een gestolen voertuig 
om de diefstal te vergemakkelijken of te 
kunnen vluchten,anderzijds, verbeurd
verklaring van dat voertuig wordt uitge
sproken op grond van de vaststelling 
dat dit voertuig eigendom is van de ver
oordeelde. (Art. 97 Gw.) 

17 september 1980 56 

2. - Strafzaken - Motiveringsver
plichting- Vormvereiste. 

De verplichting vonnissen en arresten 
met redenen te omkleden, is een vorm
vereiste; de omstandigheid dat de rech
ter aan de verklaringen en de conclusie 
van een partij een verkeerde uitlegging 
zou hebben gegeven, levert geen scherr
ding op van art. 97 Gw. 

1 oktober 1980 116 

3. - Burgerlijke zaken - Tegenstrij
digheid- Gl"ondwet, al"t. 97- Begrip. 

Van een tegenstrijdigheid die een 
schending van art. 97 Gw. oplevert, is er 
geen sprake in het middel waarin aan de 
rechter wordt verweten dat hij, i.v.m. het 
begrip « overmacht », bedoeld in een 
gemeenschapsrechtelijke bepaling, heeft 
beslist dat het feit dat een eigenaar van 
een schip aan wie een exporteur een 
lading heeft toevertrouwd, niet alle 
vereiste maatregelen heeft getroffen om 
een schipbreuk te voorkomen, steeds 
een omstandigheid buiten toedoen van 
die exporteur is. 

9 oktober 1980 140 

4. - Burgerlijke zaken Tegenstrij-
dige redenen of strijdigheid tussen een 
reden en het beschikkende gedeelte -
Schending van ad. 97 Gw. - Begrip. 

Wanneer de rechter in de bestreden 
beslissing uit een vaststelling in feite 
geen rechtsgevolg heeft kunnen afleiden, 
heeft hij die beslissing, in de regel, niet 
laten steunen op tegenstrijdige redenen 
of op een door een reden tegengespro
ken beschikkend gedeelte, maar heeft 
hij de wettelijke bepaling betreffende 
die deductie geschonden; niet ontvanke
lijk is, derhalve, het op een dergelijke 
grief gegronde middel, indien en voor 
zover het enkel de schending van 
art. 97 Gw. aanvoert. (Impliciet.) 

21 oktober 1980 185 

5. - Strafzaken - Uitspraak op de 
strafvordering waarbij wordt verklaard 
dat het aan de beklaagde ten laste 
gelegde feit geen misdrijf is, en waarbij 
op de burgerlijke rechtsvordering van 
een medebeklaagde tegen die beklaagde 
wordt beslist dat datzelfde feit niettemin 
een tout is in de zin van de artt. 1302 en 
1383 B. W. - Geen tegenstrijdigheid. 

21 oktober 1980 195 

6. - Strafzaken Veroordelende 
beslissing op de strafvordering - Te 
vermelden wettelijke bepalingen. 

Om naar recht met redenen te zijn 
omkleed, moet een veroordelende beslis
sing op de strafvordering, hetzij in haar 
eigen redenen, hetzij met verwijzing 
naar de beroepen beslissing, de wette
lijke bepalingen vermelden waarin de 
bestanddelen van het ten laste van de 
beklaagde gelegde misdrijf worden opge
geven, alsmede die waarbij straf wordt 
gesteld. (Art. 97 Gw.) 

22 oktober 1980 198 

7.- Strafzaken - Motiveringsvereiste 
- Het motiveringsvereiste is een vormre
gel - Een onjuiste beoordeling van de lei
ten in de redenen van de beslissing levert 
geen schending op van artikel 97 Gw. 

28 oktober 1980 219 

8. - Burgerlijke zaken Tegenstrij-
dige beschikkingen - Begrip. 

De rechter kan zonder tegenstrijdig
heid aannemen dat het onwaarschijnlijk 
is dat een getuige kleinerende woorden 
heeft bedacht die hij, op de leeftijd van 
77 jaar onder ede heeft durven bevesti-. 
gen, enerzijds, en dat sommige andere 
verklaringen van die getuige over min
der belangrijke punten blijkbaar opge
schroefd en « dubieus » zijn, anderzijds. 

6 november 1980 256 

9. - Burgerlijke zaken - Woorden 
« kon " en " konden " - Draagwijdte -
Twijfelachtige of zekere mening - Val
gens de context. 

13 november 1980 293 

10. - Veroordeling op de strafvorde
rjng- Opgave van de toegepaste wette
Jijke bepalingen - Plaats in de beslis
sing. 

De veroordelende vonnissen en arres
ten moeten de wettelijke bepalingen 
aanwijzen waarin de aan de beklaagde 
ten laste gelegde en bewezen verklaarde 
feiten strafbaar worden gesteld en 
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waarin een straf wordt gesteld. De plaats 
waar die aanwijzing in de beslissing 
voorkomt is zonder belang. (Impliciet.) 

26 november 1980 340 

11. - Burgerlijke zaken - Uitlegging. 
De redenen van een vonnis of arrest 

moeten de ene door de andere worden 
uitgelegd en het dispositief moet worden 
gelezen in het licht van de motieven. 
(Art. 97 Gw.) 

12 december 1980 428 

12. - Art. 97 Gw. - Begrip. 
Niet ontvankelijk is de grand van 

niet-ontvankehjkheid tegen een middel, 
die hieruit is afgeleid dat het middel ten 
betoge dat art. 97 Gw. is geschonden, 
maar waarin geen gewag wordt gemaakt 
van een gebrek aan antwoord op de 
conclusie en evenmin van tegenstrijdig- · 
heid of van dubbelzinnigheid, daar 
scheilding van die grondwetsbepaling 
ook valt af te leiden uit andere grieven, 
o.m. uit een gebrek aan redenen of uit 
de onduidelijkheid van de redenen. 

12 december 1980 428 

13. - Burgerlijke zaken - Motive
Iingsverplichting- Vormvereiste -De 
omstandigheid dat de motieven het be
schikkende gedeelte niet wettigen, 
]evert geen schending op van art. 97 Gw. 

19 december 1980 449 
14. Strafzaken Burgerlijke 

rechtsvorderi.'lg- Beschikkend gedeelte 
gegrond op tegenstrijdige redenen -
Beslissing niet regelmatig gemotiveerd. 

7 januari 1981 490 

15. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Dubbelzinnige rede
nen - Begrip. 

Uit het enkele feit dat de rechter om 
de aansprakelijkheid van beide partijen 
vast te stellen, verklaart naar 
billijkheid » te beslissen, terwijl uit de 
context blijkt dat hij enkel gesteund 
heeft op de ernst van de fouten, valt niet 
af te leiden dat de redengeving van zijn 
beslissing dubbelzinnig is. 

27 januari 1981 570 

16. - Grondwet, art. 97 - Vormver
eiste - Onderscheid tussen schending 
van een wetsbepaling, a.m. van een 
bepajjng van het Burgerlijk Wetboek, en 
tegenstrijdigheid in de redenen of tussen 
een reden en het beschikkende gedeelte. 

.Vanneer een middel tegenstrijdigheid 
n de redenen aanvoert, hoewel het in 
Nerkelijkheid aan de rechter verwijt dat 
1ij in het bestreden vonnis tegelijkertijd 

beslist dat een huurovereenkomst moest 
worden ontbonden overeenkomstig 
art. 1772 B.W. en dat de verhuurder ten 
laste van de huurder recht heeft op een 
vergoeding voor de schade aan het 
gehuurde goed ten gevolge van brand, 
waarvoor die huurder vermoed wordt 
aansprakelijk te zijn, voert het middel 
aldus schending aan van bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek en niet een 
miskenning van het vormvereiste van 
art. 97 Gw. en is derhalve niet ontvanke
lijk indien het enkel schending van 
laatstvermelde bepaling aanvoert. 

29 januari 1981 595 

17. - Strafzaken - Beslissing waarin 
wordt vastgesteld dat de wettelijke 
vereisten om aan de beklaagde uitstel 
van de tenuitvoerlegging te verlenen, 
zijn vezvuld en dat uitstel is verant
woord - In het beschikkende gedeelte 
veroordeling van de beklaagde zondel' 
dat hem uitstel is verleend - Tegen
strijdige beslissing - Beslissing niet 
regelmatig met redenen omkleed. 

25 februari 1981 721 

18. - Strafzaken - Tegenstrijdige en 
dubbelzinnige redenen- Begrip. 

Noch tegenstrijdig, noch dubbelzinnig 
is het arrest dat, enerzijds, beslist dat 
een dader de feiten van de telastlegging 
tussen twee bepaalde data heeft 
gepleegd, en dat, anderzijds, de daden 
van deelneming van de mededader bui
ten die data situeert. 

11 maart 1981 763 

19. - Burgerlijke zaken - De woor
den « schijnen "• « waarschijnlijk en 
plausibel klinken " en « niet kan betwij
feld worden " - Draagwijdte - Onze
kere of zekere mening - Naargelang 
van de context. · 

19 maart 1981 805 

20. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering- Beslissing waarbij het
zelfde feit als twijfelachtig ten aanzien 
van een partij en als vaststaand ten aan
zien van de tegenpartij wordt beschouwd 
- Tegenstrijdige redenen - Niet met 
redenen omklede beslissing. 

25 maart 1981 ll31 

21. - Strafzaken - Strafvordering -
Opgave van de wettehjke bepalingen 
betreffende de regel inzake procedure en 
bevoegdheid - Opgave niet vereist. 

13 mei 1981 1054 
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22. - Burgerhjke zaken - Redenge- · ambtshalve heeft beslist over de excep

ving niet logisch - Geen schending van ties die de openbare orde raken en die 
art. 97 Gw. - Begrip. partijen voor hem niet hebben opgewor-

De verplichting de vonnissen en arres- pen. 
ten met redenen te omkleden is een 30 januari 1981 
vormvereiste; niet ontvankelijk is het uit 
schending van art. 97 Gw. afgeleide 
middel waarin enkel wordt gewezen op 
het beweerde gebrek aan logica tussen 
de vaststellingen van de rechter en de 

610 

gevolgen die deze eruit afleidt. 
18 mei 1981 

23. - Strafzaken 
redenen - Begrip. 

1077 

Tegenstrijdige 

Er is geen tegenstrijdigheid tussen de 
vaststelling dat de alcoholintoxicatie van 
een bestuurder niet waarneembaar was 
en dat zij geen invloed had op zijn 
rijgedrag en de overweging dat het 
alcoholgehalte van 2,14 gram per liter 
bloed een belangrijke vermindering van 
het waarnemings- en reactievermogen 
ten gevolge heeft. 

9 juni 1981 1162 

24. - Strafzaken Motiveringsver-
plichting- Vormvereiste. 

Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
27. - Dienstplicht - Verzoek tot ant

hefting wegens uitzonderlijke redenen 
van het verval van een te Jaat ingediende 
aanvraag om uitstel of vrijlating - Uit
zonderlijke redenen door de Hoge Militie
raad niet in aanmerking genomen -
Redengeving van de· beslissing. 

Regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing van de Hoge Militieraad die het 
verzoek tot ontheffing, wegens uitzonder
lijke redenen, van het verval van een te 
laat ingediende aanvraag om uitstel of 
vrijlating van dienst.op morele grand ver
werpt, wanneer uit de redengeving blijkt 
dat de Hoge Militieraad de aangevoerde 
redenen in aanmerking heeft genomen en 
onderzocht heeft of de aangehaalde feiten 
en omstandigheden van die aard zijn dat 
.de ingeroepen redenen uitzonderlijk zijn 
in de zin van art. 20, § 3, Dienstplichtwet. 

20 oktober 1980 182 

23 juni 1981 1238 Afdeling 5. - Strafzaken. 

25. - Strafzaken Tegenstrijdige 
redenen - Begrip. 

Niet tegenstrijdig is de beslissing dat. 
de betaling van de betaalstaat gebeurd is 
op grand van een aan te brengen 
volume, en niet op grand van het 
gewicht van de aangebrachte grondstof
fen, nadat gezegd is dat de tonnen 
geleverde nieuwe breuksteen in een 
aantal m' breuksteunbekleding zijn 
omgerekend. 

23 juni 1981 1238 

HOODSTUK II 
BIJ AFWEZIGHEID VAN CONCLUSIE 

Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

26. - Burgerl1jke zaken - Openbare 
orde - Toewijzing van een vordering -
Geen middel nopens de toepassing van 
een bepaling van openbare orde -
Vermoeden dat de rechter over dat punt 
heeft beslist - lmpliciete beslissing -
Redengeving. 

Wanneer de rechter uitspraak doet op 
een vordering, wordt vermoed dat hij 

28. - Strafzaken - Strafvordering -
Schuldigverklaring - Feiten omschre
ven in de bewoordingen van de wet eL 
bewezen verklaard - Geen conclusie -
Regelmatig gemotiveerde beslissing 
(Art. 97 Gw.) 

9 september 1980 19 

29. - Strafzaken - Veroordeling OF
de strafvordering - Geen vermelding 
van de wettelijke bepalingen waarin dt 
bestanddelen van het misdrijf zijn opge
geven - Niet met redenen omkled< 
beslissing. 

17 september 1980 62 

30. - Strafzaken - Strafvordering -
Veroordeling op de strafvordering -
Geen vermelding van een wettelijkt 
bepaling die een straf stelt - Niet me 
redenen omklede beslissing. 

17 september 1980 6: 

31. - Strafzaken - Veroordeling OJ 
de strafvordering - Geen vermeldin, 
van een wettelijke bepaling die een stra 
stelt - Niet met redenen omkled 
beslissing. (Art. 97 Gw.} 

2 december 1980 36~ 

32. - Strafzaken - Veroordelend 
beslissing - Beslissing waarin niE 
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wordt vastgesteld dat aile bestanddelen 
van het bewezen verklaarde misdrijf 
verenigd zijn - Niet gemotiveerde be
slissing. 

11 maart 1981 769 

33. - Strafzaken - Strafvordering -
Schuldigverklaring - Feiten omschre
ven in de bewoordingen van de wet en 
bewezen verklaard - Geen conclusie -
Besli~sing regelmatig met redenen om
kleed. 

14 april 1981 944 

34. ·, - Strafzaken Verzachtende 
omst~Jndigheden niet vereist - Geen 
conclusie dienaangaande - Geen ver
plichting voor de rechter zijn beslissing 
daaromtrent met redenen te omkleden. 

13 rnei 1981 1054 

Afdeltng 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 
Afdeling 9. - Allerlei. · 

HOOFDSTUK III 
OP CONCLUSIE 

Afdeling 1. - Algemeen, begrip, conclu
sie., 

Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3.- Burgerlijke zaken. 

35. - Burgerlijke zaken - Beslissing 
die een vordering gedeeltelijk afwijst, 
zonde'r te antwoorden op een middel 
waarop die aldus afgewezen vordering 
was gegrond - Niet gemotiveerde be
>iissing. 

4 september 1980 6 

36. - Burgerlijke zaken - Middel 
'langevoerd in het appelverzoekschrift -
4ppe]lant verschenen zonder a/stand te 
doen van dat middel - Appelrechter 

Wanneer een conclusie een vordering 
doet. steunen op verscheidene wettelijke 
bepalingen, zonder dat enig feit wordt 
aangevoerd ter verantwoording van de 
toepassing van een van die bepalingen 
of zonder dat enig rechtsgevolg eruit 
wordt afgeleid, behoeft de rechter niet te 
antwoorden op die conclusie in zoverre 
zij op die wettelijke bepalingen is 
gegrond. (Art. 97 Gw.) 

23 oktober 1980 209 

39. - Burgerlijke zaken - Middel 
aangevoerd in het verzoekschrift tot 
hager beroep - Appellant verschenen 
zonder a/stand te doen van het middel 
- Rechter in hager beroep verplicht 
erop te antwoorde11. 

30 oktober 1980 238 

40. - Burgerlijke zaken Onduide--
lijke conclusie - Gee11 verplichting die 
te beantwoorde11. 

6 november 1980 256 

41. - Burgerlijke zaken - Bij conclu
sie voorgedragen beschouwingen waaruit 
geen enkel rechtsgevolg wordt afgeleid 
- Geen verplichting voor de rechter 
erop te antwoorde11. 

6 november 1980 256 

42. - Burgerlijke zaken Conclusie 
- Betoog niet meer ter zake dienend 
wegens de oplossing die door de rechter 
aan het geschil is gegeven - Geen 
verplichting voor de rechter te antwoor
den op de conclusie waarin dit betoog 
voorkomt. 

5 december 1980 382 

43. - Burgerlijke zaken Conclusie 
- Antwoord ter voldoening van het 
vereiste van art. 97 Gw. - Begrip. 

Feitelijke grondslag mist het middel 
dat aan de rechter verwijt niet te verplicht daarop te antwoorden. 

29 september 1980 99 hebben geantwoord op een conclusie, 
wanneer de redenen van het vonnis of 
van het arrest wei een antwoord geven 
dat in 's rechters interpretatie van die 
conclusie voldoet aan het vereiste van 
art. 97 Gw., terwijl geen middel is 
afgeleid uit miskenning van de bewijs
kracht van die conclusie. 

37. - Burgerlijke zaken - Conclusie 
- Middel ter zake niet meer dienend 
wegens de beslissing van de rechter -
':leen verplichting voor de rechter daar
JP te antwoorden. 

9 oktober 1980 140 

38. - Burgerlijke zaken Conclusie 
ten betoge dat de vordering gegrond is 
JP verscheidene wettelijke bepalingen, 
wnder dat enig feit wordt aangevoerd 
~er verantwoording van de toepassing 
'an een van die wettelijke bepalingen of 
~onder dat enig rechtsgevolg eruit wordt 
1fgeleid - Rechter niet verplicht te 
mtwoorden op die conclusie. 

29 januari 1981 601 

44. - Burgerlijke zaken - Beslissing 
waarbij een vordering wordt aangeJ10-
men - Regelmatig voorgedragen ver
weer - Geen antwoord daarop - Niet 
regelmatig met redenen omklede beslis
sing. 

Niet regelmatig gemotiveerd is het 
arrest dat, op de conclusie ten betoge 
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dat met toepassing van art. 1341 B.W. 
het bewijs van het verhuren van mate
riaal schriftelijk moet worden geleverd, 
enkel zegt dat bet voor zicbzelf spreekt 
dat, zo de eigenaar van dat materiaal 
toeliet dat de andere partij bet 
gebruikte, deze terbescbikkingstelling 
niet gratis gebeurde. 

23 april 1981 959 

45. - Burgerlijke zaken - Redenge
ving- Vormvereiste - Begrip. 

De verplicbting vonnissen en arresten 
met redenen te omkleden, is een vorm
vereiste; art. 97 Gw. beeft geen betrek
king op een grief die, boewel daarin een 
tegenstrijdigbeid wordt aangevoerd tus
sen de motieven van de bestreden be
slissing, in werkelijkbeid erop neerkomt 
de uitlegging van een recbtsbegrip te 
bekritiseren, meer bepaald bet begrip 
inzake de geldigbeid van een door de 
werkgever aan zijn werknemer gegeven· 
ontslag. 

11 mei 1981 1038 

46. - Burgerlijke zaken - Partij die 
conclusie heeft neergelegd ter griffie -'
Partij niet verschenen voor de rechter
Rechter niet gehouden te antwoorden op 
de in die conclusie vervatte middelen. 

W anneer de me est gerede partij onder 
de voorwaarde van art. 751 Ger.W. een 
vonnis of arrest beeft gevorderd dat 
geacbt wordt op tegenspra&k te zijn 
gewezen, spreekt het gerecbt, waarbij 
die vordering aanbangig is, zodanig von
nis of arrest uit, als de andere partij, die 
niet is verscbenen, zicb ertoe beperkt 
beeft een conclusie ter griffie neer te 
leggen en die derbalve niet op de 
terecbtzi tting mr beoordeling van de 
recbter heeft voorgelegd; aangezien die 
recbter op zodanige conclusie niet 
beboeft te antwoorden, kan bij door er 
niet op te antwoorden bet recbt van 
verdediging niet miskennen. (Art. 97 
Gw.; art. 751 Ger.W. en bet algemeen 
recbtsbeginsel inzake bet recbt van ver
dediging.) 

21 mei 1981 llOO 

Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

47. - Dienstplicht - Verzoek tot 
ontheffing van het verval van een te laat 
ingediende aanvraag om uitstel of vrijla
ting wegens uitzonderlijke redenen -
Redengeving van de beslissing. 

Regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing van de Hoge Militieraad, 
die bet verzoek tot ontbeffing van bet 
verval van een te laat ingediende aan
vraag om uitstel of vrijlating van dienst 

op morele grand wegens uitzonderlijke 
redenen verwerpt, wanneer uit de reden
geving blijkt dat de Hoge Militieraad de 
aangevoerde redenen in aanmerking 
beeft genomen en onderzocht beeft of de 
aangebaalde feiten en omstandigbeden 
van die aard zijn dat de ingeroepen 
redenen uitzonderlijk zijn in de zin van 
art. 20, § 3, Dienstplichtwet. 

16 februari 1981 683 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

48. - Strafzaken -:-- Strafvordering -
Veroordelende beslissing- Verweer van 
de beklaagde en van de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij onbeantwoord 
gebleven - Niet regelmatig gemoti
veerde beslissing. (Art. 97 Gw.} 

9 september 1980 20 
49. Strafzaken Burgerlijke 

rechtsvordering - Burgerlijke partij die 
subsidiair om een onderzoeksmaatregel 
vraagt voor het geval dat de rechter 
anders niet tot een overtuiging kon 
komen - Beslissing waarbij de rechter de 
beklaagde wegens twijfel vrijspreekt en 
zich onbevoegd verklaart om uitspraak te 
doen op de burgerlijke tech tsvordering 
zonder te antwoorden op de aanvullende 
conclusie van de burgerlijke partij - Niet 
met redenen omklede beslissing. 

10 september 1980 27 

50. - Burgerlijke zaken - Conclusie 
van eiser in hager beroep neergelegd ter 
griffie - Eiser in hager beroep hiet 
verschenen voor de rechters in hager 
beroep - Rechters niet verplicht te 
antwoorden op het in die conclusie 
uiteengezette middel. 

Wanneer de eise~ in boger beroep zijn 
conclusie neergelegd beeft ter griffie 
maar voor het recbtscollege in boger 
beroep niet is verscbenen en derbalve 
bet in die conclusie uiteengezette middel 
niet ter terecbtzitting aan de beoordeling 
van dat recbtscollege beeft onderworpen, 
zijn de bij verstek beslissende recbters 
niet verplicbt op dat middel te antwoor
den. 

12 september 1980 41 

51. - Strafzaken - Conclusie voor de 
eerste rechter - Niet hernomen voor de 
rechters in hager beroep -;- Rechters ir. 
hager beroep niet verplicht erop tt 
antwoorden. {Art. 97 Gw.) 

16 september 1980 53 

52. - Strafzaken - Strafvordering -
Conclusie van de beklaagde waarin nie
tigheid van een proceshandeling word. 
aangevoerd - Veroordeling van di£ 
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beklaagde in de kosten van die proces
handeling zonder te antwoorden op die 
conclusie - Niet regelmatig gemoti
veerde beslissing. (Art. 97 Gw.) 

30 september 1980 108 

53. - Strafzaken - Bij conclusie 
voorgedragen verweer dat ter zake niet 
meer dienend is wegens de vaststellin
gen van de rechter- Geen verplichting 
voor de rechter hierop te anturoorden. 

8 oktober 1980 134 

54. - Strafzaken - Verzoek van de 
beklaagde om persoonlijke verschijning 
en verhoor van getuigen - Gemoti
veerde verwerping - Begrip. 

Wanneer de beklaagde een persoon
lijke verschijning en bet verhoor van 
getuigen vraagt, ten einde de twijfel op 
te heffen, . die volgens hem bij bet 
onderzoek van bet dossier is ontstaan, 
sluit de feitenrechter, die de telastleg
ging bewezen verklaart aan de hand van 
feiten die hij aangeeft en waarop hij zijn 
overtuiging doet steunen, aldus die twij
fel uit en motiveert de verwerping van 
het verzoek dat hij in zijn beslissing, 
impliciet, als nutteloos beschouwt om de 
waarheid te achterhalen. (Art. 97 Gw.) 

15 oktober 1980 162 

55. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Veroordeling - Ver
weer van de beklaagde onbeantwoord 
gebleven - Geen gemotiveerde beslis
sing. 

Niet gemotiveerd is de beslissing, 
waarbij de beklaagde op de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering 
wordt veroordeeld, zonder dat wordt 
geantwoord op een door hem regelmatig 
voorgedrugen verweer. (Art. 97 Gw.) 

21 oktober 1980 185 

56. Strafzaken Omstandige 
conclusie Vonnis waarin op die 
conclusie enkel met dubbelzinnige rede
nen en beschouwingen van algemene 
aard en vaag wordt geantwoord - Niet 
gemotiveerde beslissing. 

29 oktober 1980 232 

57.- Strafzaken- Wegverkeersonge
val - Omstandige conclusie - Ant
woord op die conclusie in de vorm van 
algemene beschouwingen Geen 
redengeving. 

18 februari 1981 696 

58. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Arrest dat de hoofd
conclusie verwerpt en niet antwoordt op 

de subsidiaire conclusie van de burger
lijke partij - Niet gemotiveerd arrest. 

11 maart 1981 763 

59. - Strafzaken - Strafvorderiilg -
Rechter in eerste aanleg heeft beslist dat 
verscheidene misdrijven een enkel straf
baar feit opleveren - Hoger beroep van 
de beklaagde - Conclusie van de be
klaagde waarin niet wordt betwist dat 
de misdrijven een enkel feit opleveren 
- Bevestiging van het beroepen vonnis 
- Rechters in hager beroep niet gehou-
den hun beslissing, dat de verscheidene 
misdrijven de uiting zijn van een zelfde 
strafbare gedraging, nader te motiveren. 

7 april 1981 891 

60. - Strafzaken - Conclusie van de 
beklaagde waarin hij enkel zegt dat hi} 
niet de vlucht heeft genomen - Be
slissing dat bewezen is dat de beklaagde 
de vlucht heeft genomen - Conclusie 
beantwoord. 

14 april1981 944 
61. Strafzaken Burgerlijke 

rechtsvordering - Motiveringsvereiste -
Vormvoorschrift- Middel waarin aan de 
bestreden beslissing wordt verweten dat 
zij de schade ex aequo et bono op onver
antwoorde gronden heeft geraamd -
Grief zonder enig verband met de schen
ding van art. 97 Gw. 

6 mei 1981 1011 

62. - Strafzaken Conclusie met 
verzoek om een aanvullende onderzoeks
daad · - Afwijzing naar recht verant
woord- Begrip. 

Afwijzing van een verweer met ver
zoek om een aanvullend onderzoek naar 
de snelheid waarmee de tegenpartij 
reed, is naar recht verantwoord door de 
beslissing dat eisers bewering, dat die 
overdreven snelheid door geen enkel 
objectief gegeven in bet dossier is bewe
zen, niet wordt gestaafd, noch door enig 
getuigenis, noch, om de aangehaalde 
redenen, door de berekeningen van 
eisers technisch raadsman .. 

6 mei 1981 1015 
63. Strafzaken Burgerlijke 

rechtsvordering - Conclusie van de bur
gerlijke partij - Redengeving vereist bij 
art. 97 Gw. - Begrip. 

Wegens niet regelmatige redengeving 
wordt art. 97 Gw. geschonden door bet 
vonnis dat, ook al wil de burgerlijke 
partij ten laste van de beklaagde een 
misdrijf bewijzen waardoor hij schade 
heeft geleden en zulks op grond van 
bewijsmiddelen die zij niet enkel afleidt 
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uit getuigenverklaringen maar ook uit 
louter feitelijke omstandigheden van een 
verkeersongeval, aileen rekening houdt 
met die getuigenissen om de vordering 
van die partij af te wijzen. 

6 mei 1981 1017 

64. - Strafzaken - Verzoek om een 
onderzoeksmaatregel - Rechter die de 
redenen opgeeft waarom hij oordeelt 
voldoende te zijn ingelicht Verwer
ping met redenen omkleed. 

2 juni 1981 1142 

65. - Strafzaken - Conclusie -
Overweging in de vorm van een Joutere 
onderstelling - Geen verplichting voor 
de rechter erop te antwoorden. 

2 juni 1981 H42 

66. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Beslissing waarbij een 
vordering wordt afgewezen zonder dat 
wordt geantwoord op middelen waarop 
deze is gegrond - Niet gemotiveerde 
beslissing. 

3 juni 1981 1147 
67. Strafzaken Burgerlijke 

rechtsvordering- Conclusie van de bur
gerlijke partij met een middel gegrond op 
de verklaring van een getuige - Beslis
sing waarbij de beklaagde wordt vrijge
sproken en de rechter zich zonder meer 
onbevoegd verklaart om uitspraak te doen 
op de burgerlijke rechtsvordering -
Beslissing niet met redenen omkleed. 

Niet regelmatig met redenen omkieed 
is de beslissing waarbij een gerecht een 
beklaagde vrijspreekt en zich onbevoegd 
verklaart om uitspraak te doen op de 
burgerlijke rechtsvordering, door zonder 
meer de verklaring van een getuige 
waarop de burgerlijke partij een bij 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrip-

pen 
HOOFDSTUK II. - Burgerlijke zaken 
HOOFDSTUK Ill. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Algemene regels. 
Afdeling 2. - Tussen vonnisgerechten. 
Afdeling 3. - Tussen raadkamer en 

politierechtbank. 
§ 1. Aard van het misdrijf, wan

bedrijf. 
§ 2. Verschillende misdrijven, sa-

menhang. 
§ 3. Verzachtende omstandigheden. 
§ 4. Militair. 
§ 5. Minderjarige. 
§ 6. Omstandigheden na de verwij

zing. 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Tussen raadkamer en 
correctionele rechtbank. 

§ 1. Aard van het misdrijf, misdaad. 
§ 2. Verschillende misdrijven, sa-

menhang. 
§ 3. Verzachtende omstandigheden. 
§ 4. Militair. 
§ 5. Minderjarige. 
§ 6. Omstandigheden na de verwij

zing. 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 5. - Tussen onderzoeksrech
ters of -gerechten. 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BURGERLIJKE ZAKEN 

HOOFDSTUK III 
conclusie voorgedragen middel steunde, STRAFZAKEN 

ter zijde te Iaten. Afdeling 1. - Algemene regels. 
9 juni 1981 1160 
68. Strafzaken Burgerlijke 

rechtsvordering Conclusie welke 
slechts een niet gemotiveerde bewering 
bevat - Beslissing waarin de bewering 
wordt tegengesproken - Regelmatig 
gemotiveerde beslissing. (Art. 97 Gw.) 

23 juni 1981 1235 

69. - Onduidelijke conclusie - Geen 
verplichting deze te beantwoorden. (Art. 
97Gw.) 

23 juni 1981 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 
Afdeling 9. - Allerlei. 

1235 

1. - Strafzaken - Beslissingen waar
door de zaken aanhangig blijven bij 
twee gerechten - Geen geschil van 
jurisdictie waardoor de gang van het 
gerecht wordt belemmerd - Geen rege
Jing van rechtsgebied. 

Wanneer (a) de politierechtbank, na 
een beschikking van contraventionalise
ring, het dossier naar de procureur des 
Konings heeft teruggezonden « voor 
eventuele voeging van dossiers », (b) de 
correctionele rechtbank, waarbij ener
zijds de procureur des Konings die zaak, 
en anderzijds de beklaagde bij recht
streekse dagvaarding een vervolging ten 
laste van een andere beklaagde hebben 
aanhangig gemaakt, voeging van die 
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zaken heeft bevolen, en (c) het hof van 
beroep, op een hoger beroep, de zaak 
naar de procureur-generaal heeft verwe
zen, « om te handelen als naar recht "• 
blijven de aangebrachte vervolgingen 
aanhangig bij de politierechtbank en bij 
het hof van beroep; na de vaststelling 
dat er geen tegenstrijdige beslissingen 
zijn waardoor een (negatief) geschil over 
rechtsmacht zou ontstaan waardoor de 
loop van het gerecht wordt belemmerd, 
zegt het Hof dat er geen aanleiding is 
tot regeling van rechtsgebied. 

22 oktober 1980 200 
Afdeling 2. - Tussen vonnisgerechten. 

2. - Strafzaken - Beslissing van een 
politierecbtbank waarbij de zaak naar 
een politierecbtbank van bet Duitse 
taalgebied wordt verwezen op grand dat 
de beklaagde gevraagd beeft dat de 
recbtspleging in bet Duits wordt gevoerd 
- Onbevoegdverklaring van die recbt
bank op grand dat zodanige verwijzing 
in strijd is met de bepalingen van de 
Taalwet Gerecbtszaken - Beslissingen 
in kracbt van gewijsde gegaan - Toe
zicbt van bet Hof - Beslissing van 
onbevoegdverklaring gegrond - Rege
ling van recbtsgebied - Vernietigmg 
van de eerste beslissing - Verwijzing 
van de zaak naar de anders samenge
stelde rechtbank die de eerste beslis
sing beeft uitgesproken. 

29 oktober 1980 233 
Afdeling 3. - Tussen raadkamer en 

politierechtbank. 
§ 1. Aard van het misdrijf, wanbe

drijf. 
§ 2. Verschillende misdrijven, sa

menhang. 
§ 3. Verzachtende omstandigheden. 
§ 4. Militair. 
§ 5. Minderjarige. 
§ 6. Omstandigheden na de verwij-

zing. 
§ 9. Allerlei. 

3. - Strafzaken - Vonnisgerecbt dat 
van een misdrijf kennis neemt door een 
bescbikking van de raadkamer - Von
nisgerecbt dat zicb « ratione loci » 
onbevoegd verklaart - Misdrijven 
gepleegd buiten bet arrondissement -
Beklaagde die zijn verblijfplaats niet in 
bet arrondissement beeft en daar niet is 
gevonden - Regeling van recbtsgebied 
- Vernietiging van de bescbikking -
Verwijzing van de zaak naar de 
bevoegde procureur des Konings 

4. - Strafzaken - Vonnisgerecbt dat 
van een misdrijf kennis neemt door een 
bescbikking van de raadkamer - Von
nisgerecbt dat zicb ratione loci onbe
voegd verklaart - Misdrijf gepleegd 
buiten bet arrondissement - Beklaagde 
die zijn verblijfplaats niet in bet arron
dissement beeft en daar niet is gevon
den - Regeling van recbtsgebied -
Vernietiging van de bescbikking - Ver
wijzing van de zaak naar de bevoegde 
procureur des Konings. 

14 januari 1981 522 

5.- Strafzaken- Vonnisgerecbt dat 
van een misdrijf kennis neemt door een 
bescbikkiilg van de raadkamer - Poli
tierecbtbank die zicb « ratione loci » 
onbevoegd verklaart - Misdrijf gepleegd 
buiten bet arrondissement - Beklaagde 
die zijn verblijfplaats niet in bet arron
dissement beeft en daar niet is gevon
den - Regeling van rec]p.tsgebied -
Vernietiging van de bescbikking - Ver
wijzing van de zaak naar de bevoegde 
procureur des Konings. 

22 juli 1981 1282 

Afdeling 4. - Tussen raadkamer en 
correctionele rechtbank. 

§ 1. Aard van het misdrijf, misdaad. 

6. - Strafzaken - Bescbikking van 
de raadkamer waarbij een verdacbte 
wegens als wanbedrijven omscbreven 
feiten naar de correctionele recbtbank 
wordt verwezen - Vonnisgerecbt dat 
zicb onbevoegd verklaart omdat de als 
wanbedrijven omscbreven feiten in wer
kelijkbeid niet gecorrectionaliseerde 
misdaden zijn - Beslissingen in kracbt 
van gewijsde gegaan - Vaststelling door 
bet Hof dat de als wanbedrijf omscbre
ven feiten misdaden blijken te zijn -
Vernietiging van de bescbikking - Ver
wijzing naar de kamer van inbescbuldi
gingstelling. 

14 oktober 1980 161 
7. - Strafzaken - Bescbikking van 

de raadkamer waarbij een verdacbte 
naar de correctionele recbtbank wordt 
verwezen wegens als wanbedrijven om
scbreven feiten - Arrest van de kamer 
van inbescbuldigingstelling waarbij die 
bescbikking wordt bevestigd - Vonnis
gerecbt dat zicb onbevoegd verklaart 
omdat de als wanbedrijven omscbreven 
feiten in werkelijkbeid niet gecorrectio
naliseerde misdaden zijn - Beslissingen 
in kracbt van gewijsde gegaan - Vast
stelling door bet Hof dat de als wanbe
drijf omscbreven feiten misdaden scbij-

23 september 1980 81 nen te zijn - Vernietiging van de 
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beschikking en van het arrest van de nemen, omdat de beschikking voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling - misdaden geen verzachtende omstandig
Verwijzing naar de kamer van inbe- heden opgeeft en de wanbedrijven 
schuldigingstelling. samenhangend zijn - Beslissingen in 

14 · · 9 1 521 kracht van gewijsde gegaan- Vaststel-
Januan 

1 8 ling door het Hoi dat de beschikking van 
8. - Strafzaken - Arrest van de· de raadkamer voor de misdaden geen 

kamer van inbeschuldigingstelling waar- verzachtende omstandigheden opgeeft 
bij een verdachte wegens een gecorrec- en dat de wanbedrijven samenhangend 
tionaliseerd misdrijf naar de correctio- Jijken te zijn - Vernietiging van de 
nele rechtbank wordt verwezen - Von- beschikking - Verwijzing naar de 
nisgerecht dat zich onbevoegd verklaart kamer van inbeschuldigingstelling. 
omdat het misdrijf een misdaad is die 13 februari 1981 696 
niet gecorrectionaliseerd kan worden -
Beslissingen in kracht van gewijsde 
gegaan - Beslissing waarbij de recht
bank zich onbevoegd verklaart, gegrond 
Jijkend - Vernietiging van het arrest -
Verwijzing naar de anders samenge
stelde kamer van inbeschuldigingstelling. 

29 april 1981 988 

§ 2. Verschillende misdrijven, sa
hang. 

9. - Strafzaken - Beschikking van 
de raadkamer waarbij een verdachte 
wegens als wanbedrijven omschreven 
ieiten naar de correctionele rechtbank 
wordt verwezen - Vonnisgerecht dat 
zich onbevoegd verklaart omdat een van 
de misdrijven een niet gecorrectionali
seerde misdaad is en de andere misdrij
ven samenhangend zijn - Toezicht van 
het Hoi - Beslissingen in kracht van 
gewijsde gegaan - Beslissing waarbij de 
rechtbank zich onbevoegd verklaart, 
gegrond Jijkend - Vernietiging van de 
beschikking - Verwijzing naar de 
kamer van inbeschuldigingstelling. 

Wanneer de kamer van inbeschuldi
gingstelling een verdachte wegens als 
wanbedrijven omschreven feiten naar de 
correctionele rechtbank heeft verwezen 
en de correctionele rechtbank zich onbe
voegd heeft verklaard omdat een van de 
feiten een niet gecorrectionaliseerde 
misdaad is en de andere misdrijven 
samenhangend zijn, vernietigt het Hof, 
het rechtsgebied regelende, de beschik
king van de raadkamer en verwijst de 
zaak naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling, zo beide beslissingen in 
kracht van gewijsde zijn gegaan en de 
beslissing waarbij de rechtbank zich 
onbevoegd heeft verklaard, gegrond lijkt. 

3 september 1980 3 

10. - Strafzaken - Beschikking van 
de raadkamer waarin de verdachte naar 
de correctionele rechtbank wordt verwe
zen wegens misdaden en wanbednjven 
- Onbevoegdverklaring van het vonnis
gerecht om van de hele zaak kennis te 

11. - Strafzaken - Beschikking van 
de raadkamer tot verwijzing van de 
verdachten naar de correctionele recht
bank wegens misdaden, zonder opgave 
van verzachtende omstandigheden, en 
wegens wanbedrijven - Vonnisgerecht 
dat vaststelt dat de misdrijven samen
hangend zijn en zich onbevoegd ver
klaart voor de zaak in haar geheel -
Beslissingen met kracht van gewijsde -
Regeling van rechtsgebied - Beslissing 
waarbij het gerecht zich onbevoegd 
verklaart, verantwoord lijkend - Ver
nietiging van de beschikking - Verwij
zing naar de kamer van inbeschuldiging
stelling. 

24 juni 1981 1261 

12. - Strafzaken Beschikking van 
de raadkamer waarbij een verdachte 
naar de correctionele rechtbank wordt 
verwezen wegens een misdaad en wan-· 
bedrijven - Vonnisgerecht dat zich voor 
de hele zaak onbevoegd verklaart op 
grand dat de beschikking van de raadka
mer voor de misdaad geen verzachtende 
omstandigheden opgeeft en er tussen de 
misdaad en de wanbedrijven eendaadse 
samenloop Jijkt te bestaan - Beslissin
gen in kracht van gewijsde geg~an -
Toezicht van het Hoi - Vasts~ellmg van 
het Hoi dat de beschikking van de 
raadkamer voor de misdaad geen ver
zachtende omstandigheden aangeeft en 
dat er tussen de misdaEd en de wanbe
drijven eendaadse samenloop Jijkt te 
besraan - Vernietiging van de beschik
king - Verwijzing naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

30 juni 1981 1280 

§ 3. Verzachtende omstandigheden. 

13. - Strafzaken - Beschikking van 
de raadkamer waarbij een verdachte, 
met aanneming van verzachtende om
standigheden, verwezen wordt naar de 
correctionele rechtbank wegens verschil
Jende met geweld of bedreiging 
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gepleegde aanrandingen op de eerbaar
heid, omschreven als overtredingen van 
art. 373, eerste lkl, Sw., en wegens 
andere misdrijven - Onbevoegdverkla
ring van het vonnisgerecht, hierop · 
gegrond dat, nu een van de aanrandin
gen is gepleegd op een minderjarige van 
meer dan zestien jaar, ook het tweede 
lid van genoemd artikel is overtreden, 
hetgeen strafbaar is met Opsluiting, dat 
dit feit niet is gecorrectionaliseerd en 
dat de overige misdrijven samenhangend 
zijn - Beslissingen in kracht van 
gewijsde gegaan - Toezicht van het Hoi 
- Impliciete beschikking van de raad
kamer dat er verzachtende omstandighe
den aanwezig zijn ook voor de aanran
ding van de eerbaarheid op een minder
jarige - Vernietiging van het vonnis en 
verwijzing naar dezelfde doch anders 
samengestelde correctionele rechtbank. 

17 september 1980 59 

14. - Strafzaken - Beschikking van 
de raadkamer tot verwijzing van een 
verdachte naar de correctionele recht
bank, met aanneming van verzachtende 
omstandigheden, wegens een misdaad 
die door het onderzoeksgerecht niet kan 
gecorrectionaliseerd worden - Beslis
sing tot onbevoegdverklaring van het 
vonnisgerecht - Beslissingen in kracht 
van gewijsde gegaan - Vaststelling van 
het Hoi dat de beslissingen in kracht 
van gewijsde zijn gegaan en dat het feit 
een niet te correctionaliseren misdaad 
lijkt te zijn - Vernietiging van de 
beschikking - Verwijzing naar de 
kamer van inbeschuldigingstelling. 

17 september 1980 61 
§ 4. Militair. 
§ 5. Minderjarige. 
§ 6. Omstandigheden na de verwij

zing. 
15. - Strafzaken - Beschikking van 

de raadkamer waarbij een een wanbe
drijf wordt gecontraventionaliseerd -
Vonnis tot onbevoegdverklaring van de 
rechtbank gegrond op een omstandig
heid die gebleken is na de beschikking 
tot verwijzing en waardoor het feit met 
een zwaardere correctionele straf wordt 
gestraft - Onderzoek van het Hoi of 
beide beslissingen in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en of die omstan
digheid zich inderdaad na de verwijzing 
heeft voorgedaan Regeling van 
rechtsgebied Vernietiging van de 
beschikking - Verwijzing van de zaak 
naar dezelfde, anders samengestelde 
raadkamer. 

3 december 1980 374 

§ 9. Allerlei. 
Mdeling 5. - Tussen onderzoeksrecb

ters of -gerecbten. 

REGISTRATIE (RECHT VAN) 
Prijsbewimpeling - Begrip. 
Voor de toepassing van art. 203 Wet

hoek der Registratie-, Hypotbeek- en 
Griffierecbten bestaat prijsbewimpeling 
erin dat de akte een prijs vermeldt die 
niet met de werkelijkbeid overeenstemt, 
afgezien van de bedoeling van de 
contracterende partijen. 

19 juni 1981 1224 

REKENHOF 
1. - Grondwet, artt. 96 en 97 -

Openbaarheid van de terechtzittingen en 
uitspraak van de vonnissen in openbare 
terechtzitting- Bepalingen niet toepas
selijk op het Rekenhof - Openbaarheid 
niet voorgeschreven bij een bijzondere 
wetsbepaling. 

2 oktober 1980 118 

2. - Procedure - Gerechtelijk Wet
hoek, artt. 728, 755, 758 en 780 - Niet 
toepasselijke wetsbepalingen. 

De bepalingen van de artt. 728, 755, 
758 en 780 Ger.W. betreffende de ver
schijning van partijen, de scbriftelijke 
bebandeling, de terecbtzitting en de 
openbaarbeid van de uitspraak van bet 
vonnis zijn niet toepasselijk op de proce
dures bij het Rekenbof; deze worden 
immers geregeld door andere, niet uit
drukkelijk opgebeven wetsbepalingen en 
door recbtsbeginselen waarvan de toe
passing niet verenigbaar is met die 
bepalingen van bet Gerecbtelijk Wet
hoek. (Art. 2 Ger.W., wet van 5 okt. 1846.) 

2 oktober 1980 118 

3. - Nazien en verevenen van de 
rekeningen van een rekenplichtige 
tegenover de Staatskas - Procedure -
Geen miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verde
diging- Begrip. 

De wetgever beeft bij bet Rekenbof 
een procedure ingevoerd om de rekenin
gen na te zien en te verevenen van de 
rekenplichtigen tegenover de Staatskas 
tot vrijwaring zowel van de recbten of 
prerogatieven van de openbare macbt 
als van die rekenplicbtigen; boewel die 
procedure geen mondelinge en openbare 
bebandeling op tegenspraak met plei
dooien voorscbrijft, kunnen die reken
plicbtigen zicb wegens die uitsluitingen 
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niet beroepen op miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel van het recht 
van verdediging. 

2 oktober 1980 118 

4. - Algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk een rechtbank een onafhanke~ 
bjk en onpartijdig gerecht moet zijn -
Toepasselijk op het Rekenhof. 

2 oktober 1980 118 

5. - Rechten en verplichtingen van 
een rekenplichtige tegenover de Staats
kas-Aard. 

Hoewel het Rekenhof, wanneer het 
ingevolge art. 5 wet van 29 okt. 
1846 de rekeningen van een rekenplich
tige tegenover de Staatskas naziet en ver
event, zekere regels uit de algemene 
beginselen van het Burgerlijk Wetboek 
dient toe te passen, niettemin hoofdzake
lijk op grond van publiekrechtelijke 
regels de rechten en verplichtingen van 
de rekenplichtige zoals zij voortvloeien uit 
het feit dat hij een openbaar ambt uitoe
fent en uit zijn publiekrechtelijk statuut. 

2 oktober 1980 118 

6. - Nazien en verevenen van de 
rekenYngen van rekenplichtigen tegen
over de Staatskas - Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, art. 6, lid 1 -
Openbare behandeling Bepalingen 
niet toepasselijk 

2 oktober 1980 118 

7. - Rekenplichtige tegenover de 
Staatskas- Rekenplichtige die door een 
rechtscollege van de Rechterlijke Macht 
is veroordeeld om aan de Staat schade
vergoeding te betalen wegens verduiste
ringen in de uitoefening van zijn ambt 
- Opdracht van het Rekenhof om de 
rekeningen van die rekenplichtige na te 
zien en te verevenen en hem in voorko
mend geval te veroordelen om het tekort 
aan te zuiveren - Bevoegdheid van het 
Rekenhof en begrenzing van de 
bevoegdheid van de Staat. 

Uit de omstandigheid dat een reken
plichtige tegenover de Staatskas door 
een rechtscollege van de Rechterlijke 
Macht, inz. door een . strafgerecht is 
veroordeeld om aan de Staat schadever
goeding te betalen wegens verduisterin
gen in de uitoefening van zijn ambt, valt 
niet af te leiden dat het Rekenhof niet 
meer bevoegd is om overeenkomstig de 
artt. 5 en 10 wet van 29 okt. 
1846 de rekeningen van die rekenplich
tige na te zien en te verevenen en hem 
in voorkomend geval te veroordelen om 

het aldus vastgestelde tekort aan te 
zuiveren of dat het, bij die veroordeling, 
verplicht zou zijn van het bedrag van 
dat tekort de geldsommen af te trekken 
waarover het vonnis of het arrest van 
dat rechtscollege uitspraak heeft gedaan; 
de Staat kan evenwel op grond zowel 
van de beslissing van dat rechtscollege 
als van het arrest van het Rekenhof niet 
meer vorderen dan het bedrag van het 
tekort. 

2 oktober 1980 121 

8. - Nazien en verevenen van de 
rekeningen van een rekenplichtige 
tegenover de Staatskas en veroordeling 
van hem om het tekort aan te zuiveren 
- Het Rekenhof veroordeelt niet tot 
schadeloosstelling in de zin van 
art. 1382 B. W. 

2 oktober 1980 121 

9. - Rekenplichtige tegenover de 
Staatskas - Rekenplichtige die ontvan
gen geldsommen voor zijn eigen gebruik 
heeft besteed - Interest verschuldigd te 
rekenen van het tijdstip waarop hij van 
die sommen gebruik heeft gemaakt -
Burgerlijk Wetboek, art. 1996- Verduis
teringen gepleegd op verschillende data 
- Omstandigheden van de zaak waaruit 
niet kan worden opgemaakt op welke 
datum iedere geldsom is verduisterd -
Bepaling door de rechter van een gemid
delde datum vanaf welke voor iedere 
geldsom interest is verschuldigd - Wet
tigheid - Begrip. 

Wanneer een lasthebber, ten deze een 
rekenplichtige tegenover de Staatskas, 
op verschillende data voor zijn eigen 
gebruik geldsommen heeft besteed die 
hem waren toevertrouwd en uit de 
omstandigheden van de zaak niet kan 
worden opgemaakt op welke dag iedere 
geldsom is verduisterd, bepaalt de rech
ter zonder schending van artikel 1996 
B.W. een gemiddelde datum waarop die 
lasthebber alle geldsommen voor zijn 
eigen rekening heeft besteed en vanaf 
welke, zowel wegens de verduisteringen 
van v66r als van na die datum, voor ieder 
bedrag interest is verschuldigd. 

2 oktober 1980 121 

REKENING EN VERANTWOOR
DING 

Gerechtelijk Wetboek, art. 1368- Toe
passingsgebied. 

Art. 1368 Ger.W., volgens hetwelk geen 
herrekening wordt toegestaan van een 
afgesloten en aangenomen rekening, 



-165-
bebalve wanneer de partijen de berstel
ling vragen van verscbrijvingen, wegla
tingen, valse of dubbel geboekte posten, 
is enkel toepasselijk wanneer de reke
ning definitief is. 

Wanneer de Rijksdienst voor Werkne
merspensioenen een rustpensioen beeft 
toegekend met inacbtneming van een 
principieel akkoord van de bevoegde 
instelling tot overdracbt van bijdragen 

25 september 1980 89 met toepassing van de artt. 4 en 8, wet 

RUST- EN 
SIOEN 

OVERLEVINGSPEN-

HOOFDSTUK I. - Werknemers 

HOOFDSTUK II. - Zelfstandigen 

HOOFDSTUK III. - Vrijwillig verzeker
den 

HOOFDSTUK IV. - Gewaarborgd inko
men voor bejaarden 

HOOFDSTUK I 
WERKNEMERS 

1. - Werknemers - Onderwijzend 
personeel van particuliere onderwijsin
stellingen - Wet van 12 juli 1957 -
Voorwaarden van toepasselijkheid. 

De Bediendenpensioenwet van 12 juli 
1957 is niet toepasselijk op leden van bet 
onderwijzend personeel van een particu
liere onderwijsinstelling die niet ter 
uitvoering van een arbeidsovereenkOII_l~t 
voor bedienden tewerkgesteld ZIJn 
geweest. (Artt. 1, 1", en 8, eerste lid, 2", 
wet van 12 juli 1957.) 

19 januari 1981 536 

2. - Werknemers - Onverschuldigde 
betaling wegens cumulatie - Terugvor
dering - Verjaring - Aanvangsdatum. 

Wanneer de onverscbuldigde betaling 
van een prestatie, omscbreven in art. 21, 
§ 2, wet 13 juni 1966 betreffende de rust
en overlevingspensioenen voor arbeiders, 
bedienden, zeevarenden onder Belgiscbe 
vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzeker
den, baar oorsprong vindt in de toeken
ning of de verboging van een buiten
lands voordeel of een voordeel in een 
andere regeling dan die bedoeld in 
§ 1 van genoemd artikel, begint de 
verjaringstermijn in elk geval te lopen 
vanaf de datum van de beslissing die de 
voornoemde voordelen toekent of 
verboogt, overeenkomstig bet tweede lid 
van art. 21, § 3, en kan er geen plaats 
zijn voor toepassing van bet eerste lic;l. 
van deze bepaling. 

19 januari 1981 538 

3. - Werknemers Beslissing 
Herziening- Nieuw feit - Begrip. 

van 5 aug. 1958, is de intrekking van dit 
akkoord een nieuw feit op grond waar
van de Rijksdienst zijn beslissing kan 
berzien. (Art. 21, § 3, K.B. 21 dec. 1967.) 

30 maart 1981 859 

4. - Werknemers - KB. 21 dec. 1967, 
art. 32ter, derde lid - Rechtsgrond. 

Art. 32ter, derde lid, K.B. 21 dec. 
1967 tot vaststelling van bet algemeen 
reglement betreffende bet rust- en over
levingspensioen voor werknemers, inge
voegd bij K.B. 5 april 1976, vindt zijn 
recbtsgrond in artikel 7bis, tweede lid, 
2°, K.B. nr. 50 van 24 okt. 1967, inge
voegd bij de wet van 27 feb. 1976. 

1 juni 1981 1132 

5. - Werknemers - Mijnwerker 
wiens rustpensioen is bepaald overeen
komstig het K.B. van 28 mei 1958 -
Samenvoeging met vergoedingen ver
schuldigd ten gevolge van een arbeids
ongeval of een beroepsziekte - Toepas
sing van de wetten tot verhoging van de 
werknemerspensioenen Verhoging 
toepasselijk op het bedrag van het 
pensioen bepaald krachtens het KB. van 
28 mei 1958. 

Wanneer een mijnwerker, enerzijds, 
een rustpensioen, bepaald met toepas
sing van bet K.B. van 28 mei 1958 tot 
vaststelling van bet statuut van bet 
Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwer
kers inzake inricbting van de rust- en 
weduwenpensioenregeling en, ander
zijds, vergoedingen verleend ter uitvoe
ring van de wetgeving betreffende de 
scbadeloosstelling voor arbeidsongeval
len of voor beroepsziekten geniet, mogen 
die uitkeringen niet worden samen
gevoegd dan ten belope van bet forfai
'tair bedrag, bepaald bij art. 13, § 4, K.B. 
van 28 mei 1958; de verbogingen van de 
wet van 24 juni 1969, gewijzigd bij de 
wetten van 5 juni 1970, 27 juli 1971 en 
28 maart 1973 zijn van toepassing op bet 
bedrag van bet pensioen en niet op bet 
verscbil tussen vorenbedoeld forfaitair 
bedrag en dat van bet pensioen. 

29 september 1980 

HOOFDSTUK II 
ZELFSTANDIGEN 

HOOFDSTUK III 
VRLJWILLIG VERZEKERDEN 

101 
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HOOFDSTUK IV 
GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAAR

DEN 

s 
SAMENHANG 

Burgerlijke zaken - Gerechtelijk Wet
hoek, art. 30 - Vrije beoordeling door 
de rechter in het. kader van het bepaalde 
in art. 30 Ger. W. 

15 mei 1981 1073 

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
1. - Eendaadse samenloop - Een 

enkel strafbaar feit - Geen overeen
stemming van de bestanddelen van de 
misdrijven en oak geen eenheid van tijd 
en plaats- Vereisten. 

Eenheid van feit als vereist voor de 
toepassing van art. 65 Sw. veronderstelt 
niet dat de bestanddelen van de betrok
ken misdrijven dezelfde zijn en op 
hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats 
gebeurd zijn. 

8 april 1981 898 

2. - Een enkel strafbaar opzet -
Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter. 

8 april 1981 898 

SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN 
1. - Legaat van eens anders zaak is 

nietig- Burgerlijk Wetboek, art. 1021-
Begrip. 

Het legaat van een zaak waarop de 
erflater slechts een onverdeeld recht 
heeft, is niet noodzakelijk een legaat van 
eens anders zaak, dat ingevolge 
art. 1021 B.W. nietig is, aangezien die 
zaak bij het uit onverdeeldheid treden, 
volledig in de kavel van de erflater of 
van de nalatenschap kan terechtkomen; 
wettig is derhalve het legaat van een 
onverdeelde zaak, als bij het overlijden 
van de erflater degenen die met hem in 
onverdeeldheid zijn, zijn enige erfgena
men zijn, de nalatenschap hebben aan
vaard en derhalve met toepassing van 
art. 724 B.W. aile lasten van de nalaten

2. - Legaat van een zaak in onver
deeldheid- Wettigheid- VooJWaarden. 

Het legaat van een zaak waarop de 
erflater slechts een onverdeeld recht 
heeft, is niet noodzakelijk een legaat van 
eens anders zaak, dat ingevolge 
art. 1021 B.W. nietig is, aangezien die 
zaak bij het uit onverdeeldheid treden, 
.volledig in de kavel van de erflater of 
van de nalatenschap kan terechtkomen; 
wettig is derhalve het legaat van een 
onverdeelde zaak, als bij het overlijden 
van de erflater degenen die met hem in 
onverdeeldheid zijn, zijn enige erfgena
men zijn, de nalatenschap hebben aan
vaard en derhalve met toepassing van 
art. 724 B.W. aile lasten van de nalaten
schap moeten voldoen. 

10 april 1981 918 

3. - Schenking van roerende goede
ren nietig wegens miskenning van vorm
vereisten - Uitvoering van die schen
king - In de regel geen schenking van 
hand tot hand. 

W anneer een schenking inzake roe
rende goederen nietig is, wegens mis
kenning van vormvereisten, kan de uit
voering van die schenking niet gelden 
als schenking van hand tot hand, zo niet 
is aangetoond dat de schenker, bij het 
overhandigen van de voorwerpen aan de 
begiftigde, met een nieuwe bedoeling 
van begiftiging heeft gehandeld. 

14 mei 1981 1066 

SCHIP, SCHEEPV AART 
1. - Vervoer over zee - Cognosse

menthouder - Uitsluitend recht van 
laatstgenoemde op afleveling van de 
Jading door de kapitein - Rechtsvorde
ring van de cognossementhouder tegen 
de kapitein wegens tekort of averij -
Rechtsvordering voortvloeiend uit het 
recht op aflevering. 

Naar luid van art. 89, titel II, boek II, 
Kh. (gecoord. wetten op de zeevaart) 
heeft de houder van het cognossement 
weliswaar uitsluitend recht op aflevering 
van de lading door de kapitein, maar dat 
recht impliceert, in beginsel, het rec?;t 
op vergoeding wegens tekort of avenJ, 
nu het deswege gevorderde bedrag 
aileen maar de tegenwaarde is van de 
koopwaar die de kapitein onmogelijk 
kan afleveren. 

14 mei 1981 1063 

schap moeten voldoen. 
10 april 1981 

2. - Vervoer over zee - Vordering tot 
918 schadevergoeding van de verkoper tegen 
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de vervoerder - Voorwaarden voor de 
ontvankelijkheid. (Art. 89, titel II, 
boek II Kh.} 

Wanneer, ingevolge het contract tus
sen verkoper en koper, die zich de 
koopwaar als cognossementhouder heeft 
Iaten afleveren, het vervoerrisico ten 
laste is van de koper en laatstgenoemde 
geen vordering tot schadevergoeding 
tegen de vervoerder heeft ingesteld 
wegens tekort of averij, nu de verkoper 
hem vrijwillig, zonder daartoe verplicht 
te zijn, heeft vergoed, wordt art. 89, 
titel II, boek II, Kh. (gecoord. wetten op 
de zeevaart) niet geschonden door de 
rechter die zegt dat niet is aangetoond 
dat de koper, bij de vergoeding van de 
schade, de verkoper niet in zijn rechten 
heeft doen treden, en beslist dat de 
verkoper geen rechtsvordering tot scha
devergoeding tegen de vervoerder 
wegens tekort of averij kan instellen. 

14 mei 1981 1063 

SOCIALE ZEKERHEID 
HOOFDSTUK I. - Werknemers 

HOOFDSTUK II. - Mijnwerkers 

HOOFDSTUK III. - Schepelingen 

HOOFDSTUK IV. - Sociaal statuut van 
de zelfstandigen 

HOOFDSTUK V. - Overzeese sociale 
zekerheid 

HOOFDSTUK I 
WERKNEMERS 

1. - Werknemers - Bijdragen, bij
drageopslag en nalatigheidsinterest -
Gerechtelijk akkoord geen uitwerking. 

Het gerechtelijk akkoord heeft geen 
uitwerking met betrekking tot de sociale 
zekerheidsbijdragen en de daarop ver
schuldigde bijdrageopslag en nalatig
heidsinterest. (Art. 29, derde lid, 1°, ge
coordineerde wetten 25 sept. 1946.) 

20 oktober 1980 180 

2. - Werknemers - Loon voor feest
dagen - Loon waarop de bijdragen 
moeten worden berekend. 

Loon voor feestdagen is loon dat in 
aanmerking komt voor de berekening 
van de sociale zekerheidsbijdragen. 
(Art. 14 Sociale Zekerheidswet Werkne
mers.) 

19 januari 1981 534 

HOOFDSTUK II 
MIJNWERKERS 

3. - Mijnwerkers - Rechtsvordering 
tot betaling van nalatigheidsinteresten 
verschuldigd aan het Nationaal Pen
sioenfonds voor Mijnwerkers wegens te 
late betaling van bijdragen - Verjaring 

Geen burgerlijke rechtsvordering 
voortvloeiend uit een overtreding van de 
artt. 77 en 78 Mijnwerkerspensioenwet 
1947- Gevolg. 

Art. 86, vierde lid, Mijnwerkers
pensioenwet 1947,dat bepaalt dat de 
burgerlijke rechtsvordering die uit de bij 
de artt. 77 en 78 van de genoemde 
wetten voortvloeien, verjaren na twintig 
jaar, is niet van toepassing op de 
rechtsvordering tot betaling van nalatig
heidsinterest wegens te late betaling van 
de sociale zekerheidsbijdragen. (Art. 
2bis Sociale Zekerheidswet Mijnwerkers 
1945; artt. 77, 78 en 86, vierde lid, K.B. 
25 feb. 1947.) (Eerste zaak.) 

15 september 1980 46 

4. - Mijnwerkers - Rechtsvordering 
van het Nationaal Pensioenfonds voor 
Mijnwerkers tot betaling van de door de 
werkgevers verschuldigde bijdragen -
Verjaring - Termijn. 

De rechtsvordering van het Nationaal 
Pensioenfonds voor Mijnwerkers tot 
betaling van de door de betrokken 
werkgevers verschuldigde bijdragen ver
jaart door verloop van vijf jaren. (Art. 
2277 B.W.) (Impliciet.) (Tweede zaak.) 

15 september 1980 46 

5. - Mijnwerkers - Opslag van de 
bijdragen wegens te late betaling 
Aard. 

De opslagen van de sociale zeker
heidsbijdragen die verschuldigd zijn 
door de werkgevers die deze bijdragen 
niet binnen de bepaalde termijn hebben 
gestort, verschillen in beginsel niet van 
die bijdragen en vormen slechts een 
verhoging van hun bedrag. (Art. 
2bis Sociale Zekerheidswet Mijnwerkers 
1945; art. 1 K.B. 7 jan. 1960.) (Tweede 
zaak.) 

15 september 1980 46 

6.- Mijnwerkers- Rechtsvordering 
tot betaling van de opslagen van sociale 
zekerheidsbijdragen en de nalatigheids
interest wegens te late betaling van de 
bijdragen - Verjaring- 'l'ermJ)n. 

De rechtsvordering van het Nationaal 
Pensioenfonds voor MIJnwerkers tot 
betaling van de opslagen van de sociale 
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~ekerheidsbijdragen en de nalatigheids-~ Voor de toepassing van art. 3, § 4, 
mterest wegens te late betaling verjaart Verdrag van 29 aug. 1947 tussen Belgie 
door verloop van vijf jaren. (Art. en Nederland betreffende de toepassing 
2277 B.W.; art. 2bis Sociale der wederzijdse wetgeving op het punt 
Zekerheidswet 1945; art. 1 K.B. 7 jan. der sociale verzekering, goedgekeurd bij 
1960.) (Impliciet.) (Tweede zaak.) de wet van 2 juni 1949, dat bepaalt onder 

15 september 1980 46 de sociale zekerheidswetgeving van welk 
land de Belgische en Nederlandse onder-

HOOFDSTUK III 
SCHEPELINGEN 

HOOFDSTUKIV 
SC!CIAAL STATUUT VAN DE ZELFSTANDI

GEN 

7. - Zelfstandigen - Bijdrageplicht 
- Werkend vennoot in een personen-. 
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid - Voorwaarde. 

1 

d~ne~ vallen die ~elfstandigen zijn, komt 
met m aanmerkmg of de zelfstandige 
activiteit, die in beide Ianden wordt 
uitgeoefend, al dan niet dezelfde is. 

1 juni 1981 1131 

11. - Zelfstandigen - Toepassingsge
bied - Helper - Toevallige bezigheid 
-Begrip. 

Geen toevallige bezigheid als helper is 
een zelfde bezigheid die gedurende ver
schillende jaren tijdens dezelfde periode 
van het jaar wordt verricht. (Art. 5 K.B. 
19 dec. 1967 .) 

22 juni 1981 1231 

HOOFDSTUKV 
OVERZEESE SOClALE ZEKERHEID 

Opdat een vennoot in een personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid als een werkend vennoot kan 
worden beschouwd, is niet vereist dat 
zijn activiteit binnen de genoemde ven
nootschap het karakter heeft van een 
beheer of een Ieiding in de strikte 
betekenis van die woorden. (Art. 9, § 1, 
eerste lid, K.B. nr. 38, 27 juli 1967.) 

44 SPORTWEDSTRIJDEN i5 september 1980 

8. - Zelfstandigen - Hoedanigheid 
van zelfstandige - Wettelijk vermoeden 
..,.-- Weerlegging- Begrip. 

De rechter die vaststelt dat iemand 
het bewijs heeft geleverd dat hij geen 
beroepsactiviteit als zelfstandige uitoe
fende, beslist wettig dat het vermoeden 
van hoedanigheid van zelfstandige, ge
vestigd door art. 3, § 1, tweede lid, K.B. 
nr. 38 van 27 juli 1967, is weerlegd, ook 
ai overweegt hij bovendien dat het 
bewijs niet is geleverd dat de betrok
kene een andere activiteit dan die van 
werknemer uitoefende. 

2 februari 1981 625 

9. - Zelfstandigen - Hoedanigheid 
.van zelfstandige - Werkend vennoot in 
een personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid. 

Een vennoot in een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid die 
daarin een activiteit uitoefenent om het 
kapitaal dat gedeeltelijk het zijne is, te 
doen renderen, is als werkend vennoot 
zelfstandige voor de toepassing van het 
sociaal statuut der zelfstandigen. (Art. 3, 
§ 1, eerste lid, K.B. nr. 38 van 27 juli 1967.) 

2 februari1981 625 

Koninklijk besluit van 21 aug. 1967 tot 
reglementering van de wielerwedstrijden 
en van de veldritten - « Inrichten » van 
een wielerwedstrijd - Begrip. 

Uit de vaststelling dat de beklaagde 
promotoren zocht en zich te hunner 
beschikking stelde om wielerwedstrij
den, volgens een te bepalen kalender, te 
organiseren, dat de beklaagde heeft 
gezorgd voor de inschrijving van de 
deelnemers,het geven van de start, het 
toezicht op de wedstrijd, het opmaken 
van de uitslagen en de prijsuitreiking en 
dat hij bovendien het bedrag van de 
verzekeringspremie ontving, kan de 
rechter wettig afleiden dat de beklaagde 
de « inrichter >> was van een wielerwed
strijd, in de zin van art. 2 K.B. 21 aug. 
1967 tot reglementering van de wieler
wedstrijden en van veldritten. 

26 mei 1981 1113 

STEDEBOUW 
HOOFDSTUK I. - Verkaveling 

HOOFDSTUK II. - Bouwvergunning 

HOOFDSTUK III. - Onteigening 

10. - Zelfstandigen - Bijdrageplicht HOOFDSTUK IV. - Belasting op niet 
- Zelfstandige activiteit in Nederland bebouwde percelen 
en Belgie. HOOFDSTUK V. - Straf 
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HOOFDSTUK VI. - Herstel; betaling 

meerwaarde 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
VERKA VELING 

HOOFDSTUK II 
BOUWVERGUNNING 

1. - Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw, art. 68 - Bevel tot staking 
van de werken - Rechterlijke beslissing 
dat het bevel niet behoeft te worden 
ingetrokken - Bouwvergunning 
Geen vaststelling dat die werken niet in 
overeenstemming zijn met die vergun
ning - Beslissing niet naar recht 
verantwoord. 

Niet naar recht verantwoord is de 
beslissing van de rechter dat er geen 
aanleiding was tot intrekking van bet 
bevel de werken te staken, dat de 
daartoe bevoegde ambtenaar mondeling 
had gegeven en dat de gemachtigde 
ambtenaar regelmatig had bevestigd als 
de rechter, nadat hij erop gewezen heeft 
dat de opdrachtgever een bouwvergun
ning had gekregen voor bet bouwen van 
een onroerend goed volgens de op een 
bepaalde datum opgemaakte plans van· 
een aangewezen architect, niet vaststelt 
dat de litigieuze werken niet overeen
komstig de bouwvergunning zijn uitge
voerd. (Artt. 66, eerste lid, en 68 Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.) 

18 december 1980 444 

HOOFDSTUK III 
ONTEIGENING 

HOOFDSTUK IV 
BELASTING OP NIET BEBOUWDE PERCE

LEN 

2. - Art. 70bis Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw - Gemeentebelas
ting - Jaarlijkse belasting op niet 
bebouwde percelen begrepen in een niet 
vervallen verkaveling - Belastingvrij
stellling - Bevoegdheid van de gemeente. 

Al voorziet art. 70 bis, § 3, eerste lid, 
ingevoegd bij de wet van 22 dec. 1970 in 
de Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw, slechts in belastingvrijstelling 
voor de niet bebouwde percelen, die 
krachtens de Pachtwet « thans >>, d.i. bij 
de inwerkingtreding van de wet 
van 22 dec. 1970, niet voor de bouw 
kunnen worden bestemd, toch betekent 
zulks niet dat de percelen waarvoor na 

de inwerkingtreding van die wet een 
pachtovereenkomst is gesloten, geen 
belastingvrijstelling meer kunnen genie
ten, wanneer de gemeente, die binnen 
haar wettelijke bevoegdheid haar belas
tingverordening vrij vaststelt, beslist 
heeft dat van belasting zijn vrijgesteld 
de percelen die op een latere datum 
« niet voor bebouwing k.unnen worden 
bestemd >>; dat ze niet voor bebouwing 
kunnen worden bestemd, kan in dat 
geval met name blijken uit een pacht
overeenkomst tussen echtgenoten. 

8 mei 1981 1031 

HOOFDSTUKV 
STRAF 

HOOFDSTUK VI 
HERSTEL; BETALING MEERWAARDE 

STRAF 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
- Straf en maatregel 

HOOFDSTUK II. - Vrijheidsstraffen 

HOOFDSTUK III. - Geldboete en opde
ciemen 

HOOFDSTUK IV. Vervangende 
gevangenisstraf 

HOOFDSTUK V. - Andere straffen 
(verbeurdverklaring, verval sturen, 
enz.} 

HOOFDSTUK VI. - Zwaarste straf 

HOOFDSTUK VII. - Samenloop 
Afdeling 1. - Elmdaadse. 
Afdeling 2. - Meerdaadse. 
Afdeling 3. - Gescheiden berechting. 

HOOFDSTUK VIII. - Verzachtende 
omstandigheden 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN - STRAF EN 

MAATREGEL 

1. - Vervallenverklaring van het recht 
tot sturen als straf uitgesproken -
Wegverkeerswet, art. 38 - Bestanddeel 
van de straf en geen afzonderlijke strai 

29 oktober 1980 231 



-170-
2. - Wegens een wanbedrijf onder 

aanneming van verzachtende omstandig
heden naar de politierechtbank verwe
zen beklaagde - Correctionele straf -
Onwettigheid. 

Wanneer de beklaagde wegens een 
wanbedrijf naar de politierechtbank is 
verwezen door een beschikking van de 
raadkamer, met opgave van verzach
tende omstandigheden, kan de correctio
nele rechtbank, rechtdoende in hoger 
beroep, hem wegens dat misdrijf geen 
correctionele straf opleggen. (Artt. 4 en 
5 wet 4 okt. 1867; art. 38 Sw.) 

19 november 1980 314 

3. - VervallenveJ*laring als straf -
Bestanddeel van de straf en geen afzon
derlijke straf. 

23 december 1980 461 

4. - Wanbedrijf - Politiestraf uitge
sproken - Vereisten voor wettigheid. 

De strafrechter bij wie een wanbedrijf 
aanhangig is gemaakt, mag slechts een 
politiestraf uitspreken indien voor dat 
wanbedrijf wettig verzachtende omstan
digheden kunnen aangenomen worden 
en hij bovendien verzachtende omstan
digheden in zijn vonnis aangeeft. (Art. 
1 wet van 4 okt. 1867.) 

24 maart 1981 827 

5. - Opdeciemen - Feiten van v66r 
3 aug. 1975 - Geldboeten vermeerderd 
met 380 deciemen - Onwettige straf. 

Niet naar recht verantwoord is het 
arrest waarin is vastgesteld dat de feiten 
met een zelfde opzet zijn gepleegd en 
dat de verjaring is beginnen te lopen 
vanaf het laatste feit, d.i. 
de 27e mei 1974, en de gelboeten, 
waartoe de beklaagde is veroordeeld 
overeenkomstig de wet van 25 juni 1975, 
met 390 deciemen worden verhoogd, 
daar deze wet niet toepasselijk is op de 
geldboeten wegens misdrijven van v66r 
haar inwerkingtreding. 

28 april 1981 978 

HOOFDSTUK II 
VRIJHEIDSSTRAFFEN 

HOOFDSTUK III 
GELDBOETE EN OPDECIEMEN 

6. - Onopzettelijke beschadiging door 
onvoorzichtigheid of gebrek aan voor
zorg van andermans roerende eigendom
men - Toepasselijke straf. 

Onopzettelijke beschadiging door 
onvoorzichtigheid of gebrek aan voor
zorg van andermans roerende eigendom
men door het behandelen of gebruiken 
van wapens of door het werpen van 
harde lichamen of van om het even 
welke stoffen wordt bestraft met geld
boete van tien frank tot twintig frank. 
(Art. 559, 3", Sw.) 

19 november 1980 314 

7. - Geldboete- Sociale bescheiden 
- Wet van 26 jan. 1951, art. 4, tweede lid 
- Toepassing van de geldboete zoveel 
maal als er werknemers bij de overtre
ding zijn betrokken - Overtreding van 
art. 4, eerste lid, 2°, van bedoelde wet -
Geen toepassing van art. 4, tweede lid. 

De bepaling van art. 4, tweede lid, wet 
van 26 jan. 1951 betreffende de vereen
voudiging der documenten waarvan het 
bijhouden door sociale wetgeving is 
opgelegd, dat « de geldboete zoveel maal 
zal worden opgelegd als er werknemers 
zijn die in de documenten zijn weggela
ten of waarvoor de documenten onvolle
dig of onnauwkeurig zijn » is niet 
toepasselijk op het misdrijf, bedoeld in 
vorenvermeld art. 4, eerste lid, 2", dat 
een geldboete oplegt aan de werkgevers, 
hun aangestelden of lasthebbers die de 
documenten niet binnen de gestelde 
termijnen aan de werknemers hebben 
afgegeven. 

10 december 1980 391 

8. - Wegverkeer - Overtreding van 
het Wegverkeersreglement - Overtre
ding door de Koning speciaal aangewe
zen als ·zware overtreding - Minimum 
geldboete. 

Bij ontstentenis van verzachtende 
omstandigheden bedraagt het minimum 
van de geldboete, wegens overtreding 
van het Wegverkeersreglement die door 
de Koning als zware overtreding is 
aangewezen 50 frank. (Art. 29, eerste en 
derde lid, Wegverkeerswet, gew. bij wet 
van 9 juni 1975; K.B. 7 april 1976 tot 
aanwijzing van de zware overtredingen 
van het Wegverkeersreglement.) 

24 maart 1981 827 

9. - Geldboete - Opdeciemen - Wet 
van 25 juni 1975 waarbij de strafrechte
Jijke geldboeten tot 390 deciemen wor
den verhoogd - Wet toepasselijk op de 
sinds 3 augustus 1975 gepleegde misdrij-
ven. 

12 mei 1981 1048 
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HOOFDSTUKIV 
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF 

10. - Sociale zaken - Misdrijf -
Gevallen waarin volgens de wet zoveel 
keer een geldboete moet worden toege
past als er werknemers bij het misdrijf 
betrokken zijn - Verschillende telast
Jeggingen - Een enkel misdrijf - Een 
enkele straf - Gevolg t.a. v. de vervan
gende gevangenisstraf. 

In de gevallen waarin overeenkomstig 
de wet voor elk misdrijf of collectief 
misdrijf slechts een enkele straf kan 
worden uitgesproken, met dien ver
stande dat het bedrag van de geldboete 
wordt vastgesteld naar rato van het 
aantal werknemers die bij het misdrijf 
betrokken zijn of, als het gaat om een 
collectief misdrijf, naar rato van het 
aantal werknemers die betrokken zijn 
bij het misdrijf waarop de zwaarste straf 
staat, kan ingevolge art. 40 Sw. slechts 
een enkele vervangende gevangenisstraf 
worden uitgesproken. 

31 maart 1981 862 

HOOFDSTUK V 
ANDERE STRAFFEN (VERBEURDVERKLA

RING, VERVAL STUREN, ENZ.) 

11.- Verbeurdverklaring Geen 
vaststelling van de wettelijk vereiste 
voorwaarden - Niet gemotiveerde be
slissing. 

24 september 1980 87 

12. - Verbeurdverklaring Geen 
vaststelling van de bij de wet gestelde 
vereisten - Niet gemotiveerde beslis-
sing. 

29 oktober 1980 230 

13. - Vervallenverklaring van het 
recht tot sturen als straf uitgesproken
Vervallenverklaring enkel gegrond op 
schending van art. 31 Wegverkeerswet -
Onwettigheid. 

29 oktober 1980 231 

HOOFDSTUK VI 
ZW AARSTE STRAF 

HOOFDSTUK VII 
SAMENLOOP 

Afdeling 1. - EEmdaadse. 
Afdeling 2. - Meerdaadse. 
Afdeling 3. - Gescheiden berechting. 

HOOFDSTUK VIII 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN 

14. - Wegens een wanbedrijf onder 
aanneming van verzachtende omstandig
heden naar de politierechtbank verwe
zen beklaagde - Correctionele straf -
Onwettige straf. 

22 oktober 1980 200 

15. - Overtreding van de bijzondere 
wetten en verordeningen - Verzach
tende omstandigheden - Slechts lich
tere straf dan het bepaalde minimum 
indien dit uitdrukkelijk in die wetten en 
verordeningen is voorzien. (Art. 100, 
eerste lid, Sw.) 

24 februari 1981 717 

16. - Wegverkeer - Overtreding van 
het Wegverkeersreglement door de 
Koning speciaal aangewezen als zware 
overtreding - Politiegeldboete uitge
sproken zonder opgave van verzachtende 
omstandigheden - Onwettigheid. 

Onwettig is de beslissing die, zonder 
opgave van verzachtende omstandighe
den, een beklaagde veroordeelt tot een 
politiegeldboete wegens een door de 
Koning speciaal als zware overtreding 
aangewezen overtreding van het Weg
verkeersreglement. (Art. 29, eerste en 
derde lid, Wegverkeerswet, gew. bij wet 
van 9 juni 1975; K.B. 7 april 1976 tot 
aanwijzing van de zware overtredingen 
van het Wegverkeersreglement; art; 1 
wet van 4 okt. 1867.) 

24 maart 1981 827 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

17.- Nachtgerucht of nachtrumoer
Herhaling - Toe te passen straf. 

De artt. 561, 1°, en 562 Sw. stellen een 
straf op nachtgerucht of nachtrumoer 
waardoor de rust van de. inwoners kan 
worden gestoord, nl. een geldboete van 
10 tot 25 frank, waarbij, in geval van 
herhaling, nog een hoofdgevangenisstraf 
van ten hoogste 9 dagen kan komen. 

27 januari 1981 576 

STRAFVORDERING 
1. - Instellen - Rechtstreekse dag

vaarding van de burgerlijke partij -
Stelling van de burgerlijke partij volgens 
welke zij materiele schade heeft geleden 
ten gevolge van onopzettelijk toebrengen 
van verwondingen aan een derde -
Ontvankel1jke vordering. 

--,---------
_j ________ _ 
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Hij die bewijst dat hij materiiHe 

schade heeft geleden ten gevolge van 
onopzettelijk toebrengen van verwondin
gen aan een derde, hoewel hij niet 
beweert dat hij een lichamelijk letsel 
heeft opgelopen, kan de dader van dat 
misdrijf rechtstreeks voor de strafrech
ter dagvaarden; die dagvaarding brengt 
de strafvordering op gang i.v.m. het 
misdrij£ « onopzettelijk toebrengen van 
verwondingen » en maakt die vordering 
aanhangig bij de rechter. (Art. 182 Sv.; 
artt. 3 en 4 wet 17 april 1878.) 

28 oktober 1980 219 

2. - Opeenvolgende dagvaardingen 
van een beklaagde wegens een feit -
Wettigheid. 

Geen algemeen rechtsbeginsel of wet
telijke bepaling verbiedt dat een be
klaagde wordt .gedagvaard wegens een 
feit waarvoor hij reeds vroeger werd 
gedagvaard en waarover niet definitief 
uitspraak is gedaan. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Mdeling 2. - In hoger beroep. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Mdeling 3. - In cassatie. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Mdeling 4. Betekening 
tenuitvoerlegging. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

en 

Mdeling 5. - Vonnissen en arresten-
Nietigheden. 
§ 1. Burgerlijke zaken 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

HOOFDSTUK II. - Gerechtszaken {bui
ten wet 15 juni 1935} 

25 november 1980 329 HOOFDSTUK III. - Bestuurszaken 

3. - Jeugdrechter die de zaak van een HOOFDSTUK IV. - Sociale betrekkin-
minderjarige van meer dan zestien en gen 
minder dan achttien jaar oud uit handen 
heeft gegeven - Voorlopige tenuitvoer
Jegging bevolen - Onderzoeksrechter, 
onderzoeksgerecht en strafgerecht niet 
bevoegd om uitspraak te doen over de 
wettigheid en de regelmatigheid van de 
beslissing inzake die voorlopige tenuit
voerlegging. 

Wanneer de jeugdrechter overeen
komstig art. 38 Jeugdbeschermingswet 
de zaak van een minderjarige die op het 
ogenblik van de feiten meer dan zestien 
en minder dan achttien jaar oud is, uit 
handen heeft gegeven en hij met toepas
sing van art. 58 van die wet heeft 
bevolen dat zijn beslissing voorlopig 
wordt ten uitvoer gelegd, zijn de onder
zoeksrechter, het onderzoeksgerecht en 
het strafgerecht niet bevoegd om uit
spraak te doen over de wettigheid of de 
regelmatigheid van de beslissing van de 
jeugdrechter inzake de voorlopige tenuit
voerlegging. 
. 13 mei 1981 1052 

T 

TAALGEBRUIK 
HOOFDSTUK I. - Gerechtszaken (wet 

15 juni 1935} 
Mdeling 1. - In eerste aanleg. 

HOOFDSTUK I 
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) 

Mdeling 1. - In eerste aanleg. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 

1. - Strafzaken - Verzoek tot verwij
zing naar een ander rechtscollege van 
dezelfde rang opdat de rechtspleging in 
het Duits zou worden gevoerd - Geen 
verwijzing mogelijk volgens Taalwet 
Gerechtszaken - Niettemin verwijzing 
- Onwettigheid. 

29 oktober 1980 
§ 3. Andere zaken. 

Mdeling 2. - In hoger beroep. 
§ 1. Burgerlijke zaken . 
§ 2. Strafzaken. 

233 

2. - Strafzaken - Gelijk aantal 
beklaagden die zich van verschillende 
talen bedienen - Art. 21 Taalwet 
Gerechtszaken 15 juni 1935 - Geen met 
redenen omklede beslissing - Beklaag
den niet ontvankelijk om zich in hager 
beroep op nietigheid te beroepen. 

Wanneer voor de correctionele recht
bank twee beklaagden verschijnen die 
zich elk van een verschillende taal 
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bedienen en de rechtbank haar beslis
sing waarin zij de taal van de rechtsple
ging aanduidt, niet met redenen om
kleedt, kan de beklaagde zich in hoger 
beroep niet meer op die nietigheid 
beroepen, als hij is verschenen zonder 
ze voor de eerste rechter op te werpen. 
(Artt. 21, 24 en 40 Taalwet Gerechtsza
ken.) 

24 juni 1981 1257 

3. - Strafzaken Rechtscollege in 
hager beroep - Verplicht gebruik van 
de taal waarin de bestreden beslissing is 
gesteld. 

Voor alle rechtscolleges in hoger 
beroep wordt, voor de rechtspleging, de 
taal gebruikt waarin de bestreden beslis
sing is gesteld, zelfs indien die beslissing 
nietig moet worden verklaard wegens 
overtreding van de Taalwet Gerechtsza
ken 15 juni 1935. (Art. 24 Taalwet 
Gerechtszaken.) 

24 juni 1981 
§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 3. - In cassatie. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

1257 

4. - Dienstplicht ~' Rechtspleging 
voor het Hoi van Cassatie - Bestreden 
beslissing in het Nederlands gewezen -
Verzoek de rechtspleging in het Frans te 
voeren- Niet ontvankelijk verzoek. 

15 qecember 1980 438 

6. - Vermelding, in een arrest of in 
een vonnis, van de artikelen van de 
Taalwet 15 juni 1935 - Niet op straffe 
van nietigheid voorgeschreven. 

5 februari 1981 631 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

HOOFDSTUK II 
GERECHTSZAKEN (BUITEN WET 15 JUNI 

1935) 

HOOFDSTUK III 
BESTUURSZAKEN 

HOOFDSTUK IV 
SOCIALE BETREKKINGEN 

7. - Bedrijfsleven -Decreet van de 
Cultuurraad voor de Nederlandse Cul
tuurgemeenschap van 19 juli 1973 -
Toepassingsgebied - Personeel dat in 
het Nederlandse taalgebied tewerkge
steld is - Draagwijdte - Gevolg. 

Het decreet van de Cultuurraad voor 
de Nederlandse Cultuurgemeenschap 
van 19 juli 1973 tot regeling van het 
gebruik van de talen voor de sociale 
betrekkingen tussen de werkgevers en 
de werknemers, alsmede van de door de 
wet en de verordeningen voorgeschreven 
akten en bescheiden van ondernemin
gen, is toepasselijk op een ontslagbrief 
die een natuurlijke persoon of rechtsper

Afdeling 4. Betekening en soon, wiens exploitatiezetel in Brussel-
tenui tvoer legging. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 5. - Vonnissen en arresten
Nietigheden. 

§ 1. Burgerlijke zaken 

5. - Nietigheid ten gevolge van 
schending van de Taalwet van 
15 juni 1935 - Latere, niet ]outer 
voorbereidende beslissing op tegen
spraak - Nietigheid gedekt. 

Nietigheid ten gevolge van schending 
van een bepaling van de Taalwet van 
15 juni 1935 wordt gedekt door de latere, 
niet !outer voorbereidende beslissing op 
tegenspraak, die zelf niet lijdt aan enige 
uit de schending van voormelde wet 
voortvloeiende nietigheid. (Art. 40, 
tweede lid, Taalwet 15 juni 1935.) 

5 februari 1981 631 

Hoofdstad gevestigd is, richt aan een 
personeelslid dat in het Nederlandse 
taalgebied is tewerkgesteld. 

30 maart 1981 851 

8. - Bedrijfsleven - Wet uitgevaar
digd voor Brussel-Hoofdstad - Decreet 
uitgevaardigd voor een eentalig Neder
Jands of Frans taalgebied - Strijdigheid 
tussen de wet en het decreet - Voor-
rang van het decreet. . 

Wanneer, ten aanzien van het taalge
bruik in bedrijven, de regelen uitgevaar-· 
digd door een wet voor Brussel-Hoofd
stad en die uitgevaardigd door een 
decreet voor een eentalig Nederlands of 
Frans taalgebied tegelijk toepasselijk 
zijn en tussen de wet en het decreet 
strijdigheid bestaat, hebben de regelen 
voor het eentalige gebied voorrang op 
die voor het tweetalige gebied Brussel
Hoofdstad. (Wetten op het gebruik van 
de talen in bestuurszaken, gecoordineerd 
op 18 juli 1966, artt. 52 en 59; decreet 

~------c - - - -
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van de Cultuurraad voor de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap van 19 juli 1973, 
art. 10.) 

30 maart 1981 851 

TELEGRAAF EN TELEFOON 

In artikel 22 van de wet van 
13 oktober 1930 omschreven misdrijf
Bestanddelen. 

Het misdrijf, omschreven in 
artikel 22 van de wet van 13 ok
tober 1930, tot s'amenordening van de ver
schillende wetsbepal,ingen op de telegra
fie en de telefonie met draad, vereist niet 
dat degene aarl wie het ten laste wordt 
gelegd zelf materieel de daad heeft ver
richt die de bes()hadiging van een werk of 
voorwerp ten dienste van een telegraaf- of 
telefoonlijn tot gevolg heeft gehad; het is 
voldoende dat die beschadiging veroor
zaakt is door het gebrek aan vooruitzicht 
of voorzorg van· de beklaagde. 

Uit de omstandigheid dat de middelen 
tot staving van een cassatieberoep enkel 
betrekking hebben op de aansprakelijk
heid van de eiseres, en niet op die van 
een andere partij, is wei af te leiden dat 
het cassatieberoep niet ontvankelijk is, 
in zoverre het tegen laatstgenoemde 
partij is gericht, maar niet noodzakelijk 
dat de door die partij ingestelde vorde
ring tot bindendverklaring van het 
arrest zonder belang en dus ook niet 
ontvankelijk is. 

7 november 1980 271 

4. - Burgerlijke zaken Oproeping 
tot vrijwaring - Recht van hager beroep 
tegen de beslissing op de hoofdvordering 
- Berusting van de hoofdverweerder in 
de veroordeling zonder gevolg. 

De hoofdeis blijft onderscheiden van 
de eis tot vrijwaring die verweerder 
heeft ingesteld; het recht van hoger 
beroep van de tussenkomende partij die 
tegenpartij van de eiser in de hoofdeis is 

23 september 1980 79 geworden, is principieel onafhankelijk 
van de houding van de eiser tot tussen
komst en de tussenkomende partij is 
niet gehouden door de berusting in het TUSSENKOMST 

1.- Burgerlijke zaken- Cassatiege
ding - Vordering tot bindendverklaring 
van het arrest - Vorm. 

vonnis van degene die haar in het 
geding heeft opgeroepen. 

20 februari 1981 711 

5. - Burgerlijke zaken - Cassatiege
ding - Vordering tot bindendverklaring 
van het arrest, door de eiser ingesteld -
Ontvankelijkheid - Voorwaarde. 

Wanneer een voorziening is ingesteld 
tegen een partij die door de bestreden 
beslissing buiten de zaak is gesteld om 
een reden waartegen de voorziening niet 
is gericht, kan de oproeping van die 
partij gelden als vordering tot bindend Niet ontvankelijk is de door de eiser 

ingestelde vordering tot bindendverkla
ring, wanneer niet blijkt dat hij belang 

14 erbij heeft het arrest bindend te doen 

verklaring van het arrest. 
5 september 1980 
2. - Burgerlijke zaken - Gedwongen verklaren voor de tot tussenkomst opge

tussenkomst tot vrijwari11g- Partij die roepen partij. 
niet betrokken was bij de hoofdvorde- 25 mei 1981 
ring, tot vrijwaring opgeroepen na de 
uitvoering van een bij vonnis op die 
vordering bevolen deskundigenonder
zoek - Oproeping tot vrijwaring uitslui
tend gegrond op de vaststellingen en 
besluiten van dat deskundigenonderzoek 
- Verwerping van de oproeping tot 
vrijwaring op grand dat de vaststellingen 
van de deskundige niet als bewijs in 
aanmerking kunnen komen t.a. v. de tot 

· vrijwaring opgeroepene zonder hun 
recht van verdediging te miskennen 

1109 

6. - Burgerlijke zaken - Cassatiege
ding - Vordering van de eiser tot 
bindendverklaring van het arrest -
Ontvankelijke vordering - Vereiste. 

Ontvankelijk is de vordering tot bin
dendverklaring van het arrest die de 
eiser tot cassatie instelt als deze er · 
belang bij heeft het arrest bindend te 
doen verklaren voor de tot tussenkomst 
opgeroepen partij. 

18 juni 1981 1210 
Wettigheid. 

19 september 1980 
7.- Burgerlijke zaken - Cassatiege-

74 ding- Oproeping tot bindendverklaring 
3. - Burgerlijke zaken - Cassatiege- van het arrest door de verweerder -

ding - Vordering tot bindendverklaring Termijn. 
van het arrest ingesteld door de eiser tot Een oproeping tot bindendverklaring 
cassatie - Ontvankelijke vordering - van een cassatiearrest kan door de 
Begrip. verweerder niet meer worden neergelegd 
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na het verstrijken van de termijn 
bepaald in art. 1093 Ger.W. (Art. 1100 en 
1103 Ger.W.) 

19 juni 1981 1224 

8. - Burgerlijke zaken - Cassatiege
ding - Oproeping tot bindendverklaring 
van het arrest vanwege een partij die 
zelf onregelmatig tot bindendverklaring 
is opgeroepen - Ontvankelijkheid. 

19 juni 1981 1224 

u 

UITLEVERING 
1. - Beslissing inzake overzending 

van de papieren en andere in beslag 
genomen voorwerpen aan de vreemde, 
om uitlevering verzoekende regering -
Opdracht. 

Het gerecht dat moet beslissen of 
papieren en andere in beslag genomen 
voorwerpen aan de vreemde, om uitleve
ring verzoekende regering moeten wor
den overgezonden, gaat na of die papie
ren en voorwerpen rechtstreeks verband 
houden met het ten laste gelegde feit; 
nadat het wettig heeft beslist dat het 
niet behoeft na te gaan of in beslag 
genomen stukken al dan niet door een 
beroepsgeheim zijn gedekt en/of zij om 
die reden uit het dossier moeten worden 
geweerd, hetgeert behoort tot de 
opdracht van het vreemde gerecht dat 
met het onderzoek en de beslissing van 
de zaak is belast, beslist het evenzeer 
naar recht en zonder tegenstrijdigheid 
dat, aangezien uit hetgeen op enveloppes 
is geschreven en uit de omstandigheden 
waarin die stukken zijn in beslag gena
men, blijkt dat de stukken rechtstreeks 
verband houden met de ten laste gelegde 
feiten waarop het verzoek om uitlevering 
is gegrond, die stukken niet aan de 
verdachte behoeven te worden terugge
geven. (Impliciet.) 

11 december 1980 422 

2. - Advies van de kamer van inbe
schuldigingstelling - Cassatieberoep niet 
ontvankelijk. 

Het door de kamer van inbeschuldi
gingstelling aan de regering uitgebrachte 
advies inzake uitlevering is geen beslis
sing waartegen cassatieberoep openstaat. 
(Art. 3 wet van 15 maart 1874; 
art. 609 Ger.W.) 

22 juli 1981 1281 

UITVINDINGSOCTROOI 
Wet van 24 mei 1854 op de uitvindings

octrooien - Exceptie van persoonlijk 
voorgebruik - Begrip. 

De uit artikel 2 van de wet van 
24 mei 1854 op de uitvindingsoctrooien 
afgeleide exceptie van persoonlijk voor
gebruik vereist, onder meer, dat degene 
die ze aanvoert het bewijs !evert dat hij 
v66r de octrooiaanvraag reeds een vol
ledige en praktische kennis van de 
uitvinding had, zodat hij in staat was ze 
toe te passen op het tijdstip dat het 
octrooi werd genomen, en dat het bezit 
van die kennis regelmatig en te goeder 
trouw was, inzonderheid dat degene die 
de exceptie opwerpt, de uitvinding niet 
onrechtmatig had verworven van de 
octrooinemer. 

14 november 1980 301 

UITVOERBAARVERKLARING 

Burgerlijke zaken - Vonnis van een 
buitenlandse rechtbank waarin de staat 
noch de bekwaamheid van personen ter 
sprake komen - Geen verdrag tussen 
Belgie en het land waar de beslissing is 
gewezen - Voorwaarden opdat het bui
tenlands vonnis in Belgie gezag van 
gewijsde zou verkrijgen. 

Een vonnis van een buitenlandse 
rechtbank waarin de staat noch de 
bekwaamheid van personen ter sprake 
komen, kan, bij gebreke van een verdrag 
tussen Belgie en het land waat de 
beslissing gewezen is, geen gezag van 
gewijsde in Belgie verkrijgen dan bij de 
toepassing van de bepalingen van 
art. 570, tweede lid, Ger.W. 

23 januari 1981 563 

v 

VAKBONDSAFV AARDIGING 

Ontslag van een afgevaardigde - Col
lectieve arbeidsovereenkomst verbin
dend verklaard bij koninklijk besluit -
Bijzondere ontslagprocedure - Ontslag 
van al het personeel wegens sluiting van 
de onderneming - Procedure niettemin 
toepasselijk. 

13 april 1981 93'7 
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VAN definitief heeft opgehouden te lopen 
vanaf de uitspraak, waardoor de straf

1. - Niet authentieke geschriften die 
in zekere mate als bewijs kunnen dienen 
van de daarin vastgestelde feiten -
Toepassing van art. 196 Sw. 

Vervalsing van akten die geen authen
tieke geschriften zijn, maar die in een 
zekere mate als basis kunnen dienen 
van de daarin vermelde feiten, kan het 
in art. 196 Sw. omschreven misdrijf 
opleveren. 

vordering is geeindigd. 
8 april 1981 897 

VENNOOTSCHAP 
HOOFDSTUK I. - Gemeenschappelijke 

regels 

HOOFDSTUK II. - Onder firma 

HOOFDSTUK Ill. - Naamloze 

16 januari 1981 524 HOOFDSTUK IV. - Met beperkte aan
sprakelijkheid 2. - Valsheid in geschrifte Straf-

wetboek, art. 196, Jaatste lid - Verkla
ringen of feiten die de akten ten doe] 
hadden op te nemen of vast te stellen -
Be grip. 

In de zin van art. 196, laatste lid, Sw. 
zijn verklaringen of feiten die de akten 
ten doel hadden op te nemen of vast te 
stellen, niet de verklaringen of feiten die 
een akte kan of moet vaststellen krach
tens een wettelijke bepaling, maar ook 
aile vermeldingen in een akte die eni
germate een bewijs kunnen vormen van 
de vastgestelde verklaringen of feiten. 

19 mei 1981 1090 

3. - Valsheid in geschriften - Straf
wetboek, art. 196 - Vervalsing, -
Begrip. 

Vervalsing van geschriften, in de zin 
van art. 196 Sw., bestaat o.a. in de 
vervanging van een etiket met opgave 
van de prijs van een in een warenhuis te 
koop aangeboden voorwerp door een 
etiket met prijsopgave van een goedko
per voorwerp. 

24 juni 1981 1261 

VASTSTELLING VAN DE IDENTI-
TEIT VAN EEN VROEGER 
VEROORDEELDiii 
Procedure zonder gevolg voor het defi

nitief karakter van de veroordeling. 
Bij ontstentenis van een binnen de 

wettelijke termijn ingesteld cassatiebe
roep wordt de veroordeling, uitgesproken 
door het rechtscollege in hoger beroep, 
definitief; de procedure tot vaststelling 
van de identitieit van de veroordeelde 
heeft in dit opzicht geen gevolg; zij heeft 
meer bepaald nit t tot gevolg dat de 
verjaringstermijn van de strafvordering 
opnieuw begint te lopen, nu die termijn, 
wanneer de genoemde beslissing tot 
veroordeling op tegenspraak is gewezen, 

HOOFDSTUK V. - Commanditaire 

HOOFDSTUK VI. - Cooperatieve 

HOOFDSTUK VII. - Landbouwven
nootschap 

HOOFDSTUK VIII. - Vennootschappen 
naar buitenlands recht 

HOOFDSTUK IX. - Vennootschap zon
der I"echtspersoonlijkheid 

HOOFDSTUK XIX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS 

1.- Handelsvennootschap- Vereffe
ning - Gevolg voor de schulden op 
termijn. 

Uit art. 184 Vennootschapswet valt 
niet af te leiden dat de vereffening van 
een handelsvennootschap onmiddellijke 
betaling van aile schulden op termijn tot 
gevolg heeft. 

10 november 1980 280 

HOOFDSTUK II 
ONDER FIRMA 

HOOFDSTUK III 
NAAMLOZE 

2. - Handelsvennootschap - Naam
loze vennootschap - Personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid, 
orgaan van een naamloze vennootschap. 

Geen enkele wettelijke bepaling ont
zegt een personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, als eige
nares van aandelen, het recht vennoot te 
zijn van een naamloze vennootschap, 
althans als zodanig een leidende rol in 
een naamloze vennootschap te vervullen. 

12 december 1980 428 
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3. - Handelsvennootschap - Naam

loze vennootschap - Gemacbtigde voor 
het dagelijks bestuur van een naamloze 
vennootschap die geen bebeerder is van 
die vennootschap - Arbeidsovereen
komst voor bedienden - Begrip. 

Uit de enkele omstandigbeid dat een 
directeur van een naamloze vennoot
schap, die geen beheerder van die ven
nootscbap is, geen andere werkzaamhe
den uitoefent dan die van gemacbtigde 
voor bet dagelijks bestuur, kan niet 
worden afgeleid dat bet contract tussen 
hem en de vennootscbap geen arbeids
overeenkomst voor bedienden is. 

22 januari 1981 559 
4. - Naamloze vennootschap - Faillis

sement - Vordering tot aansprakelijk
heidsverklaring namens de gefailleerde 
vennootschap door de curator tegen de 
beheerders en commissarissen ingesteld 
- Kwijting door de algemene vergade
ring aan de beheerders en commissaris
sen g(!geven - Weglatingen of valse 
aanwijzingen waardoor de algemene ver
gadering niet is misleid - Geldige 
kwijting. 

De fouten van de bebeerders en com
missarissen van een naamloze vennoot
scbap zijn t.a.v. de vennootscbap gedekt 
door de kwijting die door de algemene 
vergadering met kennis van zaken wordt 
gegeven; in de balans vastgestelde 
weglatingen of valse aanWlJZmgen 
maken de kwijting niet ongeldig, wan
neer de algemene vergadering er niet 
door is misleid. (Art. 79 Vennootscbaps
wet.) 

12 februari 1981 662 

HOOFDSTUK IV 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

5. - Handelsvennootscbap - Perso
nenvennootschap met beperkte aanspra-
ktJlijkheid Werkend vennoot 
Begrip. 

Een vennoot in een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkbeid die 
daarin een activiteit uitoefent om bet 
kapitaal dat gedeeltelijk bet zijne is, te 
doen renderen, is als werkend vennoot 
zelfstandige voor de toepassing . van bet 
sociaal statuut der zelfstandigen. (Art. 3, 
§ 1, eerste lid, K.B. nr. 38 van 
27 juli 1967 .) 

2 februari 1981 625 

6. Personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkbeid - Erfge
naam van onverdeelde aandelen -
Recbten van de erfgenaam op die aande
Jen en t.a. v. de vennootschap. 

Al beeft de erfgenaam van onver
deelde aandelen van een personenven
nootscbap met beperkte aansprakelijk
beid geen uitsluitend recbt op enig 
aandeel, tocb bescbikt bij, in die boeda
nigbeid, over een eigendomsrecbt t.a.v. 
aile aandelen. 

5 februari 1981 637 

HOOFDSTUKV 
COMMANDITAIRE 

HOOFDSTUK VI 
COOPERATIEVE 

HOOFDSTUK VII 
LANDBOUWVENNOOTSCHAP 

HOOFDSTUK VIII 
VENNOOTSCHAPPEN NAAR BUITENLANDS 

RECHT 

HOOFDSTUKIX 
VENNOOTSCHAP ZONDER RECHTSPER

SOONLIJKHEID 

HOOFDSTUK XIX 
ALLERLEI 

VERBINTENIS 

1. - Opschortende voorwaarde -
Rechtstoestand hangende de voor
waarde. 

De overeenkomst waarbij een verbin
tenis onder opscbortende voorwaarde is 
aangegaan, bestaat bangende de voor
waarde, ook al is de uitvoering van de 
verbintenis gescborst; zij doet derbalve 
recbten en plicbten voor partijen ont
staan en de partij die baar verplicbtin
gen niet nakomt, kan scbadeplicbtig 
zijn. (Art. 1181 B.W.) 

5 juni 1981 1157 

2. - Opschortende voorwaarde -
Ontbreken van de voorwaarde - Scha
devergoeding wegens niet-nakomen van 
verplicbtingen hangende de voorwaarde. 

Wanneer bij overeenkomst een verbin
tenis onder opscbortende voorwaarde is 
aangegaan, kan ook bij ontbreken van 
de voorwaarde bet niet-nakomen, ban
gende de voorwaarde, van uit de over
eenkomst ontstane verplicbtingen aan
leiding geven tot scbadevergoeding, wan
neer bet niet-nakomen oorzaak van de 
scbade blijft, boewel de overeenkomst 
intussen teniet is gegaan. (Art. 1181 
B.W.) 

5 juni 1981 1157 
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3. - Burgerlijk Wetboek, art. 1153-

Geldschuld- Begrip - Niet toepa$se
Jijk op schadevergoeding wegens nif!t
uitvoering van een contractuele verbm
tenis. 

Een schuldvorderingtot betaling van 
schadevergoeding wegens wanprestatie 
houdt geen geldschuld in als bedoeld in 
art. 1153 B.W. 

18 juni 1981 1212 
4. - Rechtverkrijgenden onder alge

mene titel -' Handeling van hun rechts
voorganger - Verplichting tot inacht
neming van die handeling - Beperking. 

De rechtverkrijgenden onder alge
mene titel zijn niet verbonden door .een 
handeling van hun rechtsvoorganger 
wanneer zij tegen die handeling een 
eigen recht kunnen aanvoeren dat de 
wet hun toekent en waaraan die hande
ling afbreuk doet. 

18 juni 1981 1218 

VERHAAL OP DE RECHTER 
1. - Ambtelijke medewerking van een 

advocaat bij het Hof van Cassatie 
vereist. 

Daar het verhaal op de rechter een 
burgerlijk geding is, kan het enkel 
worden ingesteld bij een door een advo
caat bij het Hof van Cassatie onderte
kend verzoekschrift. (Artt. 478, 1080, 
1140 tot 1147 Ger.W.) 

24 september 1980 83 

2. - Ambtelijke medewerking van een 
advocaat bij het Hof van Cassatie 
vereist. 

Daar het verhaal op de rechter een 
burgerlijk geding is, kan het enkel 
worden ingesteld bij een door een advo
caat bij het Hof van Cassatie onderte
kend verzoekschrift. (Artt. 478, 1080, 
1140 tot 1147 Ger.W.) 

26 februari 1981 729 

VERJARING 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 

aanvang en einde ). 
Afdeling 2. - Schorsing. 
Afdeling 3. - Stuiting. 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 

aanvang en einde). 
Afdeling 2. - Schorsing 
Afdeling 3. - Stuiting. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 
aanvang en einde). 

1. - Burgerlijke zaken - Burgerlijk 
Wetboek, art. 2277 - Vijfjarige verjaring 
- Al hetgeen betaalbaar is bij het jaar 
of bij kortere termijnen - Toepassings
sfeer. 

De bepaling van art. 2277 B.W. volgens 
welke interest van geleende sommen, en, 
in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is 
bij het jaar of bij kortere termijnen, 
verjaart door verloop van vijf jaren, is in 
beginsel toepasselijk in aile gevallen 
waarin de prestaties of inkomsten een 
als dusdanig betaalbare schuld tot voor
werp hebben. (Tweede geval.) 

15 september 1980 46 

2. - Burgerlijke zaken - Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering - Zelfstandigen 
- Administratieve sancties - Aanvang 
van de verjaringstermijn. 

De bij art. 12 K.B. 10 jan. 1969 
bepaalde verjaringstermijn van twee 
jaar, tijdens welke een administratieve 
sanctie mag worden uitgesproken in het 
bij art. 67, 2°, b, Arbeidsongeschiktheids
besluit Zelfstandigen van 20 juli 1971 
bepaalde geval, begint pas te !open vanaf 
de dag waarop de gerechtigde, die nage
laten heeft zulks te doen binnen de 
voorgeschreven tijd, zijn verzekerings
instelling kennis heeft gegeven van het 
element dat het in art. 63 bedoelde 
inlichtingsblad wijzigt en weerslag heeft 
op het recht op uitkering. 

1 december 1980 366 

3. - Burgerlijke zaken - Burgerl1jke 
rechtsvordering volgend uit een misdnjf 
- Rechtsvordering verjaard door ver
loop van vijf jaren, te rekenen van de 
dag waarop het bij de wet als misdrijf 
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omschreven feit heeft plaatsgehad -
Rechtsvordering die niet kan verjaren 
v66r de strafvordering. 

8 januari 1981 497 

4. - Burgerlijke zaken - Huur van 
diensten - Tienjarige ve1jaring bepaald 
bij art. 1792 B. W. inzake de contractuele 
aansprakelijkheid van de architect -
Verjaring niet toepasselijk op het 
verhaal van de eigenaar van een gebouw 
die werd veroordeeld tot vergoeding van 
de schade die hij door zijn schuld aan 
een derde heeft berokkend, op de archi
tect wiens lout de schade mede heeft 
veroorzaakt. 

De tienjarige verjaring, bepaald bij 
art. 1792 B.W. inzake de contractuele 
aansprakelijkheid van de architect, is 
niet toepasselijk op het verhaal van de 
eigenaar van een gebouw, die met toe
passing van de artt. 1382 en 1383 B.W. is 
veroordeeld tot vergoeding van de 
schade die hij door zijn schuld aan een 
derde heeft berokkend, op de architect 
wiens fout, in de zin van dezelfde 
wettelijke bepaling, dezelfde schade 
mede heeft veroorzaakt, nu dit verhaal 
gegrond is op de quasi-delictuele aan
sprakelijkheid van de architect. 

5 februari 1981 632 

5. - Burgerlijke zaken - Rechtsvor
dering tot betaling van vakantiegeld -
Rechtsvordering voortvloeiend uit over
treding van art. 54 van de op 
20 juli 1955 gecoordineerde wetten 
betretfende de jaarlijkse vakanties van 
de werknemers - Vijfjarige verjaring. 

De rechtsvordering, voortvloeiend uit 
overtreding van art. 54 wet jaarlijkse 
vakantie van de werknemers 
van 28 juni 1971, verjaart door verloop 
van vijf jaar te rekenen vanaf het feit 
dat de rechtsvordering heeft doen ont
staan. (Art. 26 wet 17 april 1878, gew. bij 
de wet van 30 mei 1961.) 

23 maart 1981 817 
Afdeling 2.- Schorsing. 
Afdeling 3. - Stuiting. 

6.- Burgerlijke zaken- Stuiting van 
de verjaring - Burgerlijk Wetboek, 
art. 2244 - Bepaling niet toepasselijk op 
de termijnen om een rechtsmiddel in te 
stellen - Begrip. 

Art. 2244 B.W., luidens hetwelk een 
dagvaarding voor bet gerecht, een bevel 
tot betaling of een beslag, betekend aan 
hem die men wil beletten de verjaring te 
verkrijgen, burgerlijke stuiting vormen, 
heeft enkel betrekking op de verjaring 
en is niet toepasselijk op de termijnen 

om een rechtsmiddel in· te stellen, o.m. 
op de termijn om zich in cassatie te 
voorzien; een beroep bij de Raad van 
State tegen een ebslissing van de be
stendige deputatie van de provincieraad 
inzake directe gemeente- of provinciebe
lastingen stuit derhalve geenszins de 
termijn om zich tegen zodanige beslis
sing in cassatie te voorzien. 

6 februari 1981 639 

7.- Burgerlijke zaken- Stuiting van 
de verjaring - Burgerlijk Wetboek, 
art. 2246 - Bepaling niet toepasselijk op 
de termijnen om een rechtsmiddel in te 
stellen - Begrip. 

Art. 2246 B.W., luidens hetwelk ook de 
dagvaarding voor een onbevoegde rech
ter de verjaring stuit, heeft enkel betrek
king op de verjaring en is niet toepasse
lijk op de termijn om een rechtsmiddel 
in te stellen, o.m. op de termijn om zich 
in cassatie te voorzien; een beroep bij de 
Raad van State tegen een beslissing van 
·de bestendige deputatie van de provin
cieraad inzake directe gemeente- of 
provinciebelastingen stuit derhalve 
geenszins de termijn om zich tegen 
zodanige beslissing in cassatie te voor-
zien. 

6 februari 1981 639 

8. - Burgerlijke zaken - Stuiting -
Dagvaarding - Gevolgen voor de bij 
dagvaarding ingeleide vordering alsmede 
voor de vorderingen die virtueel daarin 
zijn begrepen. 

De dagvaarding stuit de verjaring voor 
de vordering die zij inleidt en voor de 
vorderingen die virtueel daarin zijn 
begrepen. 

9 april 1981 912 

HOOFDSTUKIV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUKV 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 
aanvang en einde). 

9. - Strafzaken - Nieuwe wet waar
bij de verjaringstermijn van de strafvor
dering wordt verlengd - Onmiddellijk 
van toepassing op de strafvordering die 
nog niet is verjaard op de dag van de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet. 

Krachtens het beginsel dat een 
nieuwe wet dadelijk toepasselijk is, moet 
de nieuwe wet die de verjaringstermijn 
van de strafvordering verlengt, worden 
toegepast op iedere strafvordering die is 



-180-
ontstaan v66r de dag waarop die wet in 
werking is getreden en op die dag nog 
niet is verjaard. 

10 september 1980 30 

10. - Strafzaken - Valsheid in ge
schrifte en gebruik van valse stukken 
door de vervalser - Aanvang van de 
verjaring van de strafvordering. 

Wanneer de pleger van valsheid in 
geschrifte ook nog gebruik heeft 
gemaakt van het valse stuk met het
zelfde bedrieglijk opzet of oogmerk om 
te schaden, gaat de verjaring van de 
strafvordering ten opzichte zowel van de 
valsheid als van het gebruik van het 
valse stuk pas in vanaf de laatste 
gebruikmaking. 

29 oktober 1980 226 

11. - Strafzaken - Strafvordering -
Overtreding van het Wegverkeersregle
ment- Termijn. 

De strafvordering voortvloeiend uit 
een overtreding van het Wegverkeersre
glement verjaart noodzakelijk door ver
loop van twee jaren sinds de feiten, de 
tijd van schorsing van de verjaring niet 
inbegrepen. (Art. 68 Wegverkeerswet; 
artt. 22, 24 en 25 wet 17 april 1878.) 

5 november 1980 252 

12. - Strafzaken - Veroordeling
Onmogelijkheid voor het Hoi na te gaan 
of de strafvordering al dan niet verjaard 
was - Vernietiging met verwijzing. 

Wanneer het Hof noch uit vaststellin
gen van de bestreden beslissing noch uit 
de gedingstukken, waarop het Hof ver
mag acht te slaan, kan opmaken of de 
strafvordering al dan niet verjaard was, 
vernietigt het Hof de veroordelende 
beslissing, met verwijzing. 

26 november 1980 341 

13. - Strafzaken - Nieuwe wet tot 
verlenging van de verjaringstermijn van 
de strafvordering - Onmiddellijke toe
passing op de strafvorderingen die op de 
dag van inwerkingtreding nag niet zijn 
verjaard. 

10 december 1980 391 

14. - Strafzaken Verscheidene 
misdrijven die de uitvoering van een 
enkel strafbaar opzet zijn - Aanvang 
van de verjaring vanaf het Jaatste straf
baar feit. 

De regel volgens welke wanneer ver
scheidene misdrijven de uitvoering van 
een zelfde strafbaar opzet zijn, de verja
ring van de strafvordering een aanvang 

neemt vanaf het laatste. gepleegde feit, is 
maar van toepassing als het laatste van 
die feiten, dat niet verjaard is, bewezen 
is verklaard. 

23 december 1980 465 
15. - Strafzaken - Burgerlijke rechts

vordering voor de strafrechter ingesteld 
toen de strafvordering reeds verjaard was 
- Onbevoegdheid van die rechter. 

De strafrechter die de strafvordering 
verjaard verklaart en die zich onbevoegd 
verklaart om te beslissen over de bur
gerlijke rechtsvordering, die bij hem was 
ingesteld toen de strafvordering reeds 
verjaard was, behoeft niet meer te 
onderzoeken of de feiten van de telast
legging bewezen zijn. 

23 december 1980 465 

16. - Strafzaken - Strafvordering -
Overtreding omschreven door een bij
zondere wet- Termijn. 

De strafvordering volgend uit een 
overtreding die door een bijzondere wet 
is omschreven, verjaart door verloop van 
zes maanden na de laatste daad van 
onderzoek of van vervolging verricht 
binnen zes maanden na de dag waarop 
de overtreding is begaan, voor zover de 
bijzondere wet niet anders bepaalt en bij 
gebreke van oorzaak van schorsing van 
de verjaring. (Artt. 21, 22 en 25 wet 
17 april 1878.} 

27 januari 1981 575 

17.- Strafzaken- Strafvordering
Overtreding bepaald bij een bijzondere 
wet - Geen schorsing van de verjaring 
- Verjaring bij ontstentenis van enige 
grand van schorsing noodzakelijk inge
treden na verloop van een jaar sinds de 
overtreding. 

28 januari 1981 580 

18. - Strafzaken - Strafvordering -
Verscheidene misdrijven - Feitenrech
ter die oordeelt dat de feiten de uitvoe
ring van een zelfde strafbaar opzet zijn 
- Aanvangspunt van de verjaringster
mijn - Laatste gepleegd feit - Vooi"
waarde. 

Wanneer de rechter vaststelt dat ver
scheidene misdrijven de uitvoering van 
een zelfde opzet zijn, neemt de verjaring 
van de strafvordering pas een aanvang 
vanaf het laatst gepleegde feit, op voor
waarde nochtans dat elk van de vroegere 
feiten van het daaropvolgend feit niet 
gescheiden is, behoudens stuiting of 
schorsing van de verjaring, door een 
langere termijn dan de verjaringster
mijn. (Artt. 21 tot 25 wet 17 april 1878.) 

28 april 1981 978 
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19. - Strafzaken - Strafvordering -
Overtreding omschreven door een bij
zondere wet - Termijn. 

De strafvordering volgend uit een 
overtrz!ding die door een bijzondere wet 
is omschreven, verjaart door verloop van 
zes maanden na de laatste daad van 
onderzoek of van vervolging, verricht 
binnen zes maanden na de dag waarop 
de overtreding is begaan, voor zover de 
bijzondere wet niet anders bepaalt en bij 
gebreke van oorzaak van schorsing van 
de verjaring. (Artt. 21, 22 en 25 wet 
17 april 1878.) 

23 juni 1981 1234 

20. - Strafzaken - Strafvordering -
Overtreding van art. 7 KB. 
1 april 1960 betreffende het houden van 
de bevolkingsregisters - Verjaringster
mijn. 

Overtredingen van K.B. 1 april 1960 
betreffende het houden van de bevol
kingsregisters worden met politiestraffen 
gestraft en verjaren door verloop van zes 
maanden. (Artt. 26 K.B. 1 april 1960 en 6 
wet 2 juni 1856.) 

23 juni 1981 1234 

Afdeling 2. - Schorsing. 

21. - Strafzaken - Strafvordering -
Veroordeling bij verstek - Betekening 
niet gedaan aan de persoon - Verzet 
niet ontvankelijk verklaard - Verjaring 
die opgehouden heeft te lopen bij het 
verstrijken van de gewone verzettermijn. 

Indien de betekening van een verstek
vonnis niet aan de veroordeelde in 
persoon is gedaan en diens verzet na het 
verstrijken van de gewone verzettermijn 
niet ontvankelijk wordt verklaard, ver
krijgt het verstekvonnis definitief kracht 
van gewijsde; dat vonnis maakt derhalve 
een einde aan de strafvordering en de ver
jaring ervan heeft opgehouden te lopen 
bij het verstrijken van de gewone verzet
termijn. (Artt. 151 en 187 Sv.) 

15 oktober 1980 165 

22. - Strafzaken - Strafvordering -
Op tegenspraak gewezen eindbeslissing 
op de strafvordering - De verjaring van 
de strafvordering Joopt niet meer vanaf 
die uitspraak. 

8 april 1981 897 

Afdeling 3. - Stuiting. 

23. - Strafzaken - Strafvordering -
Stuiting van de verjaring - Daden van 
onderzoek - Opmaken van een uittrek
sel uit het strafregister van de beklaagde 

door het hoofd van het centmal strafre
gister, op verzoek van de procureur des 
Konings - Geen daad van stuiting. 

De verjaring van de strafvordering 
wordt niet gestuit door het opmaken van 
een uittreksel uit het strafregister van 
de beklaagde door het hoofd van het 
cenfraal strafregister op verzoek van de 
procureur des Konings, omdat zulks 
geen handeling is die wordt verricht 
door een daartoe bevoegde overheid en 
tevens tot doel heeft bewijzen te verza
melen of de zaak in staat van wijzen te 
brengen. (Art. 22 wet 17 april1878.) 

5 november 1980 252 

24. - Strafzaken - Strafvordering -
Verzoek van het openbaar ministerie om 
een uittreksel uit het strafregister -
Daad van stuiting van de verjaring. 

Het verzoek van het openbaar minis
teri~ tot het bekomen van een uittreksel 
uit het strafregister van de beklaagde is 
een daad van onderzoek die de verjaring 
van de strafvordering stuit. (Impliciet.) 

5 november 1980 252 

25. - Strafzaken - Strafvordering -
Proces-verbaal tot vaststelling van de 
uitvoering, door een adjunkt-politiecom
missaris, van de door het openbaar 
ministerie opgelegde onderzoeksmaatre
gel - Onderzoeksdaad waardoor de 
verjaring wordt gestuit. 

27 januari 1981 575 

26. - Strafzaken - Strafvordering -
Daad waardoor verjaring wordt gestuit 
- Apostille van het openbaar ministerie 
aan de politiecommissaris van de woon
plaats van de beklaagde ten einde na te 
zien of de beklaagde de dagvaarding 
heeft ontvangen Verjaringstuidende 
daad. 

7 april 1981 891 

27.- Strafzaken- Strafvordering
Verscheidene beklaagden - Daden van 
onderzoek of van vervolging ten aanzien 
van een van hen - Stuiting van de 
verjaring ten aanzien van de andere 
beklaagden - Voozwaarden. 

Daden van onderzoek of van vervol
ging ten aanzien van een van de be
klaagden stuiten de verjaring van de 
strafvordering ten aanzien van de 
andere beklaagden, wanneer het gaat 
om hetzelfde feit of om feiten die 
onderling nauw verbonden zijn door 
intrinsieke samenhang. 

7 april 1981 891 
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28. - Strafzaken - Stuiting van de 

verjaring - Daad van onderzoek -
Be grip. 

Een onderzoeksdaad waardoor de ver
jaring van de strafvordering wordt ge
stuit, is bet kantscbrift uitgaande van een 
politiecommissaris, die de procureur des 
Konings bij de politierecbtbank bijstaat, 
waarin bij aan een politiecommissaris een 
Jrief van een verzekeringsmaatscbappij 

Lendt, met de vraag boever bet met bet 
onderzoek staat. (Art. 22 wet van 
17 april 1878.) 

10 juni 1981 1167 

29. - Strafzaken - Strafvordering -
Stuiting van. de verjaring - Kantschrift 
uitgaande van de politiecommissaris die 
de procureur des Konings bijstaat in de 
uitoefening van zijn ambt bij de politie
rechtbank en strekkende om na te gaan 
of de benadeelde werd vergoed - Pro
ces-verbaal van het verhoor van de 
benadeelde - Verjaringsstuitende han
deling. 

30 juni 1981 1279 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

VEROORDELING MET 
EN OPSCHORTING 
VEROORDELING 

UITSTEL 
VAN DE 

HOOFDSTUK I. - Gewoon uitstel 

HOOFDSTUK II. - Probatie-uitstel 

HOOFDSTUK III. - Gewone opschor-
ting 

HOOFDSTUK IV. - Probatieopschor
ting 

HOOFDSTUK I 
GEWOON UITSTEL 

1. - Volledig of gedeeltelijk uitstel -
Onaantastbare beoordehng- Grenzen. 

De rechter oordeelt op onaantastbare 
wijze, binnen de perken van de wet, of 
uitstel moet worden verleend voor de 
straf die bij oplegt. · 

16 juni 1981 1196 

2. - Uitstel van de uitvoering van de 
straf - Maatregel die enkel bij een met 
redenen omklede beslissing kan worden 
bevolen - Met redenen omklede beslis
sing - Begrip. 

De beslissing uitstel te verlenen van 
de tenuitvoerlegging van een veroorde
ling is overeenkomstig de wet met 
redenen omkleed als daarin wordt vast
gesteld dat de veroordeelde voldoet aan 
de wettelijke vereisten om uitstel te 
verkrijgen en er bovendien op gewezen 
wordt dat er hoop bestaat op zijn 
verbetering. (Art. 8, § 1, wet van 
29 juni 1964.) 

16 juni 1981 1196 

HOOFDSTUK II 
PROBATIE-UITSTEL 

HOOFDSTUK III 
GEWONE OPSCHORTING 

HOOFDSTUK IV 
PROBATIEOPSCHORTING 

3.- Opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling - Verwerp1ng van een 
verzoek door de rechte1· wegens de ernst 
van de misdrijven en het feit dat ze met 
voorbedachten rade zijn gepleegd -
Wettige beslissing. 

8 oktober 1980 135 

VERVOER, 
KOMST 

VERVOEROVEREEN-

1. - C.MR.-Verdrag 19 mei 1956 -
Bedrag tot ontheffing van aansprakelijk
heid in strijd met de bepalingen van het 
C.M.R.-Verdrag - Beding niet toepasse
Jijk. 

De internationale wegvervoerder kan 
zicb niet beroepen op een beding tot 
ontbeffing van aansprakelijkheid dat is 
opgenomen in de « Algemene voorwaar
den der Expediteurs van Belgie "• wan
neer dat beding in strijd is met de 
bepalingen van het C.M.R.-Verdrag 
19 mei 1956, goedgekeurd bij de wet van 
4 sept. 1962. 

5 december 1980 380 

2. - Goederenvervoer Vordering 
uit de overeenkomst - Betaling van de 
prijs - Verjaringstermijnen van zes 
maanden en van een jaar, gesteld bij 
art. 9 wet van 25 aug. 1891 - Aanvang 
op het ogenblik dat de prijs opeisbaar is, 
ongeacht of de prijs al dan niet wordt 
be twist. 

10 april 1981 928 

3 .. - Aflevering richten aan de ge-
adresseerde Onderrichtingen 
Be grip. 

7 mei 1981 1024 
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VERWIJZING NA CASSATIE 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

1. - Burgerl1jke zaken - Bevoegd
heid en verplichting van de rechter op 
verwijzing. 

Wanneer een vonnis van een appel
rechter zonder beperking is vernietigd, 
o.a. op grond dat op eisers conclusie niet 
is geantwoord, zullen de partijen zich in 
dezelfde toestand bevinden als die 
waarin zij zich bevonden voor die appel
rechter en de rechter op verwijzing kan 
zich derhalve niet beperken tot het 
beantwoorden van . die conclusie waar
mee die beslissing geen rekening had 
gehouden tot nietigverklaring of bevesti
ging van die beslissing. (Artt. 577 en 
1110 Ger.W.) 

10 april 1981 921 

2. - Burgerlijke zaken - Bevoegd
heid van de rechter op verwijzing -
Gedeeltelijke vernietiging - Niet ver
nietigd beschikkende gedeelte, ten aan
zien van de omvang van cassatie, niet 
onderscheiden van het vernietigde be
schikkende gedeelte. 

Wanneer de vernietigde rechterlijke 
beslissing een beschikkend gedeelte 
bevatte dat niet onderscheiden was van 
het bestreden beschikkende gedeelte, 
daar geen van de partijen voor het Hof 
ertegen een ontvankelijke voorziening 
kon instellen omdat het aan de eiser 
geen nadeel berokkende en aan de 
verweerder slechts nadeel kon berokke
nen ingeval het bestreden beschikkende 
gedeelte zou worden vernietigd, en wan
neer het Hof in uitdrukkelijke bewoor
dingen slechts het bestreden beschik
kende gedeelte heeft vernietigd, kan de 
rechter op verwijzing uitspraak doen 

over de betwisting die het voorwerp van 
het andere beschikkende gedeelte uit
maakt en voor hem opnieuw ter sprake 
wordt gebracht. 

13 april 1981 934 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUKV 
STRAFZAKEN 

3. - Strafzaken - Cassatie beperkt 
tot het beschikkende gedeelde dat ver
beurdverklaring beveelt ~ Verbeurd
verklaring die niet kon worden uitge
sproken door het gerecht waarnaar de 
zaak werd verwezen - Cassatie zonder 
verwijzing. 

Er bestaat geen grond tot verwijzing, 
wanneer gedeeltelijke cassatie is uitge
sproken wegens onwettigheid van een 
verbeurdverklaring en het rechtscollege, 
waarnaar de zaak werd verwezen, die 
verbeurdverklaring niet wettig kon beve
len, omdat definitief is beslist dat het 
onwettig verbeurdverklaarde voorwerp 
niet de eigendom is van de veroordeelde. 
(Art. 429, laatste lid, Sv.) 

17 september 1980 56 

4. - Strafzaken - Vernietiging van 
de beschikking van de onderzoeksrech
ter waarbij een verdachte onwettig in 
vrijheid wordt gelaten - Verwijzing 
naar een andere onderzoeksrechter van 
hetzelfde arrondissement. 

18 november 1980 305 

5. - Strafzaken - Vernietiging omdat 
de rechter in hager beroep kennis heeft 
genomen van de strafvordering die bij 
hem niet aanhangig is gemaakt en 
definitief is berecht - Vernietiging zon
der verwijzing. 

19 november 1980 310 

6. - Strafzaken - Vonnis vernietigd 
in zoverre het de beklaagde veroordeelt 
in de kosten van het hager beroep tegen 
de strafvordering - Kosten die ten Jaste 
van de Staat moeten blijven - Vernieti
ging zonder verwijzing. 

25 februari 1981 722 

7. - Strafzaken - Vernietiging omdat 
de appelrechter beslist heeft op een 
strafvordering die niet bij hem aanhan
gig was gemaakt en die al definitief was 
beslecht - Vernietiging zonder verwij
zing. 

15 april 1981 947 
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8. - Strafzaken - Beklaagde veroor

deeld wegens verscheidene telastleggin
gen - Cassatieberoep van het openbaar 
ministerie beperkt tot de veroordeling 
wegens een enkele telastlegging - Ver
nietiging van de beslissing desaan
gaande op de strafvordering wegens 
verjaring van die vordering - Vernieti
ging, zonder verwijzing, van de beslis
sing betreffende de bedoelde telastleg
ging, mede t.a. v. de voor de geldboete 
burgerrechteiJjk aansprakeiJjke partij
Vernietiging met verwijzing wat betreft 
de veroordeling in de knsten, daar deze 
niet noodzakelijk ten laste behoeve te 
komen van de Staat. 

23 juni 1981 1234 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

VERWIJZING VAN EEN RECHT-
BANK NAAR EEN ANDERE 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

I. - Burgerlijke zaken - Wettige 
verdenking - Verzoek tot onttrekking 
van een zaak aan een rechtbank van 
koophandel - Verzoek gegrond op lei
ten aangevoerd tegen de voorzitter van 
de 1·echtbank en tegen twee rechters in 
handelszaken - Feiten die niet kunnen 
Jeiden tot verdenking t.a.v. aile rechters 

koophandel - Verzoek gegrond op lei
ten ten laste gelegd aan leden van het 
openbaar ministerie of van de gn'f.fie -
Niet ontvankelijk verzoek. 

13 november 1980 294 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUKV 
STRAFZAKEN 

3. - Strafzaken - Gewettigde ver
denking - Verzoek van een burgerli]ke 
partij - Verplichte medewerking van 
een advocaat bij het Hoi van Cassatie. 
{Art. 542, tweede lid, Sv.; ad. 478 Ger. W) 

9 september 1980 22 

4. - Strafzaken - Gewettigde ver
denking - Verzoek van de beklaagde 
gericht tegen het hoi van beroep waarbij 
vervolgingen aanhangig zijn - Verzoek 
dat geen betrekking heeft op het hoi, 
doch enkel op de ]eden van een kamer 
van het hoi - Niet ontvankelijk ver
zoek. (Artt 542 e.v. Sv.) 

9 september 1980 22 

5. - Strafzaken - Gewettigde ver
denking - Aanvraag van een burger
Jijke partij - Verplichting een beroep te 
doen op een advocaat b1j het Hoi van 
Cassatie. 

De aanvraag tot verwijzing van een 
rechtbank naar een andere wegens 
gewettigde verdenking, door een burger
lijke partij gedaan, is maar ontvankelijk 
wanneer het verzoekschrift door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie is 
ondertekend. (Artt. 542, tweede lid, Sv. 
en 478 Ger.W.) 

24 september 1980 83 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

VERZEKERING 
HOOFDSTUK I. - Algemene regels 

- Verwerping van het verzoek. 
13 november 1980 

HOOFDSTUK II. - Landverzekering 
294 

HOOFDSTUK III. - Zeeverzekering 
2. - Burgerlijke zaken - Wettige 

verdenking - Verzoek tot onttrekking 
van een zaak aan een rechtbank van 

HOOFDSTUK IV.- WA.M.-verzekering 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 
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HOOFDSTUK I 
ALGEMENE REGELS 

I. - Algemene begrippen - Wet 
van 11 juni 1874, art. 31 - Geen 
verzwaring van het risico door de verze
kerde - Vaststelling door de rechter -
Gevolg. 

Wanneer de rechter vaststelt dat niet 
is bewezen dat de aan de verzekerde 
telastgelegde fout een risicoverzwaring 
is, als bedoeld in art. 31 Verzekerings
wet, beslist hij wettig dat de verzeke
raar aan de verzekerde dekking moet 
verlenen overeenkomstig het verzeke
ringscontract. 

30 januari 1981 607 

2. - Verzekeringswet van 11 juni 1874, 
art. 22 - Bepaling krachtens welke de 
verzekeraar door wie de schadevergoe
ding is betaald, gesubrogeerd is in aile 
rechten van de verzekerde - Geen 
bepaling van openbare orde of van 
dwingend recht. 

19 mei 1981 

HOOFDSTUK II 
LANDVERZEKERING 

1087 

3. - Landverzekering - Juridische 
grondslag van de vordering van de 
verzekeraar tegen de verzekerde tot 
terugvordering van de bedragen die zijn 
uitgekeerd aan het slachtoffer van het 
ongeval veroorzaakt door een grove lout 
van de verzekerde. 

De vordering van de verzekeraar 
tegen de verzekerde tot terugbetaling 
van de uitkeringen gedaan aan de 
getroffene van een ongeval veroorzaakt 
door een grove fout van de verzekerde is 
gegrond op de contractuele verbintenis 
van de verzekerde en op zijn grove fout; 
hoewel de verzekeraar pas na schade
loosstelling van de getroffene die terug
betaling kan vorderen, ontstaan zijn 
recht op terugbetaling en de correlatieve 
verplichting van de verzekerde reeds op 
het ogenblik van het ongeval. 

verstrijken van een bepaalde term1jn, de 
dekking t.a.v. de verzekering van rechts
wege geschorst is · vanaf de vervaldag 
van de premie tot op de dag na de 
betaling - Miskenning van de bewijs
kracht van de akte - Begrip. 

De betekenis en de draagwijdte van 
een clausule van een verzekeringspolis 
volgens welke, in geval van niet-betaling 
van de premie op de vervaldag van een 
bepaalde termijn, de dekking t.a.v. de 
verzekerde van rechtswege geschorst 
wordt vanaf de \>'ervaldag van de premie, 
en de dekking slechis opnieuw een 
aanvang zal nemen op de dag na de 
volledige betaling van de verschuldigde 
bedragen, worden verdraaid en de 
bewijskracht van de akte waarin zij is 
vervat, wordt derhalve miskend door de 
rechter die vaststelt dat de premie niet 
binnen de gestelde termijn was betaald 
en niettemin beslist dat de ongevallen 
die zich tijdens die termijn hebben 
voorgedaan, ingevolge de overeenkomst 
zijn gedekt, op grand onder meer dat de 
clausule in die zin moet worden opgevat 
dat ieder ongeval tijdens de betalingster
mijn van de verzekerde door de verzeke
ring wordt gedekt, ook a! is er, volgens 
de algemene voorwaarden, pas opnieuw 
dekking de dag nadat de premies zijn 
betaald. 

23 oktober 1980 206 

5. - W:A.M-verzekering - Benelux
Overeenkomst betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen - Bijlage bij die Over
eenkomst - Voor de toepassing van de 
hoofdstukken JJI, IV en V van het 
Verdrag Benelux-Gerechtshof zijn of 
kunnen de bepalingen van die akte voor 
Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregels zijn. 

De bepalingen van de Benelux-Over
eenkomst betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, van de bijlage bij die 
Overeenkomst en het Protocol van 

5 september 1980 

HOOFDSTUK III 
ZEEVERZEKERING 

HOOFDSTUK IV 
W AM.-VERZEKERING 

ondertekening, welke akten te Luxem-
14 burg zijn ondertekend op 24 mei 1966, 

zijn goedgekeurd bij de wet van 19 feb. 
1968 en in werking getreden 
op 1 juni 1976, zijn ingevolge art. 1 van 
het Protocol bij die Overeenkomst, dat te 
Brussel op 26 sept. 1968 ondertekend, bij 
de wet van 2 feb. 1971 goedgekeurd en 

4. - Verplichte aansprakelijkheidsver
zekering inzake motorrijtuigen - Schor
sing van de dekking - Clausule van de 
verzekeringspolis volgens welke, in geval 
van niet-betaling van de premie bij het 

op 1 juli 1976 in werking getreden is, 
zijn voor de toepassing van de 
hoofdstukken III, IV en V Verdrag 
Benelux-Gerechtshof aangewezen als 
·voor Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregels, voor 
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zover, wat betreft de bepalingen van de 
bijlage, de inhoud ervan is opgenomen 
in de wetgeving van de Staat, waar de 
vraag om uitlegging is gesteld. 

30 oktober 1980 239 

6. W.A.M-verzekering Wet 
van 1 juli 1956, art. 6- De regel van die 
bepaling is een voor Belgie, Luxemburg 
en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel die als dusdanig is aangewe
zen krachtens art. 1 Verdrag Benelux
Gerechtshof 

De regel van art. 6 W.A.M.-w~t, val
gens welke de verzekering aan de bena
deelde een eigen recht tegen de verzeke
raar geeft, is sinds 1 juni 1976 een voor 
Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel, die als 
dusdanig is aangewezen, krachtens 
art. 1 van het Verdrag Benelux-Gerechts
hof. 

30 oktober 1980 239 

7. WA.M-verzekering Wet 
van 1 juli 1956, art. 10, § 3 - De regel 
van die bepaling is een voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeenschap
pelijke rechtsregel die als dusdanig is 
aangewezen krachtens art. 1 Verdrag 
Benelux-Gerechtshoi 

De regel van art. 10, § 3, W.A.M.-wet 
volgens welke de verjaring t.o.v. een 
verzekeraar wordt gestuit door iedere 
onderhandeling tussen de verzekeraar 
en de benadeelde, is sinds 1 juli 1976 een 
voor Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel, die als 
dusdanig is aangewezen krachtens 
art. 1. van bet Verdrag Benelux-Gerechts
hof. 

30 oktober 1980 239 

8. WA.M-verzekering Wet 
van 1 juli 1956, artikel 4, § 1, 2° - Regel 
van die bepaling is een voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeenschap
pelijke rechtsregel die als dusdanig is 
aangewezen krachtens art. 1 Verdrag 
betreffende de instelling en het statuut 
van een Benelux-Gerechtshoi 

De regel van art. 4, § 1, 2", W.A.M.-wet, 
volgens welke de echtgenoot van de 
sub 1" vermelde personen alsmede hun 
bloed- en aanverwanten in de rechte lijn 
van bet recht op uitkering kunnen 
worden uitgesloten, mits zij bij hen 
inwonen en door hen worden onderhou
den, is sinds 1 juli 1976 een voor Belgie, 

Luxemburg en Nederland gemeenschap
pelijke rechtsregel, die is aangewezen 
krachtens art. 1 Verdrag Benelux
Gerechtshof. 

30 januari 1981 615 

9. - W.A.M-verzekering - Benelux
Overeenkomst betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen - Gemeenschappelijke 
bepalingen bij die Overeenkomst, art. 4, 
§ 1, 3o - Draagwijdte van die bepaling. 

Luidens art. 4, § 1, 2°, van de gemeen
schappelijke bepalingen behorende bij de 
Benelux-Overeenkomst betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, op 24 mei 1966 te 
Luxemburg ondertekend en goedgekeurd 
bij de wet van 19 feb. 1968, kunnen van 
bet recht op uitkering worden uitgeslo
ten de echtgenoot van de personen 
bedoeld in nr. 1, alsmede hun bloed- en 
aanverwanten in de rechte linie, mits 
dezen bij hen inwonen en door hen 
worden onderhouden; de dubbele voor
waarde van die bepaling heeft enkel 
betrekking op de woorden « hun bloed
en aanverwanten in rechte linie ,, en 
slaat niet op de echtgenoot van degenen 
die zijn bedoeld in nr. 1, van diezelfde 
paragraaf. 

30 januari 1981 615 

10.- WA.M-verzekering- KB. van 
5 jan. 1957 tot bepaling van de taeken
ningsvoorwaarden en van de omvang der 
rechten van de benadeelden tegenover 
het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, 
art. 4, eerste lid, ]o - Fonds niet 
gehouden tot vergoeding van de schade 
ten gevolge van lichamelijke letsels 
jegens de houder van het niet verzekerde 
motorrijtuig dat de schade heeft veroor
zaakt - In de zin van de bepalingen van 
het genoemd K.B. wordt onder « houder » 
verstaan de « houder » wiens burgerrech
telijke aansprakelijkheid, krachtens 
art. 3, eerste lid, W.A.M.-verzekering, door 
de verzekering moet worden gedekt. 

10 februari 1981 643 

. 11. - WA.M-verzekering Bene-
lu.x-Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen - Bijlage bij die 
Overeenkomst - Protocol van onderte
kening bij die Overeenkomst 
Gemeenschappelijke rechtsregels voor 
Belgie, Luxemburg en Nederland, wat 
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betreft de toepassing van hoofdstukken 
III, IV en V van het Verdrag Benelux
Gerechtshof- Begrip. 

De bepalingen van de Benelux-Over
eenkomst betreffende de verplicbte 
aansprakelijkbeidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, van de bijlage bij die 
Overeenkomst en bet Protocol van 
onderlekening; welke akten te Luxem
burgzijn ondertekend op 24 mei 1966, zijn 
goedgekeurd bij de wet van 19 feb. 1968 en 
in werking getreden op 1 juni 1976, zijn 
ingevolge art. 1 van bet Protocol bij die 
Overeenkomst dat te Brussel op 26 sept. 
1968 ondertekend, bij de wet van 2 feb. 
1971 goedgekeurd en op 1 juli 1976 in wer
king getreden is, zijn voor de toepassing 
van de boofdstukken III, IV en V van bet 
Verdrag betreffende de instelling en bet 
statuut van een Benelux-Gerecbtsbof aan
gewe~en als voor Belgie, Luxemburg en 
Nederland gemeenscbappelijke recbtsre
gels, :voor zover, wat betreft de bepalingen 
van de bijlage, de inboud ervan is opgeno
men in de wetgeving van de Staat, waar 
de vraag om uitlegging is gesteld. 

10 februari 1981 643 

12. - WA.M-verzekering Wet 
van 1 juli 1956, art. 3, § 1 - De regel van 
de bepaling is een voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel die als dusdanig is aangewe
zen krachtevs art. 1 Verdrag Benelux
Gerechtshof. 

De regel van art. 3. W.A.M.-wet, val
gens welke de verzekering de burger
recbtelijke aansprakelijkbeid moet dek
ken van iedere bouder van bet verze
kerde motorrijtuig, is sinds 1 juli 1976 een 
voor Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenscbappelijke recbtsregel die aan
gewezen is kracbtens art. 1 van bet Ver
drag Benelux-Gerecbtsbof. 

10 februari 1981 643 

13. - W.A.M-verzekering Bene-
Jux-Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen - Gemeenschap
pelijke Bepalingen bij de Overeenkomst, 
artt. 2, § 1, 3 en 6 - Draagw1jdte van die 
bepalingen. 

Zo al kracbtens de artt. 2, § 1, 3 en 
6 van de Gemeenscbappelijke Bepalin
gen bij de Benelux-Overeenkomst 
betreffende de verplicbte aansprakelijk
beidsverzekering inzake motorrijtui
gen, te Luxemburg ondertekend op 
24 mei 1966 en goedgekeurd bij de wet 

van 19 feb. 1968, de burgerrecbtelijke 
aansprakelijkbeid, waartoe motorrijtui
gen aanleiding kunnen geven, door een 
verzekering moet gedekt zijn voor de 
personen waarop die bepalingen betrek
king bebben en zo die verzekering aan 
de benadeelde een eigen recbt tegen de 
verzekeraar geeft, gelden die regels 
evenwel niet voor de Staat die o.g.v. 
art. 2, § 1.3, van die Overeenkomst is 
vrijgesteld van de verplicbting tot verze
kering en kunnen zij niet aldus worden 
uitgelegd dat aan de verzekering van de 
aansprakelijkbeid inzake motorrijtuigen 
uitvoering wordt gegeven doordat de 
verzekeraar de verzekerde in recbte 
verdedigt. 

14 mei 1981 1057 

14. - W.A.M-verzekering Bene-
lux-Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen - Gemeenschap
pelijke Bepalingen bij de Overeenkomst, 
art. 9 - Draagwijdte van die bepaling. 

Art. 9 van de Gemeenscbappelijke 
Bepalingen bij de Benelux-Uvereen
komst betreffende de verplicbte 
aansprakelijkbeidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, te Luxemburg onderte
kend op 24 mei 1966 en goedgekeurd bij 
de wet van 19 feb. 1968, beeft geen 
betrekking op de Staat die, ingevolge 
art. 2, § 1.3, van die Overeenkomst, is 
vrijgesteld van de verplicbting tot verze
kering van zijn motorrijtuigen, en neemt 
niet weg dat de recbter, wanneer de 
verzek;eraar in feite de leiding van bet 
geding op zicb beeft genomen, daaruit 
kan a~leiden dat de verzekeraar afstand 
beeft gedaan van zijn recbt van verbaal 
op de verzekerde. 

14 mei 1981 1057 

15. - W.A.M-verzekering Bene-
Jux-Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakeli.fkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen - Gemeenschap
pelijke Bepalingen bij de Overeenkomst, 
art. 11, § 3 - Draagwijdte van die 
be paling. 

Ingevolge art. 11, § 2, van de 
Gemeenscbappelijke Bepalingen bij de 
Benelux-Overeenkomst betreffende de 
verplicbte aansprakelijkbeidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, te Luxemburg 
ondertekend op 24 mei 1966 en goedge
keurd bij de wet van 19 feb. 1968, kan de 
verzekeraar zicb een recbt van verbaal 
op de verzekeringnemer voorbebouden 
en, indien daartoe grond bestaat, op een 
andere verzekeringnemer dan de verze
kerde, voor zover de verzekeraar volgens 
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de wet of de verzekeringsovereenkomst 
gerechtigd mocht zijn de uitkering te 
weigeren of te verminderen; wanneer de 
Staat ingevolge art. 2, § 1.3, van die 
Overeenkomst bij de wet van de ver
plichting tot verzekering is vrijgesteld en 
hij krachtens de nationale wet verplicht 
is de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van alle houders of bestuurders van 
de hem toebehorende rijtuigen te dele
ken, belet art. 11, § 2, van de Gemeen
schappelijke Bepalingen niet dat de Staat 
een recht van verhaal uitoefent in zoverre 
een verzekeraar zich dat recht zou hebben 
voorbehouden. 

14 mei 1981 1057 

16. - WA.M-verzekering Burger-
rechtelijke aansprakelijkheid van de 
houders en van de bestuurders van 
motonijtuigen gedekt door de Staat -
Art. 14, § I, eerste lid, WA.M-wet -
Bepaling verenigbaar met art. 2, § 1.3, 
van de Benelux-Overeenkomst betref
fende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen. 

De regel waarvan sprake is in art. 14, 
§ 1, eerste lid, W.A.M.-wet, volgens 
welke de Staat is vrijgesteld van de 
verplichting om een verzekering aan te 
gaan voor zijn motorrijtuigen, mits hij, 
onder de voorwaarden van die wet, zelf 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
dekt van alle houders of bestuurders van 
die motorrijtuigen, is niet strijdig met 
art. 2, § 1.3, van de B€melux-Overeen
komst betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake motor
rijtuigen, te Luxemburg ondertekend op 
24 mei 1966 en goedgekeurd bij de wet van 
19 feb. 1968; die regel behoort, wat zijn 
inhoud betreft, tot het nationale recht. 

14 mei 1981 1057 

17.- W.A.M-verzekering- Staat of 
instellingen van openbaar nut, bedoeld 
in art. 14, § I, eerste lid, WA.M.-wet; 
waarvan de motonijtuigen door geen 
verzekering zijn gedekt - De burger
rechtelijke aansprakelijkheid van de 
houders en de bestuurders van die 
motorrijtuigen moet worden gedekt door 
de Staat of door die instellingen -
Omvang van die verplichting. 

Wanneer de Staat of de instellingen 
van openbaar nut gebruik maken van 
het recht waarvan sprake is in art. 14, 
§ 1, eerste lid, W.A.M.-wet, dienen zij 
zelf de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van alle houders of bestuurders van 
de hun toebehorende motorrijtuigen te 
dekken; ingevolge die regel rust op de 
Staat of de instellingen van openbaar 

nut enkel een verplichting tot dekking 
die niet verder kan strekken dan de 
wettelijke dekking door een erkende 
maatschappij. 

14 mei 1981 1057 

18. - WA.M-verzekering - Staat of 
instellingen van openbaar nut, bedoeld 
in art. 14, § I, eerste lid, W.A.M-wet; 
waarvan de motorrijtuigim door geen 
verzekering zijn gedekt - Vergoeding 
van het slachtoffer door de Staat of de 
instellingen - Grove lout van de be
stuurder of de houder - Verhaal op de 
bestuurder of de houder. 

Wanneer de Staat of een van de 
instellingen van openbaar nut, bedoeld 
in art. 14, § 1, eerste lid, WA.M.-wet, die 
zelf de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid dekken van de houders of bestuur
ders van de hun toebehorende motorrij
tuigen, schadevergoeding betaalt aan het 
slachtoffer van een met een van hun 
motorrijtuigen wegens een grove fout 
van de bestuurder of houder veroorzaakt 
ongeval, kunnen de Staat of de instelling 
van openbaar nut het uitgekeerde van 
de schadeveroorzaker terugvorderen; uit 
de enkele omstandigheid dat de Staat of 
de instellingen van openbaar nut de 
bestuurder van hun motorrijtuig voor 
het strafgerecht door hun eigen raads
man hebben laten verdedigen, zonder 
aan deze vooraf te hebben medegedeeld 
dat zij zich het recht voorbehielden om 
zich later op de bestuurder te verhalen, 
kan de rechter niet wettig afleiden dat 
de Staat of de instellingen van openbaar 
nut hun verhaalsrecht hebben verloren 
of dat zij van dat recht afstand hebben 
gedaan. (Art. 11, tweede lid, en 14, § 1, 
eerste lid, W.A.M.-wet.) 

14 mei 1981 1057 

19. - W.A.M-verzekering- Burger
rechtelijke aansprakelijkheid van de 
houder en de bestuurder van een motor
rijtuig gedekt door de Staat of de 
instellingen van openbaar nut; bedoeld 
in art. 14, §I, eerste lid, WA.M-wet
Art. 31, tweede lid, wet 11 juni I874 niet 
toepasselijk. 

Luidens art. 31, eerste lid, wet van 
11 juni 1874 eindigen de verplichtingen 
van de verzekeraar wanneer een daad 
van de verzekerde de risico's door het 
veranderen van een essentiiHe omstan
digheid wijzigt of zodanig verzwaart dat, 
indien de nieuwe toestand ten tijde van 
de overeenkomst had bestaan, de verze
keraar niet, tenzij tegen andere voor
waarden, in de verzekering zou hebben 
toegestemd; krachtens het tweede lid 
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van hetzelfde artikel kan de verzekeraar 
die, nadat hij kennis heeft gekregen van 
de aan de risico's gebrachte wijzigingen, 
niettemin de overeenkomst is blijven 
uitvoeren, zich niet op die bepaling 
beroepen; de regel van vorenbedoeld 
tweede lid geldt niet wanneer de Staat 
of de instellingen van openbaar nut 
gebruik maken van de mogelijkheid 
waarop zij recht hebben, ingevolge 
art. 14, § 1, eerste lid, W.A.M.-wet, om 
zelf de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van de houders en de bestuurder 
van de hun toebehorende motorrijtuigen 
te dekken. 

14 mei 1981 

HOOFDSTUKIX 
ALLERLEI 

1057 

20. - Verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motornjtuigen 
Wet 1 juli 1956, art. 2, § 1 - Terrein dat 
toegankelijk is voor een zeker aantal 
personen die het recht hebben er te 
komen - Begrip. 

2 juni 1981 1142 

VERZET 
1. - Strafzaken - Bij verstek gewe

zen vonnis waartegen het openbaar 
ministerie niet in hager beroep is geko
men - Beslissing op het hager beroep 
van het openbaar ministerie en van de 
beklaagde tegen het vonnis op verzet -
Verzwaring van de bij verstek uitgespro
ken straf- Onwettigheid. 

van de veroordeelde tegen een verstek
beslissing - De zaak wordt b1j de 
rechter aanhangig gemaakt door de akte 
van verzet en niet door de dagvaarding 
van het openbaar ministerie - De zaak 
wordt bij de rechter aangebracht op de 
terechtzitting waarvan sprake is in de 
artt. 188 en 208 Sv. 

29 oktober 1980 226 

5 . .....: Strafzaken - Verzet tegen een 
verstekarrest gedaan door een beklaagde 
die zich niet in hechtenis bevindt -
Dagvaarding van de beklaagde door het 
openbaar ministerie tegen een terecht
zitting v66r de eerstkomende terechtzit
ting na het verstrijken van de termijn 
van tien dagen, bepaald bij art 208 Sv., 
ingevolge een cedel van de eerste voor
zitter van het hof van beroep tot verkor
ting van de termJjn - Geen instemming 
van de beklaagde - Hof van beroep dat 
van het verzet kennis neemt op de 
terechtzitting bepaald in de dagvaarding 
door het openbaar ministerie - Onwet
tigheid. 

29 oktober 1980 226 

6. - Strafzaken - Verzet betekend na 
het verstrijken van de wettelijke termijn 
- Eiser op verzet die niet bewijst dat 
hij wegens overmacht het verzet niet 
tijdig kon betekenen - Niet ontvanke
Jijk verzet. 

Het verzet tegen een bij verstek gewe
zen beslissing van veroordeling in straf
zaken is niet ontvankelijk, wanneer het 
na het verstrijken van de wettelijke 
termijn is betekend, indien de eiser op 
verzet niet bewijst dat hij wegens over-

10 september 1980 29 macht het verzet niet tijdig kon beteke
nen. 

2. - Strafzaken - Wetboek van 
Strafvordering, art. 208 - Verzet tegen 
een verstekarrest - Verzet brengt van 
rechtswege dagvaarding mee tegen de 
eerstkomende terechtzitting na het ver
strijken van een termijn van tien dagen, 
of van drie dagen indien eiser in verzet 
zich in hechtenis bevindt. 

29 oktober 1980 226 

3. - Strafzaken - Wetboek van 
Strafvordering, artt. 188 en 208 -Verzet 
tegen een verstekbeslissing - Verkor
ting van de termijn van tien dagen 
krachtens een door de voorzitter van de 
rechtbank of de eerste voorzitter van het 
hof van beroep verleende cede] -
Onwettigheid. 

29 oktober 1980 226 

4. - Strafzaken Wetboek van 
Strafvordering, artt. 188 en 208- Verzet 

3 maart 1981 738 

7.- Strafzaken- Verzet betekend na 
het verstrijken van de wettelijke termijn 
- Overmacht - Beoordeling door de 
feitenrechter- Toezicht van het Hoi 

Het Hof van Cassatie gaat na of uit de 
door de feitenrechter op onaantastbare 
wijze vastgestelde feiten en omstandig
heden wettig kan worden afgeleid dat de 
veroordeelde zich in een toestand van 
overmacht bevond waardoor hij belet 
werd tijdig zijn verzet te betekenen. 

3 maart 1981 738 

8. - Strafzaken - Verzet van de 
beklaagde tegen zijn veroordeling bij 
verstek Verzet ontVankeilj"k 
Gevolg. 

Niet-inachtneming van de termijn van 
tien dagen tussen de dagvaarding en de 
verschijning, gesteld bij art. 184, eerste 
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lid, Sv., heeft geen nietigheid ten gevolge 
van de dagvaarding, maar wei van de 
veroordeling bij verstek, op welke nietig
heid de beklaagde zich kan beroepen 
krachtens bet tweede lid van genoemd 
artikel; ontvankelijkverklaring van bet 
verzet van beklaagde tegen zijn veroor
deling bij verstek maakt die veroorde
ling ongedaan . en zulks met terugwer
kende kracht, zodat vorenbedoelde nie
tigheid o.g.v. art. 184 Sv. geen bestaans
reden meer h~eft ingevolge het arrest 
waarbij het verzet ontvankelijk en de 
veroordeling ongedaan is verklaard. 

28 april 1981 985 

VOEDINGSWAREN 
Stoffen bestemd voor dierenvoeding -

Handel en geb.ruik - Koninklijk besluit 
van 12 juli 1972 - Toepassingsgebied. 

De bepalingen van het K.B. van 
12 juli 1972 betreffende de handel en bet 
gebruik van stoffen bestemd voor die
renvoeding zijn niet toepasselijk op 
waren in fabricage, a! zijn bet waren die 
verkocht worden onder een in de codex 
opgenomen benaming. (Artt. 2 en 6, 3", 
K.B. van 12 juli 1972.) 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Algemeen. 

2. - Burgerlijke zaken - Afwijzing 
van de vordering gegrond op een excep
tie die de partijen niet hadden ingeroe
pen, zonder heropenipg van de debatten 
- Ger. W., art. 774, tweede lid - Bepa
Jing van toepassing op de rechter in 
hager beroep. 

12 september 1980 42 

3. - Burgerlijke zaken - Ger. W:, 
art. 774, tweede lid- Verplichting voor 
de rechter de heropening van de debat
ten te bevelen alvorens de vordering af 
te wijzen op grand van een exceptie die 
de partijen voor hem niet hadden inge
roepen - Exceptie - Begrip. 

De rechter is verplicht de heropening 
van de debatten te bevelen wanneer hij 
de vordering geheel of gedeeltelijk 
afwijst op grond van een exceptie die de 
partijen voor hem niet hadden ingeroe
pen, met name op grond van een 
exceptie van onbevoegdheid, nietigheid, 

5 september 1980 9 verjaring, uitsluiting, niet-ontvankelijk-

VONNISSEN EN ARRESTEN 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Sociaal procesrecht. 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Strafvordering. 
Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde

ring. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Strafzaken - Beschikkende 
gedeelte - Begrip. 

Elke beslissing van de rechter betref
fende een betwisting is een beschikkend 
gedeelde, ongeacht de plaats van die 
beslissing in bet vonnis of het arrest. 

6 januari 1981 , 488 

heid of enige andere exceptie in de zin 
van art. 774, tweede lid, Ger.W., maar 
niet wanneer hij de gehele of gedeelte-
lijke 11fwijzing van de vordering steunt 
op de feitelijke omstandigheden die aan 
zijn oordeel zijn onderworpen. (Art. 774, 
tweede lid, Ger.W.) 

12 september 1980 42 

4. - Burgerlijke zaken Beslissing 
of maatregel van inwendige aard -
Be grip. 

De beslissing waarbij een zaak op de 
algemene rol wordt doorgehaald, is geen 
beslissing of maatregel van inwendige 
aard en is derhalve vatbaar voor boger 
beroep, wanneer daarin een feitelijk 
geschilpunt of rechtspunt wordt beslist. 
(Art. 1046 Ger.W.) 

24 oktober 1980 217 

5. - Burgerlijke zaken Verzet 
tegen het op verzoek van de Staat 
betekende dwangbevel tot betaling van 
het evenredig recht en van de boete die 
zouden verschuldigd zijn wegens de 
verkoop van een onroerend goed -
Vordering inzake belasting - Medede
ling van de vordering aan het openbaar 
ministerie, op straffe van nietigheid, 
vereist. {Art. 764, 10o, Ger. W.} 

28 november 1980 351 
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6. - Burgerlijke zaken - Verzet 
tegen het op verzoek van de Staat 
betekende dwangbevel tot betaling van 
het evenredig recht en van de boete die 
zouden verschuldigd zijn wegens de 
verkoop van een onroerend goed -
Arrest van het hof van beroep zonder 
vermelding van het advies van het 
openbaar ministerie - Nietigheid van 
de beslissing. (Art. 780. 4o, Ger. W) 

28 november 1980 351 

7.- Burgerlijke zaken- Vonnis van 
een buitenlandse rechtbank waarin de 
staat noch de bekwaamheid van perso
nen ter sprake komen - Geen verdrag 
tussen Belgie en het land waar de 
beslissing is gewezen - Voorwaarden 
opdat het buitenlands vonnis in Belgie 
gezag van gewijsde zou verkrijgen. 

Een vonnis van een buitenlandse 
rechtbank waarin de staat noch de 
bekwaamheid van personen ter sprake 
komen, kan, bij gebreke van een verdrag 
tussen Belgie en het land waar de 
beslissing gewezen is, geen gezag van 
gewijsde in Belgie verkrijgen dan bij de 
toepassing van de bepalingen van 
art. 570, tweede lid, Ger.W. 

23 januari 1981 563 

8. - Burgerlijke zaken - Uitspraak 
in kart geding van de voorzitter van de 
rechtbank in eerste aanleg - Gerechte
Jijk Wetboek, art. 584 - Kennisgeving 
overeenkomstig art. 45, § 4, wet van 
27 juli 1971 door de bevoegde minister 
aan een vrije universitaire instelling dat 
haar beslissing onwettig is - Schorsing 
door de minister van de toekenning van 
toelagen - Beroep op de rechtbank -
Bevoegdheid van die rechtbank en van 
de voorzitter in kart geding. 

Wanneer de bevoegde minister aan 
een vrije universitaire instelling ervan 
kennis geeft dat een door haar genomen 
beslissing strijdig is met de wetten, 
besluiten of reglementen en wanneer 
binnen dertig dagen geen nieuwe beslis
sing is getroffen die niet onwettig is of 
onregelmatig of die beslissing niet is 
ingetrokken, kan die minister, o.m. de 
toekenning van toelagen aan de betrok
ken instelling schorsen, maar het 
« verhaal » dat die instelling bij de 
rechtbank instelt tegen de getroffen 
maatregel schorst de uitvoering van die 
maatregel tot aan de definitieve uit
spraak van het gerecht; de voorzitter van 
de rech~bank van eerste aanleg, recht
doende m kort geding, is bevoegd om tot 
aan de definitieve uitspraak op dat beroep 
van het bevoegde gerecht over de 

beweerde onwettigheid te bevelen dat de 
Belgische Staat het ingehouden deel 
betaalt van de toelage waarvan de minis
ter de toekenning heeft geschorst. 

21 mei 1981 1097 

9. - Burgerlijke zaken - Uitspraak 
in kart geding van de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg - Gerech
telijk Wetboek, art. 584 - Wet op de 
financiering en de controle van de 
universitaire instellingen van 27 juli 
1971, art. 45, § 4 - Vrije universitaire 
instelling - Schorsing door de bevoegde 
minister, overeenkomstig vorenvermelde 
wetsbepaling, van de toekenning van toe
lagen - Beroep op de rechtbank -
Gevolg - Bevoegdheid van de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg in 
kort geding. 

Het « verhaal • bij het bevoegde 
gerecht door een vrije universitaire 
instelling ingesteld tegen de beslissingen 
van de bevoegde minister over beslissin
gen van die instelling, die hij onwettig 
acht, schort o.m. de uitvoering van de 
schorsing van de toekenning van toela
gen op tot aan de uitspraak van het 
gerecht over die beweerde onwettigheid, 
zodat, wanneer zodanig beroep is in
gesteld, de rechter in kort geding kan 
bevelen dat de Staat het deel van de 
toelagen zal betalen die zowel v66r als 
na het instellen van het « verhaal ,, niet 
zijn uitgekeerd. 

21 mei 1981 1097 

10.- Burgerlijke zaken - Gerechte
lijk Wetboek, art. 751 - Verstekdoende 
partij of partij die niet heeft geconclu
deerd - Vonnis of arrest, geacht op 
tegenspraak te zijn gewezen -- Begrip. 

Wanneer de meest gerede partij onder 
de voorwaarde van art. 751 Ger.W. een 
vonnis of arrest heeft gevorderd dat 
geacht wordt op tegenspraak te zijn 
gewezen, spreekt het gerecht, waarbij 
die vordering aanhangig is, zodanig von
nis of arrest uit, als de andere partij die 
niet is verschenen, zich ertoe beperkt 
heeft een conclusie ter griffie neer te 
leggen en die derhalve niet op de 
terechtzitting ter beoordeling van de 
rechter heeft voorgelegd; aangezien die 
rechter op zodanige conclusie niet 
behoeft te antwoorden, kan hij door er 
niet op te antwoorden het recht van 
verdediging niet miskennen. (Art. 97 
Gw.; art. 751 Ger.W. en het algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van ver
dediging.) 

21 mei 1981 1100 
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11. - Burgerlijke zaken - Dossier 

van de rechtspleging - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 721 - Rechtspleging 
inzake pacht - Oproeping ter minne
lijke schikking - Gerechtelijk Wetboek, 
art. 1345 - Proces-verbaal opgemaakt 
door de grittier van het vredegerecht 
houdende vaststelling van een schrifte
Jijk of mondeling verzoek tot oproeping 
ter minnelijke schikking op de vermelde 
datum - Proces-verbaal deel van het 
dossier van de rechtspleging. 

26 juni 1981 1273 

Afdeling 2. - Sociaal procesrecht. 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUKV 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Strafvordering. 

12. - Strafzaken - Vonnis van de 
politierechtbank nietig - Vonnis in 
hoger beroep van de correctionele recht
bank, dat die nietigheid overneemt, 

Het bepaalde in art. 78 Sv., luidens 
hetwelk de niet goedgekeurde doorhalin
gen als niet bestaande worden be
schouwd, is toepasselijk op alle authen
tieke akten van de strafrechtspleging. 

14 januari 1981 520 

16. - Strafzaken - Proces-verbaal 
van de terechtzitting - Niet goedge
keurde doorhalingen - Doorhalingen 
als niet bestaande beschouwd. 

14 januari 1981 520 

17. - Strafzaken - Beroepen vonnis 
nietig - Beslissing van de rechter in 
boger beroep waarin die nietigheid 
wordt overgenomen - Nietigheid van de 
beslissing in boger beroep. 

14 januari 1981 520 

18. - Strafzaken - Conclusie -
Be grip. 

Een conclusie in strafzaken is het 
geschrift dat, hoe het dan ook genoemd 
wordt, door een partij of de advocaat die 
haar vertegenwoordigt of bijstaat, onder
tekend is, dat tijdens de debatten op de 
terechtzitting aan de rechter wordt voor
gelegd, waarvan regelmatig wordt vast-eveneens nietig. 

9 september 1980 
24 gesteld dat de rechter kennis ervan heeft 

genomen en waarin middelen worden 
aangevoerd tot staving van een eis, 13. - Strafzaken - Getuige met 

gesloten deuren gehoord door de correc
tionele rechtbank - Gedingstukken 
waaruit niet kan worden opgemaakt of 
art. 96 Gw. is in acht genomen - Nietig 
vonnis - Onwettelijk afgelegde verkla
ring door het hot van beroep niet 
geweerd- Nietigheid van het arrest. 

Wanneer een getuige door de correc
tionele rechtbank met gesloten deuren is 
gehoord en uit de gedingstukken niet 
blijkt dat het sluiten van de deuren 
regelmatig is bevolen, is nietig het arrest 
op het hoger beroep dat de wettigheid 
van het vonnis overneemt, omdat het de 
onwettelijke getuigenverklaring niet uit 
de debatten weert. (Art. 96 Gw.; artt. 155, 
190 en 211 Sv.) , 

17 september 1980 65 

14. - Vorm - Strafzaken - Aanhef 
- Onderdeel van het vonnis. 

De aanhef die in bepaalde vonnissen 
in strafzaken aan de redenen voorafgaat, 
maakt dee! uit van het vonnis en kan 
dus als redengeving in aanmerking 
komen. 

26 november 1980 340 

15. - Strafzaken - Wetboek van 
Strafvordering, art. 78 - Niet goedge
keurde doorhalingen - Toepassingsge
bied. 

verweer of exceptie. 
20 januari 1981 546 

19. - Jeugdbescherming - Nietjgheid 
van het vonnis van de jeugdrechtbank 
omdat uit de processtukken niet blijkt 
dat de artt. 96 Gw. of 57 Jeugdbescher
mingswet zijn in acht genomen bij het 
onderzoek van de zaak ter terechtzitting 
- Nietigheid overgenomen door het 
arrest van de jeugdkamer van het hot 
van beroep - Nietig arrest. 

18 februari 1981 693 

20. - Strafzaken - Beslissing van bet 
hot van beroep uitspraak doende op de 
strafvordezing - Beslissing waarover 
een rechter, die vroeger van de zaak 
kennis heeft genomen, als onderzoeks
rechter mede heeft beraadslaagd - Nie
tige beslissing. 

18 maart 1981 789 

21. - Strafzaken - Beroepen vonnis 
nietig - Nietigheid overgenomen in de 
beslissing van de appelrechter - Beslis
sing in boger beroep eveneens nietig. 

1 april 1981 866 

22. - Strafzaken - Getuigen, deskun
digen, tolken - Nietigheden i. v.m. de 
door hen af te leggen eed - Andere 
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beslissingen op tegenspraak dan een 
beslissing van inwendige aard - Nietig
heid is niet door een van de partijen 
voorgedragen en evenmin door de rech
ter ambtshalve uitgesproken - Nietig
heid gedekt. (Art. 407 Sv. aangevuld door 
het enig artikel van de wet van 
22 juni 1976.} 

14 april 1981 942 

23. - Strafzaken - Beroepen vonnis 
nietig - Beslissing van de rechter in 
hager beroep waarin die nietigheid 
wordt overgenomen - Nietigheid van de 
beslissing in hager beroep. 

6 mei 1981 1014 

24. - Strafzaken - Strafvordering -
Optreden van het openbaar ministerie -
Begrip. 

Wanneer het proces-verbaal van de 
terechtzitting van het hof van beroep de 
naam vermeldt van de magistraat van 
het openbaar ministerie die in zijn 
vorderingen is gehoord, is niet . vereist 
dat het arrest daarvan melding maakt. 

13 mei 1981 1054 

25. - Strafzaken - Procedure tijdens 
de terechtzitting - Neerlegging van een 
dossier door de verdediging, vastgesteld 
in het proces-verbaal van de terechtzit
ting - Geen verplichting voor de rech
ter van die neerlegging melding te 
maken in zijn beslissing. 

13 mei 1981 1054 

26. - Vonnissen van de jeugdrechter 
- Uit handen geven van de zaak door 
de jeugdrechter - Voorlopige tenuit
voerlegging - Wettigheid - Toezicht -
Bevoegdheid - Jeugdrechter in hager 
beroep en Hoi van Cassatie. 

W anneer de jeugdrechter beveelt dat 
het vonnis, waarbij hij de zaak uit 
h1:.nden geeft, voorlopig wordt ten uit
voer gelegd, zijn de onderzoeksrechter, 
bet onderzoeksgerecht en bet strafge
recht niet bevoegd om uitspraak te doen 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter. 

2 juni 1981 1137 

28. - Strafzaken - Vonnis van de 
politierechtbank door nietigheid aange
tast - Vonnis in hager beroep van de 
correctionele rechtbank dat die nietig
heid overneemt - Nietigheid van dit 
vonnis. 

2 juni 1981 1141 

29. - Strafzaken - Vervolgingen voor 
de politierechtbank gezamenlijk tegen 
een meerderjarige beklaagde en een 
minderjarige beklaagde van meer dan 
16 jaar en minder dan 18 jaar 'oud -
Art. 36bis Jeugdbeschermingswet -
Debatten in raadkamer - Regel niet 
van toepassing op meerderjarigen, zelfs 
indien terzelfder tijd vervolgingen tegen 
een minderjarige tussen 16 en 
18 jaar oud zijn ingesteld. 

17 juni 1981 1199 

30. - Strafzaken - Vonnis van de 
politierechtbank nietig omdat de debat
ten niet in openbare terechtzitting heb
ben plaatsgehad - Nietigheid door de 
correctionele rechtbank overgenomen -
Nietigheid van het vonnis in hager 
beroep. 

17 juni 1981 1199 

Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde-
ring. 

31. - Strafzaken - Heropening van 
de debatten - Gerechtelijk Wetboek, 
art. 774, tweede lid - Wetsbepaling niet 
van toepassing. 

De regel vervat in art. 774, tweede lid, 
Ger.W. is niet van toepassing in strafza
ken, zodat de rechter niet verplicht is de 
debatten te heropenen vooraleer ambts
halve te beslissen, o.a. dat de rechtsvor
dering van de burgerlijke partij niet kan 
worden ingewilligd. 

17 februari 1981 683 

over de wettigheid of de regelmatigheid 32. Strafzaken Burgerlijke 
van de beslissing van de jeugdrechter rechtsvordering - Voorgestelde ramings
inzake de voorlopige tenuitvoerlegging, wijze afgewezen op een exceptie die de 
vermits dat toezicht naar gelang van het partijen niet hebben opgeworpen 
aangewende rechtsmiddel alleen door de Gerechtelijk Wetboek, art. 774, tweede lid 
jeugdrechter in boger beroep en door - Niet toepasselijke wetsbepaling. 
bet Hof mag worden uitgoefend. (Artt. 38 Daar de regel vervat in het tweede lid 
en 58 Jeugdbeschermingswet.) van art. 774 Ger.W. in strafzaken niet 

20 mei 1981 1095 toepasselijk is, behoeft de rechter de 
. debatten niet te heropenen voordat hij 

27. - Strafzaken - Vertegenwoordi-~ op grond van een exceptie die de 
ging van de beklaagde - Onmogelijk- partijen voor hem niet hadden opgewor
heid om persoonlijk te verschijnen - pen, een vordering afwijst nopens de 

_-_T-
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wijze van raming van de door een 
burgerlijke partij geleden schade. 

6 mei 1981 1011 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

VOOGDIJ 
Voogdij van de vader en de moeder

Burgerlijk Wetboek, art. 389, eerste lid 
- Beheer van de goederen van de 
minderjarige kinderen. 

De bevoegdheden die art. 389 B.W. 
tijdens het huwelijk en behoudens de 
uitzonderingen bij de wet bepaald, aan 
een vaD. de houders t.a.v. de goederen 
van hun minderjarige kinderen toekent, 
hoe ruim ook, zijn enkel beheersbe
voegdheden, zodat de ouders geen han
delingen kunnen verrichten die, zoals de 
dading, naar hun aard daden van be
schikking zijn. 

14januari1981 517 

VOORLOPIGE HECHTENIS 
HOOFDSTUK I. - Aanhouding 

HOOFDSTUK II. - Bevestiging 

HOOFDSTUK III. - Handhaving 

HOOFDSTUK IV. - Uitlevering 

HOOFDSTUK V. - Borgstelling 

HOOFDSTUK VI. - Douane en accijn-
zen 

HOOFDSTUK VII.- Onwettige hechte
nis 

HOOFDSTUK I 
AANHOUDING 

1. - Beschikking van de onderzoeks
rechter dat geen bevel tot aanhouding 
behoeft te worden verleend - Beslissing 
in laatste aanleg gewezen. 

Al kan geen hager beroep worden 
ingesteld tegen de beschikking van de 
onderzoeksrechter dat geen bevel tot 
aanhouding behoeft te worden verleend, 
tach is die beslissing vatbaar voor cassa
tieberoep. (Art. 416 Sv.; art. 1, derde en 
vierde lid, Wet Voorlopige Hechtenis.) 
(Impliciet.) 

18 november 1980 305 

2. Wet Voorlopige Hechtenis, 
art. 8 - Invrijheidstelling van de ver
dachte - Begrip. 

De toepassing van art. 8 Wet Voorlo
pige Hechtenis, krachtens hetwelk een 
nieuw bevel tot aanhouding kan worden 
uitgevaardigd ondanks cie invrijheidstel
ling van de verdachte, wanneer nieuwe 
en ernstige omstandigheden het verei
sen, veronderstelt dat, hetzij een beslis
sing tot invrijheidstelling van de aange
houden verdachte is verleend, hetzij 
geen beschikking van de raadkamer of 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling tot handhaving van de voor
lopige hechtenis is gewezen overeen
komstig de bepalingen van de artt. 4 en 
5 van voornoemde wet. 

10 december 1980 394 

3. - Bevel tot aanhouding door een 
onderzoeksrechter verleend, onmiddel
lijk nadat een andere onderzoeksrechter, 
die een eerste bevel tot aanhouding had 
verleend, van het onderzoek was ontlast 
- Toepasselijke regels. 

Wanneer de onderzoeksrechter die 
met het verder onderzoek van de zaak 
wordt belast nadat de zaak is onttrokken 
aan een eerste onderzoeksrechter, die al 
een bevel tot aanhouding had verleend, 
een nieuw bevel tot aanhouding uitvaar
digt, is dit bevel geen nieuw bevel tot 
aanhouding in de zin van art. 8 Wet 
Voorlopige Hechtenis, maar wel een 
nieuw bevel tot aanhouding verleend 
krachtens art. 1 van voornoemde wet en 
onderworpen aan de voorschriften van 
art. 4, ook al is de verdachte ondertussen 
vrijgelaten op grand dat het onderzoek 
bij beschikking aan de onderzoeksrech
ter is onttrokken. 

10 december 1980 394 

4. - Bevel tot aanhouding - Wet 
Voorlopige Hechtenis, art. 2 - Ver
dachte wiens verblijf in Belgie is geves
tigd - Feit waarop geen dwangarbeid 
van vijftien tot twintig jaar of een 
zwaardere straf staat- Redengeving
Openbare veiligheid - Begrip. 

Buiten het geval waarin op het feit 
dwangarbeid van vijftien tot twintig jaar 
of een zwaardere straf staat, mag geen 
bevel tot aanhouding worden verleend 
ten laste van een verdachte wiens ver
blijf in Belgie is gevestigd, dan in 
ernstige en uitzonderlijke omstandighe
den, wanneer die maatregel in het 
belang van de openbare veiligheid is 
vereist,t.w. wanneer voortaan de open
bare veiligheid in gevaar zou worden 
gebracht als de verdachte in vrijheid 
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wordt gelaten; dat de openbare veilig
heid de aanhouding vereist, wordt niet 
overeenkomstig de wet vermeld in het 
bevel of de beslissing van het onder
zoeksgerecht als daarin enkel wordt 
gezegd « enerzijds, dat er ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden bestaan 
die de openbare veiligheid raken en 
waarop de aanhouding van de verdachte 
is gegrond; dat de verdachte door een 
van de mededaders aangewezen wordt 
als hebbende de brieventas ontvreemd; 
dat de verdachte spijt deze aanwijzing, 
die een reeel vermoeden van schuld 
inhoudt, de feiten ontkent zodat 
confrontatie met getuigen en andere 
verdachten zich opdringt en het in het 
belang is van het onderzoek dat de 
verdachte verder zou aangehouden blij
ven om te verhinderen dat .hij de nog te 
horen getuigen zou contacteren ten 
einde deze te bei'nvloeden » en, ander
zijds, « dat de feiten die de verdachte 
ten laste gelegd worden bijzonder ern
stig zijn, gelet op de omstandigheid dat 
verscheidene personen bij de diefstal 
betrokken zijn en de buiten tussen hen 
werd verdeeld ''· 

20 januari 1981 547 

5. - Bevel tot aanhouding - Wet 
Voorlopige Hechtenis, art. 2 - Redenge
ving. 

Niet naar recht verantwoord is de 
beschikking of het arrest waarin bij de 
bevestiging van het bevel tot aanhou
ding, dat buiten het geval van art. 1, 
derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, 
tegen een in Belgie verblijfhoudende 
verdachte is verleend, geen melding 
wordt gemaakt van een omstandigheid 
waaruit blijkt dat de invrijheidstelling 
van de verdachte de openbare veiligheid 
dadelijk of in de toekomst in gevaar zou 
brengen. 

11 februari 1981 659 

6. - Tegen de verdachte kan geen 
bevel tot aanhouding worden verleend 
zonder voorafgaand verhoor- Vaststel
ling van de rechter dat de verdachte niet 
op s Rijks grondgebied kon worden 
gevat - Onaantastbare beoordeling van 
de rechter. 

24 maart 1981 829 

7. - Bevel tot aanhouding verleend 
tegen een verdachte die niet kon worden 
gevat - Kennisgeving - Vormvereisten 
van art. 109 Sv. - Niet op straffe van 
nietigheid. 

24 maart 1981 829 

8. - Wet Voorlopige Hechtenis, artt. 
2 en 4 - Bevel tot aanhouding zonder 
opgave van de omstandigheden waarvan 
de wettigheid afhangt - Bevoegdheid 
van het onderzoeksgerecht om de ont
brekende redenen aan te vullen. 

Wanneer een onr:lerzoeksrechter over
een)j:omstig de Wet Voorlopige Hechte
nis een bevel tot aanhouding verleent 
zonder opgave van de omstandigheden 
waatvan de wettigheid afhangt, mogen 
de onderzoeksgerechten, de raadkamer 
in eerste aanleg en de kamer van 
inbeschuldigingstelling, in geval van 
hoger beroep, de ontbrekende redenen 
in het bevel tot aanhouding aanvullen. 

23 juni 1981 1237 

HOOFDSTUK II 
BEVESTIGING 

9. - Bevel tot aanhouding - Bevesti
ging binnen vijf dagen - Wet Voorlo
pige Hechtenis 1874, art. 4- Aanwijzin
gen van schuld - Redengeving -
Be grip. 

Hoewel de onderzoeksgerechten bij 
bevestiging van het aanhoudingsbevel 
hun beslissing overeenkomstig de artt. 1, 
2 en 4 Wet Voorlopige Hechtenis met 
redenen dienen te omkleden, behoeven 
zij evenwel, bij ontstentenis van conclu
sie dienaangaande, niet vast te stellen 
dat er schuldaanwijzingen bestaan. 

17 september 1980 66 

10. - Bevel tot aanhouding en be
vestiging binnen vijf dagen - Verdachte 
zonder gekende woon- of verblijfplaats 
- Vaststelling die het bevel en de 
bevestiging ervan voldoende verant
woordt. 

Wanneer het feit een correctionele 
gevangenisstraf van drie maanden of· 
een zwaardere straf ten gevolge kan. 
hebben, Ievert de vaststelling dat de 
verdachte geen gekende woon- of ver
blijfplaats heeft, voldoende grond op · 
voor het verlenen van een aanhoudings- · 
bevel en de bevestiging ervan. (Artt.' 
1 en 4 Wet Voorlopige Hechtenis.) · 

17 september 1980 66 

11. - Bevestiging van het bevel tot 
aanhouding binnen vijf dagen - Wet 
Voorlopige Hechtenis, artt. 2, gew. bij 
art. 2 wet van 13 maart 1973, en 4 -
Redengeving. 

De ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die dermate de openbare vei
ligheid raken dat de voorlopige hechte
nis moet worden gehandhaafd, worden, 
onder vermelding van gegevens eigen 
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aan de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte, niet nauwkeurig omschreven 
in het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat, met verwijzing 
naar het bevel tot aanhouding, enkel en 
zonder nadere bepaling vaststelt dat « de 
feiten op zichzelf ernstig zijn (gekwalifi
ceerde diefstal) "• enerzijds, en dat « zo 
de verdachte in vrijheid zou worden 
gelaten, hij geneigd zou kunnen zijn de 
ernst van de feiten te minimaliseren en 
bijgevolg aangemoedigd zou kunnen 
worden om het misdrijf te herhalen "• 
anderzijds. (Artt. 2 en 4 Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

10 december 1980 396 

12. - Bevel tot aanhouding - Be
vestiging binnen vijf dagen - Art. 2 Wet 
Voorlopige Hechtenis, gew. bij wet 
van 13 maart 1973, en art. 4 - Inzage 
van het dossier door de verdachte of zijn 
advocaat niet toegestaan. 

24 maart 1981 829 

13. - Bevestiging van het bevel tot 
aanhouding binnen vijf dagen - Wet 
van 20 april 1874, art. 2, gewijzigd bij 
art. 2 wet van 13 maart, en art. 4 -
Motivering. 

Niet naar recht verantwoord is het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling tot bevestiging van het bevel 
tot aanhouding, buiten het geval van 
art. 1, derde lid, van de wet 
van 20 april 1874, en waarin enkel wordt 
beslist « dat havendiefstallen, zoals die 
waarbij verdachte door een getuige zou 
herkend zijn, een zware plaag zijn, 
welke een negatieve faam geven aan de 
haven van Antwerpen en een ernstige 
economische weerslag hebben; dat ver
dachte, welke reeds eerder voor gelijk
aardige feiten veroordeeld werd, een 
bedenkelijke ingesteldheid heeft door 
niettegenstaande aile aanwijzingen te 
blijven ontkennen en te weigeren inlich
tingen te geven, en hij niet de minste 
blijken van betere voornemens vertoont; 
dat het onderzoek mede daardoor niet 
voltooid is en dient verder gezet, onder 
meer door opsporing van een mededader 
en van de ontvreemde goederen, en deze 
onderzoeksverrichtingen door de hoger . 
vermelde ingesteldheid van de verdachte 
zouden kunnen geschaad worden, indien 
hij thans in vrijheid zou worden 
gesteld »; aldus wordt, immers, niet 
vastgesteld dat de aangevoerde omstan
digheden ernstig en uitzonderlijk zijn en 
evenmin melding gemaakt van de gege
vens eigen aan de zaak of aan de 

persoonlijkheid van de verdachten en die 
dermate de openbare veiligheid raken dat 
de voorlopige hechtenis vereist is. (Artt. 2 
en 4 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

14 april 1981 945 

HOOFDSTUK III 
HAND HAVING 

14. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Wet Voorlopige Hechtenis, 
art. 5- Ernstige feiten- De ernst van 
de ten laste gelegde feiten kan op 
zichzelf de handhaving van de hechtenis 
niet verantwoorden. 

25 november 1980 326 

15. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Wet Voorlopige Hechtenis, 
art. 5 - Redengeving. 

Niet regelmatig met redenen omkleed, 
als vereist bij art. 5 Wet Voorlopige 
Hechtenis, is het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling tot handha
ving van de voorlopige hechtenis na een 
maand, waarbij wordt gewezen op de 
gevaarlijke geestesgesteldheid van de 
verdachte, zonder dat echter nader 
wordt bepaald waarom die gesteldheid 
een ernstige en uitzonderlijke omstan
digheid oplevert, die de openbare orde 
raakt, waarvoor de hechtenis moet wor
den gehandhaafd. 

25 november 1980 326 
16. - Hoger beroep tegen een be

schikking van de raadkamer tot handha
ving van de voorlopige hechtenis, aan
hangig bij de kamer van inbeschulding
stelling - Kamer van inbeschuldiging
stelling verplicht over het hager beroep 
uitspraak te doen binnen vijftien dagen 
na de verklaring van hoger beroep -
Neerlegging ter griffie van het hof van 
beroep van een akte van wraking op 
dusdanige datum dat de termijn van de 
artt. 836 e.v. Ger. W. niet meer kan 
worden in acht genomen - Beslissing 
over de voorlopige hechtenis gewezen 
v66r de uitspraak over de wraking -
Wettigheid. 

26 november 1980 333 

17. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Wet Voorlopige Hechtenis, 
art. 5 - Bezwaren - Redengeving -
Begrip. 

Al moet het onderzoeksgerecht, inge
val het beslist dat de voorlopige hechte
nis wordt gehandhaafd, die beslissing 
met redenen omkleden, als voorgeschre
ven bij art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis, 
toch behoeft het, bij gebrek aan conclu
sie dienaangaande, niet uitdrukkelijk 
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vast te stellen dat er genoegzame bezwa
ren aanwezig zijn; worden die bezwaren 
bij conclusie betwist, dan antwoordt het 
onderzoeksgerecht op die conclusie ·door 
vast te stellen dat dergelijke bezwaren 
bestaan. 

26 november 1980 333 

18.- Handhaving van de hechtenis
Inobservatiestelling van de verdachte -
Beslissing van het onderzoeksgerecht tot 
verlenging van de inobservatiestelling -
Geen beslissing over de handhaving van 
de voorlopige hechtenis. 

De beslissing van een onderzoeksge
recht tot inobservatiestelling van een 
verdachte in voorlopige hechtenis val
gens art. 1, tweede lid, Wet Bescherming 
Maatschappij is een beslissing tot hand
having van de voorlopige hechtenis, 
maar de beslissing tot verlenging van de 
inobservatiestelling heeft niet hetzelfde 
gevolg; het onderzoeksgerecht dat beslist 
de inobservatiestelling te verlengen, 
moet niettemin uitspraak doen over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis 
voordat de termijn van een maand is 
verstreken. (Art. 5 Wet Voorlopige Hech
tenis.) 

10 februari 1981 651 

19. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Wet Voorlopige Hechtenis, 
art. 5- Ernstige feiten- De ernst van 
de ten laste gelegde feiten kan op 
zichzelf de handhaving van de hechtenis 
niet verantwoorden. 

10 februari 1981 651 

20. - Handhaving van de hechtenis -
Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 -
Motivering. 

Niet regelmatig met redenen omkleed, 
als vereist bij art. 5 Wet Voorlopige 
Hechtenis, is de beslissing van het 
onderzoeksgerecht waarbij de voorlopige 
hechtenis na een maand wegens de zeer 
gevaarlijke geestesgesteldheid van de 
verdachte wordt gehandhaafd, zonder 
dat wordt vastgesteld dat die toestand 
bestendig is en dat het voor de maat
schappij gevaarlijk was de verdachte in 
vrijheid te laten. 

10 februari 1981 651 

21. - Handhaving van de hechtenis -
Verdachte in hechtenis - Verlenging 
van de hechtenis voor een maand -
Verlenging als dusdanig zonder gevolg 
op de handhaving van de voorlopige 

hechtenis. (Art. 5 Wet Voorlopige Hech
tenis; art. 1 Wet Bescherming Maat
schappij.) 

10 februari 1981 651 

22; - Handhaving ·van de hechtenis -
Art. 5 wet van 20 april 1874, gew. bij 
art. 3 wet van 13 maart 1973 - Redenge- · 
ving, , 

De ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden, die dermate de openbare vei
ligheid raken dat de voorlopige hechte
nis 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 inbeschul
digingstelling dat, nadat het heeft over
wogen dat eiser kennelijk geheel of ten 
dele geleefd heeft op kosten van zijn 
echtgenote van wie hij de prostitutie 
exploiteerde en heeft gewezen op de 
ernst van die feiten, beslist dat de 
ernstige en uitzonderlijke omstandighe
den, die de openbare orde raken, ver
band houden met het bijzonder milieu 
waar de feiten gebeuren die doen vrezen 
dat er druk zou worden uitgeoefend op 
de getuigen of medeverdachten, indien 
de verdachte in vrijheid wordt gelaten 
v66r het einde van de dringende en 
noodzakelijke onderzoeksverrichtingen. 

11 februari 1980 660 

23. - Handhaving van de hechtenis -' 
Art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis -
Red(Jnen. 

De ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die dermate de openbare orde 
raken dat de voorlopige hechtenis moet 
worden gehandhaafd, worden, onder ver
melding van gegevens eigen aan de zaak 
of de persoonlijkheid van de verdachte, 
nauwkeurig omschreven door het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling waarin, benevens de ernst van de 
feiten, wordt aangevoerd « dat daaruit 
een totale minachting voor de mens en 
zijn bezittingen blijkt, wat duidt op een 
bijzonder gevaarlijke geestestoestand ». 

' 25 maart 1981 835 

24. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, art. 5.3 -
Recht van een ieder binnen een rede-· 
lijke termijn berecht te worden of han
gende het proces in vrijheid te worden: 
gesteld - Begrip. 

Luidens art. 5.3 Verdrag Rechten van 
de Mens heeft ieder die gearresteerd is. 
of gevangen wordt gehouden het recht 
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onder de voorwaarden van lid 1, c, van 
dat artikel binnen een redelijke termijn 
berecht te worden of hangende het 
proces in vrijheid te worden gesteld; die 
bepaling schrijft voor dat de verdachte 
in vrijheid moet worden gesteld, zodra 
de handhaving van de hechtenis niet 
Ianger redelijk is en de vraag of de 
handhaving van de hechtenis al dan niet 
redelijk is, moet niet in het algemeen, 
doch in het Iicht van de gegevens van 
elke zaak afzonderlijk worden beoor
deeld. 

15 april 1981 948 

25. - Handhaving van de hechtenis -
Wet van 20 april 1874, art. 5 - Aanwe
zigheid van bezwaren - Redengeving -
Begrip. 

Handhaving van de voorlopige hechte
nis vereist o.m. dat er voldoende bezwa
ren tegen de verdachte bestaan; het 
onderzoeksgerecht behoeft nochtans de 
aanwezigheid van die bezwaren enkel 
uitdrukkelijk vast te stellen als zij in 
een conclusie worden betwist; de bezwa
ren behoeven evenwel niet nader te 
worden bepaald. 

5 mei 1981 1009 

26. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Wet van 20 april 1874, 
art. 5 - Omstandigheid waardoor de 
openbare veiligheid in gevaar wordt 
gebracht - Redengeving- Begrip. 

Alleen op grond van de overwegingen 
dat de verdachte een weerloze vrouw 
met een geweerschot heeft gedood, dat. 
hij belangrijke geldschulden had, dat hij 
contacten had met wapenhandelaars 
voor de ombouw en verkoop van wapens, 
dat het onderzoek nog aan de gang is en 
dat aanwezigheid van de verdachte 
noodzakelijk is met het oog op een 
psychiatrisch onderzoek, kan de rechter 
niet beslissen dat er ernstige en uitzon
derlijke omstandigheden bestaan die 
dermate de openbare veiligheid raken 
dat de voorlopige hechtenis moet worden 
gehandhaafd. 

5 mei 1981 1009 

27.- Handhaving van de hechtenis
Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 - Mo
tivering. 

De ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die dermate de openbare vei
ligheid raken dat de voorlopige hechte
nis moet worden gehandhaafd, worden 
niet nauwkeurig omschreven door het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat enkel melding maakt 
van de « vroegere veroordeling van de 

verdachte wegens identieke feiten, waar
bij ruime verzachtende omstandigheden 
in aanmerking zijn genomen, en met 
uitstel wat de vervangende gevangenis
straf betreft », van « het opnieuw plegen 
van de huidige feiten kort na die veroor
deling », dat verder zonder nadere uitleg 
spreekt van de « noodwendigheden van 
het onderzoek » en dat de betrokkene « als 
vreemdeling, wei zou pogen zich te ont
trekken aan 's Rijks gerecht ». 

13 mei 1981 1051 

HOOFDSTUK IV 
VITLEVERING 

HOOFDSTUKV 
BORGSTELLING 

HOOFDSTUK VI 
DOUANE EN ACCIJNZEN 

HOOFDSTUK VII 
ONWETTIGE HECHTENIS 

VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN 
1. - Voorrechten - Aanvulling van 

pensioen door een werkgever aan een 
bediende toegekend - Geen bevoor
rechte schuldvordering. 

De schuldvordering van een bediende 
tegen zijn werkgever die een aanvulling 
van het wettelijk pensioen vertegen
woordigt, is niet bevoorrecht. (Art. 19, 
lid 1, 3"bis, Hypotheekwet en art. 2 Wet 
Bescherming Loon Werknemers.) 

10 november 1980 280 

2. - Forfaitaire vergoeding bepaald 
bij art. ibis, § 7, wet van 10 juni 1952-
Bevoorrechte schuldvordering. 

Wanneer de werknemer in de onder
neming lid is van de ondernemingsraad 
of van het veiligheidscomite is de 
forfaitaire vergoeding, bepaald bij 
art. 7 Gezondheids- en Veiligheidswet, 
aan te merken als loon, in de zin van 
art. 2, eerste lid, 3", Wet Bescherming 
Loon Werknemers; ingevolge de artt. 19, 
3"bis, Hypotheekwet en 545 Faillisse
mentswet is die vergoeding een bevoor
rechte schuldvordering. 

2 maart 1981 735 

VOORZIENING IN CASSATIE 
HOOFDSTUK I. - {Inleiding) Algemene 

begrippen. Voorziening in het belang 
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van de wet 
HOOFDSTUK III 

zie Cassatie, 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
Afdeling 1. - Personen door of tegen 

wie cassatieberoep kan worden inge-
steld. 
§ 1. Eisers en verweerders. 
§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijk

heid t.a.v. een partij. 
Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe-

roep en betekening. 
§ 1. Duur, begin en einde. 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vat

baar voor cassatieberoep. 
Afdeling 3. - Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen. 

§ 2. Vorm en termijn van betekening 
en/of neerlegging. 

§ 3. Vorm en termijn voor memories 
en stukken. • 

§ 4. Te voegen stukken (bij cassatie
beroep of memorie). 

§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk
heid. 

§ 6. Onsplitsbare zaken. 
§ 9. All erlei. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

§ 2. Beslissingen in feite en in 
rechte. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds 
cassatieberoep is ingesteld. 

§ 4. Gemis aan belang of bestaansre-
den. 

Afdeling 5. - Afstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. - Personen door of tegen 

wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

§ 1. Eisers en verweerders. 
§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijk

heid t.a.v. een partij. 
Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe-

roep en betekening. 
§ 1. Duur, begin en einde. 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vat

baar voor cassatieberoep. 
Afdelihg 3. - Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen. 

§ 2. Vorm en termijn van betekening 
en/of neerlegging. 

§ 3. Vorm en termijn voor memories 
en stukken. 

§ 4. Te voegen stukken (bij cassatie
beroep of memorie). 

§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk
heid. 

§ 6. Onsplitsbare zaken. 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

§ 2. Beslissingen in feite en in 
rechte. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds 
cassatieberoep is ingesteld. 

§ 4. Gemis aan belang of bestaansre
den. 

Afdeling 5. - Afstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 
Afdeling 1. - Personen door of tegen 

wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3. - Vormen. 
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 
Afdeling 5. - Afstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Eisers en verweerders. 

Onderafdeling 1. - Strafvordering. 
§ 1. Beklaagde en verdachte. 
§ 2. Openbaar ministerie en vervol-

gende partij. 
§ 3. Burgerrechtelijk aansprakelijke. 
§ 4. Burgerlijke partij. 
§ 5. Tussenkomende partij. 
§ 6. Andere partijen. 

Onderafdeling 2. Burgerlijke 
rechtsvordering. 

§ 11. Beklaagde. 
§ 12. Openbaar ministerie. 
§ 13. Burgerrechtelijk aansprake-

lijke. 
§ 14. Burgerlijke partij. 
§ 15. Tussenkomende partij. 
§ 16. Andere partijen. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en van betekening. 
Onderafdeling 1. - Strafvordering. 

§ 1. Duur, begin en einde. 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep (geen 

eindbeslissing). 
§ 3. Eindbeslissing. 
§ 4. Geen eindbeslissing, toch 

onmiddellijk vatbaar voor cassa
tieberoep. 
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§ 5. Geschil inzake bevoegdheid. 
Onderafdeling 2. Burgerlijke 

rechtsvordering. 
§ 11. Duur, begin en einde. 
§ 12. Voorbarig cassatieberoep. 
§ 13. Eindbeslissing. 
§ 14. Geen eindbeslissing, maar 

onmiddellijk vatbaar voor cassa
tie. 

§ 15. Geschil inzake bevoegdheid. 

Afdeling 3. ~ Vormen. 
§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 

vermeldingen. 
§ 2. Vorm en termijn van betekening 

en/of neerlegging. 
§ 3. Vorm en termijn voor memories 

en stukken. 
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatie

beroep of memorie). 
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk

heid. 
§ 6. Onsplitsbare zaken. 
§ 9 .. Allerlei. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 
Onderafdeling 1. - Strafvordering. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

§ 2. Beslissingen in feite en in 
rechte. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds 
cassatieberoep is ingesteld. 

§ 4. Gemis aan belang of bestaansre
den. 

Onderafdeling 2. Burgerlijke 
rechtsvordering. 

§ 11. Algemeen. 
§ 12. Beklaagde. 
§ 13. Openbaar ministerie. 
§ 14. Burgerlijke partij. 
§ 15. Tussenkomende partij. 
§ 16. Andere partijen. 

Afdeling 5. - Afstand. 
§ 1. Strafvordering. 
§ 11. Burgerlijke rechtsvordering. 

Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 
Afdeling 1. - Personen door of tegen 

wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3.- Vormen. 
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatie beroep. 
Afde!ing 5. - Afstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 
Afdeling 1. - Personen door of tegen 

wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3.- Vormen. 
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 
Afdeling 5. - Afstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VIII. - Arresten Raad 
van State 

HOOFDSTUK I 
(INLEIDING) ALGEMENE BEGRIPPEN. 

VOORZIENING IN HET BELANG VAN DE 
WET- ZIE: CASSATIE, HOOFDSTUK III 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

§ 1. Eisers en verweerders. 
§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijk

heid t.a.v. een partij. 
Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe

roep en betekening. 
§ 1. Duur, begin en einde. 

1. - Termijn - Gemeente- of provin
ciebelastingen - Directe gemeente- en 
provinciebelastingen - Termijn vah cas
satieberoep, op straffe van verval, een 
maand, te rekenen vanaf de betekening 
van de bestreden beslissing. 

Cassatieberoep tegen een beslissing 
van de bestendige deputatie inzake 
directe gemeente- of provinciebelastin
gen moet, op straffe van verval, worden 
ingesteld binnen de termijn van een 
maand te rekenen van de betekening 
van de bestreden beslissing. (Art. 4 wet 
van 22 jan.1849; art. 2 wet van 
22 juni 1865; art. 16 wet van 
22 juni 1877.) 

6 februari 1981 639 

2. - Termijn - Gemeente- en provin
ciebelastingen - Burgerlijk Wetboek, 
art. 2246, inzake stuiting van de verja
ring - Bepaling niet toepasselijk op de 
termijn om cassatieberoep in te stellen 
-Begrip. 

Art. 2246 B.W., luidens hetwelk ook de 
dagvaarding voor een onbevoegde rech
ter de verjaring stuit, heeft enkel betrek
king op de verjaring en is niet toepasse
lijk op de termijn om een rechtsmiddel 
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in te stellen, o.m. op de termijn om zich 
in cassatie te voorzien; eim beroep bij de. 
Raad van State tegen· een beslissing van 
de bestendige deputatie van de provin
cieraad inzake directe gemeente- of 
provinciebelastingen stuit derhalve 
geenszins de termijn om zich tegen 
zodanige beslissing in cassatie te voor
zien. 

6 februari 1981 639 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vat

baar voor cassatieberoep. 

Mdeling 3. - Vormen. 
§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 

vermeldingen. 
3. - Vorm - Gemeente- en provincie

belastingen - Directe gemeentebelastin
gen - Voorziening ingesteld door een 
gevolmachtigde, zelfs advocaat, tegen 
een beslissing van de bestendige deputa
tie van de provincieraad - Volmacht te 
hechten aan de verklaring van voorzie
ning of ter griffie van het Hof neer te 
Jeggen binnen de bij art. 420bis, tweede 
lid, Sv. bepaalde termijn. 

16 januari 1981 524 

4. - Directe belastingen - Middel dat 
in het verzoekschrift niet voorkomt op 
het ogenblik van de betekening -
Middel achteraf bijgevoegd en aan de 
tegenpartij bij ter post aangetekende 
brief ter kennis gebracht - Niet ontvan
kelijk middel. 

lngevolge art. 289 W.I.B. moet het 
verzoekschrift tot vqorziening in cassatie 
aan de verweerder worden betekend 
\'66r de afgifte ervan ter griffie van het 
hof van beroep; niet ontvankelijk is het 
middel dat niet voorkomt in het aan de 
verweerder betekende verzoekschrift en 
dat achteraf, v66r de afgifte ter griffie, 
eraan is toegevoegd, ook al is van het 
bijvoegsel aan de tegenpartij een af
schrift bij ter post aangetekende brief 
gezonden. 

19 februari 1981 703 
§ 2. Vorm en termijn van betekening 

en/of neerlegging. 

5. - Vorm - Voorziening van de 
burgerrechtelijke aansprakelijke 
Voorziening niet betekend - Niet ont
vankelijke voorziening. 

verklaring van 
vereiste voor de 
de voorziening. 

2 maart 1981 

voorziening Vorm
onontvankelijkheid van 

735 

7. - Vorm - Directe gemeentebe
lastingen - Beslissing van de besten
dige deputatie - Betekening van de 
verklaring van voorziening - Vorm
voorschrift op straffe van verval. 

De voorziening in cassatie tegen de 
beslissing van de bestendige deputatie 
van een provincieraad over het bezwaar 
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 22 jan. 1849; 
art. 2 wet 22 juni 1865; art. 2 wet 
18 maart 1874; art. 16 wet 22 juni 1877.) 

19 juni 1981 1221 
§ 3. Vorm en termijn voor memories 

en stukken. 
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatie

beroep of memorie). 

8. - Vorm - Gemeente- en provincie
belastingen - Voorziening tegen een 
beslissing van de bestendige deputatie 
ingesteld door een bijzonder gemach
tigde - Voorziening ingesteld na wijzi
ging van art. 417 Sv. bij art. 5 wet van 
16 feb. 1961- Volmacht niet meer bij de 
verklaring van voorziening te voegen -
Volmacht die aan het Hof mag worden 
voorgelegd binnen de termijn gesteld bij 
art. 420bis Sv. 

8 mei 1981 1031 
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk

heid. 
§ 6. Onsplitsbare zaken. 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

9. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Directe 
gemeente- en provinciebelastingen -
Besluit van de bestendige deputatie van 
een provincieraad over de reclamatie 
van een naamloze vennootschap of van 
een commanditaire vennootschap op 

9 september 1980 
aandelen tegen een aanslag in een met 

19 het patent analoge belasting Geen 
6. - Vorm - Directe gemeentebe

lastingen - Beslissing van de besten
dige deputatie - Betekening van de 

beslissing in Jaatste aanleg Niet 
ontvankelijk cassatieberoep. 

11 december 1980 411 
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§ 2. Beslissingen in feite en in 

rechte. 
§ 3. Beslissingen waartegen reeds 

cassatieberoep is ingesteld. 
§ 4. Gemis aan belang of bestaansre

den. 
Afdeling 5. - Afstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan -worden inge
steld. 

§ 1. Eisers en verweerders. 

10. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Burgerli]ke zaken 
- Voorziening in cassatie van het open
baar ministe1·ie - Ontvankelijke voor
ziening- Voorwaarden. 

Het openbaar ministerie is ontvanke
lijk 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, zo b.v. als het hof van beroep 
ingaat op de afstand van een hoger 
beroep tegen een vonnis waarbij echt
scheiding wordt toegestaan. (Art. 138, 
lid 2, Ger.W.) (Impliciet.) 

26 september 1980 94 

11. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Arrest van het 
Rekenhof - Cassatieberoep betekend 
aan de raadsheer in het Rekenhof die 
als openbaar ministerie optreedt -
Gevallen waarin zodanig cassatieberoep 
ontvankelijk is. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
tegen een arrest van het Rekenhof in 
zoverre het gericht is tegen de raadsheer 
in het Rekenhof die als openbaar mi
nisterie optreedt, wanneer het geen 
betrekking heeft op de aanmaning door 
die magistraat van de rekenplichtige tot 
afrekening binnen een bepaalde termijn 
en evenmin op een veroordeling van die 
rekenplichtige tot een geldboete. (Artt. 
8 en 9 wet van 29 okt. 1846.) 

2 oktober 1980 121 

12. - Personen tegen wie cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Arrest van 
het Rekenhof - Arrest waarin de eind
rekening van een rekenplichtige tegen
over de Staatskas wordt afgesloten -
Cassatieberoep van de rekenplichtige -
Verweerder - Begrip. 

Wanneer een rekenplichtige tegenover 
de Staatskas cassatieberoep instelt tegen 
een arrest van het Rekenhof dat, over
eenkomstig de artt. 5 en 10 wet 
van 29 okt. 1846, zijn rekeningen heeft 
nagezien en verevend en hem heeft 
veroordeeld tot aanzuivering van het 
vastgestelde tekort, moet hij dat beroep 
instellen tegen de minister of de 
rechtspersoon tot wiens bevoegdheid 
het bestuur behoort waarvan die reken
plichtige afhangt. 

2 oktober 1980 121 

13. - Personen door of tegen wie 
cassatieberoep kan worden ingesteld -
Burgerlijke zaken - Arrest gewezen op 
het hoger beroep van de eiser tot 
cassatie tegen het vonnis gewezen op 
een rechtsvordering van de procureur 
des Konings - Cassatieberoep tegen de 
procureur des Konings die de rechtsvor
dering heeft ingesteld - Niet ontvanke
lijk cassatieberoep. 

11 december 1980 408 

14. - Personen tegen wie cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Burger
lijke zaken - Voorziening gericht tegen 
aile bij de zaak in hoger beroep betrok
ken partijen - Middel dat niet strekt tot 
vernietiging van de beslissing betref
fende de tegen een van de partijen 
ingestelde rechtsvordering - Vdorzie
ning niet ontvankelijk t.a.v. deze partij 
- Vereisten. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is de voorziening tegen een 
partij, wanneer geen middel wordt aan
gevoerd tegen de beslissing die haar 
betreft, en deze niet wordt belnvloed 
door de vernietiging van de beslissing 
over de rechtsbetrekkingen tussen de 
andere partijen. 

4 juni 1981 1155 

15. - Personen tegen wie cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Burger
lijke zaken - Geen aanvoering van een 
middel door de eiser tegen een beslis
sing in zoverre zij betrekking heeft op 
een verweerder - Eventuele vernieti
ging van de beslissing zonder gevolg 
t.a. v. die verweerder - Niet ontvankelijk 
C{lssatieberoep. 

11 juni 1981 1172 

16. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien en tegen wie cassa
tieberoep kan worden ingesteld - Bur
gerlijke zaken - Geen geding voor de 
feitenrechter tussen de eiser en een 



-------
---·~----

-203 
verweerder noch veroordeling ten laste 
van de eiser ten voordele van die 
verweerder - Niet ontvankelijk cassa
tieberoep. 

18 juni 1981 1210 

§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijk
heid t.a.v. een partij. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

§ 1. Duur, begin en einde. 

17. - Burgerlijke zaken - Stuiting 
van de verjaring - Burgerlijk Wetboek, 
art. 2246 - Bepaling niet toepasselijk op 
de termijnen om een rechtsmiddel in te 

· stellen - Be grip. 
Art. 2244 B.W., luidens hetwelk een 

dagvaarding voor bet gerecbt, een bevel 
tot betaling of een beslag, betekend aan 
hem die men wil beletten de verjaring te 
verkrijgen, burgerlijke stuiting vormen, 
beeft enkel betrekking op de verjaring 
en is niet toepasselijk op de termijnen 
om een rechtsmiddel in te stellen, o.m. 
op de termijn om zich in cassatie te 
voorzien; een beroep bij de Raad van 
State tegen een beslissing van de be
stendige deputatie van de provincieraad 
inzake directe gemeente- of provinciebe
lastingen stuit derbalve geenszins de 
termijn om zicb tegen zodanige beslis
sing in cassatie te voorzien. 

6 februari l981 639 

§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 
. § 3. Beslissingen onmiddellijk vat

baar voor cassatieberoep. 

Afdeling 3. - Vormen. 
§ 1. Vorm van bet cassatieberoep en 

vermeldingen. 
§ 2. Vorm en termijn van betekening 

en/of neerlegging. 
§ 3. Vorm en termijn voor memories· 

en stukken. 
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatie

beroep of memorie). 

18. - Burgerlijke zaken - Memorie 
van antwoord- Vorm. 

De verweerder moet in zijn enige 
memorie van antwoord alle bescbouwin
gen waarmee bij op de voorziening 
wenst te antwoorden, tegelijkertijd voor
brengen, en aan die memorie, overeen
komstig de artt. 1098 en 1100 Ger.W., alle 
stukken becbten waarop bij zicb te dien 
einde wil beroepen. 

18 juni 1981 1212 

§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk-. 
beid. 

19. - Middel van niet-ontvankelijk
heid - Burgerlijke zaken - Middel van 
niet-ontvankelijkheid opgeworpen door 
het openbaar ministerie - Voorafgaande 
kennisgeving, bij gerechtsbrief, aan de 
advocaten van de partijen vereist. 

23 oktober 1980 209 

20. - Burgerlijke zaken - Middel van 
niet-ontvankelijkheid door het openbaar 
ministerie of door de verweerder opge
worpen - Indiening door de eiser van 
stukken ter verantwoording van de ont
vankelijkheid van de voorziening -
Verwerping van het middel van niet 
onvankelijke voorziening. 

25 mei 1981 1108 

§ 6. Onsplitsbare zaken. 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

21. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Burger
lijke zaken - In eerste aanleg gewezen 
beslissing - Niet ontvankelijke voorzie
ning. 

Niet ontvankelijk is bet cassatieberoep 
tegen een beslissing die in eerste aanleg 
is gewezen. (Art. 608 Ger.W.) 

24 oktober 1980 217 

22. - Beslissing waartegen cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Burger
Jijke zaken - Beslissing van de vrede
rechter inzake kleine nalatenschappen 
- Kadastraal inkomen van aile onroe
rende goederen waarvan het kadastraal 
inkomen op de dag van de overneming 
8.000 frank te boven gaat - Hoger 
beroep toegelaten - Cassatieberoep niet 
ontvankelijk. 

Niet ontvankelijk is bet cassatieberoep 
tegen de beslissing van de vrederecbter 
over een vordering tot overneming o.g.v. 
de Wet op de Kleine Nalatenschappen, 
als bet kadastraal inkomen van aile 
onroerende goederen die voor bet geheel 
of voor een deel van de nalatenschap 
deel uitmaken, 8.000 frank te boven gaat. 

24 juni 1981 1249 

§ 2. Beslissingen in feite en in 
rechte. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds 
cassatieberoep is ingesteld. 
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§ 4. Gemis aan belang of bestaansre
den. 

23. - Burgerlijke zaken - Beslissin
gen waartegen cassatieberoep kan wor
den ingesteld - Beslissing vernietigd als 
gevolg van een cassatiearrest - Cassa
tieberoep zonder bestaansreden - Niet 
ontvankelijk cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk, wegens het ontbre
ken van bestaansreden, is het cassatie
beroep tegen een rechterlijke beslissing 
waarvan de vernietiging het gevolg is 
van een na die beslissing gewezen cassa
tiearrest. 

10 april 1981 924 

Afdeling 5. - Afstand. 

24. - Afstand - Burgerlijke zaken -
Het hoi verleent daarvan akte. 

· In burgerlijke zaken verleent het Hof 
akte van de door een advocaat bij het 
Hof van Cassatie gedane afstand van de 
voorziening in cassatie. (Artt. 824 en 
1112 Ger.W.) 

28. - Vorm - Dienstplicht - Niet 
door eiser getekende voorziening- Niet 
ontvankelijke voorziening. 

20 oktober 1980 182 

29. - Form - Dienstplichtzaken -
Verzoekschrift waarbij om herziening 
van de beslissing van de herkeurings
raad wordt verzocht - Verzoekschrift 
dat geen voorziening in cassatie is. 

3 december 1980 375 

30. - Vorm - Dienstplichtzaken -
Verzoek om herziening van de beslissing 
van de Hoge Militieraad waarbij een 
aanvraag om uitstel of ,vrijlating van 
dienst op morele grand wordt verworpen 
- Geen cassatiebroep. (Art. 51 Dienst
plichtwet.) 

26 januari 1981 568 

11 september 1980 

31. - Vorm - Dienstplichtzaken -
Aangetekend schrijven aan de provincie
gouverneur gericht, waarin de eiser 
verklaart hager beroep in te stellen 
tegen de beslissing van de herkeurings-

39 raad dat hij definitief ongeschikt wordt 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUKIV 

bevonden - Geen cassatieberoep. 
22 juli 1981 1287 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
DIENSTPLICHTZAKEN cassatieberoep. 

Afdeling 1. - Personen door of tegen Afdeling 5. - Afstand. 
wie cassatieberoep kan worden inge- Afdeling 6. _ Registratie en zegel. 
steld. 
25. - Personen bevoegd om zich in 

cassatie te voorzien - Dienstplicht -
Beslissing van de herkeuringsraad -
Voorziening door de ouders van de 
dienstplichtige zonder bijzondere vol
macht ingesteld - Niet ontvankelijke 
voorziening. 

17 november 1980 303 
Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe

roep en betekening. 

26. - Termijn - Dienstplicht -
Beslissing van de herkeuringsraad waar
bJj een onderzoeksmaatregel wordt 
bevolen - Cassatieberoep niet ontvan
kelijk v66r de eindbeslissing. 

Tegen de beslissing waarbij de her
keuringsraad een daad van onderzoek 
beveelt, kan v66r de eindbeslissing geen 
cassatieberoep worden ingesteld. 

19 augustus 1981 1287 
Afdeling 3.- Vormen. 

27 • ....,. Dienstplichtzaken Vorm -
Aanvraag om herziening van de beslis
sing van de herkeuringsraad - Geen 
cassatieberoep. (Art. 51 Dienstplichtwet.) 

6 oktober 1980 128 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Eisers en verweerders. 
Onderafdeling 1. - Strafvordering. 

§ 1. Beklaagde en verdachte. 

32. - Strafzaken - Strafvordering -
Voorziening van de beklaagde - Overlij
den van de beklaagde - Voorziening 
zonder bestaansreden. 

Door het overlijden van de beklaagde 
tijdens het cassatiegeding heeft de voor
ziening tegen de beslissing op de straf
vordering geen bestaansreden meer. 
(Art. 20 wet van 17 april 1878.) 

1 oktober 1980 117 

33. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Cassatieberoep van de beklaagde -
Cassatieberoep tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen een medebeklaagde 
- Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

21 oktober 1980 195 

34. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Strafvordering en burgerlijke rechtsvor-
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dering - Vrijspraak - Cassatieberoep 
van de beklaagde - Niet ontvankelijk 
cassatieberoep. 

21 oktober 1980 195 

35. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Strafvordering - Vrijspraak - Voorzie
ning van de beklaagde - Niet ontvanke
lijke voorziening. 

19 november 1980 315 

36. - Strafzaken - Strafvordel'ing -
Voorziening van de beklaagde - Ovel'lij
den van de beklaagde - Voorziening 
heeft geen bestaansreden meer. 

Door bet overlijden van de beklaagde 
tijdens bet cassatiegeding heeft de door 
hem tegen de beslissing op de strafvor
dering ingestelde voorziening geen 
bestaansreden meer. (Art. 20 wet 17 april 
1878.) 

2 december 1980 368 

§ 2. 

§ 3. 

Openbaar ministerie en vervol
gende partij. 
Burgerrechtelijk aansprakelijke. 

37. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Voorziening van een beklaagde en van 
de voor hem bul'gerrechtelijk aansprake
Jijke - Voorziening gericht tegen een 
beslissing op de rechtsvordering van het 
openbaar ministerie tegen een mede
beklaagde - Niet ontvankelijke voorzie
ning. 

- Burgerlijke partij niet veroordeeld in 
de kosten van die rechtsvordering -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

21 oktober 1980 195 

41. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken 
Arrest van buitenvervolgingstelling 
Voorziening van de burgerlijke partij -
DTaagwijdte. 

De voorziening van de burgerlijke 
partij tegen een arrest van buitenvervol
gingstelling is niet aileen ontvankelijk in 
zoverre dat arrest die partij veroordeelt 
tot schadevergoeding jegens de ver
dachte, haar verwijst in de kosten van 
de strafvordering, of in de kosten van de 
burgerlijke rechtsvordering, of een be
schikking bevat betreffende de burger
lijke rechtsvordering, maar ook in zoverre 
die voorziening gericht is tegen de beslis
sing van buitenvervolgingstelling zelf, 
welke op het verzet van de burgerlijke 
partij is gewezen. 

10 december 1980 397 

42. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken 
Arl'est van buitenvervolgingstelling 
Cassatieberoep van de burgel'lijke partij 
- Draagwijdte. 

10 september 1980 

De burgerlijke partij is ontvankelijk 
om zich in cassatie te voorzien tegen een 
arrest van buitenvervolgingstelling, niet 
aileen in zoverre dit arrest haar veroor
deelt tot schadevergoeding jegens de 
verdachte, haar verwijst in de kosten 

25 van de strafvordering of in de kosten 
van de burgerlijke rechtsvordering, of 
een andere beschikking bevat betref
fende die burgerlijke rechtsvordering, 
maar ook in zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing van buiten

38. - Strafzaken - Voor de kosten 
van de strafvordering burgerrechtelijk 
aansprakelijk verklaarde partij - Cassa
tieberoep tegen het openbaar ministerie 
- Ontvankelijk cassatieberoep. 

1 oktober 1980 117 

§ 4. Burgerlijke partij. 

39. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Voorziening van de burgerlijke partij -
Voorziening tegen de beslissing op de 
strafvordering Ontvankelijkheid 
beperkt tot de veroordeling van de 
burgerlijke partij in de door het open
baar ministerie gemaakte vervolgings
kosten. 

vervolgingsteiling zelf. 
13 januari 1981 516 

43. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken 
Arrest van buitenvervolgingstelling 
Cassatieberoep van de burgerlijke partij 
- Draagwijdte. 

De burgerlijke partij is ontvankelijk 
om zich in cassatie te voorzien tegen een 
arrest van buiten•fervolgingstelling, niet 
aileen in zoverre dit arrest haar veroor
deelt tot schadevergoeding jegens de 

10 september 1980 25 verdachte, haar verwijst in de kosten 
van de strafvordering of in de kosten 
van de burgerlijke rechtsvordering, of 
een andere beschikking bevat betref
fende de burgerlijke rechtsvordering, 
maar ook in zoverre de voorziening 

40. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken 
Cassatieberoep van de burgerlijke partij 
tegen de beslissing op de strafvordering 

-~---::r -
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gericht is tegen de beslissing van buiten
vervolgingstelling zelf, welke op het 
verzet van de burgerlijke partij is gewe
zen. 

7 april 1g81 887 
§ 5. Tussenkomende partij. 
§ 6. Andere partijen. 

Onderafdeling 2. 
rechtsvordering. 

§ 11. Beklaagde. 

Burgerlijke 

44. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering - Voorzie
ning van de beklaagde tegen de burger
lijke partij - Beslissing waarbij aan de 
burgerlijke partij haar rechtsvordering 
wordt ontzegd - Cassatieberoep zonder 
belang - Niet ontvankelijk cassatiebe
roep. 

1 oktober 1g8o 114 

45. - Termijn - Strafzaken Bur-
gerlijke rechtsvordering - Op tegen
stand gewezen arrest waarbij de be
klaagde veroordeeld wordt om bij voor
raad aan het slachtoffer de door hem 
gevorderde vergoeding te betalen -
Rechtsmacht geheel uitgeoefend- Cas
satieberoep dadelijk ontvankelijk. 

11 maart 1g31 767 

46. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering - Voorzie
ning van de beklaagde - Geen veroor
deling van de beklaagde - Niet ontvan
kelijk cassatieberoep. 

11 maart 1g31 770 

§ 12. Openl:)aar ministerie. 

§ 13. Burgerrechtelijk aansprake-
lijke. 

47. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Cassatieberoep van het beheer van 
Bruggen en Wegen - Geen rechtsper
soon - Niet ontvankelijk cassatiebe
roep. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van het Bestuur van Bruggen en Wegen, 
daar dat bestuur geen rechtspersoonlijk
heid heeft. 

.27 mei 1g81 1125 
§ 14. Burgerlijke partij. 

48. - Personen bevoegd om zich 
in cassatie te voorzien - Strafzaken 

Burgerlijke rechisvordering 
Gemeente, eiseres - Voorziening van 

het college van burgemeester en schepe
nen - Geen bewijs van machtiging door 
de gemeenteraad - Niet ontvankelijk 
cassatieberoep. 

Hoewel het college van burgemeester 
en schepenen namens de gemeente een 
vordering tot bewaring van rechten mag 
instellen, tach moet het aldus ingestelde 
cassatieberoep niet ontvankelijk worden 
verklaard wanneer voor het Hof niet 
regelmatig een machtiging van de 
gemeenteraad wordt overgelegd. 
(Artt. go, go en 10°, en 148 Gemeentewet.) 

4 november 1g8o 246 

49. - Personen bevoegd om zich 
in cassatie te voorzien - Strafzaken 

Burgerlijke rechtsvordering 
Gemeente, eiseres - Machtiging van het 
college van burgemeester en schepenen 
om in rechte op te treden- Machtiging 
die geen machtiging inhoudt om cassa
tieberoep in te stellen. 

Het besluit van de gemeenteraad 
waarbij, zonder nadere bepaling, het 
college van burgemeester en schepenen 
gemachtigd wordt om in rechte op te 
treden, houdt geen machtiging in om 
cassatieberoep in te stellen. (Artt. go, go 
en 10°, en 148 Gemeentewet.) 

4 november 1g8o 246 

50. - Personen bevoegd om zich 
in cassatie te voorzien - Strafzaken 

Burgerlijke rechtsvordering 
Gemeente, eiseres - Beklaagde en bur
gerrechtelijk aansprakelijke partij, ver
weerders - Cassatieberoep van het 
college van burgermeester en schepenen 
tegen aile beschikkingen van de bestre
den beslissing - Machtiging van de 
gemeenteraad enkel verleend voor cassa
tieberoep tegen de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij - Cassatieberoep 
niet ontvankelijk in zoverre het tegen de 
beklaagde is gericht. 

11 maart 1g81 761 

§ 15. Tussenkomende partij. 

51. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering - Cassatie
beroep van de vrijwillig tussengekomen 
verzekeraar van de beklaagde tegen de 
burgerlijke partij - Beslissing waarbij 
de vordering van de burgerlijke partij 
wordt afgewezen en de verzekeraar bui
ten de zaak wordt gesteld Niet 
on tvankel1jk cassa tieberoep. 

11 maart 1g81 770 
§ 16. Andere partijen. 
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Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe

roep en van betekening. 
Onderafdeling 1. - Strafvordering. 
§ 1. Duur, begin en einde. 
§ 2. Voorbarig cassatiebroep (geen 

eindbeslissing). 
52. - Termijn - Strafzaken - Be

schikking van de raadkamer in laatste 
aanleg gewezen, waarbij de verdachte 
naar de correctionele rechtbank is ver
wezen - Weigering van de raadkamer 
de zaak te verwijzen naar de meest 
nabije correctionele rechtbank van de 
door de verdachte gevraagde taalrol -
Cassatieberoep v66r de eindbeslissing -
Niet ontvankelijke voorziening. 

25 okt. 1919 - Cassatieberoep voor de 
eindbeslissing- Niet ontvankelijk cas
satieberoep. 

23 december 1980 464 

57. - Termijn - Strafzaken - Be
schikking van de raadkamer in laatste 
aanleg gewezen, waarbij de verdachte 
naar de correctionele rechtbank wordt 
verwezen - Voorziening v66r de eind
beslissing - Niet ontvankelijk cassatie
beroep. 

7 januari 1981 494 

58. - Termijn - Strafzaken - Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel-

23 september 1980 82 ling tot verlenging van de inobservatie
stelling voor een maand van een ver
dachte in hechtenis - Cassatieberoep 
v66r de eindbeslissing - Niet ontvanke
Jijk cassatieberoep. 

53. - Termijn - Strafzaken - Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling waarbij het verzet tegen een be
schikking van de raadkamer tot ver
wijzing naar de correctionele rechtbank 
wordt verworpen - Beschikking en 
arrest tot verwerping van de conclusie 
waarin wordt betwist dat de correctio
nele rechtbank het bevoegde vonnisge
recht is - Onmiddellijke voorziening 
niet ontvankelijk. 

23 september 1980 82 

54. - Termijn - Strafzaken - Arrest 
waarbij de kamer van inbeschuldiging
stelling, als rechtscoilege waarnaar de 
zaak werd verwezen, de verdachte naar 
de correctionele rechtbank verwijst -
Geen uitspraak over een geschil inzake 
bevoegdheid - Voorziening van de ver
dachte v66r de eindbeslissing Niet 
ontvankelijke voorziening. 

4 november 1980 249 

55. - Termijn - Strafzaken - Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling dat ·het verzet van de verdachte 
tegen een beschikking tot verwijzing 
naar de correctionele rechtbank niet 
ontvankelijk verklaart- Geen uitspraak 
over een geschil inzake bevoegdheid van 
de onderzoeksgerechten - Voorziening 
van de verdachte v66r de eindbeslissing 
- Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

16 december 1980 439 

56. - Termijn - Strafzaken - Beslis
sing van het hof van beroep, op het 
boger beroep tegen een vonnis van de 
correctionele rechtbank, waarbij het zich 
onbevoegd verklaart om te zeggen of een 
beschikking tot verwijzing naar de cor
rectionele rechtbank onwettig is wegens 
miskenning van de bepalingen van § XV 
van het enig artikel van de wet van 

AI is het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling om de verdachte 
in voorlopige hechtenis in observatie te 
stellen, op de dag van de uitspraak 
ervan, een nieuwe beslissing over de 
handhaving van de hechtenis en al is 
deze als dusdanig onmiddellijk voor 
cassatieberoep vatbaar, toch heeft het 
arrest tot verlenging van de inobserva
tiestelling voor een maand van een 
verdachte in voorlopige hechtenis geen 
gevolg voor de handhaving van de voor
lopige hechtenis; niet ontvankelijk is het 
cassatieberoep tegen zodanig arrest v66r 
de eindbeslissing ingesteld. (Art. 416 Sv.; 
art. 1 Wet Bescherming Maatschappij.) 
(Impliciet.) 

10 februari 1981 651 

59. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Prejudicieel 
geschil - Wet van 7 juli 1978, art. 8 -
Prejudicieel geschil door de correctio
nele rechtbank voor de arbeidsrechtbank 
voorgelegd - Arrest van het hof van 
beroep waarin de rechter zich beperkt 
tot bevestiging van die beslissing en tot 
verwijzing van de zaak naar de eerste 
rechter - Onmiddellijk cassatieberoep 

Wetboek van Strafvordering, 
art. 416- Niet ontvankelijk cassatiebe
roep. 

Ingevolge art. 416 Sv. staat niet 
onmiddellijk voor cassatieberoep open 
het arrest van een hof van beroep 
waarin de rechter zich beperkt tot ver
wijzing van de zaak naar de eerste 
rechter, na bevestiging van een vonnis 
van de correctionele rechtbank, die 
overeenkomstig art. 8 wet van 7 juli 1978, 
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d.i. art. 74, tweede lid, Arbeidsongevallen
wet, aan het arbeidsgerecht een prejudi
cieel geschil voorlegt i.v.m. de interpreta-. 
tie van laatstgenoemde wet. 

17 februari 1981 690 

60. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Veroordeling 
bij verstek van de beklaagde tot schade
vergoeding jegens de burgerlijke partij 
- Cassatieberoep van de burgerlijke 
partij tijdens de gewone verzettermijn 
van de beklaagde - Termijn van de 
beklaagde - Niet ontvankelijk cassatie
beroep. (Art. 413, derde lid, Sv.) 

18 februari 1981 698 

61. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Veroordeling 
bij verstek van de beklaagde en veroor
deling op tegenspraak van de voor. deze 
beklaagde burgerrechtelijk aansprake
Jijke partij - Cassatieberoep van de 
burgerlijke partij tijdens de gewone 
verzettermijn van de beklaagde ingesteld 
zowel t.a.v. de burgerrechtelijk aanspra
kelijke partij als t.a. v. de beklaagde 

Niet ontvankelijk cassatieberoep. 
(Art. 413, derde lid, Sv.) 

18 februari 1981 698 

62. - Termijn - Strafzaken - Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel-
ling waarbij een aangehouden verdachte 
naar de correctionele rechtbank wordt 
verwezen Geen geschil inzake 
bevoegdheid - Cassatieberoep v66r de 
eindbeslissing - Niet ontvankelijk cas
satieberoep. · 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat de verdachte v66r de eindbeslissing 
instelt tegen een arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat, zonder 
uitspraak te doen over een geschil 
inzake bevoegdheid, de beschikking tot 
verwijzing naar de correctionele recht
bank nietig verklaart in zoverre zij 
beslist de verdachte in vrijheid te stel
len, en deze onder bevel tot aanhouding 
naar de correctionele rechtbank verwijst. 
(Art. 416 Sv.) 

15 april 1981 948 
63. - Termijn - Strafzaken - Min

derjarige verdachte - Arrest waarbij de 
jeugdkamer van het hot van beroep 
beslist de zaak uit handen te geven en 
ze naar het openbaar ministerie te 
verwijzen met het oog op vervolging 
voor het bevoegde gerecht als daartoe 
grond bestaat - Geen geschil inzake 
bevoegdheid - Cassatieberoep v66r de 
eindbeslissing - Niet ontvankelijk cas
satieberoep. 

Niet onvankelijk is het cassatieberoep 
dat een minderjarige verdachte v66r de 
eindbeslissing instelt tegen een arrest 
van de jeugdkamer van het hof van 
beroep, dat, zonder uitspraak te doen 
over een geschil inzake bevoegdheid, 
oordeelt dat een maatregel van bewa
ring, behoeding of opvoeding ongeschikt 
is voor de verdachte, beslist de zaak uit 
handen te geven om ze naar het open
baar ministerie te verwijzen met het oog 
op vervolging voor het bevoegde gerecht 
als daartoe grond bestaat. (Art. 416 Sv.; 
art. 38 Jeugdbeschermingswet.) 

15 april 1981 948 

64. - Termijn - Jeugdbescherming 
- Arrest van de jeugdkamer van een 
hot van beroep, waarbij een zaak naar 
het openbaar ministerie wordt verwezen 
met het oog op vervolging voor het 
bevoegde gerecht, als daartoe grand 
bestaat, en waarbij de kosten worden 
aangehouden - Jeugdbeschermingswet, 
art. 38 - Geen eindbeslissing, in de zin 
van art. 416 Sv. en geen uitspraak inzake 
een bevoegdheidsgeschil - Cassatiebe
roep tegen die beslissing - Niet ontvan
kelijk cassatieberoep. 

22 juli 1981 1281 

65. - Termijn - Jeugdbescherming 
- Arrest van de jeugdkamer van een 
hot van beroep waarbij wordt beslist dat 
de zaak m.b.t. bepaalde als misdrijt 
omschreven teiten uit handen wordt 
gegeven en dat zij, wat de andere teiten 
betreft, naar het openbaar ministerie 
wordt verwezen om, indien daartoe 
grand bestaat, het strafrechtelijk voor
onderzoek te vervolledigen - Voorberei
dende beslissing van onderzoek, in de 
zin van art. 416 Sv. - Geen uitspraak 
over een geschil inzake bevoegdheid -
Cassatieberoep tegen die beslissing -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

Voorbarig en derhalve niet ontvanke
lijk is bet cassatieberoep tegen een 
arrest van de jeugdkamer van een hof 
van beroep, waarbij wordt beslist, over
eenkomstig art. 38 Jeugdbeschermings
wet 8 april 1965, dat de zaak m.b.t. 
bepaalde als misdrijf omschreven en aan 
de eiser ten laste gelegde feiten uit han
den wordt gegeven, dat zij naar het open
baar ministerie wordt verwezen met het 
oog op vervolging voor het bevoegde 
gerecht, als daartoe grond bestaat, ener
zijds, en dat de zaak, wat betreft de 
andere aan de eiser ten laste gelegde fei
ten, naar het openbaar ministerie wordt 
verwezen om, indien daartoe grond 
bestaat, het strafrechtelijk vooronderzoek 
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te vervolledigen, anderzijds, en waarbij 
verder wordt gezegd dat over de aanspra
kelijkheid van de ouders van de eiser 
geen uitspraak behoeft te worden gedaan, 
de kosten worden aangehouden en wordt 
bevolen dat haar beslissing voorlopig 
wordt ten uitvoer gelegd; zodanige beslis
sing is een voorbereidende beslissing van 
onderzoek, in de zin van art. 416 Sv. en 
doet geen uitspraak over een geschil 
inzake bevoegdheid. 

22 juli 1981 1283 

§ 3. Eindbeslissing. 
§ 4. Geen eindbeslissing, toch 

onmiddellijk vatbaar voor cassa
tieberoep. 

§ 5. Geschil inzake bevoegdheid. 
Onderafdeling 2. Burgerlijke 

rechtsvordering. 
§ 11. Duur, begin en einde. 
§ 12. Voorbarig cassatieberoep. 

66. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Schade be
staande uit afzonderlijke bestanddelen -
Beslissing die definitief uitspraak doet 
over bepaalde bestanddelen en voor het 
overige een voorschot toekent en beslist 
dat de zaak wordt uitgesteld - Geen 
geschil inzake bevoegdheid - Cassatie
beroep v66r de eindbeslissing Niet 
ontvankelijk cassatieberoep. 

24 december 1980 469 

67. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - · Veroordeling 
bij verstek van de beklaagde - Voorzie
ning van de burgerlijke partij tijdens de 
gewone verzettermijn van de beklaagde 
- Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

14 januari 1981 518 

68. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvorderin!{ - Vordering bij 
verstek van de beklaagde en veroorde
Jing op tegenspraak van een voor hem 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij -
Cassatieberoep van de burgerlijke partij 
tijdens de gewone verzettermijn van de 
beklaagde - Cassatieberoep niet ont
vankelijk zowel t.a. v. de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij als van de be
klaagde. 

14 januari 1981 518 

69. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Veroordeling 
bij verstek van de beklaagde - Burger
rechtelijk aansprakelijke partij op 
tegenspraak buiten de zaak gesteld -
Cassatieberoep van de burgerlijke partij 

tegen die burgerrechtelijk aansprake
Jijke partij - Cassatieberoep ingesteld 
tijdens de gewone verzettermijn van de 
beklaagde - Ontvankelijk cassatiebe
roep. {lmpliciet.) 

14 januari 1981 518 

§ 13. Eindbeslissing. 

70. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Vonnis op 
tegenspraak waarbij de beklaagde wordt 
veroordeeld om aan de getroffene de 
schadevergoeding te betalen die hij vor
derde, alsmede de desbetreffende inte
rest en kosten - Vergoeding bestem
peld als voorschot in het vonnis 
Rechtsmacht volledig uitgeoefend 
Voorziening dadelijk ontvankelijk. 

17 december 1980 442 

71. - Termijn - Jeugdbescherming 
- Arrest van het hoi van beroep, 
jeugdkamer, inzake een procedure als 
bedoeld in titel II, hoofdstuk Ill, Jeugd
beschermingswet - Burgerlijke rechts
vordering - Cassatieberoep van de 
burgerlijke partij - Toepassing van 
art. 413 Sv. {lmpliciet.) 

14 januari 1981 518 

§ 14. Geen eindbeslissing, maar 
onmiddellijk vatbaar voor cassa
tie. 

§ 15. Geschil inzake bevoegdheid. 

-Afdeling 3. - Vormen. 
§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 

vermeldingen. 

§ 2. Vorm en termijn van betekening 
en/of neerlegging. 

72. - Vorm - Strafzaken - Burger
Jijke partij, eiseres - Exploot van bete
kening - Samenvoeging van gemeenten 
- Gevolgen. 

Door op het politiecommissariaat van 
de gemeente, die de rechtsopvolgster is 
van een daarmee samengevoegde 
gemeente, de akte van betekening af te 
geven van het cassatieberoep gericht 
tegen de laatstbedoelde gemeente, welke 
als burgerrechtelijk aansprakelijke was 
gedagvaard wegens feiten door een 
harer aangestelden gepleegd v66r de 
samenvoeging, betekent de burgerlijke 
partij haar cassatieberoep rechtsgeldig 
aan de eerstbedoelde samengevoegde 
gemeente die, naar luid van 
art. 15 K.B. 3 okt. 1975, bekrachtigd bij 
art. 1, 2°, wet van 30 dec. 1975, aile 
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bezittingen, rechten, lasten en verplich
tingen heeft overgenomen van de vroe
gere gemeente waarmee zij is gefusio
neerd. 

tweede lid, van het Protocol bij het 
Verdrag van Brussel van 27 sept. 
1968 tussen de Lid-Staten van de E.E.G., 
en de verklaring waaruit blijkt dat het 

3 september 1980 2 afschrift van het exploot van betekening 

73. - Vorm - Strafzaken - Voorzie
ning van het Bestuur van Financien, 
vervolgende partij - Geen betekening 

Niet ontvankelijke voorziening. 

aan de betrokkene is uitgereikt, door de 
eiser niet is overgelegd. (Art. 418 Sv.; 
art. 40, eerste lid, Ger.W.) 

19 november 1980 310 

(Art. 418 Sv.) 
9 september 1980 

79. - Vorm - Strafzaken - Voorzie-
20 ning van de burgerrrechtelijk aanspra

kelijke partij - Voorziening niet bete
kend - Niet ontvankelijke voorziening. 74. - Vorm - Strafzaken - Burger

rechtelijk aansprakelijke partij, eiseres 
- Voorziening tegen de beslissing op de 
strafvordering - Niet betekend aan het 
openbaar ministerie - Niet ontvanke
Jijke voorziening. (Art. 418 Sv.} 

9 september 1980 24 

75. - Vorm - Strafzaken - Cassatie
beroep van de burgerrechtelijk aanspra
kelijke - Geen betekening van het 
cassatieberoep - Niet ontvankelijk cas
satieberoep. 

30 september 1980 108 

76. - Vorm - Strafzaken - Cassatie
beroep van de burgerlijke partij - Geen 
betekening van het cassatieberoep -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

21 oktober 1980 195 

77.- Vorm- Strafzaken- Memorie 
van de eiser - Wetboek van Strafvorde
ring, art. 420bis, eerste lid - Memorie 
ingediend minder dan acht dagen v66r 
de terechtzitting - Niet ontvankelijke 
memorie. 

29 oktober 1980 235 

78. - Vorm - Strafzaken - Burger
lijke partij of burgerrechtelijk aanspra
kelijke partij, eiseres - Cassatieberoep 
tegen een persoon die in Frankrijk 
verblijft - Exploot van betekening van 
de voorziening toegezonden overeen
komstig art. IV van het protocol bij het 
Verdrag van Brussel van 27 'sept. 
1968 tussen de Lid-Staten van de E.E.G. 
- Ter griffie van het Hoi ingediende 
stukken waaruit niet blijkt dat het 
exploot aan de betrokkene is uitgereikt 
- Niet ontvankelijke voorziening. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
tegen een in Frankrijk verblijvende 
partij dat is ingesteld door een burger
lijke partij of door een burgerrechtelijk I 
aansprakelijke partij, als het cassatiebe
roep is betekend overeenkomsfig art. IV, 

3 februari 1981 627 

80. - Vorm - Jeugdbescherming -
Uitspraak van de Jeugdrechtbank inzake 
de procedure waarvan sprake is in 
titel II, hoofdstuk Ill, afdeling 2, Jeugd
beschermingswet - Cassatieberoep van 
de qurgerlijke partij - Cassatil!i;Jeroep 
niet betekend - Niet ontvankehjk cas
satieberoep. {Art. 418 Sv.; art. 62 Jeugd
beschermingswet.) 

18 februari 1981 693 

§ 3. Vorm en termijn voor memories 
en stukken. 

81. - Termijn - Strafzaken - Voor
ziening tegen een eindarrest op tegen
spraak. 

Buiten het geval van art. 40, vierde lid, 
wet van 15 juni 1935 en het geval van 
overmacht is te laat ingediend de voor
ziening die in strafzaken tegen een 
eindarrest op tegenspraak is ingesteld 
na het verstrijken van de termijn 
bepaald in art. 373 Sv. 

10 september 1980 30 

82. - Strafzaken - Vorm - Cassatie
beroep van de burgerlijke partij -
Verzoekschrift houdende de cassatiemid
delen ingediend binnen tien dagen na de 
verklaring van voorziening ter griffie 
van het gerecht dat de bestreden beslis
sing heeft gewezen - Medewerking van 
een advocaat bij het Hoi van Cassatie 
niet vereist. 

21 januari 1981 553 

§ 4. Te voegen stukken (bij cassatie
beroep of memorie ). 

§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk
heid. 

§ 6. Onsplitsbare zaken. 

§ 9. Allerlei. 
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Afdeling 4. - · Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 
Onderafdeling 1. - Strafvordering. 
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 

aard niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

83. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Strafza
ken - Voorlopige hechtenis - Beschik
king van de onderzoeksrechter dat geen 
bevel tot aanhouding behoeft te worden 
verleend- Ontvankelijk cassatieberoep. 

AI kan geen hoger beroep worden 
ingesteld tegen de beschikking van de 
onderzoeksrechter dat geen bevel tot 
aanhouding behoeft te worden verleend, 
toch is die beslissing vatbaar voor cassa
tieberoep. (Art. 416 Sv.; art. 1, derde en 
vierde lid, Wet Voorlopige Hechtenis.) 
(Impliciet.) 

18 november 1980 305 

84. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Strafza
ken - Beschikking van de raadkamer 
tot bevestiging, binnen vijf dagen, van 
een bevel tot aanhouding - Niet ont
vankelijk cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
tegen een beschikking van de raadka
mer tot bevestiging, binnen vijf dagen, 
van een door de onderzoeksrechter ver
leend bevel tot aanhouding, daar zoda
nige beschikking niet in laatste aanleg is 
gewezen. (Art. 608 Ger.W.; art. 19 Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

10 december 1980 396 

85. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Strafza
ken - Cassatieberoep tegen een onder
zoeksdaad - Niet ontvankelijk cassatie
beroep. 

14 januari 1981 523 

86. - Beslissing waartegen cassatiebe
roep openstaat - Strafzaken - Vorde
ring van de procureur des Konings tot 
wederopneming in de psychiatrische 
afdeling van een strafinrichting van een 
op proef vrijgelaten gei'nterneerde -
Wet Bescherming Maatschappij, art. 20, 
tweede lid - Cassatieberoep niet ont
vankelijk. 

25 maart 1981 833 

87. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Strafza
ken - Bescherming van de maatschap
pij - Vaststelling door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij dat de 
geestestoestand van een veroordeelde 

niet voldoende is verbeterd zodat zijn 
internering verder nag nodig is - Cas
satieberoep - Niet ontvankelijk cassa
tieberoep. 

31 maart 1981 861 

88. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Strafza
ken - Bescherming van de maatschap
pij - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij waar
bij fi]]een maar de zaak « sine die » voor 
onderzoek wordt uitgesteld- Cassatie
beroep van de gei'nterneerde Niet 
ontvankelijk cassatieberoep. 

6 mei 1981 1011 

89. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Strafza
ken - Bescherming van de maatschap
pij - Beslissing waarbij de voorzitter 
van de commissie tot bescherming van 
de maatschappij afwijzend beschikt op 
een verzoek van de gei'nterneerde om 
voortijdig te verschijnen voor de com
missie tot bescherming van de maat
schappij - Cassatieberoep Niet ont
vankelijk cassatieberoep. 

.30 juni 1981 1280 

90. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Strafza
ken - Kamer van inbeschuldigingstel
Jing - Advies inzake uitlevering -
Cassatieberoep niet ontvankelijk. 

Het door de kamer van inbeschuldi
gingstelling aan de regering uitgebrachte 
advies inzake uitlevering is geen beslis
sing waartegen cassatieberoep openstaat. 
(Art. 3 wet van 15 maart 1874; 
art. 609 Ger.W.) 

22 juli 1981 1281 

§ 2. Beslissingen in feite en in 
rechte. 

91.- Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Strafza
ken - Beslissing waarbij niet ontvanke
Jijk wordt verklaard het hager beroep 
van het openbaar ministerie tegen een 
vrijsprekend vonnis - Veroordeling van 
de beklaagde in de kosten van het hager 
beroep - Voorziening van de beklaagde 
- Ontvankelijkheid. 

25 februari 1981 722 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds 
cassatieberoep is ingesteld. 

92. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Strafza
ken - Cassatieberoep is maar een keer 
toegelaten - Wtzonderingen. 
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Buiten bet toepassingsgeval van 

art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechtsza
ken, bet geval van regelmatige afstand 
en dat waarin tegen een arrest van 
verwijzing naar bet bo£ van assisen nog 
cassatieberoep openstaat na bet veroor
delend arrest, kan, in strafzaken, een 
partij zicb geen tweede maal in cassatie 
voorzien tegen een en dezelfde beslis
sing. (Art. 438 Sv.) 

23 december 1980 462 

93. - Strafzaken - Cassatieberoep na 
cassatieberoep is uitgesloten - Uitzon
deringen. 

Buiten bet toepassingsgeval van 
art. 40, vierde lid, Taalwet in Gerechtsza
ken {15 juni 1935), bet geval van regel
matige afstand of dat waarin tegen een 
arrest van verwijzing naar bet bo£ van 
assisen nog cassatieberoep openstaat na 
het veroordelend arrest, kan in strafza
ken een partij zicb geen tweede maal in 
cassatie voorzien tegen een en dezelfde 
beslissing, ook al is bet cassatieberoep 
ingesteld voordat bet eerste cassatiebe
roep is verworpen. (Art. 438 Sv.) 

14 januari 1981 523 

94. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Strafza
ken - Burgerlijke rechtsvordering -
Cassatieberoep is maar een keer toegela
ten - Uitzonderingen. 

Buiten bet toepassingsgeval van 
art. 40, vierde lid,Taalwet Gerechtszaken, 
bet geval van regelmatige afstand en dat 
waarin tegen een arrest van verwijzing 
naar bet bof van assisen nog cassatiebe
roep openstaat na bet veroordelend 
arrest, kan, in strafzaken, een partij zicb 
geen tweede maal in cassatie voorzien 
tegen een en dezelfde beslissing, ook al 
is dat cassatieberoep ingesteld v66r de 
verwerping van bet eerste cassatiebe
roep. (Art. 438 Sv.) 

9 juni 1981 1160 

§ 4. Gemis aan belang of bestaansre
den. 

95. - Strafzaken - Veroordelend 
arrest - Bevel tot onmiddellijke aan
houding - Voorziening tegen de veroor
delende beslissing verworpen - Voor
ziening tegen het bevel tot onmiddellijke 
aanhouding zonder belang. 

17 september 1980 62 

96. - Strafzaken - Overspel - Voor
ziening tegen het veroordelend arrest 
binnen de wettelijke termijn - Over
schrijving, tijdens het cassatiegeding, van 
het beschikkende gedeelte van het vonnis 

waarbij de echtscheiding wordt toege
staan - Veroordeling zonder gevolg -
Beslissing van het Hof. 

W anneer, inzake overspel, bet be
scbikkende gedeelte van bet vonnis, 
waarbij de ecbtscbeiding tussen de bele
digde ecbtgenoot en de veroordeelde 
ecbtgenoot wordt toegestaan, tijdens bet 
cassatiegeding in de registers van de 
burgerlijke stand is overgescbreven, zegt 
bet Hof, zonder over de tegen bet 
veroordelend arrest binnen de wettelijke 
termijn ingestelde voorziening te beslis
sen, voor recbt dat dit arrest zonder 
gevolg blijft en beveelt bet dat van zijn 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de bestreden beslissing. 
(Art. 390 Sw.; art. 2 wet van 
17 april 1878.) 

24 september 1980 84 

97. - Strafzaken Veroordelend 
arrest - Bevel tot onmiddellijke aan
houding - Verwerping van het cassatie
beroep tegen de veroordelende beslis
sing - Cassatieberoep tegen het bevel 
tot onmiddellijke aanhouding zonder 
be lang. 

19 november 1980 315 

98. - Strafzaken - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling tot 
bevestiging van het bevel tot aanhouding 
- Invrijheidstelling - Cassatieberoep 
zonder reden van bestaan. 

23 december 1980 462 

99. - Beslissing waartegen cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Bestreden 
beslissing waarbij de rechtbank onbe
voegd wordt verklaard om kennis te 
nemen van de tegen de beklaagde 
gerichte strafvordering en burgerlijke 
rechtsvordering, kosten ten Jaste van de 
Staat Cassatieberoep van een 
gemeente, burgerlijke partij, tegen de 
beklaagde niet ontvankelijk verklaard -
Cassatieberoep tegen de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij - Cassatieberoep 
zonder reden van bestaan. 

11 maart 1981 761 

100. - Strafzaken - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling waar
bij wordt beslist dat de voorlopige hech
tenis wordt gehandhaafd - Latere in
vrijheidstelling - Voorziening van de 
beklaagde zonder bestaansreden. 

9 juni 1981 1160 

101. - Beslissing waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Strafza
ken - Bescherming van de maatschap
pij - Cassatieberoep tegen een beslis-
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sing van een commissie tot bescherming 
van de maatschappij, hoewel op de 
daarin vermelde datum t.a. v. eiser geen 
beslissing is gewezen - Niet ontvanke
Jijk cassatieberoep. 

22 juli 1981 1281 

Onderafdeling 2. Burgerlijke 
rechtsvordering. 

§ 11. Algemeen. 
§ 12. Beklaagde. 
§ 13. Openbaar ministerie. 
§ 14. Burgerlijke partij. 
§ 15. Tussenkomehde partij. 
§ 16. Andere partijen. 

Afdeling 5. - Afstand. 
§ 1. Strafvordering. 

102. - Afstand - Strafzaken -
Voorziening van de beklaagde tegen de 
beslissingen op de strafvordering en de 
burgerlijke rechtsvordering - Afstand 
van de voorziening tegen de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering -
Afstand gegrond op de enkele reden dat 
die beslissing geen eindbeslissing is in 
de zin van art. 416 van het Wetboek van 
Strafvordering - Afstand niet als be
rusting uit te Jeggen - Gevolg. 

Wanneer de beklaagde zich in cassatie 
heeft voorzien tegen de beslissingen op 
de tegen hem ingestelde strafvordering 
en burgerlijke rechtsvordering en hij 
vervolgens van zijn voorziening afstand 
heeft gedaan, in zoverre deze gericht 
was tegen de beslissing op de burger
Iijke rechtsvordering, om de enkele 
reden dat deze beslissing geen eindbe
slissing is in de zin van art. 416 Sv., kan 
deze afstand niet als een berusting 
worden uitgelegd en wordt er door het 
Hof geen akte van verleend, indien het 
vaststelt dat deze beslissing een eindbe
slissing is. 
· 6 januari 1981 482 

103. - Afstand Strafzaken -
Voorziening in cassatie van het bestuur 
van douane en accijnzen tegen een 
arrest dat de vordering verjaard ver
klaart - Afstand door een Jasthebber, 
houder van een bijzondere volmacht -
A/stand gelijk aan a/stand van rechtsvor
dering - Akte verleend. 

17 februari 1981 690 

104. - Afstand - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering - Opeen
volgende cassatieberoepen van de be
klaagde - Afstand van het eerste cassa
tieberoep « voor zover het Hof zou beslis
sen dat die voorziening niet volstond » -
Geen geldige a/stand. 

Het Hof mag geen rekening houden 
met de afstand door de beklaagde van 
het eerste van twee door hem tegen de 
burgerlijke beschikkingen van een von
nis ingestelde cassatieberoepen, als die 
afstand voorwaardelijk en onzeker is, 
t.w. als de beklaagde daarbij verklaart 
« dat de eiser van oordeel is dat de 
eerste voorziening volstond, maar dat hij 
van·. die voorziening a£ stand doet, voor 
zover het Hof daarover anders zou 
besHssen ». 

9 juni 1981 1160 
§ 11. Burgerlijke rechtsvordering. 

105. - Afstand - Strafzaken -
Beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring - Afstand gegrond op de enkele 
reden dat die beslissing geen eindbeslis
sing is in de zin van art. 416 Sv. -
Afstand niet als berusting uit te leggen 
- Gevolg. 

Wanneer de beklaagde zich in cassatie 
heeft voorzien tegen de beslissingen op 
de tegen hem ingestelde strafvordering 
en burgerlijke rechtsvordering en hij 
vervolgens van zijn voorziening afstand 
heeft gedaan in zoverre deze gericht was 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtvordering, om de enkele reden dat 
deze beslissing geen eindbeslissing is in 
de zin van art. 416 Sv., kan deze afstand 
niet als een berusting worden uitgelegd 
en wordt er door het Hof geen akte van 
verleend, indien het vaststelt dat deze 
besli$sing een eindbeslissing is. 

21 oktober 1980 195 

106. - Afstand - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering - Cassatie
beroep van de burgerlijke partij tegen 
een beslissing waarbij haar eis wordt 
afgewezen - Afstand gedaan door een 
advocaat, die geen advocaat is bij het 
Hoi en geen houder is van een bijzon
dere volmacht - Afstand zonder gevolg. 

Het Hof slaat geen acht op de afstand, 
gedaan door een advocaat die geen 
advocaat bij het Hof is en evenmin 
houder is van een bijzondere volmacht, 
van het cassatieberoep van de burger
lijke partij tegen een beslissing, waarbij 
haar eis wordt afgewezen, daar in zoda
nig geval de afstand van de voorziening 
gelijkstaat met afstand van de rechtsvor
dering. (Wet 16 feb. 1961, art. 6, gew. bij 
art. 1 wet van 20 dec. 1974.) 

26 november 1980 336 

107. - Afstand - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering - Voorzie
ning van de burgerlijke partij tegen een 
beslissing die haar eis a!Wijst - Afstand 
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door een advocaat, die geen advocaat bij 
het Hoi is en evenmin houder is van een 
bijzondere volmacht - Afstand zonder 
gevolg. 

9 december 1980 387 

108. - Afstand Straizaken -
Cassatieberoep van de beklaagde tegen 
de beslissing op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering - Afstand 
alleen hierop gegrond dat deze beslis
sing geen eindbeslissing is in de zin van 
art. 416 Sv. - Afstand niet aan te 
merken als een berusting - Vaststelling 
door het Hoi dat de beslissing een 
eindbeslissing is - Geen akteverlening 
van de afstand. 

11 februari 1981 655 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. ' 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3. - Vormen. 

109.- Vorm- Tuchtzaken- Cassa
tieberoep tegen een beslissing van de 
raad van beroep van de Orde van 
Apothekers - Zonder medewerking van 
een advocaat bij het Hoi van Cassatie
KB. nr. 50 van 10 nov. 1967, art. 26-
Wet van JS juli 1970, art. 67 - Niet 
ontvankelijk cassatieberoep. 

20 november 1980 317 

110. - Vorm - Tuchtzaken Voor-
ziening tegen een beslissing van de raad 
van beroep van de Orde van Geneeshe
ren - Voorziening ingesteld zonder de 
medewerking van een advocaat bij het 
Hoi van Cassatie - Niet-ontvankelijk
heid. 

Niet ontvankelijk is de voorziening in 
cassatie die tegen een beslissing van de 
raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren is ingesteld zonder de 
medewerking van een advocaat bij het 
Ho£ van Cassatie. (Art. 26 K.B. 
nr. 79 van 10 nov. 1967, gew. bij 
art. 66 wet 15 juli 1970.) 

25 juni 1981 1268 
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 
Afdeling 5. - Afstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3. - Vormen. 
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 
Afdeling 5. - Afstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VIII 
ARRESTEN RAAD VAN STATE 

111. - Arrest van de Raad van State, 
afdeling administratie - Beslissing dat 
de vordering tot de bevoegdheid van de 
Rechterlijke Macht behoort - Uitspraak 
van het Hoi van Cassatie met verenigde 
kamers. 

29 januari 1981 582 

112.- Arrest van de Raad van State, 
afdeling administratie - Beslissing dat 
de vordering tot de bevoegdheid van de 
Rechterlijke Macht behoort - Uitspraak 
van het Hoi van Cassatie met verenigde 
kamers. 

24 juni 1981 1241 

VORDERING IN RECHTE 
1. - Rechter bij wie een vordering 

aanhangig is die op een bepaling van 
vreemd recht is gegrond - Rechter 
verplicht de betekenis en de draagwijdte 
van die wetsbepaling na te gaan. 

De rechter bij wie een vordering 
aanhangig is, die op een bepaling van 
vreemd recht is gegrond, dient de bete
kenis en de draagwijdte van die bepaling 
vast te stellen, in voorkomend geval na 
daarover de nodige inlichtingen te heb
ben ingewonnen, met eerbiediging van 
het recht van verdediging. 

9 oktober 1980 142 

2. - Voorwaarden voor de rechtsvor
dering- Belang- Begrip. 

Het belang dat krachtens de artt. 
17 en 18 Ger.W. vereist is voor de 
toelaatbaarheid van een rechtsvordering 
kan bestaan in een moreel belang. 

18 december 1980 447 

3. - Burgerlijke zaken - Rechtsvor
dering van de curator van een iaillisse
ment - Draagwijdte. 
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De curator die namens gezamenlijke 

schuldeisers in rechte optreedt, oefent 
de gemeenschappelijke rechten van alle 
schuldeisers uit, maar niet hun indivi
duele rechten. 

12 februari 1981 662 

4. - Burgerlijke zaken - Hoofdvor
dering regelmatig ingesteld door vrijwil
lige verschijning voor de vrederechter -
Tegenvordering - Geldigheid. 

Een tegenvordering, die ontvankelijk 
is wanneer de hoofdvordering bij dag
vaarding werd ingesteld, is eveneens 
ontvankelijk wanneer de hoofdvordering 
regelmatig is ingesteld door vrijwillige 
verschijning der partijen voor de vrede
rechter. 

27 maart 1981 842 

5. - Burgerlijke zaken - Inleiding 
van de vordering - Vorm - Vrijwillige 
verschijning - Gerechtelijk Wetboek, 
art. 706 - Doel. 

Vrijwillige verschijning als bedoeld in 
art. 706 Ger.W. heeft als enig doel de 
partijen de mogelijkheid te geven hun 
geschillen voor de rechter te betwisten, 
zonder enige dagvaarding, welke forma
liteit wordt vervangen door een proces
verbaal van vrijwillige verschijning. 

27 maart 1981 842 

VREEMDELINGEN 
Overtreding van art. 27, 1°, van het 

koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 
betreffende de tewerkstelling van vreem
delingen, gewijzigd bij art. 6 van de wet 
van 22 juli 1976- Geldboete van minder 
dan 1.000 frank- Onwettige straf. 

24 februari 1981 717 

VREEMDE WET 
1. - Vordering in rechte - Rechter 

bij wie een vordering aanhangig is die 
op een bepaling van vreemd recht is 
gegrond ~ Rechter verplicht de beteke
nis en de draagwijdte van die rechtsbe
paling na te gaan. 

De rechter bij wie een vordering 
aanhangig is, die op een bepaling van 
vreemd recht is gegrond, dient de bete
kenis en de draagwijdte van die bepaling 
vast te stellen, in voorkomend geval na 
daarover de nodige inlichtingen te heb
ben ingewonnen, met eerbiediging van 
het recht van verdediging. 

9 oktober 1980 142 

2. - Rechter geroepen om uitspraak 
te doen op grand van een vreemde 

wetsbepaling - De rechter dient reke-' 
ning te houden met de uitlegging van: 
die wetsbepaling in het land van oar
sprang. 

Hoewel art. 1645 van het Belgisch 
Burgerlijk Wetboek en art. 1645 van het 
Frans Burgerlijk Wetboek in dezelfde 
bewoordingen zijn gesteld en hun oor
sprong gemeenschappelijk is, vormen zij 
niet Ianger een zelfde wet en worden zij 
niet op dezelfde wijze uitgelegd; volgens 
die bepaling van de Franse wet en de uit 
legging ervan in Frankrijk, waarmee de 
rechter rekening diende te houden, wordt 
onweerlegbaar vermoed dat de be
roepsverkoper het gebruik van de door 
hem geleverde zaak kende. 

9 oktober 1980 142 

VRIJHEID VAN VERENIGING 
1. - Feiten die een ongeoorloofde 

aantasting van die vrijheid kunnen vor
men. 

De vrijheid van vereniging is met 
name gewaarborgd door art. 20 Gw. en 
door de wet van 24 mei 1921; behoudens 
de bij de genoemde wet als misdrijf 
bestrafte aantastingen van die vrijheid 
kunnen andere feiten ongeoorloofde 
aantastingen van de vrijheid van vereni
ging vormen. 

27 april 1981 972 

2. - Voordelen door de werkgever 
toegekend aan werknemers die bij 
vakorganisaties zijn aangesloten - Niet 
noodzakelijk aantasting van de vrijheid 
van vereniging. 

Dat de werkgever sommige voordelen 
alleen toekent aan de werknemers die 
bij vakorganisaties zijn aangesloten of 
alleen aan werknemers die bij bepaalde 
van die organisaties zijn aangesloten, 
tast niet noodzakelijk de vrijheid van 
vereniging aan. (Art. 20 Gw.) 

27 april 1981 972 

3. - Voordelen door de werkgever 
toegekend aan bepaalde categorieen 
werknemers- Geen aantasting van de 
vrijheid van vereniging - Vereisten. 

De werkgever mag aan bepaalde cate
gorieen werknemers voordelen toeken
nen, in zoverre die verantwoord zijn 
door de werkelijke inbreng van die 
werknemers of hun organisaties in de 
ontwikkeling van het soeiaal-economisch 
Ieven van de onderneming; het beginsel 
van de vrijheid van vereniging vereist 
nochtans dat de toegekende voordelen 
evenredig zijn met de bewezen diensten 
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en de lasten gedragen door de werkne
mers die ze zullen genieten of door hun 
organisaties, zodanig dat de toekenning 
van die voordelen de vrije keuze van 
andere werknemers niet aantast. (Art. 
20 Gw.) 

27 april 1981 972 

w 

WEGEN 
1. Koninklijk besluit van 

14 december 1959 waarbij regelen wor
den gesteld op het aanplakken en 
reclame maken - Draagwijdte. 

Naar recht verantwoord is de beslis- · 
sing van de rechter dat het K.B. 14 dec. 
1959 waarbij regelen worden gesteld op 
het aanplakken en reclame maken, van 
toepassing is op een rijksweg, wanneer 
hij vaststelt dat die weg pas na 
1 januari 1959 werd verwezenlijkt en 
opengesteld voor het verkeer. (Art. 1, 3°, 
K.B. 1 maart 1960 houdende bepaling 
van de verkeerswegen waarvoor regelen 
worden gesteld op het aanplakken en 

decreten van 14 en 22 dec. 1789 en van 
15 en 24 aug. 1790, ontslaat de gemeen
teoverheid niet van verplichting te zor
gen voor de veiligheid van het verkeer 
op de gedeelten van die wegen die over 
de gemeente lopen. 

27 november 1980 343 

WEGVERKEER 
HOOFDSTUK I. - Wegverkeerswet 
Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Wetsbepalingen 

§ 1. Art. 1. 
§ 2. Art. 2. 
§ 3. Art. 3. 

§ 68. Art. 68. 

HOOFDSTUK II. - Wegverkeersregle
ment 1975 

Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Reglementsbepalingen. 

§ 1. Art. 1 
§ 2. Art. 2 
§ 3. Art. 3 

§ 87. Art. 87. 

HOOFDSTUK III. - Wegverkeersregle
ment 1968 

reclame maken.) 
25 november 1980 329 

HOOFDSTUK IV. - lnschrijving van 
voertuigen 

2. - Gemeenteoverheid Verplich-
ting te zorgen voor de veiligheid van het 
verkeer op de openbare wegen 
Rijksweg over een gemeente - Toepas
sing. 

De verplichting van de gemeenteover
heid te zorgen voor de veiligheid van 
het verkeer op de openbare wegen is 
zelfs toepasselijk op de gedeelten van de 
tot de Staat behorende wegen die over 
een gemeente lopen. (Art. 50 
Deer. 14 dec. 1789, 3, 1°, van titel XI 
Deer. 16 en 24 aug. 1790, en 90, 12°, 
Gemeentewet.) 

27 november 1980 343 

3. - Gemeenteoverheid Verplich-
ting te zorgen voor de veiligheid van het 
verkeer op de openbare wegen - Weg 
die Joopt over een gemeente en waarvan 
de politie over het wegverkeer aan de 
gemeenteoverheid is onttrokken 
Grenzen. 

Het feit dat de politie over het weg
verkeer, voor zover die politie toepasse
lijk is op blijvende of periodieke toestan
den, volgens art. 10 Wegverkeerswet, 
niet valt onder de bepalingen van de 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei voorschrif-
ten 

HOOFDSTUK I 
WEGVERKEERSWET 

Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2.- Wetsbepalingen 

§ 1. Art. 1. 

§ 29. Art. 29. 

1. - Overtreding van het Wegver
keersreglement - Overtreding door de 
Koning speciaal aangewezen als zware 
overtreding - Straf - Minimum geld
boete. 

Bij ontstentenis van verzachtende 
orristandigheden bedraagt het minimum 
van de geldboete wegens overtreding 
van het Wegverkeersreglement die door 
de· Koning als zware overtreding is 
aangewezen, 50 frank. (Art. 29, eerste en 
derde lid, Wegverkeerswet, gew. bij wet 
van 9 juni 1975; K.B. 7 april 1976 tot 



-217-
aanWIJzmg van de zware overtredingen 
van het Wegverkeersreglement.) 

24 maart 1981 827 

2. - Overtreding van het Wegver
keersreglement door de Koning speciaal 
aangewezen als zware overtreding -
Politiegeldboete uitgesproken zonder 
opgave van verzachtende omstandighe
den - Onwettigheid. 

Onwettig is de beslissing die, zonder 
opgave van verzachtende omstandighe
den, een beklaagde veroordeelt tot een 
politiegeldboete wegens een door de 
Koning speciaal als zware overtreding 
aangewezen overtreding van het W eg
verkeersreglement. (Art. 29, eerste en 
derde lid, Wegverkeerswet, gew. bij wet 
van 9 juni 1975; K.B. 7 april 1976 tot 
aanwijzing van de zware overtredingen 
van het Wegverkeersreglement; art. 1 
wet van 4 okt. 1867.} 

24 maart 1981 827 

§ 30. Art. 30. 

§ 31. Art. 31. 

3. - Vervallenverklaring van het recht 
tot sturen als strat uitgesproken -
Vervallenverklaring enkel gegrond op 
schending van art. 31 Wegverkeerswet -
Onwettigheid. 

29 oktober 1980 231 

§ 32. Art. 32. 

4. - Wegverkeerswet - Overtreding 
van art. 32 (wet 9 juli 1976, art. 12} -
Toepassingsgebied. 

Art. 32 Wegverkeerswet straft degene 
die wetens een motorvoertuig toever
trouwt aan een persoon die niet voorzien 
is van het rijbewijs of het als zodanig 
geldend bewijs, vereist voor het besturen 
van dat voertuig; die bepaling treft mede 
degene die een voertuig toevertrouwt 
aan een persoon die buiten zijn weten 
niet voorzien is van het vereiste bewijs, 
wanneer hij zelf schuld heeft aan zijn 
onwetendheid. 1 

16 juni 1981 1192 1 

§ 33. Art. 33. 

5. - Vluchtmisdrijl- Begrip. 
Schuldig aan vluchtmisdrijf, als 

bedoeld in artikel 33, § 1, 1°, van de 
Wegverkeerswet, is de bestuurder van 
een voertuig, die, wetend dat dit voertuig 
oorzaak van dan wel aanleiding tot een 
ongeval op de openbare weg is geweest, 
de vlucht neemt om zich aan de dien
stige vaststellingen te onttrekken, zelfs 

als hij zich achteraf terug ter plaatse 
van het ongeval begeeft. 

16 september 1980 50 

6. - Vluchtmisdrijf- Begrip. 
Uit art. 33, § 1, 1°, Wegverkeerswet valt 

niet af te leiden dat de bestuurder van 
een voertuig, die weet dat het voertuig 
oorzaak van dan wel aanleiding tot een 
ongeval op een openbare plaats is 
geweest, zich zonder meer mag verwij
deren indien hij van oordeel is dat hij de 
schade niet kan hebben veroorzaakt; het 
staat niet aan de bestuurder te beslissen 
of eventuele desbetreffende vaststellin
gen zijn aanwezigheid of die van zijn 
voertuig vereisen. 

17 maart 1981 785 

7.- Vluchtmisdrijf- Begrip. 
Niet naar recht verantwoord is een 

veroordeling wegens vluchtmisdrijf als 
bedoeld in art. 32, 2°, Wegverkeerswet, 
als daarin wordt vastgesteld dat die 
beklaagde weliswaar de plaats van bet 
ongeval had verlaten waarvan het door 
hem bestuurde voertuig de oorzaak dan 
welk de aanleiding was geweest, maar 
zulks had gedaan omdat hij « van 
oordeel was dat het raadzaam was niet 
verwikkeld te geraken in een vechtpartij 
waar hij misschien zelfs betreurens
waardige gewelddaden zou hebben 
gepleegd "· 

24 juni 1981 1257 

§ 34. Art. 34. 

§ 37. Art. 37. 

8. - Prioritaire voertuigen - Fouten 
van de bestuurder niet uitgesloten. 

Uit de omstandigheid dat een bestuur
der een prioritair voertuig bestuurt, in 
de zin van de artt. 37 en 38 Wegver
keersregl., valt niet af te leiden dat hem 
geen fout en inzonderheid geen overtre
ding kan worden ten laste gelegd. 

17 december 1980 443 

§ 38. Art. 38. 

9. - Vervallenverklaring van het recht 
tot sturen gesteld bij art. 38, § 2, 
Wegverkeerswet en uitgesproken wegens 
overtreding van art. 48, 1°, van die wet
Duur van de straf. 

De straf van vervallenverklaring van 
het recht tot sturen, die de rechter mag 
uitspreken overeenkomstig art. 38, § 2, 
Wegverkeerswet, in geval van overtre
ding van art. 48, 1°, van die wet, wordt 
door de rechter uitgesproken hetzij 
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voorgoed, hetzij voor een duur van ten
minste vijftien dagen en ten hoogste 
twee jaar. 

2 september 1980 1 

10. - Wegverkeerswet, art. 38, § 3 -
Verbod een voertuig te besturen alvo
iens krachtens deze bepaling opgelegde 
onderzoeken te hebben ondergaan -
Aard van deze maatregel. 

Het verbod een voertuig te besturen 
alvorens onderzoeken te hebben onder
gaan die krachtens art. 38, § 3, Wegver
keerswet zijn opgelegd aan hem die van 
het recht tot sturen vervallen is ver
klaard, is geen straf, doch een beveili
gingsmaatregel. 

7 oktober 1980 128 

11. - Vervallenverklaring van het 
recht tot sturen als straf uitgesproken -
Wegverkeerswet, art. 38 - Bestanddeel 
van de straf en geen afzonderlijke strai 

29 oktober 1980 231 

12. - Wegverkeerswet, art. 38, § 1, 2° 
- Vervallenverklaring van het recht tot 
sturen - Voorwaarden. 

Vervallenverklaring van het recht tot 
sturen op grond van art. 38, § 1, 
2°, Wegverkeerswet kan slechts worden 
uitgesproken als de beklaagde binnen 
het jaar v66r het misdrijf driemaal is 
veroordeeld wegens overtreding van de 
verkeersreglementen. 

23 december 1980 461 
§ 39. Art. 39. 

§ 47. Art. 47. 

13. - Besturen van een voertuig op de 
openbare weg niettegenstaande verval
Jenverklaring van het recht tot sturen -
Veroordeling - Geen vaststelling van 
een in kracht van gew1jsde gegane 
beslissing tot vervallenverklaring van 
het recht tot sturen - Geen vaststelling 
van de datum van kennisgeving voorge
scbreven bij de Wegverkeerswet - Geen 
regelmatige redengeving. 

28 januari 1981 580 
§ 48. Art. 48. 

14.- Besturen van een voertuig op de 
openbare weg niettegenstaande verval
lenverklaring van het recht tot sturen -
Veroordeling - Redengeving. 

Om regelmatig met redenen te zijn 
omkleed, moet het vonnis waarbij de 
bestuurder van een voertuig wordt 
veroordeeld omdat hij een voertuig op 
de openbare weg bestuurd heeft niette
genstaande vervallenverklaring van het 

recht tot sturen, vaststellen dat een 
rechterlijke beslissing tot vervallenver
klaring kracht van gewijsde heeft verkre
gen en melding maken van de duur van de 
vervallenverklaring en van de datum van 
de kennisgeving, zoals voorgeschreven bij 
art. 40 Wegverkeerswet. (Art. 97 Gw.; 
art. 48 Wegverkeerswet.) 

27 mei 1981 1121 
§ 49. Art. 49. 

§ 59. Art. 59. 

15.- Wegverkeerswet- Verplichting 
voor iedere bestuurder van een voertuig 
op een openbare plaats zich te onder
werpen aan de ademtest of aan de 
bloedproef - Verplichting opgelegd 
ongeacht of de bestuurder houder is van 
een rijbewijs. 

28 januari 1981 580 
§ 60. Art. 60. 

§ 68. Art. 68. 

HOOFDSTUK II 
WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 

Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Reglementsbepalingen. 

§ 1. Art. 1. 

16. - Wegverkeersreglement, art. 1 
Openbare weg - Begrip. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing dat een weg een openbare weg is in 
de zin van art. 1 Wegverkeersregle
ment, wanneer zij in feite vaststelt dat 
de weg toegankelijk was voor het publiek. 
(Art. 97 Gw.) 

14 april1981 944 

§ 2. Art. 2. 
17. - Wegverkeersreglement 1 dec. 

1975, artt. 2.12 en 8.1 - Bestuurder van 
een voertuig - Begrip. 

Onder bestuurder wordt verstaan « al 
wie een voertuig bestuurt of trek-, last
en rijdieren of vee geleidt of bewaakt »; 
hij die een voertuig in beweging brengt 
door het voort te duwen, is de bestuur
der van een voertuig, ook al hanteert hij 
het stuurwiel niet. (Artt. 2.12 en 8.1 
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975.) 

30 juni 1981 1278 
§ 3. Art. 3. 

§ 7. Art. 7. 

18. Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 7.1 - Het is verboden het 
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verkeer te hinderen door enige belem
mering op de openbare weg aan te 
brengen - Openbare weg waarop een 
verkeerspaal is verzakt - Veroordeling 
van de officier van politie onder wiens 
toezicht de verkeerspaal is geplaatst -
Veroordeling niet naar recht verant
woord- Begrip. 

Niet naar recht verantwoord is het 
vonnis, waarbij een adjunct-politiecom
missaris wegens overtreding van 
art. 7.1 Wegverkeersregl. 1 dec. 1975, en 
nl. om het verkeer te hebben gehinderd 
door een belemmering op de openbare 
weg, i.e. een verzakte verkeerspaal, te 
hebben aangebracht, wordt veroordeeld, 
op grond dat beklaagde zijn verplichting 
van toezicht op de palen, die hij op de 
openbare weg had doen plaatsen, niet 
was nagekomen, terwijl de beklaagde 
betoogde dat hij niet aansprakelijk was 
voor ·het toezicht op de verkeerstekens 
die hij had doen aanbrengen door de 
dienst waarvan hij de Ieiding had en het 
vonnis enkel zegt dat de verdeling door 
de gemeente van de verschillende taken 
die haar zijn opgedragen onder verschil
lende diensten, de beklaagde niet vrij
stelt van zijn strafrechtelijke aanspra
kelijkheid, zonder na te gaan of nu het 
bord pas na geruime tijd was beginnen 
te verzakken, de beklaagde, binnen het 
raam van de hem opgelegde taken, er a! 
dan niet strafrechtelijK aansprakelijk 
voor was dat hij verzuimd had toezicht 
te houden of te doen houden op de door 
zijn dienst geplaatste verkeersborden. 

3 december 1980 369 
§ 8. Art. 8. 
§ 9. Art. 9. 

19. - Plaats op de rijbaan - Ver
plichting voor de bestuurder om zo dicht 
mogelijk bij de rechterrand van die baan 
te blijven - Wegverkeersregl. 1 dec. 
1975, art. 9.3 - Draagwijdte van die 
verplichting. 

De verplichting voor een bestuurder 
die de rijbaan volgt, om zo dicht moge
lijk bij de rechterrand van de rijbaan te 
blijven, sluit niet de verplichting in om 
uiterst rechts te houden en wordt beoor
deeld volgens de omstandigheden van de 
zaak, met name de noodwendigheden 
van het verkeer en de veiligheid van de 
weggebruikers. (Art. 9.3 Wegverkeers
regl. 1 dec. 1975.) 

15 oktober 1980 168 

§ 10. Art. 10. 

20. - Wegverkeersregl. 1975 - Al dan 
niet te voorziene hindernis - Beoorde-

ling door de feitenrechter- Beoordeling 
alleen onaantastbaar wanneer zij van 
feitelijke aard is. 

De beoordeling door de feitenrechter 
of een door een weggebruiker uitgevoerd 
maneuver a! dan niet kon worden voor
zien, is aileen onaantastbaar als zij van 
feitelijke aard is. 

17 september 1980 63 

21. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 10.2 - Plotseling remmen -
Overtreding- Vereiste. 

lngevolge art. 10.2 Wegverkeersregle
ment 1 dec. 1975 mag geen enkele 
bestuurder de normale gang van andere 
bestuurders hinderen door abnormaal 
traag te rijden wanneer daar geen gel
dige reden toe is, of door plotseling te 
remmen wanneer dit niet om veilig
heidsredenen vereist is; de rechter die 
oordeelt dat plotseling remmen is 
verantwoord als « een bestuurder ook de 
veiligheid van een kleine hond, zo niet 
de gaafheid van zijn voertuig heeft 
willen verzekeren "• geeft aan het begrip 
" veiligheidsredenen " geen met zijn 
betekenis niet te verenigen uitlegging. 

9 juni 1981 1164 
§ 11. Art. 11. 
§ 12. Art. 12. 

22. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 12.4 - Maneuver- Beeindi
ging- Begrip. 

Een maneuver is pas beeindigd wan
neer de bestuurder, die het uitvoert, zijn 
plaats in het normaal verkeer opnieuw 
heeft ingenomen. (Art. 12.4 Wegverkeers
regl. 1 dec. 1975.) 

24 september 1980 85 

23. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 12.4 - Verplichting voor de 
bestuurder die een maneuver wil uitvoe
ren voorrang te verlenen aan de andere 
weggebruikers - Omvang. 

De verplichting de andere bestuurders 
te Iaten voorgaan, bepaald bij 
art. 12.4 Wegverkeersregl., is niet 
beperkt tot het ogenblik aileen waarop 
het maneuver begonnen is, maar blijft 
bestaan zolang het niet is voleindigd. 

24 september 1980 85 

24. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 12.4 - Verplichting voor de 
bestuurder die een maneuver wil uitvoe
ren voorrang te verlenen aan de andere 
weggebruikers - Omvang. 

De bestuurder die een maneuver uit
voert, in de zin van art. 12.4 Wegver
keersregl., moet voorrang verlenen aan 
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§ 13. Art. 13 

§ 16. Art. 16. 

de andere weggebruikers, ook wanneer 
het maneuver op een kruispunt werd 
uitgevoerd en al zou hij voorrang heb
ben gehad indien hij het maneuver niet 29. - Wegverkeersreglement 1975, 

art. 16.3 - Inhalen - Doorgaans Jinks 
85 uit te voeren maneuver - Uitzondering. 

had uitgevoerd. 
24 september 1980 

25. - Wegverkeersregl. 1 dec. 1975, 
art. 12 - Voorrang - Noodzaak voor de 
voorrangsplichtige bestuurder de gena
derde weg op te rijden om de aanwezig
heid van een bestuurder op die weg vast 
te stellen - Omstandigheden waaronder 

dit maneuver mag worden uitgevoerd. 
Wanneer de bestuurder die voorrang 

moet verlenen aan hem die op de 
genaderde weg rijdt, zicb wegens de 
plaatsgesteldbeid enkel rekenscbap kan 
geven van de aanwezigbeid van een 
bestuurder op die weg door deze op te 
rijden, mag bij op die weg vooruitkomen 
in zoverre zulks strikt noodzakelijk is en 
met de voorzicbtigheid vereist bm onge
vallen te voorkomen, met inacbtneming 
van bet te voorziene verkeersgedrag 
van een eventuele voorranghebbende 
bestuurder. (Art. 12 Wegverkeersregl. 
1 dec. 1975.) 

1 oktober 1980 112 

26. - Voorrang - Voorrang over heel 
de breedte van de weg waarop de 
voorranghebbende bestuurder rijdt. 
(Artt. 12.3.1, tweede lid, a, en 67.3 Weg
verkeersregl. 1 dec. 1975.} 

22 oktober 1980 196 

27. - Voorrang Wegverkeersregle-
ment 1 dec. 1975, art. 12.3.2 - Voorrang
hebbende bestuurder die stopt en zijn 
voertuig opnieuw in beweging brengt -
Verlies van voorrang - Voorwaarde. 

De bestuurder die voorrang geniet, 
verliest deze niet wanneer hij stopt en 
zicb vervolgens opnieuw in beweging 
brengt, indien dit maneuver door de 
andere bestuurder niet kon worden 
waargenomen. (Art. 13.3.2 Wegverkeers
reglement 1 dec. 1975.) 

28 januari 1981 579 

28. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, artt. 12.4 en 12.5 - Maneuver -
Beslissing dat een bestuurder vorenver
melde artikelen niet heeft overtreden -
Beslissing enkel hierop gegrond dat bet 
maneuver van die bestuurder kon wor
den gezien door de andere bestuurders, 
die de' controle over hun snelheid niet 
mochten verliezen - Beslissing niet 
naar recht verantwoord. 

25 februari 1981 722 

Al wordt in de regel links ingebaald, 
tach gescbiedt dat maneuver rechts 
wanneer de in te balen bestuurder 
voornemens is links af te slaan of zijn 
voertuig op te stellen aan de linkerkant 
van de openbare weg en zicb naar links 
heeft begeven om die beweging uit te 
voeren. (Impliciet.) (Art. 16.3, eerste en 
tweede lid, Wegverkeersregl. 1975.) 

17 december 1980 443 
30. - Wegverkeersreglement 1 dec. 

1975, art. 16.3, tweede lid - Rechts inha
Jen - Voorwaarde. 

0nverminderd bet geval waarin bet 
verkeer in evenwijdige files gescbiedt, 
moet en mag bet inhalen van een 
voertuig op de openbare weg slecbts 
recbts gescbieden, wanneer de in te 
balen bestuurder te kennen beeft gege
ven dat bij voornemens is linksaf te 
slaan en zicb naar links gewend beeft 
om deze beweging uit te voeren. 
(Artt. 16.2 en 16.3, tweede lid, Wegver
keersregl. 1 dec. 1975.) 

21 januari 1981 
§ 17. Art. 17. 

551 

31. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 17.2.2°, a - Draagwijdte. 

Het bij art. 17.2.2°, a, Wegverkeersregl. 
1 dec. 1975 bepaalde verbod een gespan 
of een \"Oertuig met meer dan twee 
wielen links in te halen op een kruis
punt waar de voorrang van rechts geldt, 
beeft betrekking op alle kruispunten 
waar de voorrang van recbts geldt, 
ongeacbt of de bestuurder voorrang 
beeft. 

9 december 1980 
§ 18. Art. 18. 
§ 19. Art. 19. 

388 

32. - Wegverkeersreglement 1 decem
ber 1975, art. 19.3.20, a - Verplichting 
voor de bestuurder die naar links afslaat 
op een rijbaan met tweerichtingsverkeer, 
zich naar links te begeven zonder de 
tegenliggers te hinderen - Begrip. 

Niet naar recbt verantwoord is de 
beslissing, waarbij een bestuurder van 
overtreding van art. 19.3.2°, a, K.B. 1 dec. 
1975 wordt vrijgesproken op grond dat 
« de bestuurder op een rijbaan van nog 
geen zes meter breed zich nauwelijks 
naar links kon begeven •, daar die 
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bepaling niet vatbaar is voor de beper
kende uitlegging die het vonnis eraan 
geeft;. 

26 november 1980 336 

33. Richtingsverandering 
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, artt. 
19.1 ~n 19.3 - Bestuurder die naar links 
wil afslaan om de rijbaan te verlaten -
Verp/ichting zich vooraf ervan te verge
wissen dat hij zulks kan doen zonder 
geVEiar voor de achterliggers - Beper-
king van die verplichting. . . 

De bestuurder die naar lmks Wil 
afslaan om de rijbaan te verlaten, moet 
zich. vooraf ervan vergewissen of hij dit 
kan doen zonder gevaar, rekening hou
dende met de vertragingsmogelijkheden 
van de achterliggers; die verplichting 
houdt evenwel op als de bestuurder, na 
zijn voornemen om naar links af te 
slaa:r;1 tijdig genoeg kenbaar te hebben 
gemaakt, zich naar links heeft begeven. 
(Artt. 19.1 en 19.3 Wegverkeersregl.) 

26 mei 1981 1115 

34. - Richtingsverandering Be-
stuurder die naar links wil afslaan -
Witte doorlopende streep - Verbod om 
de doorlopende streep te overschrijden 
- Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, 
artt. 19 en 72.2 - Tijdelijke afwijking 
bepaald bij art. 85.15 van hetzelfde 
reglement, gew. bij art. 1 KB. 14 dec. 
1979- In afwijking van art. 85.15 mag 
de bestuurder, die links wil afslaan, tot 
op 1 januari 1981 de doorlopende witte 
streep overschrijden. 

3 juni 1981 1147 

§ 20. Art. 20. 

35. - KB. 1 dec. 1975 - Bebouwde 
kom - Begrip. 

In de zin van het algemeen Wegver
keersregl. 1 dec. 1975 valt onder het 
begrip • bebouwde kom >>niet aileen het 
bij art. 2.11 van voormeld re~~em.t;nt 
omschreven gebied, maar ook, biJ WIJze 
van overgangsmaatregel totdat de ter
mijn van art. 85.1 van hetzelfde :egle
ment is verstreken, elke groep wonmge,n 
die zodanig langs de openbare weg 
gelegen zijn dat deze er uitziet als een 
straat· voor de toepassing van laatstge
noemde wettelijke bepaling wordt niet 
vereist dat er een aaneengesloten 
woningbouw, en evenmin dater doorlo
pende voetpaden zouden zijn. 

28 oktober 1980 224 

§ 21. Art. 21. 

§ 24. Art. 24. 

36. Stilstaan en parkeren 
Wegverkeersregl. 1975, art. 24 - Stil
stand van een voertuig - Verbod - Alge
mene voorwaarden. 

Art. 24 Wegverkeersregl. 1975 verbiedt 
in algemene bewoordingen een voertuig 
te Iaten stilstaan of te Iaten parkeren op 
elke plaats waar het duidelijk een 
gevaar zou kunnen opleveren voor 
andere weggebruikers of waar het hen 
onnodig zou kunnen hinderen. 

21 oktober 1980 195 
§ 25. Art. 25. 

37. - Verbod om voertuigen op de 
openbare weg ten toon te stellen voor 
verkoop of verhuring - Art. 25.2 Weg
verkeersreglement - Vervolging wegens 
overtreding van die bepaling - Beslis
sing van vrijspraak op grond dat de 
beklaagde de retributie heeft betaald die 
is ingesteld door een gemeentereglement 
op het gebruik van het openbaar domein 
en van de zones tussen de bouwlijn en 
de rooilijn wanneer deze niet samenval
len, voor het uitstallen van goederen en 
het plaatsen van voorwerpen - Vonnis 
dat enerzijds vaststelt dat de gemeente 
door die belastingverordening geen aan
vullend reglement op het wegverkeer 
heeft ingevoerd en, anderzijds, niet vast
stelt dat die verordening werd genomen 
op grond van de decreten 
van 14 dec. 1789, 22 dec. 1789 en 16 en 
24 aug. 1790 om tijdelijke, toevallige 
toestanden te regelen - Beslissing van 
vrijspraak niet wettelijk verantwoord. 

2 juni 1981 1138 
§ 26. Art. 26. 

§ 35. Art. 35. 

38. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 35.1 - Dragen van een veilig
heidsgordel verplicht - Wettig voor
schrift. 

Wettig is het voorschrift van 
art. 35.1 Wegverkeersregl. 1 dec. 1975 dat 
het dragen van een veiligheidsgordel 
oplegt aan de bestuurder en de passagier 
van de aan het portier grenzende voor
zitplaats. 

6 mei 1981 1019 

39. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 35.1 - Verplichting een veilig
heidsgordel te dragen - Wettige bepa
ling. 

Noch de lesgever, noch de bestuurder 
of passagier van de voorzitplaats van een 
auto bestemd voor het door een rijschool 
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gegeven praktisch onderricht worden bij 
de wet vrijgesteld van de verplichting 
een veiligheidsgordel te dragen, vereist 
bij art. 35.1 Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975. 

13 mei 1981 1049 
§ 36. Art. 36. 

§ 39. Art. 39. 

40.- Wegverkeersregl. 1975, art. 39-
Autobus die binnen een bebouwde kom 
zijn halteplaats verlaat - Verplichting 
voor de andere bestuurders de busbe
stuurder gelegenheid te laten zijn halte
plaats te verlaten - Verplichting enkel 
voor de bestuurders die dezelfde richting 
volgen als de autobus. 

Witte doorlopende streep Weg
verkeersregl. 1 dec. 1975, artt. 19 en 72.2-
Tijdelijke afwijking bepaald bij art. 85.15 
van hetzelfde reglement - Draagwijdte. 

Een witte doorlopende streep betekent 
in de regel dat het voor iedere bestuur
der verboden is die te overschrijden 

' (Wegverkeersregl. 1 dec. 1975, art. 72.2), 
maar art. 85.15 van dat Wegverkeersre
glement bepaalt dat · tot op 
1 januari 1981 (K.B. 14 dec.1979) de witte 
doorlopende streep mag worden over
schreden « om links af te slaan •; die 
tijdelijke afwijking gold voor ieder die 
de beweging uitvoerde om links af te 
slaan, maar niet voor hem die zich naar 
links begaf om de beweging uit te 
voeren voorgeschreven bij art. 19.3, 2°, a, 

10 september 1980 
§ 40. Art. 40. 

25 van dat reglement. 

41. - Gedrag van de bestuurders 
tegenover voetgangers - Wegverkeers
regl. 1 dec. 1975, art. 40.1 - Verbod de 
voetgangers die zich op een trottoir bevin
den, in gevaar te brengen - Begrip. 

Een bestuurder kan, in de zin van 
art. 40.1 Wegverkeersregl. 1 dec. 1975, de 
voetgangers die zich onder meer op een 
trottoir bevinden, in gevaar brengen, ook 
zonder dat hij enig deel van zijn voer
tuig over het trottoir laat komen; die 
bepaling verplicht de bestuurders, 
ongeacht de plaats op de openbare weg 
en onverminderd iedere andere verplich
ting, bijzonder voorzichtig te zijn tegen
over voetgangers. 

15 oktober 1980 
§ 41. Art. 41. 

§ 64. Art. 64. 

168 

42. - Oranjegeel knipperlicht - Bete
kenis. 

Een oranjegeel knipperlicht betekent 
dat het verkeerslicht met dubbele voor
zichtigheid mag voorbijgereden worden; 
het wijzigt de voorrangsregeling niet en, 
met name, ontslaat de voetgangers niet 
van de verplichting het voorschrift van 
artikel 42.4.4 Wegverkeersregl. in acht te 
nemen. (Artt. 42.4.4 en 64.1 Wegverkeers
regl.) 

28 oktober 1980 219 
§ 65. Art. 65. 
§ 66. Art. 66. 

§ 72. Art. 72. 

43. - Richtingsverandering - Be
stuurder die naar links wil afslaan -

27 januari 1981 
§. 73. Art. 73. 

§ 78. Art. 78. 

572 

44. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 78.2 - Signaleren van ver
keersbelemmeringen - Bepaling niet 
toepasselijk op een voertuig dat een 
ogenblik stilstaat om een ander voertuig 
te slepen. 

Art. 78.2 Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975 inzake het signaleren van 
verkeersbelemmeringen is niet toepasse
lijk op de· belemmering gevormd door 
een voertuig dat een ogenblik stilstaat 
ten einde een pomp-vrachtwagen op een 
naburig werk aan te koppelen om hem 
te slepen. 

28 januari 1981 578 

§ 79. Art. 79. 

§ 85. Art. 85. 

45. - Verkeersborden - Wegver
keersreglement 1 dec. 1975 - Over
gangsbepalingen - Bard E.1 met een 
bijkomende vermelding - Vereisten voor 
de regelmatigheid naar de vorm en de 
plaatsing overeenkomstig de voorschrif
ten van het Wegverkeersreglement. 

Om regelmatig naar de vorm en over
eenkomstig de voorschriften van het 
Wegverkeersreglement geplaatst te zijn, 
mag een bord E.1, geplaatst v66r de 
inwerkingtreding van het Wegverkeers
.regl. 1 dec. 1975 en houdende een 
bijkomende vermelding ofwel slechts 
een opschrift hebben dat de periode 
aanduidt tijdens welke het parkeerver
bod geldt, ofwel, gedurende de over
gangsperiode, slechts aangevuld zijn met 
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een onderbord met de vermelding « schijf 
verplicht ». (Artt. 27.1, 70.2-1, 1° en 3o, en 
85.11 Wegverkeersregl.) 

26 mei 1981 
§ 86. Art. 86. 
§ 87. Art. 87. 

HOOFDSTUK III 
WEGVERKEERSREGLEMENT 1968 

1111 

46.- Wegverkeersreglement, art. 17-
Verplichting voor de bestuurder die een 
maneuver · wil uitvoeren de andere 
bestuurders te I a ten voorgaan - Omvang. 

De verplichting van art. 17 Wegver
keersregl. 1968 voor de bestuurder die 
een maneuver wil uitvoeren om de 
andere bestuurders te laten voorgaan, is 
niet beperkt tot het ogenblik waarop het 
maneuver werd aangevangen, maar blijft 
bestaan bij de uitvoering ervan. 

Uit de vaststelling dat de beklaagde 
promotoren zocht en zich te hunner 
beschikking stelde om wielerwedstrij
den, volgens een te bepalen kalender, te 
organiseren, dat de beklaagde heeft 
gezorgd voor de inschrijving van de 
deelnemers, het geven van de start, het 
toezicht op de wedstrijd, het opmaken 
van de uitslagen en de prijsuitreiking en 
dat hij bovendien het bedrag van de 
verzekeringspremie ontving, kan de 
rechter wettig afleiden dat de beklaagde 
de « inrichter » was van een wielerwed
strijd, in de zin van art. 2 K.B. 21 aug. 
1967 tot reglementering van de wieler
wedstrijden en van veldritten. 

26 mei 1981 1113 

WERKLOOSHEID 

25 september 1980 

47.- Wegverkeersreglement, art. 17-
Maneuver- Valtooiing- Begrip. 

Een maneuver is voltooid wanneer de 
bestuurder die het uitvoert zijn plaats in 
het normaal verkeer opnieuw heeft inge
nomen. (Impliciet.) (Art. 17 Wegverkeers
regl. 14 maart 1968.) 

1. - Gerechtigden - Jonge werkne-
91 mer die studie met een volledig Jeerplan 

heeft beeindigd - Termijn van een jaar 
tussen het einde van de studie en de 
aanvraag om uitkering - Termijn -
Be grip. 

25 september 1980 91 

48. - Wegverkeersreglement (KB. 
14 maart 1968), art. 8 - Verbod het 
verkeer te hinderen of onveilig te· 
maken, door eender welke voorwerpen 
of stoffen op de openbare weg achter te 
Jaten. · 

Van overtreding van art. 8 Wegver~ 
keersregl. 14 maart 1968 is er sprake als 
het verkeer wordt gehinderd of onveilig 
gemaakt, door eender welke voorwerpen 
of stoffen op de openbare weg achter te 
laten, ongeacht of het al dan niet 
opzettelijk gebeurt, van het ogenblik dat 
hct rechtstreeks of onrechtstreeks aan 
's mensen daad te wijten is. (Art. 8 
Wegverkeersregl., K.B. 14 maart 1968.) 

9 oktober 1980 137 

HOOFDSTUKIV 
INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI VOORSCHRIITEN 

49. - Koninklijk besluit van 21 aug. 
1967 tot reglementering van de wieler
wedstrijden en van de veldritten -
« Inrichten » van een wielerwedstrijd
Be grip. 

De termijn van ten hoogste een jaar 
tussen het einde van de studies en de 
aanvraag om uitkering, gesteld bij 
art. 124, eerste lid, 2°, K.B. 
20 december 1963 betreffende de 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, 
waarbinnen de jonge werknemer zijn 
aanvraag om uitkering kan doen, begint 
te lopen vanaf het einde van die studie 
en niet bij het einde van de daaropvol
gende schoolvakantie. 

29 september 1980 100 

2. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Onbeschikbaarheid van de werkloze 
voor de algemene arbeidsmarkt -
Be grip. 

Een werkloze is onbeschikbaar voor 
de algemene arbeidsmarkt, wanneer hij 
zijn bereidheid om een dienstbetrekking 
te aanvaarden, beperkt tot de bereidheid 
zijn eigen beroep uit te oefenen. 
(Art. 133, vierde lid, K.B. 20 dec. 1963.) 

20 oktober 1980 179 

3.- Recht op werkloosheidsuitkering 
- Onbeschikbaarheid van de werkloze 
voor de algemene arbeidsmarkt - Wei
gering van een aangeboden dienstbe
trekking gerechtvaardigd- Geen recht 
op uitkering. 

De werkloze die een aangeboden 
dienstbetrekking weigert om een reden 
waardoor hij voor de hervatting van de 
arbeid zodanig voorbehoud maakt dat 
hij onbeschikbaar voor de algemene 
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arbeidsmarkt wordt, heeft geen aan
spraak op werkloosheidsuitkering, zelfs 
indien de ingeroepen reden zijn weige
ring om de aangeboden dienstbetrekking 
te aanvaarden, kan rechtvaardigen. (Art. 
133 K.B. 20 dec. 1963.) 

1 december 1980 362 

4. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Onbeschikbaarheid van de werkloze 
voor de algemene arbeidsmarkt - Voor
behoud voor de hervatting van de arbeid 
gesteund op overwegingen van familiale 
aard - Niet beschikbaar voor de alge
mene arbeidsmarkt. 

Niet beschikbaar voor de algemene 
arbeidsmarkt is de werkloze die zijn 
voorbehoud voor de hervatting van de 
arbeid steunt op overwegingen van fami
liale aard. (Art. 133 K.B. 20 dec. 1963; 
art. 46, 1°, M.B. 4 juni 1964.) 

1 december 1980 362 

5. - Werkstaking Werkloosheids-
uitkering - Voorwaarde. 

Werkloosheidsuitkering kan aileen 
met toelating van het beheerscomite 
worden toegekend aan de werknemers 
die aan een werkstaking deelnemen of 
ingevolge een uitsluiting (lock-out) 
werkloos zijn of wier werkloosheid het 
rechtstreeks of indirect gevolg van een 
werkstaking is. (Art. 29, eerste lid, K.B. 
20 dec .. 1963.) 

29 januari 1981 582 

6. - Werkstaking Werkloosheids-
uitkering - Beslissing van het beheers
comite van de Rijksdienst voor Arbeids
voorziening en van de directeur van een 
gewestelijk bureau van die Rijksdienst 
- Beslissingen waarbij toekenning van 
werkloosheidsuitkering wordt geweigerd 
- Betwisting - Bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank. 

Art. 7, § 11, Besluitwet van 28 dec. 
1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders, gew. bij de wet 
van 10 okt. 1967, en art. 580, 2°, Ger.W. 
bepalen respectievelijk dat geschillen 
over rechten ontstaan uit de werkloos
heidsregeling tot de bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbanken behoren en dat die 
rechtbank kennis neemt van geschillen 
betreffende de rechten en verplichtingen 
van werknemers en leerlingen en hun 
rechtverkrijgenden, die voortvloeien uit 
de wetten en de verordeningen die 
onder meer betrekking hebben op de 
werkloosheid, zodat dat gerecht bevoegd 
is om kennis te nemen van een beroep 

tegen de beslissing van het beheersco
mite v~n de Rijksdienst voor Arbeids
voorziening en van de directeur van een 
gewestelijk bureau van die Rijksdienst, 
die, met toepassing van art. 129, eerste 
lid, K.B. 20 dec. 1963 betreffende de 
arbeidsvoorziening en werkloosheidsuit
kering, uitspraak doen over de toeken
ning van werkloosheidsuitkering aan de 
werknemers die atm een werkstaking 
deelgenomen hebben of ingevolge een 
uitsluiting (Jock-out) werkloos zijn of 
wier werkloosheid het rechtstreeks of 
indirect gevolg van een werkstaking is; 
de Raad van State is dus niet bevoegd 
om zich uit te spreken over een verzoek 
tot nietigverklaring van wat het beheers
comite en de directeur van een geweste
lijk bureau aldus hebben beslist. 

29 januari 1981 582 

7. - Werkstaking Werkloosheids-
uitkering Koninklijk besluit van 
20 december 1963, art. 129, eerste lid 
- Beslissing van het beheerscomite van 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
- Daaropvolgende · beslissing van de 
directeur van een gewestelijk bureau 
van die Rijksdienst - Betwisting -
Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank, 
oak al kan de beslissing van het 
beheerscomite worden aangemerkt als 
een handeling van een administratieve 
overheid. 

Hoewel de beslissing van het beheers
comite van de Rijksdienst voor Arbeids
voorziening, genomen overeenkomstig 
art. 129, eerste lid, K.B. 20 dec. 1963 en 
betreffende de arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, die betrekking heeft op de 
toekenning van werkloosheidsuitkering 
aan de werknemers die aan een werk
staking deelgenomen hebben of inge
volge een uitsluiting (lock-out) werkloos 
zijn of wier werkloosheid het recht
streeks of indirect gevolg van een werk
staking is, kan worden aangemerkt als 
een handeling van een administratieve 
overheid, in de zin van art. 14 van de 
wetten op de Raad van State, gecoordi
neerd op 12 jan. 1973, is de arbeidsrecht
bank, met uitsluiting van de Raad van 
State, bevoegd om kennis te nemen van 
een betwisting betreffende die beslissing 
en die welke, ten gevolge daarvan, is 
genomen door de directeur van een 
gewestelijk bureau van de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening. 

29 januari 1981 582 

8. - Gerechtigden op werkloosheids-
uitkering Jonge werknemers 
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Inschrijving als werkzoekende - Oproe
ping door de diensten voor arbeidsbe
middeling - Jonge werknemer die zich 
niet aanbiedt - Gevolg. 

De jonge werknemer bedoeld in 
art. 124 Werkloosheidsbesluit, die gedu
rende de periode van inschrijving als 
werkzoekende wordt opgeroepen door de 
diensten voor arbeidsbemiddeling en 
zich niet aanbiedt op de dag en het uur 
vermeld in de oproeping, wordt van de 
lijsten der werkzoekenden geschrapt. 
(Art. 31 M.B. van 4 juni 1964.) 

2 februari 1981 623 

9.- Recht op uitkeringen- Samen
wonen van een werkloze met een zelf
standige of gebeurtenis waardoor het 
administratief dossier wardt gewijzigd
Verplichting daarvan binnen de gestelde 
termijn aangifte te doen b1j de uitbeta
lingsinstelling. 

De werkloze moet, wanneer hij met 
een zelfstandige samenwoont of wanneer 
zich een gebeurtenis voordoet die een 
wijziging van zijn administratief dossier 
tot gevolg heeft, daarvan bij zijn uitbeta
lingsinstelling aangifte doen zodra hij 
gaat samenwonen of binnen zeven werk
dagen te rekenen van de dag waarop de 
gebeurtenis zich heeft voorgedaan; het is 
echter zonder belang dat art. 2 K.B. van 
31 mei 1933 niet aangeeft wanneer, hoe 
en voor welke instantie die aangifte 
moet geschieden. (Artt. 128, § 1, 1°, 
en 186, derde lid, K.B. van 20 dec. 
1963 Arbeidsvoorziening en Werkloos
heid, en 103, eerste en tweede lid, M.B, 
van 4 juni 1964 Werkloosheid.) 

4 maart 1981 744 

10. - Recht op uitkering - Werkloze 
die werkt voor een derde of samenwoont 
met een zelfstandige - Behoud van het 
recht op uitkering- Voorwaarden. 

De werkloze die enigerlei arbeid ver
richt voor een derde of die gamenwoont 
met een zelfstandige behoudt zijn aan
spraak op werkloosheidsuitkering, mits 
de door hem verrichte arbeid of de 
arbeid van -de zelfstandige die hij helpt, 
niet een arbeid is in een beroep dat valt 
onder het hotelbedrijf, met inbegrip van 
de restaurants en de drankgelegenheden 
die al dan niet personeel tewerkstellen, 
tenzij de door de werkloze of de zelf
standige verrichte arbeid van gering 
belang is. (K.B. van 31 maart 1933 betref
fende de verklaring te doen in verband 
met de subsidies en toelagen van elke 
aard, die geheel of gedeeltelijk ten laste 

van de Staat zijn; art. 128, § 1, 3°, b, K.B. 
van 20 dec. 1963 Arbeidsvoorziening en 
Werkloosheid.) 

4 maart 1981 744 

11. - Verlies van de werkloosheidsuit
keringen wegens het verstrekken aan de 
R. VA. van onvolledige inlichtingen -
Beslissing waarbij de betalingsinstelling 
alleen aansprakelijk wordt verklaard en 
de door de betalingsinstelling ter vrijwa
ring opgeroepen werkgever buiten het 
geding wordt gesteld, zonder vaststelling 
of de schade, zoals ze zich heeft voorge
daan, oak zou ontstaan zijn zonder de 
ten laste van de werkgever gelegde lout 
- Beslissing niet naar recht verant
woord. 

11 mei 1981 1042 

12. - Werkstaking - Werkloosheids
uitkering - Toekenning - Voorwaarde 
- Toelating van het beheerscomite van 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 

Werkloosheidsuitkering kan aileen 
met toelating van het beheerscomite 
worden toegekend aan de werknemers, 
die aan een werkstaking deelnemen of 
ingevolge een uitsluiting (lock-out) 
werkloos zijn of wier werkloosheid het 
rechtstreeks of indirect gevolg van een 
werkstaking is. (Art. 129, eerste lid, K.B. 
20 dec. 1963.) 

18 mei 1981 1077 

13. - Werkstaking - Werkloosheids
uitkering - Toekenning - Toelating 
van het beheerscomite van de Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening - Voor
waarde - Onvrijwillig werkloos. 

Wanneer het beheerscomite van de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, 
overeenkomstig art. 129, eerste lid, K.B. 
van 20 dec. 1963 betreffende de arbeids
voorziening en werkloosheid, beslist over 
de toekenning van werkloosheidsuitke
ring aan de werknemers die aan een 
werkstaking deelgenomen hebben of 
ingevolge een uitsluiting (lock-out) 
werkloos zijn of wier werkloosheid bet 
rechtstreeks of indirect gevolg van een 
werkstaking is, dienen zij daarbij 
onderscheid te maken tussen de werkne
mers die aan een werkstaking hebben 
deelgenomen en de werknemers die 
zulks niet hebben gedaan; de werkne
mer die niet aan een werkstaking heeft 
deelgenomen en die door omstandighe
den buiten zijn wil werkloos wordt, heeft 
recht op werkloosheidsuitkering. (Art. 7, 



§ 1, eerste lid, i, 
1944 en art. 126, 
20 dec. 1963.) 
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Beslw. van 28 dec. werkloosheid het, gevolg is van een 

staking, niet weigeren wanneer vaststaat 
dat die werknemers werkloos geworden 
zijn door omstandigheden onafhankelijk 
van hun wil. (Artt. 126 en 129 Werkloos

eerste lid, 1°, K.B. 

18 mei 1981 1077 

14. - Werkstaking - Werkloosheids
uitkering - Toekenning - Beslissing 
van het beheerscomite van de Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening - Ge
schil - Bevoegdheid van de arbeids
rechtbank. 

De arbeidsrechtbank neemt kennis 
van geschillen inzake beslissingen die, 
overeenkomstig art. 129, eerste lid, K.B. 
van 20 dec. 1963 betreffende de arbeids
voorziening en werkloosheid, door het 
beheerscomite van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening zijn genomen over 
de toekenning van werkloosheidsuitke
ring aan de werknemers die aan een 
werkstaking deelgenomen hebben of 
ingevolge een uitsluiting (lock-out) 
werkloos zijn of wier werkloosheid het 
rechtstreeks of indirect gevolg van een 
werkstaking is. (Art. 7, § 11, Beslw. 
28 dec. 1944 en art. 580, 2°, Ger.W.) 

18 mei 1981 1077 

15. - Gerechtigden op werkloosheids
uitkering - Wachttijd - Art. 120 KB. 
20 dec. 1963 - Aantal arbeidsdagen 
vereist door art. 118, eerste lid, van 
hetzelfde besluit - Begrip. 

Om gerechtigd te zijn op werkloos
heidsuitkering met toepassing van 
art. 120 K.B. 20 dec. 1963 moet de 
werknemer onder meer ten minste de 
helft of twee derde van het aantal 
arbeidsdagen in aanmerking kunnen 
doen nemen dat in art. 118, eerste lid, 
van hetzelfde besluit is vastgesteld voor 
de leeftijdsgroep waartoe hij behoort. 

25 mei 1981 1108 

16. - Recht op werkloosheidsuitke
ring - Werknemer zonder loon - Loon 
-Begrip. 

Als loon, in de zin van art. 126, laatste 
lid, K.B. van 20 dec. 1963 Arbeidsvoorzie
ning en Werkloosheid, is aan te merken 
de vergoeding wegens onregelmatig ant
slag van een werknemer, lid van de 
ondernemingsraad of van het comite 
voor veiligheid en gezondheid. (Art. 21, 
§ 7, wet van 20 sept. 1948; art. 1bis, § 7, 

heidsbesluit.) 
22 juni 1981 1228 

18. - Recht op werkloosheidsuitke
ring - Abnormaal aanhouden of terug
keren van de werkloosheid - Konink
lijk besluit van 20 dec. 1963, art. 143 -
Ontzegging of beperking van de werk
Joosheidsuitkeringen. 

T.a.v. een werknemer wiens werkloos
heid op abnormale wijze aanhoudt of 
terugkeert, kan de directeur van het 
gewestelijk bureau de werkloosheidsuit
keringen enkel ontzeggen of beperken 
als die werknemer uitkeringen vraagt of 
geniet. 

29 juni 1981 1276 

19. - Recht op werkloosheidsuitkerin
gen - Passende dienstbetrekking -
Bedrijfsinkomen van een dienstbetrek
king - Dienstbetrekking waaraan geen 
dagelijkse prestaties met valle dagtaak 
zijn verbonden Criteria om een 
dienstbetrekking als passend te beschou
wen. 

Wanneer de rechter de beslissing dat 
een dienstbetrekking als passend moet 
worden beschouwd, laat steunen op de 
vaststelling dat aan de aangeboden 
dienstbetrekking geen dagelijkse presta
ties met voile dagtaak waren verbonden, 
maar dat de werknemer voor die 
dienstbetrekking gedurende twee arbeids
dagen per week een hoger bedrijfsinko
men ontving dan de dagelijkse werkloos
heidsuitkering, enerzijds, en dat die werk
nemer voor de rest van de week recht had 
op werkloosheidsuitkeringen, anderzijds, 
voldoet hij aan de regel van art 41, derde 
lid, Werkloosheidsbesluit 4 juni 1964, val
gens welke de vergelijking tussen het 
bedrijfsinkomen en de werkloosheidsuit
keringen wekelijks gebeurt, of maande
lijks als de werknemer per maand wordt 
bezoldigd. 

2\l juni 1981 1277 

WETTEN,DECRETEN,BESLUITEN 
wet van 10 juni 1952.) 

25 mei 1981 1109 
HOOFDSTUK I. - Begrippen, vereisten 

HOOFDSTUK II. - Uitlegging 
17.- Staking- Werkloosheidsuitke

ring - Voorwaarde. 
Het beheerscomite van de Rijksdienst 

voor Arbeidsvoorziening mag de toela
ting tot het toekennen van werkloos
heidsuitkering, aan werknemers wier 

HOOFDSTUK III. - Werking in de tijd 

HOOFDSTUK IV. - Wettigheid van 
decreten, besluiten en verordeningen 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 
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HOOFDSTUK I 
BEGRii>PEN, VEREISTEN 

1. - Koninklijk besluit waarbij aan 
een gemeente vergunning wordt ver
leend een aan de gemeente toebehorend 
onroerend goed uit de hand te verkopen 
- Handeling van administratieve voog
dij - Koninklijk besluit dat geen wet is 
in de zin a.m. van de artt. 608 en 
1080 Ger.W. 

3 oktober 1980 127 

2. - Bepalingen van het gemeentere
glement van de gemeente Elsene van 
4 dec. 1945 inzake de pensioenen van het 
gemeentepersoneel - Wet in de zin van 
art. 608 Ger. W. 

11 december 1980 

HOOFDSTUK II 
UITLEGGING 

HOOFDSTUK III 
WERKING IN DE .TIJD 

413 

3. - Toepassing in de tijd - Verja
ring - Strafzaken - Nieuwe wet waar
bij de verjaringstermijn van de strafvor
dering wordt verlengd - Dadelijk toe
passelijk op de strafvordering die nag 
niet is verjaard op de dag van de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet. 

Krach tens het beginsel dat een · 
nieuwe wet dadelijk toepasselijk is, moet 
de nieuwe wet die de verj aringstermijn 
van de strafvordering verlengt, worden 
toegepast op iedere strafvordering die is 
ontstaan v66r de dag waarop die wet in 
werking is getreden en op die dag nog 
niet is verjaard. 

gew. bij de wet van 7 juli 1978 betref
fende de onteigeningen ten algemenen 
nutte en de concessies voor de bouw van 
autosnelwegen volgens hetwelk de 
waarde der onteigende onroerende goe
deren wordt berekend zonder inachtne
ming van de waardevermeerdering of 
-vermindering die het gevolg is, hetzij 
van het aanleggen van autowegen,hetzij 
van werken die de onteigende heeft 
uitgevoerd na bet verstrijken van de 
termijn van een maand, bepaald in 
art. 8 wet van 12 juli 1956 - Toepasse
Jijk op de procedures die nag hangende 
zijn ten tijde van de inwerkingtreding 
van de wet van 7 juli 1978. 

15 mei 1981 1071 

HOOFDSTUK IV 
WETTIGHEID VAN DECRETEN, BESLUITEN 

EN VERORDENINGEN 

6. - Toepassing in de tijd - Pacht
Opzegging door de verpachter v66r de 
inwerkingtreding van de Pachtwet 
{4 nov. 1969}- Geldigheid en gevolgen 
van die opzegging, beoordeeld op grand 
van de wettelijke bepalingen die van 
kracht zijn op het ogenblik van de 
opzegging. 

20 november 1980 317 
7.- Werking in de tijd- Verjaring 

- Strafzaken - Nieuwe wet tot verlen
ging van de verjaringstermijn van de 
strafvordering - Onmiddellijke toepas
sing op de strafvorderingen die op de 
dag van inwerkingtreding nog niet zijn 
verjaard. 

10 december 1980 391 

8. - Gemeentereglement Verwij-
10 september 1980 30 zing naar de wet krachtens welke een 

gemeentereglement is genomen - Vorm 
niet vereist voor de wettigheid van het 4. - Wet tot wijziging of invoering 

van een regel inzake aansprakelijkheid 
- Wet die de vergoeding niet kan 
regelen van de schade waarvan de 
oorzaak dagtekent van v66r haar inwer
kingtreding -· Uitzondering. 

De wet die een regel inzake aanspra
kelijkheid wijzigt of een nieuwe aan
sprakelijkheid invoert, kan de vergoeding 
niet regelen van de schade waarvan de 
oorzaak dagtekent van v66r haar inwer
kingtreding, tenzij de wetgever heeft wil
len afwijken van het in art. 2 B.W. 
gestelde principe. 

20 maart 1981 812 

5. - Burgerlijke zaken - Toepassing 
in de tijd - Onteigening ten algemenen 
nutte- Art. 4, § 4, wet van 26 juli 1962, 

reglement. 
11 december 1980 413 
9. - Toezicht van de rechter op de 

wettigheid van de gemeentereglementen 
Gemeentereglement naar recht 

gegrond op een andere wettelijke bepa
Jing dan die welke is vermeld in de 
motivering van dat reglement - Beslis
sing van de rechter dat dat reglement 
conform de wet is - Beslissing naar 
recht verantwoord. 

11 december 1980 413 

10. - Bevoegdheid om de wedden van 
het wereldlijke kerkpersoneel bij veror
dening vast te stellen - Geen bevoegd
heid van de minister van Justitie. 
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Noch uit de bepalingen van het kei

zerlijk decreet van 30 dec. 1809 op de 
kerkfabrieken, noch uit andere wette
lijke of reglementaire bepalingen blijkt 
dat de minister van Justitie de regle
mentaire bevoegdheid bezit de wedden 
van het wereldlijke kerkpersoneel vast 
te stellen. 

2 maart 1981 733 

11. - Strijdigheid tussen een wet en 
een decreet - Strijdigheid vastgesteld 
door het Hot- Gevolg. 

Wanneer het Hof vaststelt dat een wet 
strijdig is met een decreet beslist het 
over het uit die strijdigheid ontstane 
prejudicieel geschil alvorens verder over 
de voorziening uitspraak te doen. 
(Wet 9 aug. 1980, art. 28, dat art. 45 van 
de wetten op de Raad van State, gecoiir
dineerd op 12 jan. 1973, wijzigt.) 

30 maart 1981 851 

12. - Strijdigheid tussen een wet en 
een decreet - Bepaling van het taalge
bruik in het bedrijfsleven - Wet uitge
vaardigd voor Brussel-Hoofdstad 
Decreet uitgevaardigd voor een eentalig 
Nederlands of Frans taalgebied - Voor
rang van het decreet. 

Wanneer, ten aanzien van het taalge
bruik in bedrijven, de regelen uitgevaar
digd door een wet voor Brussel-Hoofd
stad en die uitgevaardigd door een 
decreet voor een eentalig Nederlands of 
Frans taalgebied tegelijk toepasselijk 
zijn en tussen de wet en het decreet 
strijdigheid bestaat, hebben de regelen 
voor het eentalige gebied voorrang op 
die voor het tweetalige gebied Brussel
Hoofdstad. (Wetten op het gebruik van 
de talen in bestuurszaken, gecoiirdineerd 
op 18 juli 1966, artt. 52 en 59; decreet 
van de Cultuurraad voor de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap van 19 juli 1973, 
art. 10.) 

30 maart 1981 851 

13. - Dringende noodzaak waardoor 
de bevoegde minister ontslagen wordt 
van zijn verplichting tot voorlegging aan 
de afdeling Raad van State van het 
antwerp van koninklijk besluit van 
14 dec. 1959 waarbij regels worden 
gesteld op het aanplakken en reclame 
maken - Geen dringende noodzaak -
Be grip. 

Dat een ontwerp van koninklijk be
sluit van 14 dec. 1959 waarbij regels 
worden gesteld op het aanplakken en 
reclame maken niet « hoogdringend » is, 
valt niet a£ te leiden hieruit dat het 
volgens het verslag aan de Koning een 

versoepeling beoogde van vroeger vast
gestelde regels, daar zodanige versoepe
ling ook « hoogdringend , kon zijn 
wegens omstandigheden waarmee de 
rechter niet bekend is. 

5 mei 1981 999 

14. - Wegverkeersreglement 16 maart 
1968, art. 1 Veiligheidsgordel -
Koninklijk besluit van 1 dec. 1975, art. 
35.1 - Wettig voorschrift. 

W ettig is het voorschrift van 
art. 35.1 Wegverkeersregl. 1 dec. 1975 dat 
het dragen van een veiligheidsgordel 
oplegt aan de bestuurder en de passagier 
van de aan het portier grenzende voor
zitplaats. 

6 mei 1981 1019 

15. - Rust- en overlevingspensioen 
werknemers KB. 21 dec. 1967, 
art. 32ter, derde lid- Rechtsgrond. 

Art. 32ter, derde lid, K.B. 21 dec. 
1967 tot vaststelling van het algemeen 
reglement betreffende het rust- en over
levingspensioen voor werknemers, inge
voegd bij K.B. 5 april 1976, vindt zijn 
rechtsgrond in artikel 7bis, tweede lid, 
2°, K.B. nr. 50 van 24 okt. 1967, inge
voegd bij de wet van 27 feb. 1976. 

1 juni 1981 1132 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

16. - Rechtsnorm in een internatio
naal verdrag - Conflict tussen een 
norm van internationaal recht en een 
norm van nationaal recht- Gevolgen. 

In geval van conflict tussen een bepa
ling van een koninklijk besluit en een 
internationale verdragsregel, die recht
streekse gevolgen heeft in de interne 
rechtsorde, heeft die regel voorrang. 

6 april 1981 878 

WISSELBRIEF 
1. - Ava]- Recht van de avalgever 

wanneer hij niet in zijn voordeel in de 
rechten,hypotheken en voorrechten van 
de schuldeiser kan treden door diens 
toedoen Burgerlijk Wetboek, 
art. 2037 - Bepaling niet toepasselijk op 
de avalgever. 

De bepalingen van het B.W. met 
betrekking tot de borgtocht, inzonde
rheid art. 2037, zijn niet toepasselijk op 
de avalgever van een wisselbrief, omdat 
de avalgever geen borg is, maar een 
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onafhankelijke schuldenaar, wiens rech
ten en verplichtingen door het wissel
recht worden bepaald. 

3 april 1981 874 

2. - Cambiaire vordering - Grand
slag van die vordering. 

De cambiaire vordering heeft een 
eigen grondslag, namelijk de wisselver
bintenis, en stoelt als dusdanig niet op 
de onderliggende verbintenis. 

24 april 1981 966 

3. - Cambiaire vordering - Onmid
dellijk verbonden wisselpartijen - De 
verweermiddelen uit hun onderlinge 
verhoudingen afgeleid, kunnen worden 
tegengeworpen. 

Hoewel de cambiaire vordering een 
eigen grondslag heeft en als dusdanig 
niet op de onderliggende verbintenis 
stoelt, blijven in die vordering tussetl. de 
onmiddellijk verbonden wisselpartijen 
de verweermiddelen uit hun onderlig
gende verhoudingen tegenwerpelijk. 

24 april 1981 966 

4.- Cambiaire vordering- Verweer
der op de cambiaire vordering die gener
Jei geschil over de onderliggende over
eenkomst heeft aanhangig gemaakt -
Gevolgen ten aanzien van een Jatere 
vordering tot ontbinding van die over
eenkomst. 

Hoewel in de cambiaire vordering 
tussen de onmiddellijk verbonden wis
selpartijen de verweermiddelen uit hun 
onderliggende verhoudingen tegenwer
pelijk blijven, impliceert de enkele om
standigheid, dat de verweerder in de 
cambiaire vordering die verweermidde
len niet heeft opgeworpen in het geding 
over de wisselschuld, niet dat hij afstand 
heeft gedaan van het recht om, in een 
ander geding, de ontbinding van de 
onderliggende overeenkomst te vorde-
ren. 

24 april 1981 966 

WRAKING 
Strafzaken - Hoger beroep tegen een 

beschikking van de raadkamer tot hand
having van de voorlopige hechtenis, 
aanhangig bij de kamer van inbeschuldi
gingstelling - Kamer van inbeschuldi
gingstelling verplicht over het hager 
beroep uitspraak te doen binnen vijftien 
dagen na de veklaring van hager beroep 
- Neerlegging ter griffie van het hot 
van beroep van een akte van wraking op 
dusdanige datum dat de termijn van de 
artt. 836 e.v. Ger.W. niet meer kan 

worden in acht genomen - Beslissing 
over de voorlopige hechtenis gegeven 
voor de uitspraak over de wraking -
Wettigheid. 

26 november 1980 333 

z 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Arbeidsongeschikt
heid 

HOOFDSTUK III. - Ziektekosten 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1.- ZeUstandigen - Administratieve 
sancties - Verjaring - Aanvang. 

De bij art. 12 K.B. 10 jan. 
1969 bepaalde verjaringstermijn van 
twee jaar, tijdens welke een administra
tieve sanctie mag worden ui tgesproken 
in P.et bij art. 67, 2o, b, Arbeidsonge
schiktheidsbesluit Zelfstandigen van 
20 juli 1971 bepaalde geval, begint pas te 
!open vanaf de dag waarop de gerech
tigde, die nagelaten heeft zulks te doen 
binnen de voorgeschreven tijd, zijn ver
zekeringsinstelling kennis heeft gegeven 
van het element dat het in 
art. 63 bedoelde inlichtingsblad wijzigt 
en een weerslag heeft op het recht op 
uitkering. 

1 december 1980 366 

HOOFDSTUK II 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

HOOFDSTUK III 
ZIEKTEKOSTEN 

2. - Loontrekkende Italiaanse werk
nemers die in Belgie werken en die 
toestemming hebben gekregen om in het 
buitenland te verblijven tijdens een 
ziekte - Kennisgeving van de buiten
landse beslissing over de hervatting van 
het werk. 

De Italiaanse werknemers die in Bel
gie werken, maar die toestemming heb
ben gekregen om tijdelijk gedurende een 
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ziekte in Italie te verblijven, zijn onder
worpen aan de bepalingen van de Over
eenkomst van 30 april 1948 betreffende 
de sociale verzekering tussen Belgie en 
Italie en aan de Administratieve Schik
king van 20 oktober 1950 betreffende 
de toepassingsmodaliteiten van de 
genoemde Overeenkomst; aangezien de 
artt. 8 tot 17 van die schikking geen 
enkele bepaling bevatten waaruit volgt 
dat de kennisgeving van de beslissing, 

waarbij bet ltaliaans Nationaal Instituut 
voor Ziekteverzekering een ltaliaanse 
werknemer gelast het werk te hervatten, 
de nodige inlichtingen moet bevatten om 
beroep in te stellen tegen die beslissing, 
zijn de bepalingen van art. 75, tweede 
lid, K.B. van 4 nov. 1963 (tot uitvoering 
van de Z.I.V.-wet), welke dergelijke 
inlichtingen voorschrijven, niet van toe
passing op die werknemers. 

6 april1981 878 



NOTEN EN CONCLUSIES 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

De noten en conclusies 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 Ia Cour de 
cassation » en in • Pasicrisie beige » (eerste dee! van 1970). 

AANHANGIG GEDING 

Burgerlijke zaken Begrip in 
artikel 565 van het Gerechtelijk Wet
hoek.' 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Begrip in internationaal verdragsrecht 
- Begrip in de Belgisch-Duitse overeen
komst van 30 juni 1958, goedgekeurd bij 
de ha;ndeling van de wetgevende macht 
van 10 augustus 1960 - Draagwijdte van 
artikel 15. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull en 
P.as., 1972, 806. 

AANMATIGING VAN AMBTEN, TITELS 
OF NAAM 

Titel van advocaat - Strafwetboek, 
art. 227 ter - Zedelijk bestanddeel van 
het misdrijf. 

Noot, A.T., Cass., 12 mei 1981, A.C., 
1980-81, nr. 516. 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST 

Uitvoerende macht - Verzuim een 
verordening uit te vaardigen - Schade 
ten gevolge van dit verzuim - Burger
lijk Wetboek, artt. 1382 en 1383 -
Verplichting dit te herstellen. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
23 april 1971, A.C., 1971, 786. 

Uitvoerende macht- Verzuim om een 
verordening uit te vaardigen - Geen 
termijn door een wetsbepaling voorge
schreven om een verordening uit te 
vaardigen - Schade ten gevolge van dit 
verzuim Burgerlijk Wetboek, 

artt. 1382 en 1383 - Verzuim dat kan 
leiden tot de verplichting de schade te 
vergoeden. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
23 april 1971, A.C., 1971, 786. 

Burgerlijk Wetboek, artt. 1382 en 
1383 - Fout - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
23 april 1971, A.C., 1971, 786. 

Schadeloosstelling - Schadeloosstel
ling in natura onmogelijk - Schadeloos
stelling door toekenning van een vergoe
ding- Wettigheid- Voorwaarden. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 10 sept. 1971, A.C., 
1972, 31. 

Aansprakelijkheid waarvan sprake in 
art. 1384, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek- Onrechtmatige daad van de 
minderjarige - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 28 okt. 1971, Bull. en 
Pas., 1972, 200. 

Aansprakelijkheid waarvan sprake in 
art. 1384, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek - Daad van een minderjarige 
zonder onderscheidingsvermogen 
Objectieve schuld - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 28 okt. 1971, Bull. en 
Pas., 1972, 200. 

Geen afwijking van de regels in
zake aansprakelijkheid, krachtens de ' 
artt. 1382, 1383 en 1384, eerste lid, voor 
het bestuur. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull en 
Pas., 1973, 237. 
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Landsverdediging. 
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Samenloop van de contractuele aan
sprakelijkheid en de aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAU:X, 
Cass., 7 dec. 1973, A.C, 1974, 395. 

Contractant die zich door een aange
stelde of door een beambte laat vervan
gen voor de uitvoering van een contrac
tuele verbintenis - Aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst van deze beambte 
t.a.v. de contractant- Voorwaarden. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAuL MAHAU:X, 
Cass., 7 dec. 1973, A.C, 1974, 395. 

Buurschapsstoornissen - Stoornissen 
aan een eigendom veroorzaakt door 
werken op een naburig erf - Aanspra
kelijkheid van de eigenaar van dit goed 
t.a.v. de gebruiker van deze naburige 
eigendom. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAU:X, 
Cass., 10 jan. 1974, Bull. en Pas., 
1974, 488. 

Schade veroorzaakt door respectieve 
fouten van verscheidene personen 
Allen verplicht de schade jegens de 
benadeelde volledig te vergoeden -
Begrip - Grondslag. 

Cone!. adv.-gen. DuMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C, 1974, 661. 

Schade - Gemeenschappelijke fout 
van verscheidene personen - Hoofde
lijke aansprakelijkheid Gemeen
schappelijke fout- Begrip. 

Cone!. adv.-gen. DUMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C, 1974, 661. 

Doden - Schade die de rechtverkrij
genden van de getroffene ondergaan ten 
gevolge van het verlies van diens inkom
sten - Vaststelling van die schade -
Geen samenvoeging mogelijk van de 
krachtens de Arbeidsongevallenwet uit
gekeerde vergoedingen en de volgens 
het gemeen recht voor dezelfde schade 
of deel van dezelfde schade toegekende 
vergoedingen. 

Noot, A.B., Cass., 6 sept. 1977, A.C, 
1978, 17. 

Schade aan een ander veroorzaakt 
door een persoon die zich in staat van 
krankzinnigheid bevindt of in staat van 
ernstige geestesstoornis of zwakzinnig
heid die hem voor de controle van zijn 
daden ongeschikt maakt - Burgerlijk 

Wetboek, art. 1386bis- Wettelijke bepa
ling op grond waarvan de rechter uitstel 
mag verlenen voor de betaling van de 
door hem vastgestelde vergoeding. 

Noot, F.D., Cass., 13 sept. 1977, A.C, 
1978, 45. 

Aansprakelijkheid voor een zaak die 
men onder bewaring heeft - Burgerlijk 
Wetboek, art. 1384, eerste lid - Gebrek 
van de zaak - Begrip. 

Cone!. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
19 jan. 1978, Bull. en Pas., 1978, 582. 

Begrafeniskosten betaald door de 
weduwe van het slachtoffer - Recht van . 
de weduwe op vergoeding van de eruit; 
voortvloeiende schade vanwege degene 
die voor het overlijden aansprakelijk is. 

Noot 3, A.C., Cass., 26 april 1978, A.C, 
1978, 988. 

Schade - Oorzakelijk verband tussen 
een fout en de schade - Uitgaven, 
kosten en prestaties die door conventio
nele of wettelijke verplichtingen zijn 
opgelegd - Schade die voortvloeit uit de 
werking van een openbare dienst -
Eventuele fout van een derde die tot die 
uitgaven, kosten of prestaties geleid 
heeft - Noch schade, noch oorzakelijk 
verband tussen schade en fout in de zin 
van art. 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek. 

Cone!. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
28 april 1978, A.C, 1978, 1004. 

Schade veroorzaakt door de respec
tieve fouten van verscheidene personen 
- Eigen en rechtstreekse (en niet zijde
lingse) schade van de echtgenoot van 
een van hen - Ieder van hen is t.a.v. de 
benadeelde gehouden tot volledige scha
devergoeding. 

Noot, E.L., Cass., 21 nov. 1979, A.C, 
1979-80, nr. 190 

Art. 1386bis Burgerlijk Wetboek -
Staat van krankzinnigheid, van ernstige 
geestesstoornis of zwakzinnigheid 
Begrip. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 april 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1055. 

Aansprakelijkheid van de openbare 
overheid - Onrechtmatige daad van de 
bestuursoverheid waardoor iemands 
subjectieve rechten worden miskend en 
waardoor hij schade lijdt - Bevoegd
heid van de rechter om het nadeel in 
natura te doen herstellen en aan die 
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overheid maatregelen op te leggen om 
een einde te maken aan de schadelijke 
onwettigheid. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 
26 juni 1980, BulL en Pas., 1980, 
1341. 

Recht van de benadeelde herstel in 
natura te vragen van de schade ten 
gevolge van een onrechtmatige daad -
Bevoegdheid van de rechter. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni 
1980, BulL en Pas., 1980, 1341. 

Aansprakelijkheid van de bewaarder 
van een zaak voor de door die zaak 
veroorzaakte schade - Burgerlijk Wet
hoek, art. 1384, eerste lid - Gebrek van 
de zaak - Onderscheid tussen de 
schade ten gevolge van een gebrek van 
de zaak en de schade ten gevolge van 
een fout, in de zin van de artt. 1382 en 
1383 B.W. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 7 nov. 
1980, A.C., 1980-81, nr. 151. 

Aansprakelijkheid voor de door een 
zaak veroorzaakte schade - Burgerlijk 
Wetboek, art. 1384, !'!erste lid- Bewaar
der van de zaak die het bewijs Ievert dat 
de schade niet is veroorzaakt door de 
zaak zelf, maar wei door toeval, over
macht of door de fout van een derde -
Bewaarder die aldus het op hem rustend 
vermoeden van schuld niet omkeert, 
maar aantoont dat er geen oorzakelijk 
verband bestaat tussen het gebrek van 
de zaak en de schade. 

Aansprakelijkheid van de overheid -
Fout, oorzaak van de schade - Fout 
door een ambtenaar gepleegd in de 
uitoefening van zijn ambt - Aansprake
lijkheid van de ambtenaar en van de 
overheid - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DuMaN, Cass., 
19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241. 

Onoverkomelijke dwaling - Begrip. 
Concl. proc.-gen. DuMaN, Cass., 

19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241. 

Buurschapstoornis - Verbreking van 
evenwicht tussen naburige erven -
Burgerlijk Wetboek, art. 544 - Werken, 
oorzaak van het verbreken van het 
evenwicht en van de schade, uitgevoerd 
in naburige eigendommen - Werken 
onontbeerlijk ook voor de bouw van een 
onroerend goed op eeu ander naburig 
erf - Verplichting voor de eigenaar van 
dat naburig erf een vergoeding te beta
len - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DuMaN, Cass., 
5 maart 1981, BulL en Pas., 1981, 728. 

ADOPTIE 

Wettiging door adoptie- Grootouders 
van de oorspronkelijke familie van het 
door adoptie gewettigd kind kunnen, in 
beginsel, bezoekrecht uitoefenen. 

Noot, F.D., Cass., 4 maart 1976, A.C., 
1976, 767. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 7 nov ADVOCAAT 
1980, A.C., 1980-81, nr. 154. 

Schade medeveroorzaakt door de 
• daad » van een gebrekkige zaak en 
door de fout van een derde of van het 
slachtoffer zelf - Aansprakelijkheid 
zowel van de bewaarder van de zaak en 
van die derde of eventueel van het 
slachtoffer. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
7 nov. 1980, A.C., 1980-81, nr. 154. 

Aansprakelijkheid van de overheid -
Fout - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241. 

Aansprakelijkheid van de overheid -
Fout, oorzaak van de schade - Fout 
door een ambtenaar gepleegd in de 
uitoefening van zijn ambt - Rechtsdwa
ling - Aansprakelijkheid - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241. 

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 waartegenhoger 
beroep kan worden ingesteld. 

Concl. eerste adv.-gen. PAuL MAHAUX, 
Cass., 25 okt. 1973, BulL en Pas., 
1974, 213. 

Voorwaarden waaronder de advocaat 
lasthebber van zijn client is. 

Noot W.G., Cass., 24 jan. 1974 A.C. 
1974, 576. ' ' 

Tucht - Uitvoering van en oordeel 
over tuchtvordering - Behoren in eerste 
aanleg aan de Orde van Advocaten. 

Concl. proc.-gen. DELANGE Cass. 
3 juni 1976, BulL en Pas., 1976, 1070. ' 

Tucht - Tuchtraad van beroep van de 
balies van het rechtsgebied van een hof 
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van beroep - Personen bevoegd om bij 
de tuchtraad van beroep een zaak aan
hangig te maken. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Tucht - Tuchtraad van beroep van de 
balies van het rechtsgebied van een hof 
van beroep - Tuchtvordering uitgeoe
fend door de procureur-generaal bij dit 
hof - Tussenkomst van de Orde van 
Advocaten uitgesloten voor de tuchtraad 
van beroep. · 

Cone!. proc . .,.gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Tucht - Bes\issing 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. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 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 procureur
generaal bij dit hof van beroep - Orde 
van Advocaten kan noeh verweerster 
noeh tussenkomende partij voor het Hof 
van Cassatie zijn. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE., Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Briefwisseling met een gedetineerde 
- Geen toezicht van de directeur van de 
gevangenis - . Op voorwaarde dat de 
briefwisseling betrekking heeft op de 
verdediging van de gedetineerde -
Gewettigde twijfel van de direeteur van 
de gevangenis - Geen aanwijzingen 
voor een strafreehtelijk misdrijf - Over
zending aan de stafhouder van de Orde 
van Advoeaten- Wettigheid. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
12 mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 929. 

Beroepsgeheim - Versehijning voor 
de tuehtraad van beroep - Openbaar
heid van de debatten gevraagd - Advo
eaat niet vrijgesteld van zijn verpliehting 
tot eerlijkheid en loyauteit waardoor hij 
de geheimen waarvan hij kennis draagt,
moet kenbaar maken - Door beroepsge
heim gedekte stukken niet uit de debat
ten geweerd. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 12 
mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 929. 

Tuehtraad van beroep van de balies -
Openbaarheid van de pleidooien, versla-

gen en vonnissen voorgeschreven bij art. 
757 van het Gerechtelijk Wetboek -
Wettelijke bepaling niet toepasselijk. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Tuchtraad van beroep van de balies -
Gerechtelijk Wetboek, art. 476- Debat
ten in openbare zitting als de verdaehte 
advocaat dit vraagt - Draagwijdte van 
deze wettelijke bepaling. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Raad van de Orde - Tuchtreehtelijke 
beslissing - Art. 468 van het Gereehte
lijk Wetboek- Draagwijdte. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Raad van de Orde - Beslissing alvo
rens recht te doen in tuchtzaken -
Beslissing waartegen boger beroep kan 
worden ingesteld. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Aanmatiging van de titel - Strafwet
boek, art. 227ter- Zedelijk bestanddeel 
van het misdrijf. 

Noot, A.T., Cass., 12 mei 1981, A.C., 
1980-81, nr. 516. 

ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CAS
SATIE 

Uitdrukkelijke afstand in burgerlijke 
zaken door een advocaat bij het Hof van 
Cassatie - Geen verplichting voor hem 
een bijzondere volmacbt te bebben. 

Noot, J.V., Cass., 5 feb. 1976, A.C., 1976, 
662. 

AFSTAMMING 

Levensonderboud - Wettig kind -
Vordering tot betaling van een bijdrage 
in bet onderboud en de opvoeding van 
bet kind, van de moeder tegen een 
andere man dan de wettige vader. 

Noot, A.T., Cass., 6 juni 1975, A.C., 
1975, 1066. 

AFSTAND 

Burgerlijke zaken - Uitdrukkelijke 
afstand door een advocaat bij het Hof 
van Cassatie - Geen verpliehting voor 
hem een bijzondere volmaebt te hebben. 

Noot, J.V., Cass., 5 feb. 1976, A.C., 1976, 
662. 



-235-

Vonnis waarbij echtscheiding wordt 
toegestaan - lloger beroep van de 
echtgenoot, verweerder - Afstand van 
het boger beroep - Afstand niet geldig. 

Noot, R.-A.D., Cass., 26 sept. 1980, A.C, 
1980-81, nr. 64. 

ARBEIDSONGEVAL 

Slachtoffer door zijn ondernemings
hoofd ter beschikking gesteld van een 
ander ondernemingshoofd - Ongeval 
veroorzaakt door een aangestelde van 
het tweede ondernemingshoofd - Aan
sprakelijkheid van dit laatste onderne
mingshoofd geregeld door het gemeen 
recht. 

Noot 3, L.F.D., Cass., 3 maart 1971, 
A.C, 1971, 636. 

Ongeval op de weg naar of van het 
werk- Voor het ongeval aansprakelijke 
lasthebbers of aangestelden van de 
werkgever, die de fout in de uitoefening 
van hun dienst hebben gepleegd -
Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 jan. 1975, A.C., 1975, 596. 

Blijvende arbeidsongeschiktheid 
Tijdelijke verergering - Recht van de 
getroffene - Respectieve verplichtingen 
van de verzekeraar en het Fonds voor 
Arbeidsongevallen. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
9 april 1975, A.C, 1975, 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, 
art. 14 - Overeenkomst tussen de bij 
het Noord-Atlantisch Verdrag aangeslo
ten Staten, betreffende de rechtspositie 
van hun krijgsmachten, op 19 juni 1951 
te Londen ondertekend en goedgekeurd 
bij de wet van 9 jan. 1953, art. VIII-5 -
Schade in Belgie veroorzaakt door een 
lid van een vreemde krijgsmacht van 
een van de contracterende partijen en 
opgelopen door een van de . personen 
waarvan sprake in art. 1 van de wet van 
3 juli 1967 - Belgische · Staat gehouden 
tot « regeling » van de vordering tot 
schadevergoeding Overeenkomstig 
art. 14, § 1, lid 3, van dezelfde wet van 
3 juli 1967 wordt geen afbreuk gedaan 
aan de vordering van de getroffene. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMaN, Cass., 
2 mei 1975, A.C, 1975, 963. 

Ongeval op de weg naar en van het 
werk - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
11 mei 1977, Bull en Pas., 1977, 918. 

Ongeval op de weg naar en van het 
werk - Onderbreking van het traject -
Belangrijke onderbreking die niet door 
overmacht verantwoord is. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
6 nov. 1978, A.C, 1978~79, 266. 

Ongeval - Begrip - Bewijs. 
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 

28 mei 1979, A.C, 1978-79, 1127. 

Schade veroorzaakt door de respec
tieve fouten van twee personen -
Schade voortspruitende uit een ongeval 
dat t.a.v. bet slachtoffer het kenmerk 
vertoont van een arbeidsongeval -
Omstandigheid zonder invloed op de 
verplichting tot volledige schadevergoe
ding, waartoe jegens de getroffene 
gehouden is hij die noch het bedrijfs
hoofd, noch de lasthebber of aangestelde 
van het bedrijfshoofd is. 

Noot, J.V., Cass., 16 april 1980, A.C, 
1979-80, nr. 524. 

Verbod tot samenvoeging van de vol
gens het gemene recht toegekende ver
goedingen en de forfaitaire vergoedingen 
- Arbeidsongevallenwet 10 april 1971, 
art. 46, § 2, tweede lid - Wijziging van 
die bepaling bij art. 4 wet van 7 juli 1978 
- Betekenis en draagwijdte. 

Noot, R.C., Cass., 4 maart 1981, A.C, 
1980-81, nr. 390. 

ARBEIDSOVEREENKOMST 

Bedienden - Lid van het vrij onder
wijs - Clausule van de overeenkomst 
volgens welke de overeenkomst van 
rechtswege en zonder vergoeding ver
broken wordt als dit lid zich, wegens 
huwelijk of hertrouwen, in een toestand 
bevindt welke onverenigbaar is met de 
wetten en de leer van het vrij onderwijs 
- Gecoi:irdineerde wetten betreffende 
het bediendencontract, art. 21bis- Nie
tigheid - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
8 dec. 1976, Bull. en Pas., 1977, 394. 

Bedienden - Lid van het vrij onder
wijs - Wet van 11 juli 1973 houdende 
wijziging van zekere bepalingen van de 
onderwijswetgeving zoals deze voort
vloeien uit de wet van 29 mei 1959 -
Gecoi:irdineerde wetten betreffende het 
bediendencontract - Na de inwerking
treding van deze wet van 11 juli 1973 
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zijn deze gecoordineerde wetten niet 
meer van toepassing op de « bedienden , 
die tewerkgesteld zijn o.m. in de door 
het Rijk gesubsidieerde inrichtingen van 
het vrij onderwijs die door << een statuut 
worden geregeld » - << Statuut >> -
Be grip. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
8 dec. 1976, Bull. en Pas., 1977, 394. 

Bedienden - Lid van het vrij onder
wijs - Clausule van de overeenkomst 
nopens het huwelijk of het hertrouwen 
van de leerkracht - Gecoiirdineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, art. 21bis - Nietigheid van de 
clausules volgens welke het huwelijk een 
einde maakt aan de overeenkomst -
Begrip - Draagwijdte. 

Cone!. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
12 jan. 1977, A.C., 1977, 530. 

Bedienden Huwelijk van de 
bediende - Dit feit kan op zichzelf niet 
wettelijk een « dringende reden >> zijn, in 
de zin van art. 18 van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, waarom de werkgever dadelijk, 
zonder opzegging of vergoeding, een 
einde mag maken aan 'de overeenkomst. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
12 jan. 1977, A.C., 1977, 530. 

Gezagsverhouding - Begrip. 
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 

16 jan. 1978, A.C., 1978, 577. 

ARBITRAGE 

Geschil waarvoor een scheidsrechter 
bevoegd is - Voorwaarde voor erken
ning van een buitenlandse scheidsrech
terlijke uitspraak. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 juni 1979, Bull en Pas., 1979, 1260. 

In Belgie niet erkende scheidsrechter
lijke uitspraak - Beslissing die in 
Belgie geen gezag van gewijsde heeft. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 juni 1979, Bull. en Pas., 1979, 
1260. 

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) 

Tuchtvordering - Procedure voor de 
raad van beroep - Wetboek van Straf
vordering, artt. 209 en 210 - Niet 
toepasselijk - Verslag niet bij de wet 
vereist. 

Noot, R.-A.D., Cass., 9 mei 1980, A.C., 
1979-80, nr. 575. 

AUTEURS RECHT 

Muziekwerk - Op platen of andere 
geluidsdragers opgenomen muziekwerk 
- Nationale wettelijke regeling inge
volge welke een maatschappij voor het 
beheer van auteursrechten gemachtigd 
is betaling van een vergoeding te vorde
ren bij de invoer van die platen of 
andere geluidsdragers in een Lid-Staat 
van de E.E.G., nadat zij in het vrije 
verkeer waren gebracht door de gerech
tigden tot het auteursrecht in een 
andere Lid-Staat en er aanleiding bad
den gegeven tot betaling van een royalty 
- Artt. 30 tot 34 en 36 E.E.G.-Verdrag
Niet-strijdigheid tussen die nationale 
wettelijke regeling en die bepalingen 
van het Verdrag - Begrip. 

Cone!. proc.-gen. . DuMON, Cass., 
9 april 1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN 

Bedrieglijk onvermogen - Bestandde
len van het misdrijf - Schuldenaar 
beroept zich op een rechterlijke beslis
sing van ontvangstmachtiging van 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. 

Concl. adv.-gen. A. COLARD, Cass., 
12 maart 1974, A.C., 1974, 761. 

BELASTING 

Gelijkheid van de Belgen voor de 
belasting - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1976, 347. 

Vergelding - Begrippen - Onder
scheid in de terminologie. 

Noot, E.K., Cass., 2 feb. 1977, A.C., 
1977, 625. 

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE 
WAARDE 

Verkoop van ingevoerde of hier te 
lande geproduceerde tabaksfabrikaten -
Wet 3 juli 1969, art. 58, § 1 - Verkoop 
aan de verbruikers tegen de op het 
fiscale bandje vermelde prijs - Fabri
kanten en importateurs die geen houder 
zijn van bijzondereof uitsluitende 
rechten >>, in de zin van art. 90 
E.E.G.-Verdrag. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 
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Verkoop van ingevoerde of hier te 

Iande geproduceerde tabaksfabrikaten -
Wet 3 juli 1969, art. 58, § 1 - Verkoop 
aan de verbruikers tegen de op het 
fiscale bandje vermelde prijs - Geen 
onverenigbaarheid met de bepalingen 
van de richtlijn nr. 72/464/E.E.G. 19 dec. 
1972 van de Raad van Ministers van de 
E.E.G. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 

BENELUX 

Voorrang van internationaalrechtelijke 
regels hoven de internrechtelijke regels 
- De rechter mag geen toepassing 
maken van internrechtelijke bepalingen 
die in strijd zijn met die regels -
Algemeen rechtsbeginsel waaruit die 
voorrang wordt afgeleid. 

Noot F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 473. 

BEROEPSGEHEIM 

Advocaat - Geen verplichting tot 
geheimhouding ten overstaan van de 
tuchtoverheden van de balie. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Advocaat - Afgifte door een derde 
aan een advocaat van een door zijn 
client uitgegeven cheque tijdens diens 
Ieven gei:nd door een onbekende -
Klacht van een erfgenaam van de over
leden client wegens bedrieglijke verdui
stering - Perken binnen welke de 
advocaat het beroepsgeheim mag aan
voeren. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 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. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Advocaat - Verschijning voor de 
tuchtraad van beroep - Openbaarheid 
van de debatten gevraagd - Advocaat 
niet vrijgesteld van zijn verplichting tot 
eerlijkheid en loyauteit waardoor hij de 
geheimen waarvan hij kennis draagt, 

moet kenbaar maken - Door beroepsge
heim gedekte stukken niet uit de debat
ten geweerd. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
12 mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 929. 

BERUSTING 

Burgerlijke zaken - Begrip. 
Noot, F.D., Cass., 7 dec. 1972, A.C., 

1973, 342. 

BESCHERMING VAN DE MAAT-
SCHAPPIJ 
De minister van Justitie kan beslissen 

dat een veroordeelde, die tijdens zijn 
hechtenis in een van de bij art. 21 van 
de wet bepaalde staten wordt bevonden, 
gei:nterneerd wordt - Staat van de 
veroordeelde niet voldoende verbeterd 
bij het verstrijken van de straftijd -
Handhaving van de internering. 

Noot, J.V., Cass., 13 dec. 1976, A.C., 
1977,417. 

Internering - Verdachte in vrijheid 
op het ogenblik van de beslissing tot 
internering - Onmiddellijke tenuitvoer
legging van de internering kan niet 
bevolen worden. 

Noot, AT., Cass., 31 mei 1977, A.C., 
1977, 1007. 

BETEKENING VAN EXPLOTEN 

Geadresseerde in het buitenland ge
vestigd - Geadresseerde die in Belgie 
een woonplaats heeft gekozen - Bete
kening aan de in Belgie gekozen woon
plaats - Voorwaarden. 

Noot, E.K., Cass., 10 dec. 1971, A.C., 
1972, 361. 

Betekening - Begrip. 
Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 

27 mei 1977, A. C., 1977, 996. 

Vermelding in het exploot van de 
naam, voornamen en hoedanigheid van 
de persoon aan wie het afschrift is ter 
hand gesteld - Vermelding op straffe 
"an nietigheid voorgeschreven. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
27 mei 1977, A.C., 1977, 996. 

Geen vermelding van de persoon aan 
wie het afschrift van het exploot is ter 
hand gesteld - Onregelmatigheid waar
door het exploot nietig is - Nietigheid 
die ambtshalve door de rechter moet 
worden uitgesproken. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
27 mei 1977, A. C., 1977, 996. 

·,_-:-. 
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Gerechtelijk Wetboek, art. 40 ~ Bete

kening in het buitenland aan eeh partij 
niettegenstaande deze in Belgie keuze 
van woonplaats heeft gedaan - Nietig
heid. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 juni 1979, Bull. en Pas:, 1979, 
1260. 

BETICHTING VAN VALSHEID 

Strafzaken - Begrip. 
Noot, R.-A.D., Cass., 8 feb. 1971;1, A.C., 

1978, 680. 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 

Sociale zaken - Volstrekte bevoegd
heid - Arbeidsgerechten - Art. 583 van 
het Gerechtelijk Wetboek - Draag
wijdte. 

Noot, H.L., Cass., 19 dec. 1973, A.C., 
1974, 453. 

zaken Territoriale Burgerlijke 
bevoegdheid 
Rechtbank van 
plaats waar de 
Be grip. 

Faillietver klaring 
koophandel van de 

gefailleerde woont 

Noot, R.D., Cass., 30 sept. 
1977, 130. 

1976, A.C., 

Geschil inzake bevoegdheid van de 
raadkamer - Begrip. 

Noot, E.K., Cass., 30 nov. 1976, A.C., 
1977, 371. 

Sociale zaken - Volstrekte bevoegd
heid - Ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring - Arbeidsongeschiktheidsuitkering 
- Niet tijdige aangifte van de arbeids
ongeschiktheid - Verval van het recht 
op uitkering voor de periode die de 
aangifte voorafgaat - Ontheffing van 
het verval in behartigenswaardige geval
len- Weigering door de verzekeringsin
stelling ontheffing te verlenen 
Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
17 mei 1978, A.C., 1978, 1081. 

Volstrekte bevoegdheid Sociale 
zaken - Arbeidsgerechten - Gerechte
!ijk Wetboek, art. 579, 1" - Vorderingen 
betreffende arbeidsongevallenvergoedin
gen - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 816. 

Volstrekte bevoegdheid Sociale 
zaken - Arbeidsongevallen - Bijko
mende verzekering. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 816. 

Arbeidsrechtbank - Werkstaking -
Werkloosheid - Werkloosheidsuitkering 
- Beslissing van het beheerscomite van 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
en van de directeur van een gewestelijk 
bureau van die Rijksdienst - Betwisting 
- Bevoegdheid van de arbeidsrecht
bank. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., ver
enigde kamers, 29 jan. 1981, BiJll. en 
Pas., 1981, 566. 

Volstrekte bevoegdheid - Burgerlijke 
zaken - Betwisting die tot de bevoegd
heid van de vrederechter behoort -
Verwijzing van de zaak door de arron
dissementsrechtbank naar de rechtbank 
van eerste aanleg - Cassatieberoep van 
de procureur-generaal bij het hof van 
beroep - Verwerping van het cassatie
beroep of vernietiging en verwijzing 
naar de vrederechter, naar gelang de 
zaak, oorspronkelijk, regelmatig aanhan
gig was gemaakt bij de rechtbank van 
eerste aanleg dan we! bij de vrederech
ter. 

Noot, E.L., Cass., 27 maart 1981; A.C., 
1980-81, nr. 433. 

BEWIJS 
Burgerlijke zaken - Bewijsvoering -

Verplichting voor elke gedingvo('!rende 
partij de bewijsgrondeh waarover zij 
beschikt, voor te leggen - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 871. 

Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C., 
1971, 263. 

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering -
Over!egging van stukken waarin het 
bewijs van een ter zake dienend feit 
schuilt - Verplichting voor elke partij 
en voor derden - Gerechtelijk Wetboek, 
artt. 877 tot 882. 

Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C., 
1971, 263. 

Burger!ijke zaken - Bewijslast -
Artt. 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 
870 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C., 
1971, 263. 

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering -
Bevoegdheid van de rechter - Gerech
telijk Wetboek, artt. 871, 877 tot 882. 

Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C., 
1971, 263. 
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Eed - Burgerlijke zaken - Deskun
digeneed - Draagwijdte van de woorden 
« ik zweer ,, - Aanroeping van de 
godheid. 

Noot 2, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Eed - Burgerlijke zaken - Deskun
digeneed - Kenmerken en vorm van 
deze eed onder de gelding van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Eed - Burgerlijke zaken - Getui
geneed - Kenmerken en vorm van deze 
eed onder de gelding van het Gerechte
lijk Wetboek. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Eed - Strafzaken - Deskundigeneed 
- Kenmerken en vorm van deze eed. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Overmacht - Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Directe belastingen - Bewijslast -
Belastingplichtigheid der niet-ver
blijfhouders - Deze belasting wordt niet 
geheven van de bezoldiging wegens een 
door de genieters uitgeoefende activiteit 
- Uitzondering op de regel van die 
belastingplichtigheid - De bewijslast 
rust op de niet-verblijfhoudende be
lastingplichtige. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
5 maart 1979, Bull. en Pas., 1979, 790. 

BORGTOCHT 

Borgstelling door verschillende perso
nen - Betaling van de schuld door een 
van de borgen - Verhaal van die borg 
op de andere borgen - Splitsing van het 
verhaal, zelfs in geval van hoofdelijke 
borgtocht. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
21 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 754. 

Hoofdelijke borgstelling - Borgstel
ling door verschillende personen -
Betaling van de schuld door een van de 
borgen - Borg die bij overeenkomst in 
de rechten van de schuldeiser treedt -
Verhaal van die borg op de andere 
borgen - Splitsing van het verhaal. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
21 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 754. 

BRIEVEN 

Briefgeheim - Briefwisseling met een 
gedetineerde - Toezicht van de direc
teur van de gevangenis - Een uitzonde
ring wordt gemaakt voor de briefwisse
ling tussen een advocaat en een gedeti
neerde betrekkelijk diens verdediging -
Gewettigde twijfel van de directeur van 
de gevangenis - Geen aanwijzingen 
voor een strafrechtelijk misdrijf - Over
zending aan de stafhouder van de Orde 
van Advocaten - Wettigheid. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
12 mei 1977, Bull. en Pas, 1977, 929. 

BURGERLIJK PENSIOEN 

Gemeentepensioen Wet van 
25 april 1933 betreffende het pensioen 
van het gemeentepersoneel - Wet van 
subsidiaire aard. 

Concl. adv.-gen. DUCHATELET, Cass., 
16 nov. 1978, Bull. en Pas., 1979, 324. 

Gemeentepensioen - Toepassing door 
de gemeente van een gunstiger pen
sioenregeling dan de wettelijke - Pere
kwatie van de wettelijke pensioenen -
De gemeente kan een minder gunstige 
perekwatie van pensioenen aannemen -
Grenzen. 

Concl. adv.-gen. DUCHATELET, Cass., 
16 nov. 1978, Bull. en Pas., 1979, 324. 

BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE 
RECHTEN 

Politieke rechten Begrip 
« Publieke , rechten, geen passende 
benaming. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. en 
Pas., 1971, 144. 

Tuchtrechtelijke vervolgingen en 
tuchtsancties - Vervolgingen en sane
ties zijn in de regel geen betwistingen 
over een burgerlijk recht. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Be grip. 
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 

25 juni 1974, A.C., 1974, 1196. 

Betwistingen inzake rechten en ver
plichtingen van burgerlijke aard 
Betekenis van deze uitdrukking in art. 6, 
§ 1, van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
8 april 1976, Bull. en Pas., 1976., 871. 
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BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

Vordering van de burgerlijke partij 
aanhangig bij de rechter die van de 
strafvordering kennis heeft genomen -
Vrijspraak - Rechter die zich ortbe
voegd verklaart om kennis te nemen van 
de burgerlijke rechtsvordering - Draag
wijdte van deze beslissing. 

Noot, E.K., Cass., 25 mei 1973, A.C., 
1973, 936. 

Vordering tot vergoeding van de 
schade - Schade ten gevolge van een 
misdrijf- Verjaring - Termijn gesteld 
bij de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering - Toepassing 
van die termijnen ook al is de vordering 
gegrond op contractuele verbintenissen. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 31 jan. 
1980, Bull en Pas., 1980, 622. 

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 voor
ziening tegen een dergelijke beslissing 
aanhangig is, om niet aileen te onder
zoeken of het arrest van de Raad van 
State wettelijk verantwoord is, maar ook 
of het regelmatig met redenen is 
omkleed. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C., 
1971, 518. 

Bevoegdheid - Verenigde kamers -
Burgerlijke zaken- Voorwaarden. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull 
en Pas., 1973, 629. 

Omvang - Strafzaken - Beslissing 
tot onbevoegdverklaring op de strafvor
dering en op de burgerlijke rechtsvorde
ring - Voorziening in cassatie van het 
openbaar ministerie - Omvang van de 
cassatie. 

Noot, P.M., Cass., 29 mei 1973, A.C., 
1973, 945. 

Rechtspleging in strafzaken - Ter
mijn waarbinnen het cassatieberoep 
moet worden ingesteld - Gevolg van 
overmacht. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Rechtspleging in burgerlijke zaken -
Termijn waarbinnen het cassatieberoep 
moet worden ingesteld - Gevolg van 
overmacht. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Bevoegdheid - Strafzaken - Wanbe
drijf ten laste gelegd van een magistraat 
in het arbeidshof of van een magistraat 
van het parket bij een dergelijk hof -
Hof van Cassatie dat door de minister 
van Justitie van de zaak kennis heeft 
gekregen Indien daartoe grand 
bestaat, verwijst het Hof van Cassatie 
hetzij naar een onderzoeksmagistraat, 
hetzij naar een hof van beroep. 

Noot, F.D., Cass., 26 april 1976, A.C., 
1976, 959. 

Bevoegdheid - Verzoek om een bijko
mende onderzoeksmaatregel - Afwij
zing door de rechter omdat hij die 
maatregel niet nodig acht om tot zijn 
overtuiging te komen - Middel afgeleid 
uit de schending van de rechten van de 
verdediging - Toetsing door het Hof -
Be grip. 

Noot 2, F.D., Cass., 11 april 1978, A.C., 
1978, 919. 

Omvang - Burgerlijke zaken -
Be grip. 

Noot, F.D., Cass., 7 dec. 1978, A.C., 
1978-79, 404. 

Cassatieberoep in het belang van de 
wet - Arrest van het hof van beroep 
inzake echtscheiding door onderlinge 
toestemming - Cassatieberoep van de 
procureur-generaal in het Hof van Cas
satie in het belang van de wet -
Voorwaarde. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
14 dec. 1978, Bull. en Pas., 1978, 445. 

Omvang - Burgerlijke zaken - Cas
satie beperkt tot het deel van het arrest 
waarop het door het cassatiearrest aan
genomen middel betrekking heeft. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 

Omvang - Toepassing. 
Noot 2, E.K., Cass., 10 jan. 1979, A.C., 

1978-79, 520. 

Incidentele aangifte in een akte van 
wraking van leden van het Hof van 
Cassatie of van magistraten van het 
openbaar ministerie bij het Hof -
Bevoegdheid. 

Noot 2, E.L., Cass., 27 april 1979, A.C., 
1978-79, 1025. 
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Incidentele aangifte in een akte van 

wraking van !eden van bet Hof van 
Cassatie of van magistraten van bet 
openbaar ministerie bij bet Hof -
Rechtspleging. 

Noot 2, E.L., Cass., 27 april 1979, A.C., 
1978-79, 1025. 

Bevoegdheid - Bevoegdheidsconflict 
- Strijdigheid tussen een wet en een 
decreet - Strijdigbeid vastgesteld door 
bet Hof - Prejudicieel geschil. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
11 juni 1979, A.C., 1978-79, 1207. 

Taak van bet Hof - Burgerlijke 
zaken - Bevoegdbeid van bet Hof om 
de wettigheid van een niet aangevocbten 
bescbikkende gedeelte te onderzoeken. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
12 nov. 1979, A.C., 1979-80, nr. 168. 

Bevoegdheid - Ambtshalve opgewor
pen middel - Strafzaken - Arrest wijst 
de door een verdachte bij zijn invrij
beidstelling gestelde zekerheid aan de 
Staat toe - Middelen kunnen ambts
halve worden opgeworpen. 

Noot, R.-A.D., Cass., 5 feb. 1980, A.C., 
1979-80, nr. 346. 

Verenigde kamers - Strafzaken -
Bevoegdheid. 

Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

Bevoegdheid - Memorie van cassatie 
met lasterlijke, beledigende of eerro
vende beweringen - Weigering van bet 
Hof met die beweringen rekening te 
houden. 

Noot, J.V., Cass., 7 jan. 1981, A.C., 
1980-81, nr. 262. 

Omvang - Strafzaken - Vernietiging 
van een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling tot handhaving 
van de voorlopige hecbtenis - Gevolg 
wat betreft bet arrest van dezelfde dag 
tot verlenging van de inobservatiestel
ling. 

Noot, R.-A.D., Cass., 10 feb. 1981, A.C., 
1980-81, nr. 342. 

Bevoegdheid - Recht en feit -
Be grip. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
5 maart 1981, Bull. en Pas., 1981, 728. 

Omvang - Burgerlijke zaken - Ver
nietiging van aile handelingen, arresten 
en vonnissen die bet gevolg zijn van de 
vernietigde beslissing - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
10 april 1981, A.C., 1980-81, nr. 464. 

CASSATIEMIDDELEN 

Strafzaken - Middel ten betoge dat er 
een reden van wraking bestaat tegen 
een rechter die de bestreden beslissing 
beeft gewezen - Deelneming van de 
recbter aan de beslissing die een essen
tiele regel inzake rechtsbedelingschendt 
- Middel dat voor bet eerst voor bet: 
Hof kan worden voorgedragen. 

Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C., 
1976, 191. 

Tuchtzaken - Openbaarheid van de! 
debatten voor de tuchtraad van beroep' 
van de balie door de verdachte advocaat' 
gevraagd en door hem bekomen -· 
Middel hieruit afgeleid dat noch bet 
proces-verbaal van een van de terecht
zittingen noch enig gedingstuk uitdruk
kelijk vaststelt dat de debatten op die 
zitting openbaar waren - Voor de 
tuchtraad van beroep is niet aangevoerd 
dat die zitting niet in bet openi;Jaar 
plaatshad - Nieuw middel, niet ontvan
kelijk. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Strafzaken - Middel gegrond op de 
scbending van wettelijke bepalingen 
betreffende de samenstelling van de 
gerecbten - Zulk middel kan voor bet 
eerst voor bet Hof worden voorgedragen 
- Beperkingen van die regel. 

Noot, J.V., Cass., 17 mei 1978, A.C., 
1978, 1096. 

Burgerlijke zaken - Nieuw middel -
Be grip. 

Cone!. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
19 jan. 1978, Bull. en Pas., 1978, 576. 

Tuchtzaken Een enkele straf 
wegens verschillende tekortkomingen 
aan de beroepsplichten - Toepassing 
van de theorie van de « gerechtvaardigde 
straf ». 

Noten 6 en 7, F.D., Cass., 19 april 1979, 
A.C., 1978-79, 976. 

Burgerlijke zaken - Grief van dub
belzinnigheid - Ontvankelijkheid van 
bet middel afhankel~jk van twee voor
waarden : 1 • dat de bestreden beslissing 
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voor twee uitleggingen vatbaar is; 2" dat 
zij volgens een uitlegging wettig en 
volgens de andere onwettig is. 

Noot, E.L., Cass., 27 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 483. 

Burgerlijke zaken - Middel dat enkel 
opkomt tegen een reden van de bestre
den beslissing - Beslissing naar recht 
verantwoord door een andere reden 
waarvan het onderzoek noopt tot een 
vraag om uitlegging van een bepaling 
van gemeenschapsrecht - Het middel 
kan niet onontvankelijk worden ver
klaard wegens die reden, als bet Hof 
zich vooraf voor uitlegging tot het Hof 
van Justitie van de E.E.G. heeft gewend, 
overeenkomstig o.m. art. 177, laatste lid, 
E.E.G.-Verdrag. 

Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

Cassatieberoep tegen een arrest van 
de Raad van State - Arrest waarin 
wordt beslist dat de vordering al dan 
niet tot de bevoegdheid van de rechtscol
leges van de Rechterlijke Macht behoort 
- Gecoi:irdineerde wetten op de Raad 
van State, art. 33 - Mic!del afgeleid uit 
schending van art. 97 Gw. op grond dat 
het Hof aan de hand van het bestreden 
arrest zijn wettelijk toezicht niet kan 
uitoefenen - Ontvankelijk cassatiemid
del. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Cassatieberoep tegen een arrest van 
de Raad van State - Arrest waarin 
wordt beslist dat de vordering al dan 
niet tot de bevoegdheid van de rechtscol
leges van de Rechterlijke Macht behoort 
- Gecoi:irdineerde wetten op de Raad 
van State, art. 33 - Middel hieruit 
afgeleid dat het arrest van de Raad van 
State zich met miskenning van de 
bewijskracht van een akte o.m. zou 
hebben uitgesproken over een andere 
vordering dan die welke voor de raad 
was gebracht en dat de Raad van State 
zich derhalve onwettig bevoegd of niet 
bevoegd heeft verklaard - Ontvankelijk 
cassatiemiddel. 

Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

DERDENVERZET 

Voorwaarden voor de ontvankelijk
heid. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 544. 

Personen die derdenverzet mogen 
doen. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 544. 

DIENSTPLICHT 

Hoge Militieraad - Bevoegdheid -
Militieraad die een aanvraag om uitstel 
ontvankelijk maar niet gegrond ver
klaart - Beroep van de dienstplichtige 
- Bevoegdheid van de Hoge Militieraad 
om de aanvraag niet ontvankelijk te 
verklaren. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
30 april 1979, A.C., 1978-79, 1030. 

Duur van de dienstplicht en voorwaar
den om onder de wapenen te worden 
gehouden na het verstrijken van de 
normale diensttermijn. 

Cone!. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

Militaire dienst- Duur - Voorwaar
den om onder de wapens te worden 
gehouden. 

Concl. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

DWANGSOM 

Gerechtelijk Wetboek, art. 1385bis -
Bevoegdheid van de rechter om, op 
verzoek van een partij, de andere partij 
tot een dwangsom te veroordelen indien 
zij de hoofdveroordeling niet ten uitvoer 
legt - Dwangsom kan worden opgelegd 
aan een publiekrechtelijke persoon. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED 

Art. 302 van het Burgerlijk Wetboek, 
gewijzigd bij art. 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 en vastgesteld. 

Noot 5, F.D., Cass., 28 juni 1971, A.C., 
1971, 1120. 

Wederkerige rechtsvorderingen 
Aard van deze rechtsvorderingen. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 
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Rechtspleging - Verzoek - Begrip en 

draagwijdte - Dagvaarding - Begrip 
en gevolgen ten aanzien van de eis. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Grove belediging - Arrest dat beslist 
dat, buiten het geval van koppelarij, van 
heimelijke verstandhouding of van een 
bedrieglijke daad, elke tekortkoming in 
de getrouwheid een grove belediging 
oplevert - Onwettigheid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Grove belediging - Beledigend karak
ter dat niet uitsluitend voortvloeit uit de 
intrinsieke tekortkoming in de uit het 
huwelijk voortspruitende verplichtingen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Grove belediging - Beledigende hou
ding van een echtgenoot - Houding die 
een verzachting van de fouten van de 
andere echtgenoot kan uitmaken, welke 
het karakter van grove belediging eraan 
ontneemt. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Echtscheiding - Echtscheiding door 
onderlinge toestemming - Echtschei
ding tussen echtgenoten van verschil
lende vreemde nationaliteit - Toe te 
passen wet. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
14 dec. 1978, A.C., 1978-79, 445. 

Echtscheiding- Wederzijdse eisen tot 
echtscheiding - Beslissing op een van 
de eisen reeds overgeschreven in de 
registers van de burgerlijke stand - Eis 
blijft hangende na de overschrijving van 
de echtscheiding - Voorlopige maatre
gelen hetreffende het onderhoud van de 
kinderen gevraagd na de overschrijving 
- Bevoegdheid. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
3 mei 1979, Bull. en Pas., 1979, 1035. 

Echtscheiding op grand van een feite
lijke scheiding van meer dan tien jaar -
Toepassing van de artt. 299, 300 en 301 
B.W. - Fouten en tekortkomingen van 
de andere echtgenoot - Burgerlijk Wet-

Echtscheiding op grond van een feite
lijke scheiding van meer dan tien jaar
Toepassing van de artt. 299, 300 en 301 
B.W. - Fouten en tekortkomingen van 
de andere echtgenoot- Burgerlijk Wet
hoek, art. 306 - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
4 jan. 1980, A.C., 1979-80, nr. 267. 

Vonnis waarhij echtscheiding wordt 
toegestaan - Hoger heroep van de 
echtgenoot, verweerder - Afstand van 
het hoger heroep - Afstand niet geldig. 

Noot, R.-A.D., Cass., 26 sept. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 64. 

EED 

Burgerlijke zaken - Deskundigeneed 
- Draagwijdte van de woorden « ik 
zweer , - Aanroeping van de godheid. 

Noot 2, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Strafzaken Deskundigeneed 
Kenmerken en vorm van deze eed. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Burgerlijke zaken - Getuigeneed -
Kenmerken en vorm van deze eed onder 
de gelding van het Gerechtelijk Wet
hoek. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Burgerlijke zaken - Deskundigeneed 
- Kenmerken en vorm van deze eed 
onder de gelding van het Gerechtelijk 
Wethoek. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

EIGENDOM 

Misbruik van het recht van eigendom 
- Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 10 sept. 1971, A.C., 
1972, 31. 

EIGENLIJKE RECHTSPRAAK 

Tuchtgerecht - Tuchtraad van heroep 
van de halies - Tuchtgerecht - Onder
zoek van de zaak en uitspraak van de 
beslissing in openhare zitting - Toepas
singsvoorwaarden van deze verplichting. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

ENERGIE 

hoek, art. 306 - Begrip. Wet van 10 maart 1925 op de elektrici-
Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., teitsvoorziening, art. 13, derde lid -

4 jan. 1980, A.C., 1979-80, nr. 267. Staat, provincie of gemeente die op hun 
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respectief domein de schikkingen of het 
plan ener elektriciteitsinrichting, als
mede de werken daarmede in verband, 
doen wijzigen - Wijzigingen die nood
zakelijk zijn in het belang van de wegen 
- Kosten van de werken vallen ten 
laste van de onderneming die de gelei
ding heeft aangelegd. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
20 april1978, Bull. en Pas., 1978, 937. 

ERFDIENSTBAARHEID 

Erfdienstbaarheid van overgang -
Door 's mensen toedoen gevestigde niet 
voortdurende erfdienstbaarheid - Wijze 
van verkrijging- Hij die een recht van 
overgang heeft, kan door verjaring geen 
ruimer recht bekomen ·dan datgene dat 
verleend is door de titel van vestiging 
van de erfdienstbaarheid. 

Noten 2, 3 en 4, R.-A.D., Cass., 
18 nov. 1977, A.C, 1978, 320. 

Uitzicht op het naburig erf - Burger
lijk Wetboek, artt. 675 tot 680 - Een 
erfdienstbaarheid van uitzicht of van 
bouwverbod op het naburige erf wordt 
in de regel niet verkregen door dertigja
rig bezit- Begrip. 

Cone!. proc.-gen. DuMa~~ Cass., 10 april 
1981, A.C, 1980-81, nJ 466. 

ERFENISSEN · 

Kleine nalatenschappen - Onroe
rende goederen begrepen in de nalaten
schap - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 24 juni 
1981, A.C, 1980-81, nr. 621. 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

Europese Economische Gemeenschap 
- Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap 
Geschil omtrent de uitlegging van dit 
verdrag - Geschil opgeworpen in een 
voor het Hof van Cassatie hangende 
zaak - Hof van Cassatie ertoe gehouden 
dit geschil aanhangig te maken bij het 
Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen om uitlegging ervan te 
bekomen - Uitleggend arrest van het 
Hof van Justitie - Gezag van dit arrest. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 dec. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 392. 

Europese Economische Gemeenschap 
- Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, 
art. 177 - Geschil omtrent de uitlegging 
van dit verdrag - Geschil opgeworpen 

in een voor het Hof van Cassatie han
gende zaak - Voorwaarde waaronder 
het Hof van Cassatie niet ertoe gehou
den is het geschil aanhangig te maken 
bij het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen, om bij wijze van pre
judiciiHe vraag een uitlegging te beko
men. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 dec. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 392. 

Europese Economische Gemeenschap 
- Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, art. 85, 
§ 2 - Datum vanaf welke deze bepaling 
uitwerking heeft. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 dec. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 392. 

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap 
Art. 85- Reglement nr. 17 van de Raad 
van de Europese Economische Gemeen
schap - Beperking van de mededinging 
waardoor de handel tussen Lid-Staten 
ongunstig kan worden bei:nvloed - Con
cessie inzake alleenverkoop. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 11 maart 1971, Bull. 
en Pas., 1971, 631. 

Hof van Justitie - Gezag van de 
arresten van het Hof van Justitie, waar
bij beslist wordt over het beroep van de 
Commissie om te doen vaststellen dat 
een Lid-Staat zijn verplichtingen niet is 
nagekomen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Norm van het gemeenschapsrecht in 
strijd met een norm van het interne 
recht- Voorrang van de eerste. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap 
Bepaling rechtstreeks van toepassing -
Be grip. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Aard en kenmerken van de nieuwe 
rechtsorde ingesteld bij de verdragen tot 
oprichting van de Europese Gemeen
schappen. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 
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Verdrag tot oprichting van de Euro

pese 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 rechts
vordering - Draagwijdte van het arrest. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Vennootschappen Vennootschap 
opgericht overeenkomstig de wetgeving 
van een Lid-Staat - Begrip. 

Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C., 
1973, 515. 

Conflict tussen een rechtstreeks toe
passelijke bepaling van gemeenschaps
recht en een norm van nationaal recht, 
o.m. een wet - Voorrang van een 
dergelijke bepaling niet afhankelijk van 
het bestaan van een interpretatieve wet. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
14 jan. 1976, A.C., 1976, 547. 

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap 
Mededinging - Art. 85, §§ 1 en 2, van 
dit verdrag - De bepalingen van 
gemeenschapsrecht vinden geen toepas
sing op de wetten, in de zin van artt. 
609 en 1080 van het Gerechtelijk Wet
hoek - Deze bepalingen kunnen even
tueel van toepassing zijn op overeen
komsten en besluiten tot vereniging 
tussen ondernemingen goedgekeurd 
door wetten die handelingen van hoge 
administratieve voogdij zijn. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
7 jan. 1977, A.C., 1976, 493. 

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, 
art. 189 - Richtlijnen - Richtlijnen 
waarin bepalingen kunnen voorkomen 
die rechtstreeks van toepassing zijn in 
de Lid-Staten. 

maakt, de ter zake toe te passen bepa
ling¢n van nationaal recht opgeven en 
desnoods de betekenis en draagwijdte 
ervan preciseren. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
7 jan. 1977, A.C., 1977, 493. 

Misbruik van een machtspositie op de 
gemeenschappelijke markt of op een 
wezenlijk deel daarvan E.E.G.
Verdrag, art. 86 - Nationaalrechtelijke 
bepaling, met name een wet, waardoor 
een dergelijk misbruik, volgens dat 
recht, algemeen, wettelijk zou gemaakt 
worden of waardoor zodanig misbruik 
enkel, in bepaalde gevallen, zou begun
stigd worden - Gevolg. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 

E.E.G.-Verdrag, artt. 30, 31 en 32 -
Maatregelen van gelijke werking als 
invoerbeperkingen - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 

Voorrang van internationaalrechtelijke 
regels boven de internrechtelijke regels 
- De rechter mag geen toepassing 
maken van internrechtelijke bepalingen 
die in strijd zijn met die regels -
Algemeen rechtsbeginsel waaruit die 
voorrang wordt afgeleid. 

Noot, F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 473. 

Europese Economische Gemeenschap 
- Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap 
Meqedinging- Art. 85 van dat Verdrag 
- Bepaling toepasselijk op de gecom
mercialiseerde overeenkomsten, beslui
ten van verenigingen en onderling afge
stemde gedragingen inzake auteursrecht. 

Concl. proc.-gen. DuMaN, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, 
7 jan. 1977, A.C., 1977, 493. 

Verdrag tot oprichting van de Euro

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, 
art. 177 - Vraag om uitlegging van 

Cass., 'pese Economische Gemeenschap, artt. 30 
tot 34 en 36 - Opheffing van de 
kwantitatieve beperkingen tussen de 
Lid-Staten van die Gemeenschap -
Bepalingen toepasselijk op het auteurs
recht van gecommercialiseerde letter
kundige werken of muziekwerken, o.a. 
wanneer zij op platen of andere geluids
dragers zijn opgenomen - Art. 36 niet 
toepasselijk op de bepalingen van een 
nationaal recht waardoor het grondge
bied van de verschillende Lid-Staten 
wordt afgesloten. 

. gemeenschapsrechtelijke bepalingen -
Nationaal gerecht dat uitspraak moet 
doen over de verenigbaarheid van bepa
lingen van nationaal recht met bepalin
gen van gemeenschapsrecht waaruit een 
uitleveringsprobleem is ontstaan - Dit 
nationaal gerecht moet in zijn beslissing, 
waarbij het overeenkomstig art. 177 de 
zaak bij het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen aanhangig 

Concl. proc.-gen. DUMaN, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 



-246-
Verdrag tot opriehting van de Euro

pese Eeonomisehe Gemeensehap, art. 30 
- Kwantitatieve invoerbeperkingen en 
aile maatregelen van gelijke werking 
zijn verboden - Beperkingen en maat
regelen o.m. in overeenkomsten geno
men door een Lid-Staat en niet door 
partieulieren - Begrip. 

Cone!. proe.-gen. DUMON, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

Verdrag tot opriehting van de Euro
pese Eeonomisehe Gemeensehap 
Artt. 30 tot 34 en 36 - Kwantitatieve 
invoerbeperkingen en aile maatregelen 
van gelijke werking zijn verboden -
Beperking van de uitzonderingen van 
art. 36 uit hoofde o.m. van de industritHe 
of eommercitHe beperkingen en inzake 
auteursreeht - Begrip. 

Cone!. proe.-gen. DuMON, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

Verdrag tot opriehting van de Euro
pese Eeonomisehe Gemeensehap, 
art. 177, derde lid- Vraag om uitlegging 
van bepalingen van dat Verdrag of van 
handelingen van een instelling van de 
Gemeensehap, gerezen ingevolge de 
redengeving van de bestreden beslissing 
- Burgerlijke zaken - Beantwoording 
van die vraag niet noodzakelijk opdat 
het Hof van Cassatie op de eassatiemid
delen zou kunnen antwoorden - Hof 
van Cassatie wettelijk niet bevoegd om 
uitspraak te doen over de grondslag van 
het aangevraagde prejudicieel arrest van 
het Hof van Justitie van de Gemeen
sehappen, omdat het zieh buiten de 
middelen zou uitspreken - Geen ver
pliehting voor het Hof van Cassatie zieh 
voor die vraag van uitlegging tot het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeen
schappen te wenden. 

Cone!. proe.-gen. DuMON, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

FAILLISSEI\1ENT, FAILLISSEMENTS-
AKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD 

Faillissement - Koopwaren aan de 
koper ge leverd nadat deze door een 
vonnis failliet werd verklaard - Terug
vordering - Ontbinding van de verkoop 
- Begrippen. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Wetboek van koophandel - Gefail
leerde - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Gereehtelijk akkoord - Koopwaren 
verzonden - Terugvordering mogelijk 
zolang « de overgave ervan niet is 
gesehied in de magazijnen van de 
bestemmeling Faillissement -
Wetboek van Koophandel (wet van 
18 april 1851), art. 568 - Koopwaren 
verzonden aan een koopman die een 
verzoeksehrift tot het bekomen van een 
gereehtelijk akkoord heeft ingediend -
Wettelijke bepaling buiten toepassing. 

Cone!. adv.-gen. DuMaN, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Gereehtelijk akkoord Verzoek-
sehrift tot het bekomen van een gereeh
telijk akkoord - Samenloop tussen aile 
niet bevoorreehte sehuldeisers van de 
sehuldenaar die het akkoord aanvraagt 
- Begrip. 

Cone!. adv.-gen. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Zekerheidstellingen gedurende de ter
mijn van staking van betaling - Zeker
heidstellingen voor vroeger aangegane 
sehulden - Nietige zekerheden. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C., 
1973, 911. 

Voorwaarden waaronder de zeker
heidstellingen tot dekking van een 
debetsaldo van een rekening-eourant 
van een gefailleerde sehuldenaar niet 
nietig zijn t.a.v. de termijn van staking 
van betaling. 

Concl. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C., 
1973, 911. 

Faillietverklaring - Bevoegdheid van 
de rechtbank van koophandel van de 
plaats waar de gefailleerde woont -
Be grip. 

Noot, R.D., Cass., 30 sept. 1976, A.C., 
1977, 131. 

Gerechtelijk akkoord - Geen uit
werking met betrekking tot soeiale 
zekerheidsbijdragen, bijdrageopslag en 
nalatigheidsintrest. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
17 mei 1978, A.C., 1978, 1092. 

Hoger beroep - Vonnis waarin uit
spraak wordt gedaan over een betwisting 
betrekkelijk qe opname van een sehuld
vordering in het passief van een faillis- · 
sement Betwisting hoofzakelijk 
gegrond op een oorzaak buiten de staat 
van faillissement en aeeessoir gegrond 
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op de staat van faillissement - Gewone 
appeltermijn. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1978, 
1090. 

Betaling van vervallen schulden door 
de gefailleerde na het ophouden van zijn 
betalingen en v66r het vonnis van zijn 
faillietverklaring Niet-tegenstel
baarheid aan de boedel - Art. 446 van 
het W etboek van koophandel - Betalin
gen van derden bekomen ten gevolge 
van een uitvoerend beslag onder derden 
- Zij zijn betalingen van de schulde-
naar. 

Gemeentebelasting op de niet ge
bouwde percelen begrepen in een niet 
vervallen verkaveling - Ontheffing ten 
gunste van nationale en plaatselijke 
maatschappijen voor volkswoningbouw 
- Heeft enkel betrekking op de bouw
maatschappijen tot nut van het alge
meen. 

Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1970, 347. 

Aanslagbiljet - Vorm. 
Noot 1, E.K., Cass., 24 okt. 1975, A.C., 

1976, 254. 

Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., GEMEENTEVERORDENING 
25 mei 1978, Bull. en Pas., 1978, 1090. 

Vermenging van de vermogens ·van 
een in staat van faillissement verklaarde 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid en van een zaakvoer
der van die vennootschap Die 
omstandigheid is niet voldoende om 
daaruit wettig af te leiden dat het 
faillissement van de vennootschap moet 
worden uitgebreid tot die zaakvoerder, 
d.w.z. dat die zaakvoerder ook in staat 
van faillissement moet worden ver
klaard. 

Noot, F.D., Cass., 1 juni 1979, A.C., 
1978-79, 1153. 

Vordering namens de schuldeisers 
door de curator ingesteld - Fout door 
een der schuldeisers begaan waardoor 
hij naar verhouding van zijn schuldvor
dering niet dezelfde rechten heeft als de 
andere schuldeisers - Ontvankelijke 
vordering. 

Cone!. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 
12 feb. 1981, Bull. en Pas., 1981, 639. 

GEMEENTE 

Gemeentelijke roden - Begrip. 
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 954. 

Gemeentegoederen - Begrip. 
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 954. 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN 

Gemeentebelasting op de niet-ge
bouwde percelen begrepen in een niet 
vervallen verkaveling - Belasting niet 
van dezelfde aard als het patent. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1970, 347. 

Wet van 24 okt. 1902 op het spel -
Bevoegdheid der gemeenteoverheid om 
aanvullende politieverordeningen uit te 
vaardigen. 

Cone!. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

Verordening waarbij de aanwezigheid 
van speelapparaten van een bepaald 
type op zekere plaatsen verboden is -
Verordening tot bescherming van de 
openbare orde - Verordening waarbij 
de gemeenteraad zijn politiebevoegdheid 
niet overschrijdt. 

Cone!. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

GENEESKUNST 

Artsenijbereidkunde - Officina's die 
voor het publiek mogen worden openge
steld - Koninklijk besluit nr. 78 van 
10 nov. 1967 betreffende onder meer de 
geneeskunst en koninklijk besluit van 
9 februari 1970 betreffende de spreiding 
van de voorhet publiek opengestelde 
apotheken - Wettigheid van deze bepa
lingen. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MALHAUX, 
Cass., 11 mei 1973, A.C., 1973, 832. 

Orde van Geneesheren - Raad van 
beroep - Samenstelling - Emeritus 
raadsheer in het hof van beroep, lid van 
de raad- Wettigheid. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Orde van Geneesheren - Raad van 
beroep - Samenstelling - Ereraads

. heer in het hof van beroep - Geen 
wettelijke hoedanigheid om benoemd te 
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worden tot magistraat-lid van de 
van beroep of zulks te blijven. 

raad oordeling van de burgerlijke partij in die 
kosten - Vereisten - Onderscheid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Orde der Dierenartsen - Tuchtraden 
- Veroordeling in de kosten - Machts
overschrijding. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638. 

GERECHTSDEURWAARDER 

Beslissingen van de tuchtraad van de 
arrondissementskamer - Beslissingen 
waartegen de partijen noch hoger 
beroep noch cassatieberoep kunnen 
instellen. 

Noot, R.D., Cass., 12 juni 1975, A.C., 
1975, 1084. 

Wet van 30 maart 1976 betreffende de 
economische herstelmaatregelen, art. 36 
- Gerechtsdeurwaarder, vrij beroep in 
de zin van die wetsbepaling. 

Noot 2, J.V., Cass., 25 mei 1978, A.C., 
1978, 1135. 

GERECHTSKOSTEN 

Strafzaken- Landloperij -Wet van 
27 nov. 1891, gewijzigd op 16 aug. 1971, 
art. 16bis - Voorzieningen in hoger 
beroep of in cassatie - Verwerping van 
deze voorzieningen - Kosten van de 
gedingen in hoger beroep en in cassatie. 

Noot 3, P.M., Cass., 16 nov. 1971, A.C., 
1972, 268. 

Burgerlijke zaken - Voorwaarden bij 
de wet gesteld voor verplichte veroorde
ling in de kosten. 

Noot, E.L., Cass., 8 april 1981, A.C., 
1980-81, nr. 457. 

GOEDEREN 
Onroerend goed door bestemming -

Begrip. 
Noot, J.V., Cass., 11 sept. 1980, A.C., 

1980-81, nr. 26. 

GRONDWET 
Art. 25bis - Toekenning van grond

wettelijke machten aan instellingen van 
internationaal publiek recht - Draag
wijdte van deze bepaling. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Art. 7 - Draagwijdte. 
Noot, E.K., Cass., 7 maart 1975, A.C., 

1975, 764. 

Gelijkheid van de Belgen voor de wet 
- Begrip. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1976, 347. 

Gelijkheid voor de wet - Begrip. 
Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 

14 jan. 1976, A.C., 1976, 547. 

Het Hof van Cassatie neemt in de 
regel geen kennis van de zaak ten 
gronde - Grondwet, art. 95 - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
5 maart 1981, Bull. en Pas., 1981, 728. 

HELING 
Bestanddelen van het misdrijf. 
Noot, E.K., Cass., 21 dec. 1976, A.C., 

1977, 447. 

Noot, W.G., Cass., 16 mei 1974, A.C., HERHALING 
1974, 1032. 

Tuchtzaken - Tuchtgerechten geen 
rechtbanken van de Rechterlijke Orde 
- Veroordeling in de kosten - Machts
overschrijding. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638. 

Tuchtzaken - Orde der Dierenartsen 
- Vernietiging van een beslissing van 
een gemengde raad van beroep, op 
voorziening van een dierenarts 
Kosten van het cassatiegeding. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638. 

Strafzaken Strafvordering 
Kosten van die rechtsvordering - Ver-

Veroordeling wegens een misdrijf 
omschreven in het Strafwetboek -
Later misdrijf gepleegd met overtreding 
van een bijzondere wet - Deze wet 
regelt de herhaling slechts voor de 
daarin omschreven misdrijven - Geval
len waarin de bepalingen van hoofd
stuk V van boek I van het Strafwetboek 
toepasselijk blijven. 

Noot, E.K., Cass., 4 juni 1974, A.C., 
1974, 1096. 

Veroordeling wegens overtreding van 
een bijzondere wet houdende vaststel
ling van bijzondere regels inzake herha
ling - Latere overtreding van dezelfde 
bijzondere wet gepleegd na verloop van 
de bijzondere termijn van herhaling, 
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doch binnen de gewone termijn van 
herhaling Bepalingen van 
hoofdstuk V, boek I van het Strafwet
boek. 

Noot, A.B., Cass., 23 juni 1975, A.C., 
1975, 1132. 

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE 

Ontvankelijkheidsvoorwaarden. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 961. 

HOGER BEROEP 

Gewijsde - Gezag van gewijsde -
Strafzaken - Devolutieve kracht van 
het hager beroep - Interferentie van de 
regels inzake de devolutieve kracht van 
het hager beroep en van de regels 
betreffendehet gezag van gewijsde. 

Noot 1, E.K., Cass., 6 maart 1972, A.C., 
1972, 625. 

Burgerlijke zaken - Middel in de 
akte van hager beroep uiteengezet -
Appellant niet verschenen - Beslissing 
bij verstek gewezen - Rechter niet 
verplicht op dit middel te antwoorden. 

Noot, F.D., Cass., 7 dec. 1972, A.C., 
1972, 339. 

Strafzaken - Termijn waarbinnen 
hager beroep moet worden ingesteld -
Gevolg van overmacht. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Burgerlijke zaken - Akte van hager 
beroep - Termijn voor de verschijning 
- Termijn van acht dagen - Bereke
ning. 

Noot, P.M., Cass., 8 feb. 1974, A.C., 
1974, 619. 

Strafzaken - Beslissing waarbij de 
zaak sine die wordt uitgesteld - Beslis
sing over een feitelijke kwestie of een 
rechtskwestie - Beslissing waartegen 
hager beroep kan worden ingesteld. 

Noot, A.B., Cass., 27 mei 1975, A.C., 
1975, 1021. 

Verstek van een partij - Bevoegdheid 
van de rechter om de grand van de zaak 
te onderzoeken - Onderscheid. 

Noten 2 en 3, E.K., Cass., 16 jan. 1976, 
A.C., 1976, 577. 

Tuchtzaken - Beslissing van de raad 
van de Orde van Advocaten - Art. 
468 van het Gerechtelijk Wetboek -
Draagwijdte. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Tuchtzaken Beslissing alvorens 
recht te doen van de raad van de Orde 
van Advocaten - Beslissing waartegen 
hager beroep kan worden ingesteld. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 1 dec. 
1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Burgerlijke zaken Onsplitsbaar 
geschil - Begrip. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 810. 

Hoger beroep - Burgetlijke zaken en 
zaken van koophandel - Termijn -
Vonnis waarin uitspraak wordt gedaan 
over een betwisting betrekkelijk de 
opname van een schuldvordering in het 
passief van een faillissement - Betwis
ting hoofdzakelijk gegrond op een oor
zaak buiten de staat van faillissement en 
accessoir gesteund op de staat van 
faillissement - Gewone appeltermijn. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
25 mei 1978, Bull. en Pas., 1978, 1090. 

Burgerlijke zaken - Getuigenverhoor 
bevolen door de rechter in hager beroep 
- Rechter van het rechtscollege in 
eerste aanleg belast met de uitvoering 
van die daad van onderzoek - Ambte
lijke opdracht die aan dit rechtscollege 
moet worden gegeven - Rechter niet bij 
name aangewezen door de rechter in 
hager beroep. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
29 juni 1978, 1978, Bull. en Pas., 
1978, 1240. 

Burgerlijke zaken - Konijnenschade 
- Vonnis van de vrederechter niet in 
tegenwoordigheid van de partijen uitge
sproken - Jachtwet, art. 7 bis- Aan de 
partijen is, binnen drie dagen na de 
uitspraak van het vonnis, geen kennis 
gegeven van het beschikkende gedeelte 
ervan - Termijn van hager beroep van 
veertien dagen bepaald bij genoemd 
art. 7 bis niet toepasselijk. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
2 mei 1979, A.C., 1978-79, 1042. 

Burgerlijke zaken - Beslissing of 
maatregel van inwendige aard - Hoger 
beroep tegen een beslissing of maatregel 
van inwendige aard- Voorwaarde. 

Noot, A.C., Cass., 24 okt. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 126. 

Belang - Ontvankelijkheidsvereiste 
- Begrip. 

Noot, E.L., Cass., 20 nov. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 176. 
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Strafzaken Strafvordering 

Kosten van die rechtsvordering - Ver
oordeling van de burgerlijke partij in die 
kosten - Vereisten - Onderscheid. 

Noot, E.L., Cass., 8 april 1981 A.C., 
1980-81, nr. 457. 

HOOFDELIJKHEID 

Aansprakelijkheid uit overeenkomst 
- Aansprakelijkheid buiten overeen
komst - Gemeenschappelijke fout van 
verscheidene partijen - Hoofdelijke 
aansprakelijkheid. 

Concl. adv.-gen. DuMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Kan uit een algemeen rechtsbeginsel 
voortvloeien. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Zaken van koophandel - Meer dan 
een schuldenaar - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DuMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

HUUR VAN DIENSTEN 

Aannemingscontract Oprichting 
van een gebouw - Tienjarige aanspra
kelijkheid van de architect en de aanne
mer- «Grote werken »- Begrip. 

Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C., 
1974, 202. 

Aannemingscontract Oprichting 
van een gebouw - Gebrek in de bouw 
- Gebrek dat een ander deel van de 
bouw dan de « grote werken , aantast -
Aansprakelijkheid van de architect en 
de aannemer. 

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 aansprakelijkheid 
van de architect en de aannemer niet. 

Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C., 
1974, 202. 

Aannemingscontract Oprichting 
van een gebouw - Tienjarige aanspra
kelijkheid van de architect en de aanne
mer - « Grote werken » - Burgerlijk 
Wetboek, artt. 1792 en 2270 - Bepalin
gen die de openbare orde raken. 

Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C., 
1974, 202. 

Aannemingen van werken, leveringen 
en transporten voor rekening van de 
Staat - Koninklijk besluit van 5 okt. 
1955 tot regeling van de overeenkomsten 
betreffende deze aannemingen - Bepa
lingen van de bijlage bij dit koninklijk 
besluit - Bepalingen die wet zijn in de 
zin van art. 608 van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

Noot, F.D., Cass., 11 jan. 1974, A.C., 
1974, 524. 

Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de 
woningbouw en de verkoop van te bou
wen of in aanbouw zijnde woningen -
Draagwijdte van de wet. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 27 feb. 
1980, A.C., 1979-80, nr. 402. 

Makelaarsovereenkomst - Ontbinding 
van de overeenkomst - Toepasselijke 
regels. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 4 sept. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 7. 

Noot, W.G., Cass., 18 
1974, 202. 

okt. 1973, A.C., HUUR VAN GOEDEREN 

Aannemingscontract Oprichting 
van een gebouw - Gebrek in de bouw 
- Gebrek in de grote werken - Gevolg 
van de aanvaarding op de aansprakelijk
heid van de architect en de aannemer 
jegens de opdrachtgever. 

Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C., 
1974, 202. 

Aannemingscontract Oprichting 
van een gebouw - Gebrek in de bouw 
- Gebrek in de grote werken - Aan
vaarding - Aanvaarding dekt de aan
sprakelijkheid van de architect en de 
aannemer niet, ongeacht of de gebreken 
zichtbaar zijn dan wei verborgen zijn. 

Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C., 
1974, 202. 

Pacht - Art. 7 van de wet tot 
beperking van de pachtprijzen, vervat in 
art. III van de wet van 4 nov. 1969 -
Concessie - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 954. 

Pacht - Landbouw - Exploitatie -
Be grip. 

Noot, E.K., Cass., 28 nov. 1975, A.C., 
1976, 406. 

Handelshuurovereenkomsten - Art. 
16, I, 3", vervat in de wet van 
20 april 1951 - Wil tot wederopbouw 
van het onroerend goed - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
12 'jan. 1978, Bull. en Pas., 1978, 535. 
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Paeht - Wet van 4 nov. 1969, artt. 
4 en 8 - Paehtovereenkomst gesloten 
voor een periode van aehttien jaar -
Periode die niet kan gelijkgesteld wor
den met twee opeenvolgende periodes 
van negen jaar. 

Conel: adv.-gen. A. CoLARD, Cass., 
7 sept. 1978, Bull. en Pas., 1979, 20. 

Paeht - Verkoop van een paehtgoed 
aan een openbaar bestuur of een pu
bliekreehtelijke persoon Aankoop 
voor , doeleinden algemeen belang -
Geen voorkoopreeht van de paehter. 

Concl. adv.-gen. COLARD, Cass., 20 feb. 
1980, BulL en Pas., 1980, 732. 

Handelshuur - Huurder in het bezit 
van het verhuurde goed gelaten na het 
einde van de huur - Nieuwe huur voor 
onbepaalde tijd - Opzegging door de 
verht,mrder - Opzeggingstermijn korter 
dan aehttien maanden - Gevolg. 

Noot, E.L., Cass., 27 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 483. 

Handelshuur - Handelshuurwet, art. 
9, eerste lid - Verbouwing - Sluit niet 
noodzakelijk en in alle gevallen een 
nieuwe bouw uit. 

No6t, E.L., Cass., 16 mei 1980, A.C., 
1979-80, nr. 586. 

Algemene begrippen - Gereehtelijke 
ontbinding - Gevolgen - Ontbinding 
geldt prineipieel vanaf het instellen van 
de reehtsvordering. 

Cone!. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 
29 mei 1980, A.C., 1979-80, nr. 614. 

HUWELIJK 

ReSpeetieve rechten en verpliehtingen 
van de eehtgenoten- Verpliehting bij te 
dragen in de lasten van de 
huishouding , - Begrip. 

Noot, E.L., Cass., 27 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 484. 

Belgisehe reehter die moet beslissen 
of het huwelijk van een Belgisehe 
vrouw, dat in Frankrijk is voltrokken 
onder de voorwaarden van art. 171 van 
het Franse Burgerlijk Wetboek inzake 
het postuum huwelijk, in Belgie geldig 
- Huwelijk geacht met de toestemming 
van de eehtgenoten en tijdens hun Ieven 
te zijn voltrokken - Huwelijk geldig in 
Belgie. 

Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 2 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 835. 

vrouw volgens de bepalingen van art. 171 
van het Franse Burgerlijk Wetboek 
inzake het postuum huwelijk - Gevol
gen van een dergelijk huwelijk in Belgie. 

Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 2 april 
1981, BulL en Pas., 1981, 835. 

HUWELIJKSCONTRACT 

Stelsel van v66r de wet 14 juli 1976-
Overeenkomst over de vereffening van 
de gemeensehap en de regeling van de 
terugnemingen en vergoedingen van de 
eehtgenoten, door de eehtgenoten geslo
ten v66r de ontbinding van de gemeen
sehap - Overeenkomst nietig wegens 
strijdigheid met de bepalingen van 
openbare orde inzake de onveranderlijk
heid van de huwelijksstelsels. 

Cone!. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
1 inaart 1979, BulL en Pas., 1979, 782. 

Wijziging van het huwelijksvermo
gensstelsel bij overeenkomst - Burger
lijk Wetboek, art. 1395 - Overlijden van 
een der eehtgenoten voordat de reeht
bank van eerste aanleg zieh heeft uitge
sproken over het verzoek tot homologa
tie van de akte houdende wijziging van 
het huwelijksvermogensstelsel - Ver
zoek dat geen reden van bestaan meer 
he eft. 

Cone!. proe.-gen. DuMaN, Cass., 
2 mei 1979, A.C., 1978-79, 1035. 

Wijziging bij overeenkomst van het 
huwelijksvermogensstelsel - Burgerlijk 
Wetboek, art. 1394 - De akte tot wijzi
ging van het huwelijksvermogensstelsel 
moet worden voorafgegaan van een boe
delbesehrijving en van een regeling van 
de respectieve reehten van de eehtgeno
ten - Begrip. 

Cone!. proe.-gen. DuMaN, Cass., 24 okt. 
1979, A.C., 1979-80, nr. 132. 

Huwelijksstelsel van eehtgenoten wier 
huwelijk in het buitenland is voltrokken 
zonder dat zij een overeenkomst nopens 
hun goederen hebben gesloten - Toe
passelijke wet. 

Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 10 april 
1980, BulL en Pas., 1980, 968. 

INDEPLAATSSTELLING 

Persoonlijke indeplaatsstelling 
i3egrip en gevolgen. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 21 juni 1971, BulL en Pas., 
1971, 1001. 

Belgisehe reehter die de gevolgen Hoofdelijke borgstelling - Borgstel-
moet bepalen van een in Frankrijk ling door verschillende personen -
voltrokken huwelijk van een Belgische Betaling van de schuld door een van de 
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borgen - Borg die bij overeenkbmst in 
de rechten van de schuldeiser treedt -
Verhaal van die borg op de andere 
borgen Indeplaatsstelling zonder 
invloed op de verplichting van die borg 
om zijn verhaal te splitsen. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
21 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 754. 

INKOMSTENBELASTINGEN 

Belastingschuld wegens onverdeeld
heid - Belasting die voor een aandeel 
per hoofd in de schuld ten name van 
elke medeeigenaar ten kohiere moet 
worden gebracht. (Burgerlijk Wetboek, 
artt. 873 en 1863.) 

Noten 1 en 2, E.K., Cass., 8 sept. 1970, 
A.C., 1971, 24. 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
- Voorheffingen - Toerekening en 
teruggave van voorheffingen - Roe
rende voorheffingen ingehouden op de 
inkomsten uit aandelen of delen van een 
naamloze vennootschap of op haar 
inkomsten uit belegde kapitalen 
Boekjaar met verlies afgesloten 
Onmogelijkheid om genoemde inkom
sten van belastbare winsten af te trek
ken. (Wetb. Inkomstenbel., artt. 111, 153, 
164, 191, 192, 198 en 205.) 

Cone!. adv.-gen. DELANGE, Cass., 
16 dec. 1971, Bull. en Pas., 1972, 373. 

Personen- en vennootschapsbelasting 
- Belastbare winsten - Aankoop van 
gronden - Bedragen gebruikt tot uit
breiding van het bedrijf - Beleggings
waarde - Afschrijving - Basis voor de 
berekening. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
26 juni 1974, A.C., 1974, 1208. 

Diverse inkomsten - Beheer van het 
privaat vermogen - Goederen die kun
nen beheerd worden in de zin van 
art. 67, 1•, van het Wetboek van de 
lnkomstenbelastingen. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
24 okt. 1975, A.C., 1976, 244. 

Diverse inkomsten - Beheer van een 
privaat vermogen - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
24 okt. 1975, A.C., 1976, 244. 

Diverse inkomsten - Inkomsten uit 
verrichtingen of speculaties, zelfs occa
sioneel - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
24 o~t .. 1975, A.C., 1976, 244. 

Aanslagbiljet- Vorm. 
Noot, E.K., Cass., 24 okt. 1975, A.C., 

1976, 254. 

Wettelijke hypotheek - Inschrijving 
van de wettelijke hypotheek tot waar
borg van directe en bijkomend~i! belas
tingen - Gevolgen voor de verkoop van 
het onroerend goed die v66r de inschrij
ving heeft plaatsgehad, doch niet is 
overgeschreven. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 mei 1976, A.C., 1976, 1074. 

Uitlegging van de belastingwet -
Methode om deze uit te leggen. 

Noot, E.K., Cass., 3 juni 1976, A.C., 
1976, 1097. 

Bezwaar - Belasting ten name van 
het gezinshoofd gevestigd - Recht van 
elk der echtgenoten. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
2 feb. 1976, A.C., 1977, 916. 

Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, artt. 7 en 394 - Personenbelasting 
- Inkomsten uit onroerende goederen 
- Nieuw gebouwd onroerend goed -
Onroerend goed op grond van zijn nieuw 
kadastraal inkomen belastbaar vanaf 
1 januari volgend op de ingebruikne
ming- Ingebruikneming- Begrip. 

Cone!. adv.-gen. A. CoLARD, Cass., 
3 okt. 1977, Bull. en Pas., 1978, 131. 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
- Personenvennootschap - Vennoot
schapsbelasting Regeling inzake 
meerwaarden - Art. 37 van dat wetboek 
- Wet van 30 dec. 1970 betreffende de 
economische expansie, waarbij wordt 
voorgeschreven gebruik te maken van de 
mogelijkheid de aanslag te verminderen 
van zekere niet krachtens de artt. 36 tot 
38 van dat wetboek vrijgestelde meer
waarden - Koninklijk besluit van 6 jan. 
1971 tot uitvoering van art. 11 en van § 2 
van art. 15 van de wet van 30 dec. 1970. 

Cone!. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
30 maart 1978, Bull. en Pas., 1978, 
827. 

Meerwaarden die voortvloeien uit de 
aandelen in de rechten van een vennoot
schap, ontvangen ter vergoeding van de 
inbreng van een bedrijfstak - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
14 sept. 1978, Bull. en Pas., 1979, 44. 

W .I.E. Be lasting van met-ver-
blijfhouders - Belasting geheven over 
het totale bedrag van de inkomsten uit 
onroerende goederen en bedrijfsinkom-
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sten die in Belgie zijn verkregen, wan
neer de belastlngplichtige in Belgie 
beschikt over een « inrichting » -
W.I.B., artt. 148, 1", en 140, § 3 - Over 
zodanige inrichtingen beschikken 
Begrip. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
3o nov. 1978, Bull. en Pas., 1979, 371. 

Internationale verdragen - Overeen
komst tot voorkoming van dubbele 
belasting, gesloten tussen Belgie en 
Frankrijk - Belasting in Belgie geheven 
van dividenden die in Belgie zijn toege
kend aan in Frankrijk gevestigde niet
verblijfhouders - Grens - Grondslag 
voor de berekening van die grens. 

Coricl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
21 feb. 1979, Bull. en Pas., 1979, 737. 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
- Belasting der niet-verblijfhouders -
In Belgie behaalde of verkregen inkom
sten - Bezoldigingen ten laste van een 
vennootschap met maatschappelijke 
zetel, voornaamste inrichting of zetel 
van bestuur of beheer in Belgie -
Daarin zijn niet begrepen bezoldigingen 
van een in het buitenland door de 
genieters uitgeoefende activiteit - "£!it
zondering op de regel dat met
verblijfhouders aan de belasting onder
worpen zijn. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
5 maart 1979, Bull. en Pas., 1979, 790. 

Belastingprocedure - Bewijs van de 
inkomsten - Vergelijking met soortge
lijke belastingplichtigen - Vergelijking 
enkel toegestaan ingeval de belasting
plichtige of de administratie geen 
bewijskrachtige gegevens overlegt -
Bewijs dat de overgelegde stukken niet 
bewijskrachtig zijn. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 12 nov. 
1980, BulL en Pas., 1981, 302. 

Vergeldingen of schadevergoeding 
gevorderd van de Staat, provincies, 
gemeenten of andere Belgische openbare 
inrichtingen of instellingen - Tegenstel
baarheid van de aangiften in de inkom
stenbelastingen - Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, art. 239 - Ver
geldingen of schadevergoedingen recht
streeks of onrechtstreeks afhankelijk 
van b.et bedrag van de winsten of 
inkomsten - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 26 juni 
1981, A.C., 1980-81, nr. 630. 

INTERNATIONALE VERDRAGEN 

Instemming met een internationaal 
verdrag door middel van een handeling 
van de wetgevende macht - Handeling 
die niet de uitoefening is van een 
wetgevende taak. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Conflict tussen een internrechtelijke 
norm en een bij verdrag bepaalde inter
nationaalrechtelijke norm die recht
streekse gevolgen heeft in de interne 
rechtsorde ~ Voorrang van de bij het 
verdrag vastgestelde regel. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, BulL en 
Pas., 1971, 886. 

Bepaling rechtstreeks toepasselijk in 
de interne rechtsorde - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, BulL en 
Pas., 1971, 886. 

Belgisch-Duitse overeenkomst van 
30 juni 1958, goedgekeurd bij de hande
ling van de wetgevende macht van 
10 aug. 1960 - Draagwijdte van art. 15. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, BulL en 
Pas., 1972, 806. 

Gegevens die door de nationale rech
ter mogen in aanmerking genomen wor
den voor de uitlegging van het verdrag. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Internationaal verdrag nopens het 
wegverkeer, ondertekend te Geneve op 
19 sept. 1949 en goedgekeurd bij hande
ling van de wetgevende macht van 
1 april 1954 - Artt. 1, § 2, 4 en 24 -
Bepalingen hebben betrekking op 
bestuurders in internationaal verkeer en 
niet op vreemdelingen. 

Concl. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass., 
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974, 
1033. 

Verdrag tussen Belgie en het Verenigd 
Koninkrijk Groot-Brittannie en Ierland 
betreffende de wederzijdse erkenning 
van rijbewijzen, op 11 dec. 1968 gesloten 
door wisseling van brieven - Geen 
toepassing op een Brits onderdaan die in 
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Belgie verblijft, er in het vreemdelin
genregister is ingeschreven en houder is 
van een bewijs van deze inschrijving. 

Cone!. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass., 
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974, 
1033. 

Conflict tussen een rechtstreeks toe
passelijke bepaling van conventioneel 
internationaal recht of van gemeen
schapsrecht die rechtstreeks toepasselijk 
is en een norm van nationaal recht, o.a. 
een wet - Verplichting voor de hoven 
en rechtbanken de norm van nationaal 
recht buiten toepassing te Iaten -
Voorrang van de bepaling van interna
tionaal recht of van gemeenschapsrecht 
niet onderworpen aan het bestaan van 
een interpretatieve wet. 

Cone!. adv.-gen. DuMaN, Cass., 
14 jan. 1976, A.C., 1976, 547. 

Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, art. 6-1 - Betwisting 
inzake rechten en verplichtingen van 
burgerlijke aard - Betekenisvan deze 
uitdrukking. 

Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
8 april 1976, Bull. en Pas., 1976, 871. 

Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, art. 5 - Bepalingen die 
geen verband hbuden met het onder de 
wapenen houden van een burger over
eenkomstig de wettelijke bepalingen. 

Cone!. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden - Artt. 5 en 7.1 -
Draagwijdte van deze bepalingen. 

Cone!. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, art. 7.1 - Beginsel van 
de wettigheid van de misdrijven en de 
straffen - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

Internationale overeenkomst betref
fende het goederenverkeer per spoorweg 
(C.I.M., art. 31), op 25 feb. 1961 te Bern 
ondertekend en goedgekeurd bij de wet 
van 4 maart 1964 - Forfaitaire beper
king van de vergoeding door de spoor
weg verschuldigd in geval van volledig of 
gedeeltelijk verlies van de vervoerde 
goederen - Gegroepeerd vervoer -

Toepassing van de beperking tot elk 
afzonderlijk beschouwd colli. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1064. 

Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, art. 15 - Recht van de 
verdragsluitende Staten om van de in dit 
Verdrag vastgestelde verplichtingen af te 
wijken, in geval van .oorlog of van een 
ander openbaar gevaar waardoor het: 
bestaan van de Natie in gedrang komt. 

Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
23 sept. 1976, Bull. en Pas., 1977, 83. 

Additioneel Protocol bij het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
art. 1 - Recht op het ongestoord genot 
van zijn eigendom - Draagwijdte. 

Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
23 sept. 1976, Bull. en Pas., 1977, 83. 

Uitlegging. 
Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 

27 jan. 1977, Bull. en Pas., 1977, 574. 

Art. 25 van het Verdrag van Warschau 
van 12 okt. 1929 tot het brengen van 
eenheid in enige bepalingen inzake het 
internationaal luchtvervoer, aansprake
Iijkheid van de vervoerder of zijn onder
geschikte - Werkelijke wetenschap van 
de waarschijnlijke schade - Subjectieve 
en geen objectieve beoordeling. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
27 jan. 1977, Bull. en Pas., 1977, 574. 

Voorrang van internationaalrechtelijke 
regels hoven internrechtelijke bepalin
gen - De rechter mag geen toepassing 
maken van internrechtelijke bepalingen 
die in strijd zijn met die regels -
Algemeen rechtsbeginsel waaruit die 
voorrang wordt afgeleid. 

Noot, F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 473. 

Wereldpostconventie - Instemming 
van de kamers - Vorm. 

Noot, E.L., Cass., 19 maart 1981, A.C., 
1980-81, nr. 417. 

JACHT 

Vonnis van de vrederechter niet in 
tegenwoordigheid van de partijen uitge
sproken - Jachtwet, art. 7 bis- Aan de 
partijen is, binnen drie dagen na de 
uitspraak van het vonnis, geen kennis 
gegeven van het beschikkende gedeelte 
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ervan - Termijn van hoger beroep van 
veertien dagen bepaald bij genoemd 
art. 7 bis niet toepasselijk. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
2 mei 1979, A.C., 1978-79, 1042. 

JEUGDBESCHERMING 

Onttrekking van de zaak aan de 
rechter - Jeugdbeschermingswet -
Voorlopige tenuitvoerlegging - Straf
rechter niet bevoegd om uitspraak te 
doen over de wettigheid en de regelma
tigheid van de beslissing inzake de 
voorlopige tenuitvoerlegging. 

Noot, R.-A.D., Cass., 13 mei 1981, A.C., 
1980-81, nr. 522. 

KOOP 

Concessie inzake alleenverkoop -
Begrip « concessie inzake alleenver
koop >> in de wet van 27 juli 1961. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 11 maart 1971, Bull. 
en Pas., 1971, 631. 

Concessie van alleenverkoop voor 
onbepaalde tijd - Scheidsrechterlijk 
beding met als doel en gevolg dat een 
buitenlandse wet wordt toegepast -
Nietigheid. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 juni 1979, Bull. en Pas., 1979, 
1260. 

Benadeling voor meer dan zeven 
twaalfde- Bewijs van de benadeling
Artt. 1678 en 1680 B.W. - Verslag van 
drie deskundigen. 

Noot, R.-A.D., Cass., 11 jan. 1980, A.C., 
1979-80, nr. 282. 

Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de 
woningbouw en de verkoop van te bou
wen of in aanbouw zijnde woningen -
Draagwijdte van de wet. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 27 feb. 
1980, A.C., 1979-80, nr. 402. 

KOOPHANDEL,KOOPMAN 

Daad van koophandel - Winstoog
merk - Begrip. 

Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C., 
1973, 515. 

Daad van koophandel - Is het winst
oogmerk een wezenskenmerk van de 
daad van koophandel ? 

Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C., 
1973, 515. 

Daad van koophandel - Economische 
instelling van gemengde aard - Ver
richtingen van openbaar nut - Aard 
van de handeling. 

Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C., 
1973, 515. 

LASTGEVING 

Fout door de lasthebber begaan bin
nen de grenzen van de lastgeving -
Fout waardoor de lastgever verbonden is 
- Fout die voor de l!l.stgever geen 
vreemde oorzaak, toeval of overmacht 
kan zijn. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Omstandigheden waarin de lastgever 
aansprakelijk is voor de handelingen 
van de lasthebber. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Lastgeving om niet en bezoldigde 
lastgeving - Vermindering van het 
overeengekomen loon. 

Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
6 maart 1980, Bull. en Pas., 1980, 832. 

Lasthebber die door hem ontvangen 
geldsommen voor zijn eigen gebruik 
heeft besteed - Intrest verschuldigd te 
rekenen van het tijdstip waarop hij van 
die sommen gebruik heeft gemaakt -
Burgerlijk Wetboek, art. 1996 - Ver
duisteringen gepleegd op verschillende 
data - Omstandigheden van de zaak 
waaruit niet kan worden opgemaakt op 
welke datum iedere geldsom is ver
duisterd - Bepaling door de rechter van 
een gemiddelde datum waarop voor 
iedere geldsom interest begint te lopen 
- Wettigheid- Begrip. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

LEGER 

Geallieerde krijgsmachten - Overeen
komst tussen de bij het Noord
Atlantisch Verdrag aangesloten Staten, 
betreffende de rechtspositie van hun 
krijgsmachten, op 19 juni 1951 te Lon
den ondertekend en goedgekeurd bij de 
wet van 9 jan. 1953, art. VIII-3 - Wet 
van 3 juli 1967 betreffende de schadever
goeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het 
werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector, art. 14 - Schade in 
Belgie veroorzaakt door een lid van een 
vreemde krijgsmacht van een van de 
contracterende partijen en opgelopen 
door een van de personen waarvan 
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sprake is in art. 1 van de wet van 
3 juli 1967 - Belgische Staat gehouden 
tot « regeling » van de vordering tot 
schadevergoeding Overeenkomstig 
art. 14, § 1, lid 3, van dezelfde wet van 
3 juli 1967 wordt geen afbreuk gedaan 
aan de vordering van de getroffene. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
2 mei 1975, A.C., 1975, 963. 

LEVENSONDERHOUD 

Machtiging tot het ontvangen van 
lonen - Aard van deze maatregel -
Gevolgen. 

Noot, E.K., Cass., 14 sept. 1973, A.C., 
1974, 40. 

Vaderschap en afstamming - Wettig 
kind - Vordering tot betaling van een 
bijdrage in het onderhoud en de opvoe
ding van het kind van de moeder tegen 
een andere man dan de wettige vader. 

Noot, A.T., Cass., 6 juni 1975, A.C., 
1975, 1066. 

Mstamming - Verplichting van de 
ouders om hun kinderen kosten en 
onderhoud te verschaffen - Burgerlijk 
Wetboek, art. 203 - Samenwonen van 
ouders en kinderen die maar een enkel 
huishouden vormen Verplichting 
behorende tot de « lasten van de 
huishouding ». 

Noot, E.L., Cass., 27 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 484. 

LOON (BESCHERMING, GELIJKHEID) 

Bescherming - Opzeggingsvergoeding 
en uitwinningsvergoeding - Loon in de 
zin van art. 2 van de wet van 
12 april 1965. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
5 dec. 1977, A. C., 1978, 403. 

Bescherming- Wet van 12 april 1965, 
art. 11 - Niet toepasselijk op opzeg
gingsvergoeding en uitwinningsvergoe
ding. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
5 dec. 1977, A.C., 1978, 403. 

LUCHTVAART 

Internationaal luchtvervoer Art. 
25 van het Verdrag van Warschau van 
12 oktober 1929 tot het brengen van 
eenheid in enige bepalingen inzake het 
internationaal luchtvervoer - Aanspra
kelijkheid van de vervoerder of zijn 
ondergeschikte - Werkelijke weten-

schap van de waarschijnlijke schade -
Subjectieve en geen objectieve beoorde
ling. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
27 feb. 1977, Bull. en Pas., 1977, 574. 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

Rechtsvordering tot terugbetaling van 
de kosten die een openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn heeft
gemaakt ten gunste van degenen aan. 
wie bijstand is verleend, ten laste van 
dezen of van diegenen die hun levenson
derhoud zijn verschuldigd of nog van 
diegenen die aansprakelijk zijn voor de 
verwonding of de ziekte die de dienst
verlening noodzakelijk heeft gemaakt
Verjaringstermijn van die rechtsvorde
ring. 

Concl. adv.-gen. COLARD, Cass., 6 dec. 
1979, Bull. en Pas., 1980, 434. 

MEINEED 

Meineed bij de boedelbeschrijving 
voor de vereffening en de verdeling van 
een nalatenschap - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 29 okt. 1973, Bull. en Pas., 
1974, 221. 

MIJNEN, GROEVEN EN GRAVERIJEN 

Wettelijke voorwaarden voor de tege
moetkoming van het Nationaal Waar
borgfonds inzake kolenmijnschade, 
wegens schade aan bovengrondse eigen
dommen veroorzaakt door de werken in 
een kolenmijn. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24. jan. 1974, Bull. 
en Pas., 1974, 544. 

Veroordeling van een concessiehouder 
van een kolenmijn wegens schade aan 
een bovengrondse eigendom - Omstan
digheden waarin deze veroordeling op de 
rechten van het Nationaal Waarborg
fonds inzake kolenmijnschade kan 
terugwerken en deze benadelen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 544. 

Nationaal Waarborgfonds inzake 
kolenmijnschade - Statuut - Beheers
bevoegdheid - Onderscheid tussen het 
Fonds A en het Fonds B - Aanwending 
van het bedrag van de bijdragen voor 
beide fondsen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 544. 
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MILITAIR 

Militaire dienst - Duur - Voorwaar
den om onder de wapenen te worden 
gehouden. 

Concl. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

MISDRIJF 

Onoverkomelijke dwaling - Begrip. 
Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 19 dec. 

1980, A.C., 1980-81, nr. 241. 

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 
(BEHOUD VAN) 

Wet van 7 aug. 1931, art. 21, 2° -
Verbod werken te ondernemen die ver
boden zijn bij een koninklijk besluit tot 
rangschikking van een landschap -
Betekenis van het woord « onder
nemen ''· 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 

Door de raadkamer gecontraventiona
liseerd wanbedrijf Verzwarende 
omstandigheid waarop in de beschikking 
tot verwijzing naar de politierechtbank 
niet is gewezen - Omstandigheid die 
voor de raadkamer niet onbekend is 
gebleven en door haar ook niet buiten 
beschouwing is gelaten - Bevoegdheid 
van de politierechtbank- Voorwaarden. 

Noot, L.F.D., Cass., 20 juli 1978, A.C., 
. 1978, 1279. 

ONDERZOEKSGERECHTEN 

Raadkamer- Regeling van de vooraf
gaande rechtspleging - Behandeling 
met gesloten deuren. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
12 okt. 1976, A.C., 1977, 169. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
ver. k., 19 maart 1980, A.C., 1979-80, ONDERZOEKSRECHTER 
nr. 457. 

NIEUWE VORDERING 

Burgerlijke zaken - Ambtshalve wij
ziging door de rechter van de oorspron
kelijke vordering- Onwettige wijziging. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
20 maart 1980, Bull. en Pas., 1980, 
887. 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE 

Oprichting - Beslissing omtrent het 
aantal techniche bedrijfseenheden en/of 
juridische entiteiten - Beroep - r-oce
dure. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
25 feb. 1980, A.C., 1979-80, nr. 395. 

ONDERWIJS 

Bedienden - Lid van het vrij onder
wijs - Wet van 11 juli 1973 houdende 
wijziging van zekere bepalingen van de 
onderwijswetgeving zoals deze voort
vloeien uit de wet van 29 mei 1959 -
Gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract - Na de inwerking
treding van deze wet van 11 juli 1973 
zijn deze gecoordineerde wetten niet 
meer van toepassing op de « bedienden • 
die tewerkgesteld zijn o.m. in de door 
het Rijk gesubsidieerde inrichtingen van 
het vrij onderwijs die door • een statuut 
worden geregeld • - « Statuut » -
Be grip. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
8 dec. 1976, Bull. en Pas., 1977, 394. 

Vervanging van een verhinderde 
onderzoeksrechter door een andere 
onderzoeksrechter - Geen aanwijzing 
door de voorzitter van de rechtbank 
vereist. 

Noot, A.T., Cass., 7 april 1978, A.C., 
1978, 907. 

ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING 

Met de eerlijke handelsgebruiken 
strijdige daden - Rechtsvordering tot 
schadevergoeding - Wet van 14 juli 
1971, art. 54- Draagwijdte. 

Noot, E.K., Cass., 27 mei 1977, A.C., 
1977, 1001. 

Verdrag tot oprichting van het Euro
pees Economisch Verdrag - Mededin
ging- Art. 85 E.E.G.-Verdrag- Bepa
!mg toepasslijk op de gecommerciali
seerde overeenkomsten, besluiten van 
verenigingen en onderling afgestemde 
gedragingen inzake auteursrecht. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

ONSPLITSBAARHEID 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Geschil tussen de verzekeringsinstelling 
en de verzekerde over onrechtmatig 
uitbetaalde uitkeringen - Tussenkomst 
van het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering - Onsplitsbaar 
geschil. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 810. 
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ONTEIGENING 
NUTIE 

TEN ALGEMENEN 

Minnelijke afstand door de eigenaar 
aan de onteigenende overheid van een 
onroerend goed waarvan de onteigening 
ten algemenen nutte is gedecreteerd -
Gevolgen van deze afstand en rechten 
van de onteigenende overheid ten aan
zien van de huurders. 

Noten 4 en 5, V.D., Cass., 3 juni 1971, 
A.C., 1971, 985. 

Vervulling van de bij de wet voorge
schreven formaliteiten - Nagaan niet 
beperkt tot de controle op de externe 
wettigheid - Controle slaat ook op de 
interne wettigheid en strekt zich der
halve uit tot bet nagaan van het al dan 
niet bestaan van een overschrijding of 
afwending van macht. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C., 
1972, 606. 

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. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C., 
1972, 606. 

Verzoek tot onteigening volgens de 
rechtspleging bij hoogdringende omstan
digheden - Wet van 26 juli 1962, art. 5 
- Controle die door de vrederechter 
moet worden uitgeoefend. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C., 
1972, 606. 

Grondwet, art. 11 - Billijke en vooraf-
gaande schadeloosstelling Billijke 
vergoeding - Begrip. 

Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 20 sept. 
1979, Bull. en Pas., 1980, 69. 

Aan de onteigende verschuldigde bil
lijke vergoeding - Schuldvordering van 
de onteigende - Voorwerp van die 
schuldvordering. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 20 sept. 
1979, Bull. en Pas., 1980, 69. 

Aan de onteigende verschuldigde bil
lijke vergoeding - Bepaling van bet 
bedrag van de vergoeding - Raming 
van de schade, naar gelang van bet 
geval, op de dag van bet declaratief 
vonnis, bedoeld in art. 7 Onteigenings
wet 17 april 1835, of op de dag van het 
vonnis tot vaststelling van de provisio
nele vergoeding, die is toegekend inge-

volge art. 8 Onteigeningswet 26 juli 1962 
- Sch:J.tting van het bedrag van de 
vergoeding ten tijde van de uitspraak 
van de rechter. 

Concl. proc.-gen. DuMaN, Cass., 20 sept. 
1979, Bull. en Pas., 1980, 69. 

Aan de onteigende verschuldigde bil
lijke vergoeding- Vermindering van de 
koopkracht van de munt of stijging van 
de immobilienmarkt - De rechter moet 
daarmee rekening houden bij de schat
ting van de aan de onteigende verschul
digde vergoeding. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 20 sept. 
1979, Bull. en Pas., 1980, 69. 

Wet van 25 juli 1962, art. 5 - Drin
gende omstandigheden - Beoordelings
bevoegdheid van de rechter. 

Noot, R.-A.D., Cass., 30 april 1981, A.C., 
1980-81, nr. 493. 

ONVERDEELDHEID 

Boedelbeschrijving - Doe!, voorwerp, 
karakter en aard van deze akte. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 29 okt. 1973, Bull. en Pas., 
1974, 221. 

Boedelbeschrijving voor de vereffe
ning van de verdeling van een nalaten
schap - Goederen die door de partijen 
bij de boedelbeschrijving moeten worden 
aangegeven - Aan inbreng of inkorting 
onderworpen schenkingen. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 29 okt. 1973, Bull en Pas., 
1974, 221. 

OORLOG 

Oorlogstijd - Begrip. 
Concl: proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Vijandelijkheden in Belgie - Draag
wijdte en grenzen van de overmacht. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

OPENBAAR DOMEIN 

Be grip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 954. 

Prive-domein van openbare personen 
- Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 954. 
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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. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
29 nov. 1972, A.C., 1973, 310. 

Strafzaken - Bu,gerlijke rechtsvorde
ring - Advies van het openbaar mi
nisterie. 

Noot, F.D., Cass., 3 dec. 1974, A.C. 1975, 
397. 

Burgerlijke zaken Ambtshalve 
optreden van het openbaar ministerie bij 
wege van rechtsvordering - Gerechte
lijk Wetboek, art. 138, tweede lid -
Voorziening in cassatie - Onafhanke
lijke vordering van het openbaar mi
nisterie, zowel t.o.v. de macht van de 
minister van Justitie, bedoeld in art. 
1088 Ger.W., als t.o.v. de uitoefening door 
de Belgische Staat, o.a. vertegenwoor
digd door de minister van Justitie, van 
het recht om zich in cassatie te voorzien 
als partij in een geschil dat aanleiding 
heeft gegeven tot de beslissing waarvoor 
het openbaar ministerie ambtshalve 
optreedt - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 14 feb. 
1980, Bull. en Pas., 1980, 696. 

het algemeen beginsel van de continui:
teit van de openbare dienst. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

Algemeen beginsel van de continui:teit 
van de openbare dienst - De goederen 
van een publiekrechtelijke persoon zijn 
niet vatbaar voor gedwongen tenuitvoer
legging. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

OPENBARE INSTELLING 

Administratieve overheid - Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. en 
Pas., 1971, 144. 

OPENBARE ORDE 

Arbeidsongevallenwet - Bepalingen 
van openbare orde. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
26 feb. 1975, A.C., 1975, 729. 

Wettelijke bepalingen betreffende de 
samenstelling van de gerechten - Bepa-. 
lingen die de openbare orde raken. 

Noot, J.V., Cass., 17 mei 1978, A.C., 
1978, 1096. 

Internationale openbare orde 
Gevolgen van de internationale openbare 
orde. 

Concl. adv.-gen. VELU, 2 april 1981, 
Bull. en Pas., 1981, 835. 

Bevoegdheid van de leden van het 
arbeidsauditoriaat Aangelegenheid 
die behoort tot de bevoegdheid van 
arbeidsgerechten - Begrip. 

C l d KRINGS C 20 J
·an. OVEREENKOMST one . a v.-gen. , ass., 

1981, A.C., 1980-81, nr 290. Uitvoering van de verbintenis 

OPENBARE DIENST 

Be grip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. en 
Pas., 1971, 144. 

Concessie - Gelijkheid van degenen 
die een beroep doen op die dienst -
Grondwet, artt. 6 en 6bis- Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
30 jan. 1976, A.C., 1976, 632. 

Algemeen beginsel van de continui:teit 
van de openbare dienst - Onrechtma
tige daad van de bestuursoverheid waar
door iemands subjectieve rechten wor
den miskend - Rechter die de bena
deelde toestaat in een onroerend goed 
van de overheid, in geval van nalatigheid 
van die overheid, werken uit te voeren 
om een einde te maken aan de schade
lijke onwettigheid - Miskenning van 

Bewijslast - Art. 1315 van het Burger
lijk Wetboek. 

Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C., 
1971, 263. 

Zaken van koophandel - Meer dan 
een schuldenaar - Hoofdelijkheid -
Begrip. 

Concl. adv.-gen. DuMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Aansprakelijkheid uit overeenkomst 
- Schade door respectieve fouten van 
verscheidene partijen veroorzaakt -
Alle partijen verplicht de schade jegens 
de benadeelde volledig te vergoeden -
Begrip - Grondslag. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Aansprakelijkheid uit overeenkomst 
- Schade door verscheidene partijen 
veroorzaakt in de uitvoering van hun 
verbintenissen uit overeenkomst 
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Gemeenschappelijke fout - Hoofdelijke 
aansprakelijkheid - Gemeenschappe
lijke fout - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Art. 1134 Burgerlijk Wetboek - Ver
bindende kracht van de overeenkomsten 
- Begrip. 

Noot 3, E.K., Cass., 13 juni 1975, A.C., 
1975, 1090. 

Bedrog - Dwaling ten gevolge van 
bedrog - Geen verschoning van het 
bedrog - Dwaling zonder invloed op de 
vordering tot verschoning of tot schade
vergoeding. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
23 sept. 1977, A.C., 1978, 107. 

« Gentleman's agreement , - Begrip. 
Noot, J.V., Cass., 11 jan. 1978, A.C., 

1978, 561. 

Wederkerig contract met doorlopende 
prestatie - Gerechtelijke ontbinding -
Gevolgen - Van welke dag gaat de 
ontbinding terug ? 

Concl. adv.-gen. DECLERQ, Cass., 29 mei 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1206. 

POSTERIJEN 

Wereldpostconventie - Instemming 
van de Kamers- Vorm. 

Noot, E.L., Cass., 19 maart 1981, A.C., 
1980-81, nr. 417. 

Verlies van een aangetekende zending 
- Vergoeding - Bedrag - Binnen
landse dienst - Buitenlandse dienst -
Wet 26 dec. 1956, art. 18 - Machtsover
dracht aan de Koning - Draagwijdte. 

Noot, E.L., Cass., 19 maart 1981, A.C.,. 
1980-81, nr. 417. 

RAAD VAN STATE 

Gezag van de vernietigende arresten 
van de Raad van State. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. en 
Pas., 1971, 144. 

Gezag van de arresten waarbij de 
Raad van State een verzoek tot nietig
verklaring van een verordening wegens 
machtsoverschrijding verwerpt. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. en 
Pas., 1971, 144. 

Beroep tot nietigverklaring van een 
handeling van een administratieve over
heid - Rechtspleging voor de afdeling 
voor administratieve zaken. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C., 
1971, 518. 

Beslissing van de afdeling voor admi
nistratieve zaken bij de Raad van State 
geen kennis te nemen van een eis 
waarvan de kennisneming tot de 
bevoegdheid van de rechterlijke overhe
den behoort - Aard en omvang van de 
bevoegdheden van het Hof van Cassatie, 
rechter over conflicten. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C., 
1971, 518. 

Beslissing van de afdeling voor admi
nistratieve zaken bij de Raad van State 
geen kennis te nemen van een eis 
waarvan de kennisneming tot de 
bevoegdheid van de rechterlijke overhe
den behool"t - Bevoegdheid van het Hof 
van Cassatie - Bevoegdheid van het 
Hof van Cassatie, waarbij een voorzie
ning tegen een dergelijke beslissing 
aanhangig is, om niet aileen te onder
zoeken of het arrest van de Raad van 
State wettelijk gerechtvaardigd is, maar 
ook of het regelmatig met redenen is 
omkleed. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C., 
1971, 518. 

Onteigening ten algemenen nutte -
Wet van 17 april 1835 - Wet van 
26 juli 1962 - Nagaan of de bij de wet 
voorgeschreven formaliteiten vervuld 
zijn- Onbevoegdheid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C., 
1972, 606. 

Arrest waarin wordt beslist dat de 
vordering al dan niet tot de bevoegdheid 
van de rechtscolleges van de Rechter
lijke Macht behoort - Cassatieberoep -
Gecoordineerde wetten op de Raad van 
State, art. 33 - Middel afgeleid uit 
schending van art. 97 Gw. op grand dat 
aan de hand van het bestreden arrest 
het Hof zijn wettelijk toezicht niet kan 
uitoefenen - Ontvankelijk cassatiemid
del. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Arrest waarin wordt beslist dat de 
vordering al dan niet tot de bevoegdheid 
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van de rechtscolleges van de Rechter
Jijke Macht behoort - Cassatieberoep -
Gecoordineerde wetten op de Raad van 
State, art. 33 - Middel hieruit afgeleid 
dat het arrest van de Raad van State 
met miskenning van de bewijskracht 
van een akte zich o.m. zou hebben 
uitgesproken over een andere vordering 
dan die welke voor de Raad was 
gebracht en dat de Raad van State zich 
derhalve onwettig bevoegd of niet 
bevoegd heeft verklaard - Ontvankelijk 
cassatiemiddel. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. · 

Beroep tot nietigverklaring van han
delingen of verordeningen van een 
administratieve overheid - Werkelijk 
onderwerp van de vordering zijnde de 
erkenning van een burgerlijk recht -
Raad van State niet bevoegd. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Beroep tot nietigverklaring van han
delingen of verordeningen van een 
administratieve overheid - Nietigver
klaring die uiteraard enkel gevolgen 
heeft voor een subjectief recht, met 
name een burgerlijk recht - Bevoegd
heid van de Raad van State. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Koninklijk besluit houdende vernieti
ging o.g.v. art. 4 K.B. van 6 juni 1972 van 
een beslissing van de agglomeratieraad 
van gemeenten, waarbij het bedrag 
wordt vastgesteld van het rustpensioen 
dat volgens die raad aan een agent van 
die agglomeratie toekwam - Betwisting 
van die agglomeratie van de wettigheid 
van dat koninklijk besluit tot nietigver
klaring - Beroep tot nietigverklaring 
van dat koninklijk besluit - Bevoegd
heid van de Raad van State en niet van 
de hoven en rechtbanken van de Rech
terlijke Macht. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Bevoegdheid - Nietigverklaring van 
de handelingen van de administratieve 
overheid - Werkloosheid - Werksta-
king Werkloosheidsuitkering 
Beslissing van het beheerscomite van de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en 
van de directeur van een gewestelijk 

bureau vah die Rijksdienst - Bevoegd
heid van de arbeidsrechtbank - Raad 
van State niet bevoegd om kennis te 
nemen van een verzoek tot nietigverkla
ring van die beslissingen. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 29 jan. 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 315. 

RECHTBANKEN 

Burgerlijke zaken- Verbod uitspraak 
te doen over niet gevorderde zaken -
Draagwijdte van dit algemeen beginsel 
- Verbod voor de rechter zowel het 
voorwerp als de oorzaak van de eis te 
wijzigen - Verplichting voor de rechter 
in hager beroep slechts uitspraak te 
doen over de beslissing die voor hem is 
gebracht. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Buitengewone rechtbanken - Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Rechtsmacht - Verbod voor de rech
ters hun rechtsmacht over te dragen -
Bevoegdheid om ambtelijke opdrachten 
te geven. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
29 juni 1978, Bull. en Pas., 1978, 
1240. 

Burgerlijke zaken - Ambtshalve wij
ziging door de rechter van de oorspron
kelijke vordering - Onwettige wijziging. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
20 maart 1980, Bull. en Pas, 1980, 
887. 

Strafzaken Strafvordering 
Beklaagde verwittigd dat hij zich dient 
te verdedigen tegen een andere 
omschrijving van het vervolgde feit -
Mogelijkheid voor de rechter de 
beklaagde te veroordelen op grand van 
de oorspronkelijke omschrijving. 

Noot, R.-A.D., Cass., 30 sept. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 71. 

RECHTEN VAN DE MENS 

Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, art. 6-1 - Redelijke 
termijn waarbinnen de zaak moet 
behandeld worden - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
4 okt. 1978, Bull. en Pas., 1979, 153. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Art. 5.4 - Recht voorziening te 
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vragen bij de rechter opdat deze beslist 
over de wettigheid van de gevangenhou
ding - Opdracht van de rechter -
Be grip. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 14 feb. 
1980, Bull. en Pas., 1980, 696. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, art. 6, § 1 - Bepaling niet 
toepasselijk op de rechten en verplich
tingen die hun oorsprong vinden in het 
publiek recht. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 116. 

Handhaving van de voorlopige hech
tenis - Recht van degene die gear
resteerd is om binnen een redelijke 
termijn berecht te worden of hangende 
het proces in vrijheid te worden gesteld 
- Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, art. 5.3 - Begrip. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 15 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 921. 

RECHT VAN VERDEDIGING 
Tolk - Beklaagde die de taal van de 

rechtspleging niet machtig is - Art. 332 
van het Wetboek van Strafvordering -
Op straffe van nietigheid voorgeschreven 
verplichting ambtshalve een tolk te 
benoemen - Toepasselijk op alle von
nisgerechten - Geen afwijking in de 
bepalingen van de wet van 15 juni 1935 
betreffende het gebruik der talen in 
gerechtszaken. 

Noot, V.D., Cass., 7 maart 1972, A.C:, 
1972, 638. 

Strafzaken - Rechter die ambtshalve 
beslist dat de burgerlijke rechtsvorde
ring niet ontvankelijk is - Geen scherr
ding van de rechten van de verdediging. 

Noot 1, F.D., Cass., 19 okt. 1977, A.C:, 
1978, 226. 

Strafzaken - Zaak in beraad gehou
den na onderzoek op tegenspraak -
Dagbepaling in tegenwoordigheid van de 
beklaagde voor de uitspraak van het 
vonnis - Debatten heropend op die dag, 
buiten tegenwoordigheid van de 
beklaagde - Getuigen gehoord, nieuwe 
stukken ingediend, nieuwe vorderingen 
van het openbaar ministerie - Geen 
schending van de rechten van de verde
diging. 

Noot 2, F.D., Cass., 15 feb. 1978, A.C:, 
1978, 712. 

Verzoek om een bijkomende onder-
zoeksmaatregel Afwijzing door de 
rechter omdat hij die maatregel niet , 

nodig acht om tot zijn overtuiging te 
komen - Middel afgeleid uit de scherr
ding van de rechten van de verdediging 
- Toetsing door het Hof - Begrip. 

Noot 2, F.D., Cass., 11 april 1978, A.C:, 
1978, 919. 

Algemeen rechtsbeginsel - Strafza
ken - Voorlopige hechtenis - Geen 
verbod voor de wetgever de uitoefening 
van het recht van verdediging nader te 
regelen in een welbepaalde materie zoals 
die van de voorlopige hechtenis, mits hij 
de internationaalrechtelijke normen in 
acht neemt. 

Concl. adv.-gen. CoLARD, Cass., 
10 okt. 1979, Bull en Pas., 1980, 184. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 

Strafzaken - Strafrechter die twee 
straffen heeft uitgesproken, respectieve
lijk wegens een misdrijf uit onvoorzich
tigheid en wegens een feit dat een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
oplevert, hetgeen zelf als misdrijf straf
baar wordt gesteld - Gevolg van deze 
beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C:, 
1971, 51. 

Strafzaken Beslissing van ·de 
strafrechter door nietigheid aangetast -
Geen gezag van gewijsde op de burger
lijke rechtsvordering. 

ConcJ. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, 18 sept. 1970, A.C:, 1971, 
51. 

Strafzaken - Strafrechter die twee 
straffen heeft uitgesproken, respectieve
lijk wegens een misdrijf uit onvoorzich
tigheid en wegens een feit dat een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
oplevert, hetgeen zelf als misdrijf straf
baar wordt gesteld, maar beslist dat dit 
misdrijf een bestanddeel van het mis
drijf uit onvoorzichtigheid vormt -
Gevolg van deze door tegenstrijdigheid 
aangetaste beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C:, 
1971, 51. 

Gezag van gewijsde - Gezag van 
gewijsde door het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 



=~--_--.: -:-~~~------------ T 

-263-

Strafzaken - Feit dat tegelijk een 
gemeenrechtelijk misdrijf en een over
treding van de douane- en accijnswetten 
oplevert - Veroordeling wegens het 
tweede misdrijf na vrijspraak van de 
eerste- Wettigheid. 

Noot 3, P.M., Cass., 18 jan. 1972, A.C., 
1972, 483. 

Gezag van gewijsde - Strafzaken -
Hoger beroep - Devolutieve kracht van 
het hoger beroep - Interferentie van de 
regels inzake de devolutieve kracht van 
het hoger beroep en de regels betref
fende het gezag van gewijsde. 

Noot 1, E.K., Cass., 6 maart 1972, A.C., 
1972, 626. 

Strafzaken - Beslissing ten aanzien 
van beklaagden - Beslissing die geen 
gezag van gewijsde heeft ten aanzien 
van mededaders of medeplichtigen, die 
later vervolgd zijn. 

Noot 3, P.M., Cass., 18 jan. 1972, A.C., 
1972, 483. 

Strafzaken - · Strafrechter die twee 
straffen heeft uitgesproken, respectieve
lijk wegens een misdrijf uit onvoorzich
tigheid en wegens een feit dat een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
oplevert en zelf als misdrijf strafbaar is 
gesteld - Gevolg van deze beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 631. 

Strafzaken- Gezag van het gewijsde 
op de strafvordering - Gezag geldt niet 
voor wat niet zeker is gewezen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 631. 

Strafzaken - Beslissing van de rech
ter, bij wie de strafvordering aanhangig 
is, door tegenstrijdigheid aangetast -
Geen gezag van gewijsde t.a.v. de bur
gerlijke rechtsvordering. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 631. 

Gezag van gewijsde - Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Gezag van · gewijsde - Door een 
buitenlandse rechtbank regelmatig 
gewezen vonnis betreffende de staat van 

de personen - Vonnis dat in Belgie 
gezag van gewijsde heeft - Voorwaar
den. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Beschikkingen op eenzijdig verzoek
schrift - Aard van deze beschikkingen 
- Gevolg wat hun gezag van gewijsde 
betreft. 

Noot, A.C., Cass., 22 sept. 1977, A.C., 
1977, 104. 

Burgerlijke zaken - Beslissing van de 
Hoge Commissie tot Bescherming van de 
Maatschappij waarbij een beslissing tot 
invrijheidstelling op proef van een ge'in
terneerde wordt gewijzigd ~Arrest van 
een hof van beroep waarbij, op grond 
van een omstandigheid van na de beslis
sing van de Hoge Commissie, wordt 
beslist dat die gewijzigde beslissing vol
ledige uitwerking moet krijgen - Mis
kenning van de kracht en het gezag van 
gewijsde- Machtsoverschrijding. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 14 feb. 
1980, Bull. en Pas., 1980, 696. 

Strafzaken - Beschuldigde vrijge
sproken door het hof van assisen -
Gezag van gewijsde van het vrijsprekend 
arrest van het hof van assisen - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 29 jan. 
1980, A.C., 1979-80, nr. 323. 

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. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C.., 
1972, 606. 

De rechters worden voor het leven 
benoemd - Rechtvaardiging en draag
wijdte van het grondwettelijk beginsel. 

Concl. proc.-gen .. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 1973, 
972. 

Verplichte inruststelling van de ma
gistraat van de rechterlijke orde -
Voorwaarden voor een grondwettelijke 
verplichte inruststelling van de rechter 
- Leeftijd waarop de verplichte inrust
stelling van de rechter niet grondwette
lijk is. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 
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Verpliehte inruststelling van de reeh
ter en van de magistraat van het open
baar ministerie - Emeritaat - Begrip 
- Voorwaarden waaronder de reehter 
en de magistraat van het openbaar 
.ministerie aanspraak hebben op het 
emeritaat. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Verpliehte inruststelling van de reeh
ter - Emeritaat - Gevolgen van het 
emeritaat : emeritaatspensioen; hoeda
nigheid en titel van emeritus magistraat; 
alles wat aan zijn ambt verbonden is, 
buiten het reeht om te oordelen. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C:, 
1973, 972. 

Verpliehte inruststelling van de ma
gistraat van het openbaar ministerie -
Emeritaat Gevolgen van het 
emeritaat : emeritaatspensioen; hoeda
nigheid en titel van emeritus magistraat, 
bij de wet aan de magistraat van het 
openbaar ministerie toegekend. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Toezieht van de hoven en reehtbanken 
ingevolge art. 107 van de Grondwet op 
de besluiten genomen kraehtens de wet
ten inzake bijzondere en buitengewone 
bevoegdheden - Doe!, aard en omvang 
van dit toezieht. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Toezicht op de overeenstemming van 
de wet met de Grondwet. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Koninklijke besluiten genomen kraeh
tens de in art. 78 van de Grondwet 
bedoelde bijzondere wetten - Konink
lijke besluiten die nodig zijn voor de 
uitvoering van de wetten genomen met 
toepassing van art. 67 van de Grondwet 
- Overeenstemming van deze konink
lijke besluiten met de Grondwet, de· 
reehtstreeks toe te passen regels van 
internationale verdragen, de wetten en 
de deereten van de eultuurraden -
Toezieht van de hoven en reehtbanken 
- Doel, aard en omvang. 

Cone!. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
25 juni 1974, A.C., 1974, 1196. 

Wanbedrijf buiten de uitoefening van 
zijn ambt gepleegd door een zittend of 
staand magistraat van een hof van 
beroep of van een arbeidshof - Wet
hoek van Strafvordering, artt. 479, 481 en 
482 - Hof van Cassatie neemt 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 onder
zoeksmagistraat, hetzij naar een hof van 
beroep van buiten het reehtsgebied waar 
de betrokken magistraat zijn ambt uit
oefent. 

Noot, F.D., Cass., 26 april 1976, A.C., 
1976, 959. 

Redevoeringen uitgesproken en ge
sehriften overgelegd door magistraten in 
de uitoefening van hun ambt - Ma
gistraten van het openbaar ministerie
Redevoeringen en gesehriften waarom
trent geen strafvervolging kan worden 
ingesteld. 

Cone!. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
9 mei 1978, A.C:, 1978, 1051. 

Weigering van de reehter een gemeen
teverordening toe te passen - Toezieht 
op de gepastheid van de verordening -
Maehtsoversehrijding van de reehter. 

Cone!. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

De hoven en reehtbanken hebben het 
reeht na te gaan of die verordening aan 
maehtsafwending lijdt. 

Cone!. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

Gepastheid van een gemeenteverorde
ning - Geen toezieht van de reehter
lijke maeht. 

Cone!. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

Onreehtmatige daad van de bestuurs
overheid waardoor iemands subjeetieve 
reehten worden miskend - Bevoegdheid 
van de reehter om het nadeel in natura 
te doen herstellen en aan die overheid 
maatregelen op te leggen om een einde 
te maken aan de sehadelijke onwettig
heid. 

Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

Bevoegdheid van de reehter om, op 
verzoek van een partij, een publiekreeh
telijke persoon tot een dwangsom te 
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veroordelen, indien de hoofdveroordeling 
niet ten uitvoer wordt gelegd. 

Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

Beroep bij de Raad van State -
Beroep tot nietigverklaring van hande
lingen of verordeningen van een admi
nistratieve overheid - Nietigverklaring 
die uiteraard enkel gevolgen heeft voor 
een subjectief recht, met name een 
burgerlijk recht - Bevoegdheid van de 
Raad van State en niet van de hoven en 
rechtbanken van de Rechterlijke Macht. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Koninklijk besluit houdende vernieti
ging o.g.v. art. 4 K.B. van 6 juni 1972 van 
een beslissing van een agglomeratieraad 
van gemeenten, waarbij het bedrag 
wordt vastgesteld van het rustpensioen 
dat volgens die raad aan een agent van 
die agglomeratie toekwam - Betwisting 
door die agglomeratie van de wettigheid 
van dat koninklijk besluit tot nietigver
ldaring - Beroep tot nietigverklaring 
van dat koninklijk besluit - Bevoegd
heid van de Raad van State en niet van 
de hoven en rechtbanken van de Rech
terlijke Macht. 

Rechtscollege - Verbod voor de rech
ters hun rechtsmacht over te dragen -
Bevoegdheid om ambtelijke opdrachten 
te geven. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
29 juni 1978, Bull. en Pas., 1978,: 
1270. . 

Gerechtelijk Wetboek, art. 292 
Rechter die heeft medegewerkt aan een. 
beslissing waarbij het hof van beroep de: 
zaak tot een latere zitting uitstelt · 
Rechter die als onderzoeksrechter is. 
opgetreden - Geen nietigheden. 

Noot, J.V., Cass., 9 mei 1979, A.C., 
1978-79, 1077. 

Art. 292, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek- Eenzelfde zaak in de zin 
van die bepaling - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 8 nov .. 
1979, Bull. en Pas., 1980, 310. 

Gerechtelijk Wetboek, art. 292 
Beslissing van het hof van beroep op de 
strafvordering waaraan een rechter deel
neemt die vroeger in de zaak als onder
zoeksrechter is opgetreden - Nietigheid. 

Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 18 maart 
1981, voltallige terechtzitting, A.C., 
1980-81, nr. 413. 

Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 24 juni RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Beroep bij de Raad van State -
Beroep tot nietigverklaring van hande
lingen of verordeningen van een admi
nistratieve overheid - Werkelijk onder
werp van de vordering zijnde de erken
ning van een burgerlijk recht - Raad 
van State niet bevoegd. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 

Gerechtelijke ambten - Onverenig
baarheden - Verbod de verdediging van 
de partijen te voeren en hun consult te 
geven toepasselijk op de raadsheren en 
rechters in sociale zaken. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
29 nov. 1972, A.C., 1973, 310. 

Samenstelling van het rechtscollege -
Tegelijkertijd rechter en partij in een 
zelfde zaak zijn, is verboden. 

Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C., 
1976, 191. 

Continui:teit van de openbare dienst -
Algemeen rechtsbeginsel. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. en 
Pas., 1971, 144. 

Geen terugwerking van de wet -
Algemeen rechtsbeginsel. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. en 
Pas., 1971, 144. 

Rechtsmisbruik - Algemeen rechts
beginsel. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 10 sept. 1971, A.C., 
1972, 31. 

Rechtsmisbruik- Begrip. 
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 10 sept. 1971, A.C., 
1972, 31. 

Verbod uitspraak te doen over niet 
gevorderde zaken - Burgerlijke zaken 
- Draagwijdte en toepassing van dit 
beginsel. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 
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Schade - Gemeenschappelijke fout 
van verscheidene personen - Hoofde
lijke aansprakelijkheid - Algemeen 
rechtsbeginsel. 

Concl. adv.-gen. DuMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Verbod op iemand dwang uit te oefe
nen - Draagwijdte. 

Noot, E.K., Cass., 7 maart 1975, A.C., 
1975, 764. 

Tegelijkertijd rechter en partij in een 
zelfde geding zijn, is verboden - Alge
meen rechtsbeginsel. 

Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C., 
1976, 191. 

Rechtsbeginsel steunend op de banden 
van het bloed - Rechten, verplichtin
gen, verboden en beletselen die uit dat 
rechtsbeginsel voortvloeien - Bezoek
recht van de grootouders o.a. 

Noot, F.D., Cass., 4 maart 1976, A.C., 
1976, 767. 

Voorrang van internationaalrechtelijke 
regels hoven de internrechtelijke regels 
- De rechter mag geen toepassing 
maken van internrechtelijke bepalingen 
die in strijd zijn met die regels -
Algemeen rechtsbeginsel waaruit die 
voorrang wordt afgeleid. 

Noot, F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 473. 

Dwaling Rechtvaardigingsgrond 
indien onoverkomelijk - Begrip. 

Noot, F.D., Cass., 13 juni 1980, A.C., 
1979-80, nr. 643. 

Non bis in idem - Aard en draag
wijdte van het beginsel. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARREST EN 

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, F.D., Cass., 7 dec. 1972, A.C., 
1973, 339. 

Strafzaken - Strafvordering - Ver
oordeling op de strafvordering - Geen 
opgave van een wettelijke bepaling 
welke een straf stelt - Beslissing niet 
naar recht gemotiveerd. 

Noot, J.V., Cass., 21 maart 1977, A.C., 
1977, 782. 

Strafzaken - Arrest waarin wordt 
vastgesteld dat de verzetdoende partij 
niet is verschenen - Regelmatig gemo
tiveerde beslissing - De in de akte van 
verzet aangevoerde middelen behoeven 
niet te worden beantwoord. 

Noot, R.-A.D., Cass., 22 nov. 1978, A.C., 
1978-79, 331. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
Strafzaken - Beschikking van de 

raadkamer waarbij een wanbedrijf wordt 
gecontraventionaliseerd - Vonnis van 
onbevoegdverklaring gegrond op het 
bestaan van een omstandigheid waar
door het feit met een zwaardere coi:rec
tionele straf strafbaar wordt - Omstan
_digheid die voor de raadkamer niet 
onbekend is gebleven en door haar ook 
niet buiten beschouwing is gelaten -
Beslissingen die in kracht van gewijsde 
zijn gegaan - Regeling van rechtsge
bied- Toezicht door het Hof- Vernie
tiging van het vonnis - Voorwaarden. 

Noot, L.F.D., Cass., 20 juli 1978, A.C., 
1978, 1279. 

Verwijzing door de raadkamer wegens 
een gecorrectionaliseerde misdaad en 
wegens een tweede als wanbedrijf 
omschreven misdrijf - Beslissing van 
het hof van beroep dat beide misd:djven 
slechts een enkel strafbaar feit vormen 
en vaststelt dat het tweede misdrijf door 
de wet met criminele · straffen wordt 
gestraft - Hof van beroep dat zich voor 
alles onbevoegd verklaart - Nietigver
klaring van het arrest waarbij het hof 
zich onbevoegd verklaart. 

Noot, R.-A.D., Cass., 9 jan. 1980, A.C., 
1979-80, nr. 279. 

REKENHOF 
Rekenplichtige tegenover de Staatskas 

- Grondwet, art. 116 - Bevoegdheid 
van het Rekenhof - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
16 okt. 1975, Bull., en Pas., 1976, 204. 

Grondwet, art. 116 - Rekenplichtige 
tegenover de Staatskas - Begrip -
Toezicht en controle van het Rekenhof 
zonder dat zulks bij een wet is voorge
schreven. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
16 okt. 1975, Bull. en Pas., 1976, 204. 

Grondwet, art. 116 - Nationaal pen
sioenfonds voor mijnwerkers - Admi
nistrateur-generaal van dit fonds -
Rekenplichtige tegenover de Staatskas 
in de zin van art. 116. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
16 okt. 1975, Bull. en Pas., 1976, 204. 
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Grondwet, art. 116 - Rekenplichtige 

tegenover de Staatskas - Staatskas, 
openbare gelden - Begrippen. 

Cone!. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,_ 
16 okt. 1975, Bull. en Pas., 1976, 204. 

Grondwet, artt. 96 en 97 - Openbaar
heid van de terechtzittingen en uit
spraak van de vonnissen in openbare 
terechtzitting - Bepalingen niet toepas
selijk op bet Rekenhof - Openbaarheid 
niet voorgeschreven bij een bijzondere 
wetsbepaling. 

Cohcl. proc.-gen. DuMON, Cass., 2 okt. 
1980, BulL en Pas., 1981, 116. 

Nazien en verevenen van de rekenin
gen van een rekenplichtige tegenover de 
Staatskas - Procedure - Bij de wet 
ingestelde procedure waarbij geen mon
delinge en openbare behandeling op 
tegenspraak met pleidooien is voorge
schreven - Beroep daartegen op mis
kenning van bet algemeen rechtsbegin
sel van bet recht van verdediging uitge
sloten voor rekenplichtige tegenover de 
Staatskas. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt. 
1980, BulL en Pas., 1981, 116. 

Rechten en verplichtingen van een 
rekenplichtige tegenover de Staatskas -
Aard. 

Cone!. proc.-gen. DUMaN, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 116. 

Nazien en verevenen van de rekenin
gen van hen die rekenplichtig zijn 
tegenover de Staatskas - Europees 
Verdrag Rechten van de Mens, art. § 1 
- Openbare behandeling - Niet toepas
selijke bepalingen. 

Cone!. proc.-gen. DuMaN, Cass., 2 okt. 
1980, BulL en Pas., 1981, 116. 

Rekenplichtige tenover de Staatskas 
- Rekenplichtige die door een rechts
college van de Rechterlijke Macht is 
veroordeeld om aan de Staat schadever
goeding te betalen wegens verduisterin
gen in de uitoefening van zijn ambt -
Opdracht van bet Rekenhof om de 
rekeningen van die rekenplichtige na te 
zien en te verevenen en hem, in voorko
mend geval, te veroordelen om bet 
tekort aan te zuiveren - Bevoegdheid 
van bet Rekenhof en begrenzing van de 
bevoegdheid van de Staat. 

besteed - Interest verschuldigd te reke
nen van bet tijdstip waarop hij van die 
sommen gebruik heeft gemaakt - Bur
gerlijke Wetboek, art. 1996 - Verduiste
ringen gepleegd op verschillende data -
Omstandigheden van de zaak waaruit 
niet kan worden opgemaakt op welke 
datum iedere geldsom is verduisterd -
Bepaling door de rechter van een gemid
delde datum waarop voor iedere geldsom 
interest begint te !open- Wettigheid
Be grip. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt. 
1980, BulL en Pas., 1981, 128. 

REKENING-COURANT 

Begtip. 
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C., 
1973, 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. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C., 
1973, 911. 

SCHEIDING VAN MACHTEN 

Onrechtmatige daad van een bestuurs
overheid waardoor iemands subjectieve 
rechten worden miskend - Bevoegdheid 
van de rechter om bet nadeel in natura 
te doen herstellen en aan die overheid 
maatregelen op te leggen om een einde 
te maken aan de schadelijke onwettig
heid. 

Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni 
1980, BulL en Pas., 1980, 1341. 

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN 

Beschikbaar gedeelte tussen echtgeno
ten - Gebruikmaking van een tussen
persoon- Vermoeden van art. 1100 van 
bet Burgerlijk Wetboek - Uitlegging -
Toepassingsgebied. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 4 april 1974, Bull. en Pas., 
1974, 802. Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt. 

1980, BulL en Pas., 1981, 128. Testamenten - Burgerlijk Wetboek, 
Rekenplichtige tegenover de Staatskas art. 909 - Draagwijdte. 

- Rekenplichtige die ontvangen geld- Noot, E.K., Cass., 27 april 1979, A.C., 
sommen voor zijn ~igen gebruik heeft 1978-79, 1020. 
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Legaat van eens anders zaak - Nie
tigheid - Burgerlijk Wetboek, art. 1021 
- Legaat van een onverdeelde zaak -
Wettigheid- Voorwaarden. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 10 april 
1981, A.C., 1980-81, nr. 462. 

SOCIALE ZEKERHEID 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Wet van 9 aug. 1963, art. 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. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 21 juni 1971, Bull. en Pas., 
1971, 1001. 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Wet van 9 aug. 1963, art. 70, § 2 
Verzekeringsinstelling die geheel of 
gedeeltelijk de hospitalisatiekosten van 
de getroffene van een ongeval heeft 
betaald - Vordering tot indeplaatsstel
ling tegen de derde die voor het ongeval 
aansprakelijk is - Voorwaarden en 
modaliteiten. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 21 juni 1971, Bull. en Pas., 
1971, 1001. 

Sancties wegens niet-naleving van de 
sociale zekerheidswetgeving - Onder
scheid naar gelang van de wijze waarop 
zij worden opgelegd. 

Noot, H.L., Cass., 19 dec. 1973, A.C., 
1974, 453. 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering -
Uitkeringen - Arbeidsongeschiktheid -
Zwangere werkgeefster - Werkneem
ster die haar beroepsarbeid werkelijk 
heeft onderbroken - Begrip (wet van 
9 aug. 1963, art. 56, § 1). 

Noot, L.F.D., Cass., 4 jan. 1974, A.C., 
1974, 493. 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering -
Indeplaatsstelling van de verzekeringsin
stelling in de rechten. van de verzekerde 
- Gedeeltelijke aansprakelijkheid van 
een derde - Grenzen van de indeplaats
stelling. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
11 juni 1974, A.C., 1974, 1119. 

Mijnwerkers - Nationaal pensioen
fonds voor mijnwerkers - Opdrachten. 

Cone!. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
16 okt. 1975, A.C., 1976, 215. 

Mijnwerkers - Nationaal pensioen
fonds voor mijnwerkers - Administra
teur-generaal van dit fonds - Opdrach
ten. 

Cone!. e<:!rste adv.-gen. DUMON, Cass., 
16 okt. 1975, A.C., 1976, 215. 

Werknemers - Bijdragen, bijdrage
opslag en nalatigheidsintrest - Gerech
telijk akkoord geen uitwerking. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
17 mei 1978, A.C., 1978, 1092. 

Werknemers - Werknemers in het 
buitenland tewerkgesteld door een in 
Belgie gevestigde werkgever - Sociale 
zekerheidsregeling. 

Noot, L.F.D., Cass., 18 juni 1979, A.C., 
1978-79, 1241. 

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN 

Wet van 24 oktober 1902 op het spel
Bevoegdheid der gemeenteoverheid om 
aanvullende politieverordeningen uit te 
vaardigen. 

Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

SPOORWEGVERVOER 

Internationaal goederenverkeer per 
spoorweg lnternationale overeen
komst van Bern van 25 feb. 1961 (C.I.M., 
art. 31), 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. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1064. 

STEDEBOUW 

Wet van 19 maart 1962, art. 65 
Vordering tot herstel - Aard van de 
beslissing. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
9 maart 1976, A.C., 1976, 784. 

Wet van 29 maart 1962, art. 70bis -
Gemeentebelasting op de niet gebouwde 
percelen begrepen in een niet vervallen 
verkaveling - Ontheffing ten gunste 
van de nationale en plaatselijke maat
schappijen voor volkswoningbouw -
Heeft enkel betrekking op de bouwmaat
schappijen tot nut van het algemeen. 

Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1975, 347. 
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STRAF 
Eendaadse samenloop - Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF 

DER MEERSCH, Cass., 18 sept. 
A.C, 1971, 51. 

Materii:He samenloop - Begrip. 
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I Franse taal - Nederlandse taal 
Burgerlijke zaken - Art. 7, § 1, van de 

VAN ' wet van 15 juni 1935 - Geen onder-
1970, scheid naargelang de partijen fysieke 

dan wei rechtspersonen zijn. 
Noot, AT., Cass., 14 mei 1976 A.C. 

1976, 1024. ' ' 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C., 
1971, 51. Franse taal - Nederlandse taal -

. Art .. 65 van het Sfrafwetboek _ Bepa- , Burgerlijke .zaken - Partijen die voor 
hng d1e de strafrechter verplicht slechts een van. de. m de artt. 2 en 3 van de wet 
een enkele straf uit te spreken wanneer van 15 Jum 1935 bedoelde rechtbanken, 
een gebrek aan voorzichtigheid of voor- overeenkomstig. artlkel 7, § 1, van die 
zorg, dat als misdrijf strafbaar wordt wet, eenstemm1g vragen dat de rechts
gesteld, een bestanddeel van een mis- pleging in het Frans wordt voortgezet -
drijf uit onvoorzichtigheid vormt. Beslissing die weigert in te gaan op het 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER verzoek - Beslissing die niet vatbaar is 
MEERSCH Cass. 18 sept 1970 A C v_oor hoger beroep, doch wei voor cassa-

' ' · • · ·• tieberoep. 
1971, 51. 

Art. 65 van het Strafwetboek - Bepa
ling die de rechter bij wie de strafvorde
ring aanhangig is, verplicht slechts een 
enkele straf uit te spreken, wanneer een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, 
dat als onderscheiden misdrijf strafbaar 
is gesteld, een bestanddeel vormt van 
een misdrijf uit onvoorzichtigheid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 692. 

Betrekkelijke zwaarte van de straffen 
--'- Zwaarste straf - Bepaling - Toepas
selijke criteria. 

Noot, AC., Cass., 20 juni 1979, A.C, 
1978-79, 1262. 

Verbeurdverklaring Vernietiging 
beperkt tot het beschikkende gedeelte 
waarbij verbeurdverklaring wordt bevo
len - Verbeurdverklaring die niet kan 
worden uitgesproken door het verwij
zingsgerecht omdat definitief is beslist 
dat het onwettig verbeurdverklaarde 
voorwerp niet de eigendom is van de 
veroordeelde- Vernietiging zonder ver
wijzing. 

Noot, E.L., Cass., 17 sept. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 37. 

TAALGEBRUIK 
Tolk - Beklaagde die de taal van de 

rechtspleging niet machtig is - Art. 
332 van het Wetboek van Strafvordering 
- Op straffe van nietigheid voorge
schreven 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, V.D., Cass., 7 maart 1972, A.C., 
1972, 638. 

Noot, AT., Cass., 14 mei 1976, A.C., 
1976, 1024. 

.. Nederlandse en Franse taal- Burger
hJke zaken - Rechtspleging voor de 
burgerlijke rechtbanken en rechtbanken 
van koophandel van eerste aanleg waar
van de zetel te Brussel is gevestigd met 
uitzondering van de gerechten 'wier 
rechtsgebied uitsluitend uit Vlaamse 
gemeenten bestaat, gelegen buiten de 
Brusselse agglomeratie - Verweerder 
die geen toereikende kennis heeft van 
de taal der akte tot inleiding van het 
geding- Voortzetting van de rechtsple
ging in de andere taal - Wet van 
15 juni 1935, art. 4, §§ 1 en 2 -
Verweerder, rechtspersoon, die in per
soon verschijnt - Beoordeling van de 
taalkennis van de natuurlijke rechtsper
sonen die voor de rechtspersoon ver
schijnen. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMON, 
13 maart 1978, A.C., 1978, 803. 

Strafzaken - Nietigheid ten gevolge 
van schending van de wet van 
15 juni 1935 - Later niet !outer voorbe
reidende beslissing - Nietigheid gedekt 
- Zelfs wanneer de geschonden bepa
ling niet voorkomt onder de bepalingen 
die aan art. 40 van die wet voorafgaan. 

Noot, J.V., Cass., 17 mei 1978, A.C., 
1978, 1096. 

Sociale betrekkingen tussen de werk
gevers en de werknemers en door de wet 
voorgeschreven akten en bescheiden van 
ondernemingen - Decreet van de Cul
tuurraad voor de Nederlandse Cultuur
gemeenschap van 19 juli 1973- Toepas-
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singsgebied - Personeel dat in het 
Nederlandse taalgebied tewerkgesteld is 
- Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
11 juni 1979, A.C., 1978-79, 1192. 

Sociale betrekkingen tussen de werk
gevers en de werknemers - Ontslag
brief door een privaat nijverheids-, han
dels- en financiebedrijf gestuurd aan 
zijn werknemer - Bedrijf waarvan de 
exploitatiezetel in het Franse taalgebied 
is gevestigd - In het Nederlandse 
taalgebied tewerkgestelde werknemer -
Taal waarin de brief moet worden 
gesteld. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass. 
11 juni 1979, A.C., 1978-79, 1192. 

TERUGVORDERING 

Terugvordering waarvan sprake in 
art. 20, 5", van de wet van 16 dec. 
1851 houdende herziening van de wet 
over de hypotheken - Laatste lid van 
dit artikel luidende : « In de wetten en 
gebruiken van de koophandel betref
fende de terugvordering wordt niets 
gewijzigd • - Draagwijdte van deze 
wettelijke bepaling. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Roerende goederen verkocht zonder 
vaststelling van een termijn voor de 
betaling - Rechtsvorderingen tot terug
gave en tot ontbinding - Wet van 
16 dec. 1851, art. 20, 5"- Begrippen. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Terugvordering van koopwaren die 
aan de gefailleerde zijn verzonden en 
waarvan de « overgave • niet is geschied 
in diens magazijnen of in die van de 
commissionair die gelast is ze voor 
rekening van de gefailleerde te verkopen 
- Wetboek van Koophandel (wet van 
18 april 1851), art. 568 - Gefailleerde -
Be grip. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

TERUGVORDERING VAN HET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE 

Vrijwillige betaling van een verjaarde 
schuld - Geen eis tot terugvordering 
van het betaalde. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAux, 
Cass., 25 sept. 1970, A.C., 1971, 78. 

TUSSENKOMST 

Burgerlijke zaken - Gerechtelijk 
Wetboek, artt. 811 tot 814 - Gelden die 
bepalingen voor het Hof van Cassatie ? 

Noten 1 en 2, F.D., Cass., 19 april 1979, 
A.C., 1978-79, 976. 

UITVOERBAARVERKLARING 

Door een buitenlandse rechtbank 
regelmatig gewezen vonnis betreffende 
de staat van de personen - Vonnis dat 
gevolg heeft in Belgie ongeacht elke 
uitvoerbaarverklaring, met uitsluiting 
van elke daad van tenuitvoerlegging op 
de goederen of van dwang op de perso
nen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

UITVOERENDE MACHT 

Bevoegdheden van de Koning - Toe
kenningsbevoegdheid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Bestuur - Geen afwijking voor het 
bestuur inzake aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Geen soevereiniteit. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Koning - Bevoegdheden van de 
Koning - Grondwet, art. 78 - Bevoegd
heden aan de Koning toegekend door 
bijzondere wetten krachtens de Grond
wet zelf uitgevaardigd - Bijzondere 
wetten waardoor de uitoefening van de 
verordenende macht van de Koning 
buiten de door art. 67 van de Grondwet 
gestelde grenzen worden uitgebreid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974,967. 

Koning - Bevoegdheden van de 
Koning- Grondwet, art. 67- Verorde
nende bevoegdheid van de Koning voor 
de uitvoering van de wetten - Aard en 
grenzen van deze bevoegdheid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 
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Koning Bevoegdheden van de 
Koning - Grondwet, art. 78 - Bevoegd
heden aan de Koning toegekend door 
bijzondere wetten krachtens de Grand
wet zelf uitgevaardigd - Onderscheid. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
15 juni 1974, A.C., 1974, 1196. 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN 

Boedelbeschrijving voor de vereffe
ning en de verdeling van een nalaten
schap - Partij in de boedelbeschrijving 
die wetens nalaat een schenking onder 
de levenden aan te geven, die zij van
wege de erflater ontvangen heeft 
Boedelbeschrijving die een valsheid in 
openbare geschriften is. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 29 okt. 1973, BulL en Pas., 
1974, 221. 

Valsheid in geschriften - Toevoeging 
van de vermelding van degene voor wie 
het aval is gegeven Materieel 
bestanddeel van een valsheid in 
geschriften- Voorwaarden. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
12 okt. 1976, A.C., 1977, 181. 

VENNOOTSCHAP 

Handelsvennootschap 
verschijnen in persorm 
den. 

In rechte 
Mogelijkhe-

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 19 mei 1972, A.C., 1972, 876. 

Europese Gemeenschappen - Ven
nootschap opgericht overeenkomstig de 
wetgeving van een Lid-Staat - Begrip. 

Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C., 
1973, 515. 

Vereniging in deelneming - Winsten 
van de vereniging - Aard van deze 
winst op fiscaal gebied. 

Noot, E.K., Cass., 3 juni 1976, A.C., 
1976, 1097. 

Handelsvennootschap Invereffe-
ningstelling - Schuldeisers wier schuld
vordering is ontstaan v66r de invereffe
ningstelling - Gelijkheid bij de verde
ling van het maatschappelijk vermogen, 
onverminderd de rechten van de bevoor
rechte schuldeisers. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 
792. . 

Handelsvennootschap Invereffe-
ningstelling - Samenloop van schuldei
sers wier schuldvordering bestaat van 

v66r de invereffeningstelling - Rechten 
van deze schuldeisers onherroepelijk en 
onderling vastgelegd. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, BulL en Pas., 1977, 
792. 

Handelsvennootschap Invereffe-
ningstelling Niet bevoorrechte 
schuldeiser wiens schuldvordering 
bestaat van v66r de invereffeningstelling 
- Recht van deze schuldeiser zijn 
schuldvordering gerechtelijk te doen 
vaststellen - Verzet van de vennoot
schap tegen de daden van tenuitvoerleg
ging - Verzet gegrond indien de rech
ten van de andere schuldeisers door 
deze daden worden geschaad. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, BulL en Pas., 1977, 
792. 

Handelsvennootschap Invereffe-
ningstelling - Schuldeisers wier schuld
vordering is ontstaan v66r de invereffe
ningstelling - Gelijkheid bij de verde
ling van het maatschappelijk vermogen, 
onverminderd de rechten van de bevoor
rechte schuldeisers. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, BulL en Pas., 1977, 
797. 

Handelsvennootschap Invereffe-
ningstelling- Samenloop van schuldei
sers wier schuldvordering bestaat van 
v66r de invereffeningstelling - Rechten 
van deze schuldeisers onherroepelijk en 
onderling vastgesteld. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, BulL en Pas., 1977, I, 
797. 

Handelsvennootschap Invereffe-
ningstelling Niet bevoorrechte 
schuldeisers.wier schuldvordering is ont
staan v66r de invereffeningstelling -
Schorsing van de loop van de interesten 
in de verhoudingen tussen deze schuld
eisers, wanneer het maatschappelijk 
vermogen geen betaling van deze inte
resten mogelijk maakt. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 
797. 

Naamloze vennootschap- Statuten
Vertegenwoordiging van de vennoot
schap jegens derden en in rechte -
Vorm. 

Noot, A.C., Cass., 22 dec. 1977, A.C., 
1978, 501. 
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Vennootscbap opgericbt in Belgie -

Aantal vennoten - Eenpersoonsven
nootscbap opgericbt in Belgie - Artt. 
1 van de gecoordineerde wetten op de 
bandelsvennootscbappen en 1832 van bet 
Burgerlijk Wetboek - Belgiscbe interne 
openbare orde - Eenpersoonsvenn,oot
scbap die in Belgie geen wettelijk 
bestaan beeft en er niet vermag op te 
treden in recbte. -

Noot, A.T., Cass., 13 jan. 1978, A.C., 
1978, 568. 

In bet buitenland opgericbte vennoot
scbap - Aantal vennoten - Eenper
soonsvennootscbap opgericbt in bet bui
tenland overeenkomstig de aldaar ··gel
dende wetgeving en die aldaar baar zetel 
beeft - Art. 196 van de gecoordineerde 
wetten op de bandelsvennootscbappen 
- Artt. 1 van genoemde wetten en 
1832 van bet Burgerlijk Wetboek raken 
niet de Belgiscbe internationale open
bare orde - Eenpersoonsvennootscbap 
die in principe in Belgie vermag op te 
treden in recbte. 

Noot, A.T., Cass., 13 jan. 1978, A.C., 
1978, 568. 

In bet buitenland opgericbte vennoot
scbap - Aantal vennoten - Eenper
soonsvennootscbap opgericbt in bet bui
tenland overeenkomstig de aldaar gel
dende wetgeving en die aldaar baar zetel 
beeft - Art. 196 van de gecoordineerde 
wetten op de bandelsvennootscbappen 
- Artt. 1 van genoemde wetten en 
1832 van bet Burgerlijk Wetboek raken 
niet de Belgiscbe internationale open
bare orde - Belgiscbe recbter die de 
vordering van zodanige eenpersoonsven
nootscbap niet ontvankelijk verklaart 
om de enkele reden dat de vennootscbap 
een eenpersoonsvennootscbap is 
Scbending van genoemd art. 196. 

Noot, A.T., Cass., 13 jan. 1978, A.C., 
1978, 568. 

VERBINTENIS 

Forclusie - Voorwaarden voor over
macbt. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Overmacbt - Onaantastbare beoorde
ling door de feitenrecbter en toezicbt 
van bet Hof. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Betaling - Uitstel van betaling door 
de rechter verleend - Burgerlijk Wet
hoek, art. 124 - Begrip. 

Noot, F.D., Cass., 13 sept. 1977, A.C., 
1978, 45. 

Verbintenis of verplicbting ontstaan 
uit eenzijdige wilsverklaring- Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DuMON, 
Cass., 28 april 1978, A.C., 1978, 1016. 

Scbuldenaars die bandelaars zijn, door 
een en dezelfde verbintenis gebonden. 

Noot, Cass., 26 jan. 1979, A.C., 1978-79, 
587. 

VERJARING 

Burgerlijke zaken - Bevrijdende ver
jaring - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 25 sept. 1970, A.C., 1971, 78. 

Burgerlijke zaken - Vrijwillige beta
ling van een verjaarde scbuld - Geen 
aanleiding tot terugbetaling. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 25 sept. 1970, A.C., 1971, 78. 

Burgerlijke recbtsvordering - Bur
gerlijke recbtsvordering volgend uit een 
misdrijf Wet van 17 april 1878, 
artt. 24, 26 en 27 - Recbtsvordering 
verjaard na verloop van vijf jaren te 
rekenen van de dag waarop bet bij de 
wet als misdrijf omscbreven feit is 
gepleegd - Recbtsvordering die niet 
v66r de strafvordering kan verjaard zijn. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 28 okt. 1971, Bull. en 
Pas., 1972, 200. 

Strafzaken - Gevolg van de vernieti
ging van de beslissing op de strafvorde
ring, met verwijzing wegens de onmoge
lijkbeid na te gaan of die recbtsvorde
ring al dan niet verjaard is, m.b.t. de 
beslissing op de burgerlijke recbtsvorde
ring. 

Noot, E.K., Cass., 24 jan. 1978, A.C., 
1978, 620. 

Probatieopscborting Herroeping 
van de probatieopscborting wegens 
niet-naleving van de opgelegde voor
waarden - Verjaring van de vordering 
tot berroeping en tot uitspraak van de 
veroordeling wegens de feiten die aan
leiding bebben gegeven tot de probatie
opscborting- Verjaring die kan worden 
gestuit en gescborst. 

Noot, A.T., Cass., 7 feb. 1978, A.C., 
1978, 674. 
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Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Verjaring van de strafvordering 
- Omstandigheid zonder gevolg op de 
tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring. 

Noot, J.V., Cass., 29 nov. 1978, A.C, 
1978-79, 360. 

Strafzaken - De verjaring van de 
strafvordering loopt niet meer vanaf de 
contradictoire eindbeslissing op de straf
vordering - Cassatieberoep - Schor
sing van de verjaring vanaf de uitspraak 
van de bestreden beslissing tot de uit
spraak van het cassatiearrest met ver
wijzing, die de strafvordering doet herle
ven. 

Noot, R.-A.D., Cass., 27 maart 1979, 
A.C, 1978-79, 883. 

Centrum voor maatschappelijk welzijn 
- Rechtsvordering tot terugbetaling van 
de kosten die een centrum voor maat
schappelijk welzijn heeft gemaakt ten 
gunste van degenen aan wie bijstand is 
verleend, ten laste van dezen of van 
degenen die hun levensonderhoud zijn 
verschuldigd of nog van diegenen die 
aansprakelijk zijn voor de verwonding of 
de ziekte die de dienstverlening noodza
kelijk heeft gemaakt - Verjaringster
mijn van die rechtsvordering. 

Cone!. adv.-gen. CoiARD, Cass., 
6 dec. 1979, Bull. en Pas., 1980, 434. 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Vordering tot vergoeding van 
schade - Schade ten gevolge van een 
misdrijf - Termijnen gesteld bij de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering - Toepassing van die 
termijnen ook al is de vordering gegrond 
op contractuele verbintenissen. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 
31 jan. 1980, Bull. en Pas., 1980, 622. 

Strafzaken - Strafvordering en bur
gerlijke rechtsvordering - Onopzettelijk 
doden - Onopzettelijk toebrengen van 
slagen of verwondingen - Aanvang van 
de verjaring. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 
31 jan. 1980, Bull. en Pas., 1980, 622. 

Strafzaken - Strafvordering - Ver
oordeling bij verstek - Verzet van de 
veroordeelde tijdens de buitengewone 
verzettermijn - Gevolgen van het verzet 
naar gelang die al dan niet ontvankelijk 
(eventueel ongedaan) wordt verklaard
~evolgen inzonderheid m.b.t. de verja
rmg van de strafvordering. 

Noot, E.L., Cass., 15 okt. 1980, A.C, 
1980-81, nr, 101. 

VERLATING VAN FAMILIE 

Uit opeenvolgende handelingen oe
staand misdrijf - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
13 dec. 1977, A.C, 1978, 446. 

Uit opeenvolgende handelingen be
staand misdrijf - Feiten die v66r de 
veroordeling zijn gepleegd en nadien 
voortgezet werden - Nieuwe vervolgin
gen op grond daarvan - Grenzen. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
13 dec. 1977, A.C, 1978, 446. 

VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING 

Uitstel van de tenuitvoerlegging van 
de straffen - Wet van 29 juni 1964, 
art. 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, F.D., Cass., 19 maart 1974, A.C, 
1974, 794. 

Probatieopschorting Herroeping 
van de probatieopschorting wegens 
niet-naleving van de opgelegde voor
waarden - Verjaring van de vordering 
tot herroeping en tot uitspraak van de 
veroordeling wegens de feiten die aan
leiding hebben gegeven tot de probatie
opschorting- Verjaring die kan worden 
gestuit en geschorst. 

Noot, A.T., Cass., 7 feb. 1978, A.C, 
1978, 674. 

VERWIJZING NA CASSATIE 

Tuchtzaken - Vernietiging van de 
beslissing van een gemengde raad van 
beroep van de Orde der Dierenartsen -
Vernietiging beperkt tot de veroordeling 
van de dierenarts in de kosten van het 
tuchtgeding - Vernietiging zonder ver
wijzing. 

Concl. proc.-gen. DElANGE, Cass., 
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638. 

Strafzaken- Vernietiging beperkt tot 
het beschikkende gedeelte waarbij ver
beurdverklaring wordt bevolen - Ver
beurdverklaring die niet kan worden 
uitgesproken door het verwijzingsge
recht omdat definitief is beslist dat het 
onwettig verbeurdverklaarde voorwerp 
niet de eigendom is van de veroordeelde 
- Vernietiging zonder verwijzing. 

Noot, E.L., Cass., 17 sept. 1980, · A.C, 
1980-81, nr. 37. 



274-

VERZEKERING 
Verplichte aansprakelijkheidsverzeke

ring inzake motorrijtuigen - Gestolen 
voertuig - Heling - Heier uitgesloten 
uit de verzekering. 

Noot, E.K., Cass., 6 dec. 1971, A.C., 
1972, 342. 

Verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen Fout 
gepleegd door de lasthebbers of aange
stelden van de werkgever - Verzeke
raar tegen de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid van de werkgever is voor het 
geheel jegens de getroffenen aansprake
lijk, zelfs indien deze in dienst zijn van 
de werkgever. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 jan. 1975, A.C., 1975, 596. 

Arbeidsongeval - Ongeval op de wet 
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 burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van de werkgever - Subrogatoire 
vordering van de verzekeraar-ar
beidsongevallen tegen de verzekeraar 
van de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van de werkgever - Grondslag van 
deze vordering. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 jan. 1975, A.C., 1975, 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, E.K., Cass., 28 nov. 1975, A.C., 
1976, 401. 

Verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen - Verzeke
raar die is tussengekomen in het geding 
en die aileen hoger beroep heeft inge
steld tegen de beslissing tot veroordeling 
van zijn verzekerde - Gevolgen van dit 
hoger beroep zowel t.a.v. de burgerlijke 
partij als van de verzekerde. 

Noot, E.K., Cass., 9 dec. 1977, A.C., 
1978, 431. 

VERZET 

Strafzaken - Termijn waarbinnen het 
verzet moet worden gedaan - Gevolg 
van overmacht. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Strafzaken Strafvordering 
Beslissing die de beklaagde bij verstek 
veroordeelt - Verzet - Eiser in verzet 

~ 

verschijnt niet tijdens de voor de behan
deling van het verzet gestelde terechtzit
ting - Verzet ongedaan verklaard zon
der dat het openbaar minis
terie dit he eft gevorderd - W ettigheid. 

Noot 2, A.T., Cass., 15 okt. 1975, A.C., 
1975, 224. 

Strafzaken - Verstekarrest dat een 
gevangenisstraf uitspreekt - Verzet -
Arrest op tegenspraak dat de gevange
nisstraf vermindert, doch bovendien ont
zetting van de in art. 31 Sw. vermelde 
rechten uitspreekt- Wettigheid. 

Noot, A.C., Cass., 20 juni 1979, A.C., 
1978-79, 1262. 

Gevolgen van het vonnis op verzet. 
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 

8 nov. 1979, Bull. en Pas., 1980, 310. 

Strafzaken - Hof van assisen -
Burgerlijke rechtsvordering - Beslis
sing waarbij de veroordeelde bij verstek 
wordt veroordeeld - Beslissing voor 
verzet vatbaar, ook al is zij op tegen
spraak gewezen. 

Noot, A.B., Cass., 11 dec. 1979, A.C., 
1979-80, nr. 236. 

Strafzaken, verzet na verzet is uitge
sloten - Begrip. 

Noot, R.-A.D., Cass., 13 aug. 1980, A.C., 
1979-80, nr. 704. 

Strafzaken - Wetboek van Strafvor
dering, art. 208 - Verzet tegen een 
verstekarrest - Bren&t dagvaarding mee 
tegen de eerste terechtzitting na het 
verstrijken van de termijn van die 
bepaling - Verlenen van een cedel tot 
verkorting van de termijn in dringende 
gevallen niet mogelijk. 

Noot, J.V., Cass., 29 okt. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 129. 

Strafzaken - Strafvordering - Ver
oordeling bij verstek - Verzet van de 
veroordeelde tijdens de buitengewone 
verzettermijn - Gevolgen van het ver
zet, naar gelang dit al dan niet ontvan
kelijk (eventueel ongedaan) wordt ver
klaard - Gevolgen inzonderheid m.b.t. 
de verjaring van de strafvordering. 

Noot, E.L., Cass., 15 okt. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 101. 

VONNISSEN EN ARRESTEN 
Burgerlijke zaken- Verschijning van 

een handelsvennootschap in persoon -
Mogelijkheden. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 19 mei 1972, A.C., 1972, 876. 
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Burgerlijke zaken - Verschijning in 

rechte - Pleiten - Onderscheid. 
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 

Cass., 19 mei 1972, A.C., 1972, 876. 

Door een buitenlandse rechtbank 
regelmatig gewezen vonnis betreffende 
de staat van de personen - Vonnis dat 
in Belgie gezag van gewijsde heeft -
Voorwaarden. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Door een buitenlandse rechtbank 
regelmatig gewezen vonnis betreffende 
de staat van personen - Vonnis dat 
gevolg heeft in Belgie- Voorwaarden. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF" VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Vordering van de burgerlijke partij 
aanhangig bij de rechter die van de 
strafvordering kennis heeft" genomen -
Vrijspraak - Rechter die zich onbe
voegd verklaart om kennis te nemen van 
de burgerlijke rechtsvordering - Draag
wijdte van deze beslissing. 

beklaagde - Vorderingen genomen door 
het openbaar ministerie - Verstekvon
nis t.a.v. de beklaagde. 

Noot 2, F.D., Cass., 15 feb. 1978, A.C., 
1978, 712. 

Burgerlijke zaken - Beslissing van de 
Hoge Commissie tot Bescherming van de 
Maatschappij waarbij een beslissing tot 
invrijheidstelling op proef van een geln
terneerde wordt gewijzigd - Arrest van 
een hof van beroep waarbij, op grond 
van een omstandigheid van na de beslis
sing van de Hoge Commissie, wordt 
beslist dat die gewijzigde beslissing vol
ledige uitwerking moet krijgen - Mis
kenning van de kracht en het gezag van 
gewijsde - Machtsoverschrijding. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
14 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 696. 

Burgerlijke zaken en strafzaken -
Beslissing of maatregel van inwendige 
aard - Begrip - Wanneer kan tegen 
een beslissing of een maatregel van die 
aard een rechtsmiddel en meer bepaald 
boger beroep worden ingesteld ? 

Noot, A.C., Cass., 24 okt. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 126. 

Noot, E.K., Cass., 25 mei 1973, A.C., VOORLOPIGE HECHTENIS 
1973, 936. 

Vordering tot verbetering - Bestre
den beslissing - Voorwaarden voor de 
ontvankelijkheid van de vordering. 

Noot, P.M., Cass., 25 feb. 1974, A.C., 
1974, 697. 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Advies van het openbaar mi
nisterie. 

Noot, F.D., Cass., 3 dec. 1974, A.C., 
1975, 397. 

Strafzaken - Heropening 
debatten Gerechtelijk 
art. 774, tweede lid - Geen 

van de 
Wetboek, 

toepassing 
van deze bepaling. 

Noot, F.D., Cass., 19 okt. 1977, A.C., 
1978, 226. 

Conclusie - Begrip. 
Noot, A.T., Cass., 3 jan. 1978, A.C., 

1978, 517. 

Aard van de vonnissen en arresten -
Strafzaken - Zaak in beraad gehouden 
na onderzoek op tegenspraak - Dagbe
paling in tegenwoordigheid van de 
beklaagde voor de uitspraak van het 
vonnis - Debatten heropend op die dag, 
buiten tegenwoordigheid van de 

Bevel tot aanhouding - Beslissing tot 
internering door de raadkamer uitge
sproken wegens feiten waarvan het 
bevel tot aanhouding melding maakt -
Onderzoeksgerecht heeft niet meer te 
beslissen over de handhaving van de 
hechtenis. 

Noot, R.C., Cass., 23 dec. 1974, A.C., 
1975, 482. 

Verdachte voorlopig van zijn vrijheid 
beroofd en binnen vierentwintig uren 
voor de onderzoeksrechter geleid -
Verhoor van de verdachte door de 
onderzoeksrechter, aangevangen voor 
het verstrijken van de vierentwintig 
uren en zonder onderbreking voortgezet, 
doch beeindigd kort na het verstrijken 
ervan - Bevel tot aanhouding uitge
vaardigd en betekend onmiddellijk na 
afloop van het verhoor - Wettigheid van 
die hechtenis. 

Noot 2, A.T., Cass., 27 mei 1975, A.C., 
1976, 1021. 

Bevestiging van het bevel tot aanhou
ding - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Wet van 20 april 1874, artt. 
4 en 5 - Vertegenwoordiging van de 
verdachte. 

Noot, F.C., Cass., 6 sept. 1976, A.C., 
1977, 17. 



-276-
Handhaving van de voorlopige hech

tenis - Arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling in eerste en laat
ste aanleg gewezen - Cassatie - Gevol
gen t.a.v. het in hechtenis houden van de 
verdachte. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
14 juni 1977, A.C., 1977, 1058. 

Handhaving van de voorlopige hech
tenis - Wet van 20 april 1874, art. 5 -
Bezwaren - Redengeving - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
14 juni 1977, A.C., 1977, 1058. 

Bevel tot aanhouding - Uitreiking 
van het bevel - Toe te passen wettelijke 
bepalingen. 

Cone!. adv.-gen. COLARD, Cass., 
10 okt. 1979, Bull en Pas., 1980, 184. 

Bevel tot aanhouding - Bevestiging 
binnen vijf dagen Wet van 
20 april 1874, artt. 2 (gew. bij art. 2 wet 
van 13 maart 1973) en 4 - Mededeling 
van het dossier aan de verdachte of zijn 
raadsman - Mededeling bij de wet niet 
toegelaten. 

Cone!. adv.-gen. CoLARD, Cass., 
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184. 

Bevel tot aanhouding - Bevestiging 
binnen vijf dagen - Verdachte wiens 
verblijf in Belgie is gevestigd - Reden
geving - Begrip. 

Concl. adv.-gen. CoLARD, Cass., 
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184. 

Wettelijke 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. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 mei 1976, A.C., 1976, 1074. 

VOORZIENING IN CASSATIE 

Burgerlijke zaken - Voorziening van 
een handelsvennootschap - Regelmatig
heid van de lastgeving van de advocaat 
bij het Hof van Cassatie, die de eisen
de vennootschap vertegenwoordigt -
Bewijs - Onderscheid. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 22 okt. 1971, A.C., 1972, 196. 

Termijn - Strafzaken - Bescherming 
van de maatschappij - Verdachte onder 
aanhoudingsbevel door de raadkamer 
gelnterneerd wegens feiten waarvan het 
bevel tot a.anhouding 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 bes!ist deze 
inobservatiestelling te verlengen 
Voorziening tegen dit arrest v66r de 
eindbeslissing - Niet ontvankelijkheid. 

Noot, R.C., Cass., 23 dec. 1974, A.C., 
1975, 482. 

Bevel tot aanhouding door de onder- Tuchtzaken - Wanneer heeft het 
zoeksrechter uitgevaardigd _ Termijn cassatieberoep opschortende kracht? 
van vierentwintig uren bij art. 93 Sv. Noot, R.D., Cass., 12 juni 1975, A.C., 
gesteld voor de ondervraging van de 1975, 1084. 
verdachte - Draagwijdte van die bepa- Termijn Burgerlijke zaken -
ling t.o.v. art. 7 Gw. Beslissing of maatregel van inwendige 

Cone!. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., aard, als bedoeld in art. 1046 van het 
5 feb. 1980, A.C., 1979-80, nr. 340. Gerechtelijk Wetboek - Bes!issing alvo-

Handhaving van de voorlopige hech- ' rens recht te doen. 
tenis - Recht van degene die gear- Noot, F.D., Cass., 4 maart 1976, A.C., 
resteerd is om binnen een redelijke 1976, 765. 
termijn te worden berecht of hangende 
het proces in vrijheid te worden gesteld 
- Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, art. 5.3 - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. VELD, Cass., 15 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 921. 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 

Voorrecht van de verkoper van 
bedrijfsuitrustingsmaterieel - Samen
loop van dit voorrecht en van het 
voorrecht van de schuldeiser die een 
pand heeft op de handelszaak. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 sept. 1972, Bull. en Pas., 1973, 103. 

Beslissingen waartegen een cassatie
beroep kan worden ingesteld - . Burger
lijke zaken - Beslissing of maatregel 
van inwendige aard, als bedoeld in 
art. 1046 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot, F.D., Cass., 4 maart 1976, A.C., 
1976, 765. 

Mstand - Burgerlijke zaken - Uit
drukkelijke afstand van een advocaat bij 
het Hof van Cassatie - Geen verplich
ting van enige bijzondere volmacht te 
doen blijken. 

Noot, J.V., Cass., 5 feb. 1976, A.C., 1976, 
662. 



- 277 --,.. 

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. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Personen tegen wie een cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Beslissing 
van de tuchtraad van de balies van het 
rechtsgebied van een hof van beroep -
Voorziening in cassatie van de betrok
ken advocaat - Voorziening 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. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Correctionele zaken en politiezaken -
Rechter die bij afzonderlijke beslissin
gen uitspraak heeft gedaan, enerzijds, 
over de schuld en de straf, anderzijds, 
over het verval van het recht tot sturen 
wegens lichamelijke ongeschiktheid -
Voorziening waarbij het onderzoek van 
de eerste beslissing niet voor het Hof 
wordt gebracht. 

Noot 2, R.-A.D., Cass., 24 jan. 1977, 
A.C., 1977, 578. 

Afstand - Burgerlijke zaken - Het 
Hof verleent daarvan akte. 

Noot, E.K., Cass., 14 dec. 1978, A.C., 
1978-79, 443. 

Personen bevoegd om zich in cassatie 
te voorzien - Burgerlijke zaken -
Cassatieberoep ingediend namens een 
buitenlandse feitelijke vereniging 
Ontvankelijkheid- Voorwaarden. 

Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
11 jan. 1979, Bull. en Pas., 1979, 521. 

Beslissingen waartegen cassatieberoep 
kan worden ingsteld - Strafzaken -
Bescherming van de maatschappij -
Onwettige verlenging door de gei:nter
neerde van het aan hem toegekende 
verlof - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij waarbij wordt gelast 
dat die gei:nterneerde in een bepaalde 
inrichting zal worden opgenomen -
Niet ontvankelijke voorziening. 

Noot, E.L., Cass., 10 april 1979, A.C., 
1978-79, 966. 

Personen bevoegd om zich in cassatie 
te voorzien - Burgerlijke zaken -
Openbaar ministerie Ambtshalve 
optreden van het openbaar ministerie bij 

wege van rechtsvordering - Ger.W., 
art. · 138, tweede lid - Ontvankelijk 
cassatieberoep - Openbare orde in 
gevaar gebracht door een toestand die 
moet worden verholpen. 

Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 
14 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 696. 

Strafzaken - J eugdbescherming -
Beslissing waarbij de voorlopige plaat
sing van de minderjarige in een huis 
van arrest wordt gelast - Latere beslis
sing waarbij een andere plaatsing wordt 
gelast en die voorlopig ten uitvoer is 
gelegd - Cassatieberoep tegen de eerste 
beslissing doelloos. 

Noot, R.-A.D., Cass., 5 maart 1980, 
A.C., 1979-80, nr. 425. 

Personen bevoegd om zich in cassatie 
te voorzien - Arrest van het Rekenhof 

Cassatieberoep betekend aan de 
raadsheer in het Rekenhof die als open
baar ministerie optreedt - Gevallen 
waarin zodanig cassatieberoep ontvanke
lijk is. 

Cone!. proc.-gen. DuMoN, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

Personen tegen wie cassatieberoep 
kan worden ingesteld - Arrest van het 
Rekenhof - Arrest waarin de eindreke
ning van een rekenplichtige tegenover 
de Staatskas wordt afgesloten - Cassa
tieberoep van de rekenplichtige - Ver
weerder - Begrip. 

Cone!. proc.-gen. DuMoN, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

Personen bevoegd om zich in cassatie 
te voorzien - Strafzaken - Arrest van 
buitenvervolgingstelling - Voorziening 
van de burgerlijke partij - Draagwijdte. 

Cone!. adv.-gen. CoLARD, Cass., 10 dec. 
1980, A.C., 1980-81, nr. 219. 

Burgerlijke zaken Beslissingen 
waartegen cassatieberoep openstaat -
Beslissing vernietigd ten gevolge van 
een cassatiearrest - Ontvankelijkheid 
- Onderscheid - Beslissing van v66r of 
na het cassatiearrest. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 10 april 
1981, A.C., 1980-81, nr. 464. 

VORDERING IN RECHTE 

Burgerlijke zaken - Voorwerp 
Begrip. · 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 
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Eis in rechte- Burgerlijke zaken --'. WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK 

Oorzaak- Begrip. IN DE HANDEL VAN) 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Voorwerp van de vordering over niet 
gevorderde zaken - Begrip. 

Noot 3, E.K., Cass., 13 juni 1975, A.C., 
1975, 1090. 

Proceshandeling - Exceptie van nie
tigheid van een proceshandeling - Toe
passingsgebied van de artt. 860 en vol
gende van het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C., 
1976, 191. 

Ger.W., art. 702, 3" - Korte samenvat
ting van de middelen - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 24 nov. 
1978, A.C., 1978~79, 341. 

Burgerlijke zaken - Ambtshalve wij
ziging door de rechter van de oorspron
kelijke vordering - Onwettige wijziging. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
20 maart 1980, Bull. en Pas., 1980, 
887. . 

Rechter bij wie een vordering aanhan
gig is die op een bepaling van vreemd 
recht is gegrond - De rechter is ver
plicht de betekenis en de draagwijdte 
van die bepaling na te gaan - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 9 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 160. 

VREEMDE WET 

Rechter bij wie een vordering aanhan
gig is die gegrond is· op een bepaling van 
vreemd recht - De rechter is verplicht 
de betekenis en de draagwijdte van die 
bepaling na te gaan - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 9 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 160. 

VRIJHEID VAN·VERENIGING 

Grondwet, art. 20 - Grenzen van de 
vrijheid van vereniging. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 1974, 
967. 

Toekenning door de werkgever van 
voordelen aan werknemers die bij vak
organisaties zijn aangesloten - Geen 

Overtreding van het ministerieel 
besluit van 8 dec. 1944 dat de houders 
van drankgelegenheden de verplichting 
oplegt de prijzen van de dranken aante 
plakken - Toe te passen straf. 

Noot 1, A.T., Cass., 20 jan. 1976, A.C., 
1976, 593. 

WEGEN 

Wet van 10 maart 1925 op de elektrici
teitsvoorziening, art. 13, derde lid -
Wijzigingen die noodzakelijk zijn in het 
belang van de wegen - Betekenis van 
het woord « wegen ». 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
20 april 1978, Bull. en Pas., 1978, 937. 

WEGVERKEER 

Rijbewijs en leervergunning - Inter
nationaal verdrag nopens het wegver
keer, ondertekend te Geneve op 19 sept. 
1949 en goedgekeurd bij handeling van 
de wetgevende macht van 1 april 1954 -
Draagwijdte. 

Concl. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass., 
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974, 
1033. 

Rijbewijs en leervergunning - Over
eenkomst tussen Belgie en het Verenigd 
Koninkrijk Groot-Brittannie en Ierland 
betreffende de wederzijdse erkenning 

van rijbewijzen, op 11 dec. 1968 gesloten 
door wisseling van brieven - Geen 
toepassing op een Brits onderdaan die in 
Belgie verblijft, er in het vreemdelin
genregister is ingeschreven en houder is 
van een bewijs van deze inschrijving. 

Concl. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass., 
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974, 
1033. 

Rijbewijs en leervergunning - Per
soon die in het vreemdelingenregister in 
een Belgische gemeente is ingeschreven 
en houder is van een bewijs van deze 
inschrijving - Besturen van een motor
voertuig op een openbare plaats -
Verplichting om houder te zijn van een 
door de Belgische overheid afgegeven 
rijbewijs of leervergunning. 

Concl. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass., 
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974, 
1033. 

aantasting van de vrijheid van vereni- WERKLOOSHEID 
ging en geen buitencontractuele fout -
Vereiste~ Wachttijd- Werknemer met uit eigen 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 27 april wil verkorte werktijd, in de zin van 
1981, Bull. en Pas., 1981, 964. art. 130, ~ 2bis, K.B. 20 dec. 1963 -
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Werknemer met uit eigen wil verkorte 
werktijd die wil dat rekening wordt 
gehouden met zijn halve arbeidsdagen 
in een onderneming waar de wekelijkse 
arbeid over vijf dagen verdeeld is - Het 
aantal halve dagen moet met 20 pet. 
worden. verhoogd. 

Concl. adv.-gen. DucHATELET, Cass., 
30 okt. 1978, Bull. en Pas., 1979, 254. 

WETGEVENDE MACHT 
Bevoegdheidsconflict - Strijdigheid 

tussen een wet en een decreet -
Strijdigheid vastgesteld door het Hof 
- Verzending naar de Wetgevende 
Kamers. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
11 juni 1979, A.C., 1978-79, 1192. 

WETTEN,DECRETEN,BESLUITEN 
Interpretatieve wet - Geen terug

werking, maar een wet die een geheel 
vormt met de gei:nterpreteerde wet. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. en 
Pas., 1971, 144. 

Procedurewet - Onmiddellijk van 
toepassing. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. en 
Pas., 1971, 144. 

Terugwerking - Geen terugwerking 
van de wetten en besluiten - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. en 
Pas., 1971, 144. 

Bevoegdheidswet - Wet onmiddellijk 
van toepassing. 

Concl. proc.-gi:m. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. en 
Pas., 1971, 144. 

Reglementerende of verordenende 
macht van de Koning - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
23 april 1971, A.C., 1971, 786. 

Dwingende wet - Schending - Sane
tie op deze schending. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Dwingende wet - Begrip. 
Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 

1971, 1081. 

Wet die de openbare orde raakt -
Be grip. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Procedurewet Nieuwe wet 
Onmiddellijk van toepassing - Draag
wijdte van de regel onder de gelding van 
het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

-
Wet die de openbare orde raakt -

Schending - Sanctie op deze schending. · 
Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 

1971, 1081. 

Wet tot vaststelling van een exceptie 
van nietigheid van een processtuk -
Voorwaarden waaronder deze nietigheid 
gedekt is onder de gelding van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Wet tot vaststelling van een exceptie 
van nietigheid van een processtuk -
Voorwaarden waaronder deze nietigheid 
wordt aangenomen onder de gelding van 
het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Toepassing in de tijd- Wetten op de 
bevoegdheid en de rechtspleging -
Opeenvolgende wetten over de aanleg -
Wet tot regeling van de ontvankelijkheid 
van het hoger beroep - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 3, en de wet van 10 okt. 
1967 houdende dit wetboek, overgangs
bepalingen, art. 4, derde lid, en art. 6 -
Draagwijdte. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAU'...C, 
Cass., 10 feb. 1972, Bull. en Pas., 
1972, 532. 

Koninklijk besluit van 5 okt. 1955 tot 
regeling van de overeenkomsten betref
fende aannemingen van werken, leverin
gen en transporten voor rekening van de 
Staat - Bepalingen van de bijlage bij 
dit koninklijk besluit - Die bepalingen 
zijn wet in de zin van art. 608 van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

Noot, F.D., Cass., 11 jan. 1974, A.C., 
1974, 525. 

Wetten inzake bijzondere bevoegdhe
den - Besluiten door de Koning gena
men krachtens een wet inzake bijzon
dere bevoegdheden - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 
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Wetten inzake buitengewone bevoegd

heden - Besluiten door de Koning 
genomen krachtens een wet inzake bui
tengewone bevoegdheden - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C, 
1974, 967. 

Wet van openbare orde - Begrip. I 
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 

26 feb. 1975, A.C, 1975, 729. 

Wet - Afkondiging - Begrip en 
gevolgen. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
14 jan. 1976, A.C, 1976, 547. 

Beslissing van de wetgevende macht 
houdende bekrachtiging van een over
eenkomst tussen de Staat en een parti
culier - Geen wet in de zin o.a. van de 
artt. 608 en 1080 van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
30 jan. 1976, A.C, 1976, 632. 

Gerechtelijk Wetboek, art. 2 - Regels 
van dit wetboek zijn van toepassing op 
aile rechtsplegingen, behoudens wanneer 
zij geregeld worden door niet uitdrukke
lijk opgeheven wetsbepalingen of door 
rechtsbeginselen, waarvan de toepassing 
niet verenigbaar is met de toepassing 
van de bepalingen van dit wetboek -
« Wetsbepalingen » en « rechtsbeginse
len • - Begrip. 

Noot, F.D., Cass., 16 sept. 1976, A.C, 
1976, 57. 

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap 
Mededinging - Art. 85, §§ 1 en 2, van 
dit verdrag De bepalingen van 
gemeenschapsrecht vinden geen toepas
sing op de wetten, in de zin van de artt. 
608 en 1080 van het Gerechtelijk Wet
hoek - Deze bepalingen kunnen even
tueel van toepassing zijn op overeen
komsten en besluiten tot vereniging 
tussen ondernemingen, goedgekeurd 
door wetten die handelingen van hoge 
administratieve voogdij zijn. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 7 
jan. 1977, A.C., 1976, 493. 

Verordeningsbeslissingen van overhe
den of diensten bestaande binnen het 
raam van de decentralisatie der besturen 
- Wetten in de zin van art. 608 van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
3 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 701. 

Bevoegdheid van een bestuursover
heid haar eigen beslissingen te interpre
teren - Grenzen van deze bevoegdheid. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
3 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 701. 

Circulaire van de bestuursoverheid -
Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 3 maart 
1977, Bull. en Pas., 1977, 701. 

Bekendmaking - Gemeenteverorde
ning ter uitvoering van de artt. 60 en 
61 van de wet van 29 maart 1962 
betreffende de ruimtelijke ordening en 
de stedebouw - Verordening die bij 
koninklijk besluit moet worden goedge
keurd - Koninklijk besluit dat uiter
aard tot openbaar nut strekt - Konink
lijk besluit dat bij uittreksel of bij 
vermelding in het Belgisch Staatsblad 
moet worden bekendgemaakt. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
29 nov. 1977, A.C, 1978, 360. 

Bevoegdheidsconflict - Strijdigheid 
tussen een wet en een decreet -
Strijdigheid vastgesteld door het Hof 
- Verzending naar de Wetgevende 
Kamers. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
11 juni 1979, A.C, 1978-79, 1192. 

Voorrang van internationaalrechtelijke 
regels boven de internrechtelijke . regels 

De rechter mag geen toepassing 
~ak~n van .. inte~~rechtelijke bepalingen 
d1e m stnJd ZlJn met die regels -
Algemeen rechtsbeginsel waaruit die 
voorrang wordt afgeleid. 

Noot, F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C, 
1979-80, nr. 473. 

lnterpretatie - Advies van de Franse 
Raad van State waarin bij het begin van 
de XIXe eeuw een wet is gei:nterpreteerd 
- Voor Belgie geen interpretatie van 
overheidswege of authentieke interpre
tatie. 

Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

WISSELBRIEF 

Aval- Toevoeging van de vermelding 
van degene voor wie het aval is gegeven 
- Valsheid in geschriften - Voorwaar
den. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
12 okt. 1976, A.C., 1977, 181. 
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W<*"JPLAATS 

Gekozen woonplaats - Begrip. 
Noot, E.K., Cass., 10 dec. 1971, A.C., 

1972, 361. 

WRAKING 

Beslissing van de gewraakte rechter 
over de ontvankelijkheid van de verde
ring tot wraking- Wettigheid. 

Noot, E.K., Cass., 22 juni 1976, A.C., 
1976, 1093. 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING 

Door een verzekeringsinstelling on
rechtmatig betaalde uitkeringen - Vor
dering van de verzekeringsinstelling tot 
terugbetaling door de verzekerde -

Tussenkomst van het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering -
Recht van het Rijksinstituut om hoger 
beroep in te stellen. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
_ 13 maart 1978, A.C., 1978, 810. 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering 
Niet tijdige aangifte van de arbeidsonge
schiktheid - Verval van het recht op 
uitkering voor de periode die de aangifte 
voorafgaat - Ontheffing van het verval 
in behartigenswaardige gevallen -Wei
gering door de verzekeringsinstelling 
ontheffing te verlenen - Bevoegdheid 
van de arbeidsrechtbank. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
17 mei 1978, A.C., 1978, 1081. 





PLECHTIGE OPENINGSREDES 

15 augustus 1869 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets ren
dus en chambres n!unies en matiere civile, depuis l'installation de la 
Cour. 

15 oktober 1870 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets rendus 
chambres n!unies en matiere de droit public et de droit administratif 

16 oktober 1871 Proc.-gen. CH. FAIDER, L'egalite devant la loi. 

15 oktober 1872 - Proc.-gen. CH. FAIDER, La fraternite dans les lois. 

15 oktober 1873- Proc.-gen. CH. FAIDER, La publicite. 

15 oktober 1874 - Proc.-gen. CH. FAIDER, L'unite. 

15 oktober 1875 - Proc.-gen. CH. F AIDER, La separation des pouvoirs. 
' 16 oktober 1876 - Proc.-gen. CH. FAIDER, Les quatre grandes libertes 

constitutionnelles. 

15 oktober 1877 

15 oktober 1878 

15 oktober 1879 

15 oktober 1880 

15 oktober 1881 
interieure. 

16 oktober 1882 

15 oktober 1883 

15 oktober 1884 

15 oktober 1885 

15 oktober 1886 -
de jurisprudence. 

1 oktober 1887 -
arrets solennels 
dernieres annees. 

Proc.-gen. CH. FAIDER, L'autonomie communale. 

Proc.-gen. CH. FAIDER, Les finances publiques. 

Proc.-gen. CH. FAIDER, La repression. 

Proc.-gen. CH. FAIDER, La force publique. 

Proc.-gen. CH. FAIDER, La force publique et la paix 

Proc.-gen. CH. FAIDER, Le droit de petition. 

Proc.-gen. CH. FAIDER, La justice et son palais. 

Proc.-gen. CH. FAIDER, La topique constitutionnelle. 

Proc.-gen. CH. FAIDER, La genie de la Constitution. 

Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Les retours 

Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Revue des 
rendus en matiere civile au cours des quin:;:e 

1 oktober 1888 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Les anciens 
biens ecclesiatiques mis a la disposition de la nation. 

1 oktober 1889 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, M. le procu
reur general Leclercq. 

1 oktober 1890 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Du droit 
d'amortisation. 

1 oktober 1891 - Proc.-gen. CH. MESDACH OE TER KIELE, Separation 
des pouvoirs spirituel et tempore]. 
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1 oktober 1892 - Eerste adv.-gen. M:ELOT, Les lenteurs de ]'admi
nistration de Ja justice civile. 

2 oktober 1893 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Le procureur 
general Faider. 

1 oktober 1894 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Propriete 
individuelle et collectivisme. 

1 oktober 1895 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, De ]occupa
tion comme mode d'acquisition de Ja propriete. 

1 oktober 1896 - Adv.-gen. BoSCH, Les lois ouvrif!res, leur raison 
d'i'!tre, leurs resultats. 

1 oktober 1897 - Eerste adv.-gen. M:ELOT, Le juge unique et Je 
recrutement de la magistrature en Belgique. 

1 oktober 1898 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, De J'inter
vention du ministere public dans le jugement des affaires civiles. 

2 oktobei- 1899 - Adv.-gen. VAN ScHOOR, La presse sou~ Je consulat 
et sous J'empire. 

1 oktober 1901 - Proc.-gen. M:ELOT, De Ja recidive et de ]'administra
tion de Ja justice repressive. 

1 oktober 1902 - Adv.-gen. R. JANSSENS, De l'institution d'un Conseil 
d'Etat en Belgique. 

1 oktober 1903 Proc.-gen. R. JANSSENS, Des origines de ]'article 340 
du Code civil. 

1 oktober 1904 Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Comte de Neny et le 
Conseil prive. 

2 oktober 1905 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Premier President de 
Gerlache et Je Premier President Defacqz. 

1 oktober 1906 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Nicolas Bourgoingne. Le 
droit international prive. 

1 oktober 1907 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Philippe Wielant et J'in
struction criminelle. 

1 oktober 1908 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Des pourvois dans l'interet 
deJa loi. 

1 oktober 1909 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Du fait a la Cour de 
cassation. 

1 oktober 1910 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Syndicats et unions profes
sionnelles (Loi du 31 mars 1898}. 

2 oktober 1911 - Proc.-gen. TERLINDEN, Le projet de Joi sur Ja 
reorganisation de fa police rurale. 

1 oktober 1912 - Proc.-gen. TERLINDEN, Une actualite juridique - Le 
nouveau Code civil suisse. 

1 oktober 1913 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les , chambres reunis 
Arrets en matiere civile, electorale administrative (periode de 1869 a 
1913}. . 

25 november 1918 - Proc.-gen TERLINDEN, Seance solennelle de ren
tree. 

1 oktober 1919 - Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature beige sous . 
]'occupation allemande - Souvenirs de guerre. 



1 oktober 1920 
]'armistice. 
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Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature beige depuis 

1 oktober 1921 Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies -
Arrets en matiere fiscale et criminelle (periode de 1869 a 1921}. 

2 oktober 1922 - Proc.-gen. TERLINDEN, Cinquante annees de discours 
de rentree a la Cour de cassation de Belgique {1869 a 1922}. 

1 oktober 1923 - Proc.-gen. TERLINDEN, Un jubile. 

1 oktober 1924 - Proc.-gen. TERLINDEN, La lutte contre l'avortement 
- Le secret medical. 

1 oktober 1925 - Eerste adv.-gen. P. LECLERCQ, De Ja Cour de cassa
tion. 

15 september 1926 - Proc.-gen. TERLINDEN, Adieux. 

15 september 1927 - Proc.-gen. P. LECLERCQ, Le conducteur d'une 
automobile, qui tue ou blesse un pieton, commet-il un acte illicite ? 

15 september 1928 Proc.-gen. P. LECLERCQ, Propos constitutionnels. 

16 september 1929 Eerste adv.-gen. B. JO'ITRAND, Sur le chemin de 
la liberte. 

15 september 1930 
la liberte. 

Eerste adv.-gen. B. JOTIRAND, L'etablissement de 

15 september 1931 Eerste adv.-gen. B. JOTIRAND, De certaines dis-
positions garantissant la liberte. 

15 september 1932 Eerste adv.-gen. B. JO'ITRAND, Le juges d'un peu-
ple libre. 

15 september 1933 
ments et arrets. 

15 september 1934 
ments et arrets. 

Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Des motifs des juge-

Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Des motifs des juge-

16 sept<!mber 1935 Adv.-gen. G. SARTIN! VAN DEN KERCKHOVE, Une 
juridiction internationale de droit prive. 

15 september 1936 - Adv.-gen. L. CoRNIL, De taak van mag.'straat en 
advocaat op het gebied van het strafrecht. 

15 september 1937 - Adv.-gen. G. SARTIN! VAN DEN KERCKHOVE, 
Reflexions sur J'instance et la procedure de cassation en matiere 
repressive. 

15 september 1938 - Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Over de overtredin
gen in zake van douanen en accijnzen. 

15 september 1939 - Adv.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Le Consei] 
d'Etat et Je Pouvoir judiciaire. 

15 september 1944 - Eerste adv.-gen. L. CORNIL, Discours prononce a 
]'audience solennelle de rentree. 

15 september 1945 - Adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, De juridi
sche gevolgen van de brand in de griffie van het Hof van Verbreking. 

16 september 1946 Proc.-gen. L. CORNIL, Propos sur le droit crimi-
nel. 

15 september 1947 Proc.-gen. L. CORNIL, De wederopbouw van het 
Justitiepaleis te Brussel 

15 september 1948 - Proc.-gen. L. CORNIL, La Cour de cassation -
Ses origines et sa nature. 
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15 september 1949 - Adv.-gen. CH. CoLARD, De vrouw in de rechtsbe

deling. 

15 september 1950 - Proc.-gen. L. CoRNIL, La Cour de cassation -
Considerations sur sa mission. 

15 september 1951 - Proc.-gen. L. CoRNJL, Een voorontwerp van wet 
betreffende de misdadige jeugd. 

15 september 1952 - Proc.-gen. L. CoRNIL, La Cour de cassation -
Reformes mineures de fa procedure. 

15 september 1953 - Eerste adv.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Het 
Hoi van Verbreking in 1853. 

15 september 1954 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Propos sur 
J'article 95 de fa Constitution. 

15 september 1955 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, De parle
mentaire immuniteit. 

15 september 1956 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Un t;~spect 
du droit de defense. 

16 september 1957 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Bedrog en 
grove schuld op het stuk van niet-nakoming van contracten. 

1 september 1958 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOlffiT, Les recla
mations en matiere d'impots sur Jes revenus. 

1 september 1959 - Eerste adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, Over
wegingen omtrent de bestraffing van de sluikerij ter zake van douane. 

1 september 1960 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Le consei] 
superieur du Congo -1889-1930. 

1 september 1961 - Adv.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Rechtsbewustzijn en volkenrechtelijk strafrecht. 

1 september 1962 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, La Cour de 
cassation et fa loi etrangere. 

1 september 1963 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Confh'ct 
tussen het verdrag en de interne wet. 

1 september 1964 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les pour
vois dans J'interet de la 1oi et Jes denonciatiuns sur ordre du Ministre 
de fa Justice. 

1 september 1965 - Adv.-gen. L. DEPELCHIN, 
artikel 2 van het Strafwetboek. 

Overwegingen bij 

1 september 1966 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Conside-
rations sur le projet de Code judiciaire. 

1 september 1967 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, De voltal
Jige zittingen in het Hoi van Cassatie. 

2 september 1968 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN Dl':R MEERSCH, 
Reflexions sur Je droit international et fa revision de fa Constitution. 

1 september 1969 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, De 
Belgische rechter tegenover het internationaal recht en het gemeen
schapsrecht. 

1 september 1970 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VANDER MEERSCH, Pro
pos sur le texte de fa loi et Jes principes generaux du droit. 

1 september 1971 - Eerste adv.-gen. P. MAHAux, Het rechterlijk 
gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek. 
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1 september 1972 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Reflexions sur la revision de la Constitution. 

3 september 1973 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Overwegingen omtrent de kunst recht te spreken en de uitoefening 
van het rechterlijk ambt. 

2 september 1974 - Proc.-gen. DELANGE, De l'intervention de la Cour 
de cassation dans Je dessaisissement du juge et dans Je renvoi d'un 
tribunal a un autre. 

1 september 1975 - Eerste adv.-gen. F. DuMON, De opdracht van de 
hoven en rechtbanken. Enkele oveiWegingen. 

1 september 1976 - Proc.-gen. R. DELANGE, OveiWegingen over de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid van de ministers en staats_secretar~ssen. 

1 september 1977 - Eerste adv.-gen. F. DuMON, Ontwerpen voor her
vormingen en jurisdictionele functie. 

1 september 1978 - Proc.-gen. F. DuMON, De motivering van de von
nissen en arresten en de bewijskracht van de akten. 

3 september 1979 Proc.-gen. F. DuMON, Over de Rechtsstaat. 

1 september 1980 - Proc.-gen. F. DUMON, Quo Vadimus ? 





NAMEN DER PARTIJEN 

A 

Aaboud Mouredaine, 1285 
"Aanneming en Systeem Cy »- voorheen 

" Antwerp Subcontracting Company » 
N.V., 1157 

Abrahams, 874 
" A.C.E.C. » N.V., 1190 
Acellino N.V., 1182 
Adler, 488 
Adriaenssens e.a., 928 
Aerens, 679 
Aerts, 1147 
Agacik, 230 
Agglomeratie (Brusselse), 1241 
Agneessens, 895 
" A.G. Securitas » N.V., 770, 1123, 1151, 

1238 
Aguilon, 1042 
« A.G. van 1830 » N.V., 324, 354, 1192 
Aimo N.V., 851 
Akyol, 230 
« Alcagro » P.V.B.A., 627 
Alex Holding N.V., 39 
Alfacel N.V. (Gerbovits - curator in het 

faillissement), 668 
Algemeen Belgisch Vakverbond, 823 
" Algemene Ondernemingen Soetaert » 

N.V., 954 
Algemene Verzekeringen Securitas, 1151 
Allard, 195 
Alsteen - curator in het faillissement 

" Union des Acieries » N.V. in vereffe
ning, 662 

Amandt, 271 
Amieva Acebo, 1051 
" Amil • N.V., 823 
Anceta N.V., 557 
Andre Dumont N.V., 127 
Annink, 739 
Anthonissen, 959 
Antoine, 522 
Antwerpen (Stad), 1103 
« Antwerp Subcontracting Company » 

N.V.- thans « Aanneming en Systeem 
Cy "• 1157 

Apex Holding N.V., 629 
Arbeidsauditeur bij de Arbeidsrechtbank 

te Gent, 540 

Artie N.V., 7 
Asinari Di San Marzano, 1167 
Asse (Randfederatie), 1155 
" Association professionnelle des Moni

teurs d'Auto-Ecoles », 1049 
Assurantie van de Belgische Boeren

bond N.V., 511, 553, 767 
Ateliers de Fabrication electriques et 

mecaniques (A.F.E.M.) N.V., 89 
Audenaerd, 536 
Aughuet, 132 
Auquier, 1150 
Ausloos, 831 

B 

Babock-Smulders N.V., 142 
Bacquaert P. e.a., 193 
Baekelmans, 990 
Baert, 362 
Baert Jules, 1020 
Baert Julia e.a., 1020 
Baes, 969 
Baguette, 1210 
Bair, 100 
Balaban, 41 
Barbette, 1266 
Barre, 494 
Bastin, 394 
Baudewijns, 627 
Baufort, 721 
Bauts, 366 
Bauwens, 864 
Bavelco P.V.B.A., 780 
Baviere, 93 
Bayens, 59 
Beaudeau, 252 
Beele St. - curator in het faillissement 

J.P. Destrebecq, 1100 
Beersaerts, 632 
Beeuwsaert, 690 
Begaux, 157 
« Beheercentrale • PVBA, 1073 
Beijer, 739 
Belgian Nurdie Textile Company 

P.V.B.A., 534 
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Belgian Shell N.V., 713 
BelgH! lndustrie, 137, 683, 1178 
« Belgisch Bureau van Autoverzeke

raars • V.Z.W., 354 
Belgische Nationale Assurantiekas tegen 

Arbeidsongevallen, 482, 679 
Belgische Staat, 71, 1210 
Belgische Staat : 

Minister van Binnenlandse Zaken, 184, 
1241 
Minister van Economische Zaken, 140 
Minister van Financien, 4, 20, 118, 121, 
175,202,284,347,351,463,505,509,613, 
672, 690, 703, 739, 751, 801, 839, 1030, 
1206, 1207' 1224 
Minister van Justitie, 1103 
Minister van Lanbouw, 549 
Minister van Landsverdediging, 121, 
727, 1057, 1238 
Minister van Nationale Opvoeding, 121 
Minister van N ationale Opvoeding en 
Franse Cultuur, 502, 518 
Minister van Nationale Opvoeding en 
Nederlandse Cultuur, 812, 1097 
Minister van Openbare Werken, 271, 
342, 343, 444, 449, 827, 954, 1071, 1212, 
1238, 1270 
Minister van Verkeerswezen, 748 

Belmans, 36 
Bendet, 387 
Bennazou, 94 7 
Benoit, 224 
Beringen (Gemeente), 1157 
Bernaerts, 834 
Bernard, 39, 629 
Beroepskas voor Handel en Nijverheid, 
. 975 

Berthels, 595 
Bertho, 336 
Beterens, 499 
« Beton Gautot • N.V., 578 
Bettens, 1087 
Beuken, 117, 948 
« Ateliers A. Pierree » N.V., 117 
Bianca N.V., 7 
Bijttebier M., 106 
Bijttebier M.-J., 106 
Bijttebier-Vanden Avenne N.V., 557 
« Biscuiteries Paquot » N.V. (Mersch -

curator in het faillissement), 32 
Blaffart, 437 
Blesgen, 801 
Bliki, 985 
Blockdeel, 1176 
Bloemen, 538 
Blommaert, 759 
Bochenski, 200 
Boen, 388 
Boeraeve, 954 
Boeynaems q.q., 1048 
Boffa, 916 
Bogaert, 1047, 1134 

Bogaerts, 99 
Bohen, 341 
Boitte, 514 
Boland, 446 
Bollaert, 1069 
Borms, 1063 
Bosman, 1237 
Bosman A., 1066 
Bosman J. e.a., 1066 
Bosmans, 6 
Bossuyt, 690 
Bostoen, 307 
Bottu, 130 
Boubezari, 829 
Bouchez e.a., 494 
Bouffioux, 138 
Bouhon, 1151 
Bouttelissier e.a., 301 
Brahy, 696 
Brans, 937 
Brasserie Piedbreuf N.V., 507 
Bricmont, 494 
Brijs, 476 
Brinckman, 76 
Bronders, 97 
Brone q.q., 1048 
Brouwerij Artois N.V., 670 
« Brouwerij Haelterman » N.V., 499 
Bruggen en Wegen, 1125 
Bruneel J., 924 
Bruneel J. q.q., 921 
Brussel (Stad), 209 
Brusselmans, 185 
Brusselse Agglomeratie, 1241 
Brusselse Intercommunale Watermaat-

schappij, 839 
Brutout, 972 
Bryon, 789 
Busschops, 1077 
Buyl, 1269 
Byvoet, 1042 

Caerts, 978 
Cafueri, 383 

c 

Caisse de Chomage de la Federation 
generale des Travailleurs de Belgi
que, 1042 

« Caisses enregistreuses N.C.R. » N.V., 821 
Cajot, 249 
Cali, 1096 
Callens e.a., 994 
Callewaert, 424, 690 
Caloens, 1011 
Calon, 1279 
« Calpam Belgium » N.V., 357 
Caltagirone, 442 
Camera, 878 
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Camu, 687 
Cannoot, 834 
Carle, 193 
Carlier, 265 
Caron, 18 
« Carrosserie Matthys » P.V.B.A., 104 
Carta, 507 
Castermans, 369, 785 
Castilla, 563 
Catteeuw, 329 
Cavallo, 568 
Cegen, 1283 
Centrale Raiffeisenkas S.V., 711 
Centrauto N.V., 1227 
<< Centrumbank » N.V., 874 
Cession, 559 
Ceulemans, 546 
Ceuterickx, 1160 
Ceyssens, 324 
Champagne, 341 
Charbonnages de Maurage N.V., 46 
Charbonnages de Noel Sart Culpart, 

46 
<< Charbonnages du Petit-Try » N.V., 

280 
Charlier, 741 
Charlier e.a., 1125 
Charlot, 695 
Chenot, 1264 
Chevron Oil Belgium N.V., 527 
Chiarelli, 62 
Christiaens, 1167 
Chumek, 206 
Claes, 1280 
Clarambaux, 168 
Clarebout, 954 
Claer, 897 
Cleymaet, 1113 
Clocheret e.a., 1 
Cloet, 891 
Clybouw q.q. (Frank en), 175 
Cnockaert, 244 
Cockerill N.V., 68 
Cocquyt, 996 
Coenderaerts, 74 
Colette, 446 
Colgate-Palmolive N.V., 185 
Collard, 747 
Collette, 369 
Colman, 480 
Colpaert, 224 
Colson, 1017 
Commerman, 53 
Compagnie generale de Developpement 

et de Participation, 559 
<< Compagnie generale et geophysique » 

N.V., 512 
« Compagnie immobiliere europeenne » 

N.V., 277 
« Confiserie E. Van Parys » P.V.B.A., 

1038 
«Construction et Entretien » N.V., 336 
<< Container Service Company » N.V., 862 

Convents, 12 
Copete Munoz, 744 
Coppe, 1054 
Coppens, 521 
Cordier, 30 
Coucke, 408 
Coune, 866 
Courtois, 1052 
Covaco Contractors N.V., 527 
Cavan N.V., 996 
Crampe, 242 
Creusot-Loire N.V., 142 
Cromphaut e.a., 1 
Crosara, 68 
Crosset, 467 
Curmaco N.V. (Jenne - curator in het fail-

Iissement), 937 
Curvels, 735 
Cuvelier, 6 
Cuypers, 691, 1281 

Daelmans, 397 
Dagrain, 579 
Dandois, 770 
Dandoy, 770 

D 

« Danher » P.V.B.A., 1159 
Daniel, 1288 
Dannau, 137 
Dans, 1218 
Danzer, 422 
Dauchot, A., 769 
Dauchot, J., 769 
Dauwe, 735 
David, 1141 
De Baets e.a., 1194 
Debay, 24 
De Beer, 730 
« De Belgische Beroepsvereniging van 

Reisbureaus •, 146 
« De Belgische Bijstand » N.V., 137 
De Belgische Nationale Assurantiekas 

tegen Arbeidsongevallen Assubel 
N.V., 482, 679 

Debergh, 12 
De Beuckelaere, 1069 
Debeurme, 1261 
De Bie, 271 
De Bij-De Vrede N.V., 442, 986 
Debao, 1164 
Debrauwere, 14 
De Broeders van Lieve V.Z.W., 672 
De Bruycker, 1269 
Debruyn, 1199 
De Bruyne, 683, 895, 959 
Debry, 702 
De Buck, 946 
De Buysscher, 948 



Decker, 87 
Declerck, 499 
De Clercq, 270, 488, 1105 
Declercq e.a., 482 
De Cock, 22, 161, 1087 
« Decock » N.V., 1087 
Decoster, 625 
De Coster, 1031 
De Craene e.a., 352 
Decreur, 1153 
De Cuyper e.a., 1142 
Dedecker, 729 
De Decker, 996 
Dedonder, 31 
De Droogers, 351 
Deerlijkse N.V., 180 
De Europese Vereniging B.O.V., 25 
De Federale Verzekeringen, 157, 698 
Defever, 462 
Defleur, 578 
Defoort, 613 
Defosse, 578 
De Giorgi, 600 
De Graeve, 1275 
De Grande, 1 
De Grove, 439 
Degryse, 244 
<< Deguisne pere et fils P.V.B.A., 625 
De Herdt, 707 
Dejace, 1188 
Dekaezemaeker, 108 
De Kerckheer, 1015 
De Kerpel, 961 
Dekesel, 540 
Deketelaere M., 574 
Deketelaere R., 574 
Dekker, 1238 
De Kocker, 179 
Delabie, 942 
Delande q.q., 137 
Delbecq, 1289 
Delchambre, 1153 
Delcour e.a., 643 
Delcroix, 696 
Delespesse, 722 
Deleye, 79 
Delhez, 128 
De Loose, 442 
Delrez, 314 
De Luikse Verzekering, 128, 1052 
Delvaux, 1287 
Delvenne, 695 
Delzeyne e.a., 1273 
De Maerel, 509 
De Meurechy, 1011 
De Meyer, 1009, 1160 
De Muylder, 443 
Deneckere, 698, 1136 
De Nie, 531 
Denis J.-C., 378 
Denis R., 378 
Deparis, 29 
De Pourbaix, 206 
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Deprest, 1173 
Deprez, 1218 
Derauw, 805 
De Renesse e.a., 376 
Dermul, 620 
De Ronne, 352 
De Roover, 338 
De Rooy, 1131 
Derouck, 198 
De Rudder, 991 
De Ryck, 1235 
De Saedeleer, 717 
« De Schelde » N.V., 424, 1118 
DeSchepper, 1015 
Descheyers, 769 
Deschodt, 497 
Desirotte e.a., 396 
<< Desita » N.V., 29 
Desmecht, 827 
DeSmet, 864 
Desmet, 1277 
De Sociale Voorzorg C.V., 1, 1151 
Despretz, 1150 
De Spurio, 112 
Dessaint, 327 
Dessard e.a., 662 
Desselier, 517 
Destrebecq J.P. (Beele St. en Nys Ch. -

curatoren in het faillisement), 1100 
De Sutter, 944, 1275 
De Swerdt e.a., 388 
De Swert, 786 
Detaeye, 1137 
De Tiege, 722 
Detrixhe e.a., 1109 
« De Verenigde Eigenaars >> N.V., 864 
De Verenigde Provincien N.V., 185, 864, 

934 
« De Verenigde Provincies » N.V. e.a., 607 
Devis, 632 
De Visscher, 1003 
De Volksverzekering, 1 
DeVos, 270 
« De Vos-Gasbedrijf » P.V.B.A., 104 
De Wachter, 1168 
De Waegenaere, 842 
DeWaele e.a., 690 
De Weirdt, 1115 
De Wilde, 469 
De With, 990 
Dhollander, 246 
Dhont, 869 
D'Hulst C., 428 
D'Hulst H. e.a., 428 
«Diana Cars» N.V., 246 
Dienst voor de Scheepvaart, 1168, 1238 
Dierckx, 333 
Digneff, 691 
Dillen, 986 
Dimakis, 804 
Dingemans, 128 
Dissy, 494 
Dom A., 707 
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Dom J., 707 
Dom L., 707 
Douillet, 118 
Dubois, 842 
Du Bois, 1160 
Ducaju, 921 
Duchesne, 1261 
Dufour, 173 
Dujardin, 335 
Dukic, 804 
Dumont, 56 
Dupire, 703 
Dupont, 443 
Dupuis, 641 
Duquene J., 1199 
Duquene M., 1199 
Durant, 193 
Durbuy (Stad), 700 
Durholz, 1201 
Durobor N.V., 557 
Dussart, 835 
Dussewoir, 231 
Duvivier, 632 

E 

«Eagle Star» N.V., 307, 336 
E. Blok B.V. naar Nederlands recht, 959 
« Editions Jean Dupuis >> N.V., 972 
Eendracht en Voorzorg N.V., 469, 563 
« E.G.T.A. » N.V., 714 
Elandaloussi, 947 
Electricite mecanique et Application 

(E.M.A.) N.V., 89 
Elen, 357 
El Maach, 308 
Elsene (Gemeente), 413 
Emile Maes & zonen N.V., 966 
Emmers, 373 
Emplit, 805 
« Entreprises Robert Delbrassinne • 

N.V., 1212 
Ernest, 497 
Escada, 315 
Esneux (Gemeente), 702 
« Etablissementen J. Vander Perren • 

P.V.B.A., 637 
Etablissements belges du Time limit 

N.V., 904 
• Etablissements Doyen • N.V., 1153 
Etablissements Duverdru N.V., 557 
Etam N.V., 209 
Etienne, 1282 
• Eurobel • N.V., 14. 472 
Euromex N.V., 25 
Evers, 41 

Failla, 196 
Falk, 739 
Favrenne, 776 
Fazio, 834 
Fedrigo, 1108 
Feuillat, 632 
Feyaerts, 216 
Feyen, 74 
Fitschy e.a., 502 
Fivez, 516 
Florent, 805 
Fluzin, 287 

F 

« Fonds congregationel des Annoncia
des • V.Z.W., 444 

Fonds tot Vergoeding van de in Geval 
van Sluiting van Ondernemingen 
Ontslagen Werknemers, 681, 998 

Fonds voor Beroepsziekten, 383, 1035, 
1185 

Fonds voor Bestaanszekerheid voor de 
Stoffering en de Houtbewerking, 1127 

Fontaine, 397, 1121 
Fontaine-l'Eveque (Stad), 411 
Ford-Werke A.G., 77 
Fosse, 827 
Fosse-la-Ville (Stad), 343 
Fosty, 1151 
Foulon, 44 
Fourneau, 135 
Fraille y Bermejo, 185 
Frambach e.a., 162 
Franck, 340, 465 
« Franck & fils • P.V.B.A., 340 
Francois, 517 
Fran!(ois, 41 
Frank en Clybouw q.q., 175 
Frans, 1015 
Franza, 1107 
Frappart, 490 
Frateur, 138 

.Frenoy, 287 
Fuhr, 233 

G 

• Galerijen der Vlaanderen • P.V.B.A., 
851 

Gallee, 469 
Garage Auto Ganda, 1275 
• Gaston van Biervliet en zonen • 

P.V.B.A. e.a., 607 
Gatto, 27 
• G.B.-Inno-B.M. • N.V., 265 
« G.E.T.S. • P.V.B.A., 514 
Gebroeders Delhaize-De Leeuw N.V., 753 
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Geerdens, 565 
Geerts, 637 
Gema P.V.B.A., 557 
Gemeenschappelijk Motorwaarborg-

fonds, 331,469,643,1142 
Gemeenschappelijke Motorwaarborg-

fonds e.a., 289 
Gemeente Beringen, 1157 
Gemeentebestuur van Loncin, 2 
Gemeente Elsene, 413 
Gemeente Esneux, 702 
Gemeente Genk, 127, 1222 
Gemeente Herentals, 730 
Gemeente Moeskroen, 497 
Gemeente Oudenburg, 1090 
Gemeente Overijse, 1031 
Gemeente Sint-Gillis, 761 
Gemeente Steenokkerzeel, 639 
Gemeente Wemmel, 1155 
Gemeente Zemst, 735 
General Accident Fire and Life Assu

rance Corporation Limited, 308 
« General Accident, Fire & Life In-

surance • N.V., 615 
« Generali Belgium • N.V., 770, 942 
Genk (Gemeente), 127, 1222 
Gens, 1147 
Georges W., 91 
Gerard, 85 
Gerbovits - curator in het faillisse-

ment Alfacel N.V., 668 
Gerets, 1234 
Gerondal, 238 
Gielen, 576 
Giet, 200 
Gillain, 63 
Gillet, 1094 
Gillis, 867 
Gilquin, 761 
Giovale, 469 
Girard, 1238 
Glashandel Vanden Bulcke P.V.B.A., 

1075 
Glavimans, 463 
Glibert, 986 
Godefroid, 836 
Godelle, 1281 
Goegebeur, 97 
Goens e.a., 469 
Goetschalckx, 12 

' Goffart, 336 
Gonzales Perez, 804 
Goossens, 1022 
Gordons, 1281 
Graux F. - curator in het faillissement 

National Confectie Belgie N.V., 303 
Graux P. - curator in het faillissement 

~!ational Confectie Belgie N.V., 303 
« Gravo • P.V.B.A., 1005 
Grenade, 724 
Grenier, 30 
Gritten e.a., 202 
« Groeninghe Ververij • N.V., 1204 

Groep Josi N.V., 271, 529, 600, 615, 869 
Groos, 340 
Grovema P.V.B.A., 382 
Grunspan, 1182 
Gueben, 836 
Gugert, 1151 
Guillaume, 1134 
Guilliams e.a., 897 
Guily, 63 
Gurkan, 196 

H 

« Haan » P.V.B.A., 476 
Hachez, 1199 
Haeck, 738 
Haex, 998 
Haghebaert, 244 
Hamelrijck, 442 
Hampe, 361 
Hankard, 817 
Hannecart, 61 
Hans, 1266 
Hanssens q.q., 959 
Hardy, 551 
Hartie, 554 
Haubrechts, 642 
Haverals, 567 
Heck, 314, 549 
Helaers, 916 
Helchteren-Zolder-Houthalen N.V., 382 
Henault, 467 
Hendrickx, 78, 461, 779 
Hendrickx e.a., 130 
Hendriks, 217 
Henegouwen (Provincie), 670 
Henrard, 910 
Henricot, 775 
Hens, 735 
Henschel, 305 
Henschel Engineering N.V., 1224 
Herczog e.a., 1254 
Heremans, 1132 
Herentals (Gemeente), 730 
Herman, 775 
Hermans, 14 
Herremans, 846, 1280 
Het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, 

289, 331, 469, 1142 
« Het Witte Anker», 188 
Heylen, 707 
Heyndrickx P.V.B.A., 928 
Heywang, 763 
Hinne, 374 
Hirsch, 945 
Hirsch q.q, 662, 763 
Hoefs Marielle, 369 
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Hoefs Martinus, 369 
Hoffmann, 87, 442 
Holcomb, 1077 
« Hollenfeltz , P.V.B.A., 117 
Holsbeek, 1038 
Honnay, 317 
Hoogstoel, 540 
Hoogstoel e.a., 1 
Hoogveld, 1077 
Hoornaert, 1273 
Horion, 788 
Hotel Atlanta N.V., 209 
Houben, 511 
Houthoofd, 1159 
Houttekeete, 1115 
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsver-

zekering, 886 
Hussein, 547 
Huys, 789 
Huysmans, 81 

I 

I.A. Sprengelmeyer N.V., 382 
Idihoum, 660 
Imbrechts, 331 
Immobiliere Lex N.V., 748 
Instituut der Bedrijfsrevisoren, 554 
« Interbeton » N.V., 1153 
« Intercar , P.V.B.A., 369 
Intercars P.V.B.A., 1121 
« Intercommunale Ontwikkelingsmaat

schappij voor de Kempen », 1223 
Intercommunale Vereniging voor de 

Autosnelweg E5, 376 
« Intergarde » P.V.B.A., 627 
« Interna » P.V.B.A., 19 
« International Container & Chassis 

Service » N.V., 862 
« International Intermediaires » N.V. e.a., 

1028 
Iven, 168 

Jacob,235 
Jacobs, 443, 1028 
Jacquemin, 595 
Jaga N.V., 610 

J 

Jamer De Bolsee, 999 
<<Janssen Pharmaceutica » N.V., 789 
Janssens, 575, 729, 986 
Jeance, 842 
Jeanmart, 343 
Jeanpierre J., 1017 

Jeanpierre R., 1017 
Jahoulet, 174 
Jenne - curator in net faillissement 

Curmaco N.V., 937 
Jerome, 443 
Job, 114 
«Johann Wedig K.G. "• 912 
Jonas, 1201 
Jorens, 19 
Jorion, 165 
Julien Debaillie en zonen N.V., 9 
« Julien Praet & Co » N.V., 331 
Jumet, 171 

K 

Kamp, 756 
Kapsalis, 898 
Karageorgopoulos, 472 
Karel van Belgie (Z.K.H. prins), 494 
Katholieke Universiteit Leuven (K.U.L.), 

1097 
« Kempische Steenkolenmijnen » N.V., 

676 
Kennes, 14 
Kerkfabriek van Pamel Sint-Gaugericus, 

733 
Kerstens, 918 
Kesteloot, 224 
Keysers, 39 
« Kielse Asphaltfabriek » P.V.B.A., 74 
Kindermans, 66 
Kinet, 170 
Kips, 627 
Knaepen, 164 
Knap, 150 
Knevels, 1278 
Knoeller, 885 
Knuts, 691 
Kobielsky, 1266 
Koeckelberg N.V., 293 
Kohner, 1155 
Konen, 442 
Kortrijk (Stad), 782, 851 
Kortrijkse Verzekering N.V., 271 
.Krack - curator in het faillissement 

« Union des Acieries » N.V., in veref
fening, 662 

« Kredietbank » N.V., 1022 
« Krieg » P.V.B.A., 32 

L 

I 
La Belgique industrielle, 137, 683, 1178 
Laboureur, 502 , 505 
Lacroix, 1151 
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Laffineur, 310 
Lamant, 823 · 
Lambeets, 195 
Lambert, 493, 842 
Lambrette, 391 
Lammens, 780, 1084 
Lammertyn, 942 
Lanckohr, 25 
Landsbond der Christelijke Mutualitei

ten, 224, 271, 439, 767, 866, 1017, 1084, 
1269 

Landsbond van de Neutrale Mutuali
teitsverbonden, 338, 866, 1107 

Landsbond van de Verbonden der 
Beroepsziekenfondsen van Belgie, 196, 
866 

Langaney, 310 
Lannetti, 293 
«La Providence I.A.R.D. » N.V., 727 
La Royal Beige N.V., 239, 271, 469, 834, 

1134, 1254 
Laudelout, 150 
Lauwerijns, 97 
Lauwers, 874 
Laval, 659 
Lebailly, 235 
Lebrun, 56, 174 
Lecomte, 867, 897 
Lecrenier, 1190 
Leduc, 340 
Leenaers, 551 
Leenders, 1210 
Lefebve q.q., 502 
Legia C.V. e.a., 524 
Legrand, 277 
Lein, 462 
Le Logis C.V., 1100 
Le Logis d'Havre C.V., 598 
Lemaire, 331 
Lema! e.a., 446 
Leman, 690 
Lenaerts, 948, 1287 
Leonard, 83. 1011, 1281 
Leonard Guy, 833 
Leplat, 438 
Lesage, 479 
Lesecque, 691 
Lespoix, 565 
Lettelier, 490 
Levaillant, 975 
« Levi Strauss & Co », 387 
« Levi Strauss & Co Europe » N.V., 387 
Leys, 2'11 
Lhoest, 641 
Liben, 1281 
Libersens, 951 
Libioul, 117 
« Lloyd Continental » N.V., 722 
Locigno, 714 
Locmant, 91 
Lokeren (Stad), 246 
Lombary E., 108 
Lombary G., 108 

Loncin (Gemeentebestuur van), 2 
Loncke, 1288 
Loos e.a., 930 
Loots, 364 
Lornoy, 1270 
Louvet, 226 
Lovera, 1049 
Luhr-Tilman, 254 
Luik (Stad), 369. 
Luikse Verzekering N.V., 128, 1052 
Lupo, 563 
Luyckx, 789 

M 

« Maas en Co » N.V., 1063 
Maatschappij tot Exploitatie van Immo

bilien N.V., 1071 
Maatschappij voor het Intercommunaal 

Vervoer te Brussel, 748 
Mabe N.V., 16 
Macq, 887 
Maerschalck, 1172 
Maes, 891 
Magdelyns e.a., 469 
Magiera, 1017 
Mahieu, 16 
Mahieu e.a., 683 
Maloir, 117 
Manente, 200 
Marcelis, 132 
Marchant, 338 
Mariotti, 303 
Marlier, 578, 834 
Maron, 580 
Marquet, 249 
Martin, 610, 1261 
Martini-Rossi N.V., 31 
Martou e.a., 82 
Masschelein, 1113 
Masse, 246 
Massot, 493 
Mathelaert, 517 
Mathys, 341 
Mattar, 722 
Matthys, 104, 352 
Matton, 529 
Maurin, 991 
Mechelen (Stad), 1221 
« Medisch Instituut voor de Socialisti

sche Ziekenfondsen van Zuid- en Mid
den-West-Vlaanderen • V.Z.W., 1080 

« Medisch Pedagogisch Instituut Water-
molen » V.Z.W., 1087 

Meerkerk, 1238 
Menen (Stad), 521 
Merali, 763 
« Mercator » N.V., 864 
« Mercurius Drukkerij en Uitgeverij » 

P.V.B.A., 785 
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Mersch, 724 
Mersch - curator in het faillissement 

« Biscuiteries Paquot » N.V., 32 
Meunier, 20 
Mexher, 310 
Meyer e.a., 549 
Meyskens, 673, 1228 
Meyvis e.a., 754 
Michiels, 1103 
« Miele» N.V., 896 
Min, 921, 924 
Mine, 1151 
Mintiens, 999 
Moch, 101 
Moeskroen (Gemeente), 497 
Moisse, 1276 
Monard, 696 
Monmart A, 164 
Monmart J., 164 
Monseu, 1207 
Montironi, 30 
Monzo Torrijo, 469 
Moray, 396 
Morel, 627 
Mossoux, 494 
Mostien, 219 
Motten, 722 
Moucheron, 598 
Mouffe, 1057 
Mourad, 866 
Mousset, 467 
Muller, 249 
Muller N.V., 249 
Muniken, 114 
Muylaert e.a., 1249 
Muylaert R. e.a., 1249 
Muzaffer, 523 

Nachtergaele, 368 
Nagels, 775 

N 

Nationaal Pensioenfonds voor Mijn
vverkers, 46, 538, 857 

Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten, 219, 239, 834, 866, 878, 
1147 

National Confectie Belgie N.V. (Graux F. 
en Graux P. - curatoren in bet faillis
sement), 303 

Nationale Bond der Liberale Mutualiteits
federatien van Belgie, 1115 

Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorvvegen, 831, 1118 

Nationale Maatschappij van Buurtspoor
vvegen, 747 

« Nationale Maatschappij voor Krediet 
aan de Nijverheid » N.V., 32 

National Turf N.V., 776 
Nieuwenhuys, 308 
Nieuwpoort (Stad), 756 
Nijssen, 150 
Nizette, 413 
« N.L. Chemicals Europe S.A. » N.V., 759 
Nollet, 1151 
Nonclercq, 834 
<< Noordstar en Boerhaave » N.V., 1115 
Nosbusch, 617 
« Nouvelle Societe H.G. Tulkens & Cie , 

e.a., 912 
Nulens, 490 
Nys Ch.- curator in het faillissement J.P. 

Destrebecq, 1100 
Nyckees, 134 

0 

<< Omnium International » N.V., 277 
Onderlinge Maatschappij van Openbare 

Besturen, 200, 443, 1147, 1172 
Ondernemingen Jan De Nul N.V., 1168 
Onraet, 534 
Op De Beeck, 978 
Openbaar ministerie in het Rekenhof, 

121 
Opsomer, 1069 
Orde van Apothekers, 317 
Orde van Architecten, 150 
Orde van Geneesheren, 258, 263, 603, 

605, 1268 
Oscar Verdegem N.V., 9 
Osman, 523 
Oudenburg (Gemeente), 1090 
Overijse (Gemeente), 1031 
Ozdemir, 41 

p 

Pacific Empoyers Insurance 
pany •, 808 

<< Paix sur Terre» V.Z.W., 1206 
Palmans, 681 
Palmers, 622 
«Pan American Airways •, 808 
Paquet, 776 
Passiflora, 1185 
Paterna e.a., 490 
« Patroonkas » N.V., 969, 1172 
Pauquay, 724 
Pauque, 336 
Pauwels, 53, 188, 651, 1194 
Peeters, 388, 739, 827, 1092 

Com-
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Peeters-Brasseur, 254 
Pellegrini, 531 
Pemmers, 116 
Pensioenfonds van de Vennootschap van 

de Shell-Groep in Belgie V.Z.W., 713 
Pernet, 327 
Peters e.a., 162 
Petit, 1121 
Pflips, 896 
Philips N.V., 78 
Pierree, 117 
Pieters, 20 
Pieux Franki N.V., 270 
Pilati, 341 
Pirali, 375 
Pirard, 67, 991 
Piret, 321 
Piront, 1284 
Planche, 1215 
Plompen, 1028 
Plouy, 4 
Plowy, 359 
Pluym, 1115 
Pluym J., 1115 
Pluym R., 1115 
Poelman, 846 
Poels P.V.B.A., 293 
<< Pol Frateur » P.V.B.A., 138 
Pollentier, 789 
Pousseur, 693 
Praet, 182 
Pranger, 1054 
« Precam » N.V., 986 
« Precot & Co ,, N.V., 472 
Preys, 270 

Procureur des Konings : 
te Aarlen, 696 
te Antwerpen, 81 
te Brugge 1, 1138 
te Brussel, 59 
te Dinant, 341, 374 
te Doornik, 408 
te Gent, 305 
te Luik, 1261, 1282 
te Neufchiiteau, 3, 522 
te Tongeren, 827, 1234, 1278 
te Turnhout, 1280 
te Verviers, 233, 549 

Procureur-generaal bij het Hof van 
Beroep: 
te Antwerpen, 94 
te Bergen, 61, 231, 391, 408 
te Brussel, 521, 627, 717, 721, 916, 
947, 988 
te Gent, 161, 295, 842, 1275 
te Luik, 30, 200 

Procureur-generaal bij het Hof van Cassa
tie, 31, 314, 461, 462, 574, 575, 576, 
866, 1o82 I 

Prophete, 1024 1 
Provincie Henegouwen, 670 

Prziborowski, 70 
« Publicite Gilquin » N.V., 761 
Put, 565, 676 

Q 

Quain, 842 

R 

Raadsheer die het ambt van openbaar 
ministerie in het Rekenhof waarneemt, 
121 

Raeymaekers e.a., 289 
Ramboux, 887 
Ramon e.a., 424 
Rampen, 25 
Randfederatie Asse, 1155 
« Randstad » N.V., 20 
Rank Xerox N.V., 18, 1128 
Rasschaert e.a., 570 
Readymix N.V., 698 
« Rederij Jorens-De Wachter » P.V.B.A., 

19 
Rederij Victor Huygebaert, 449 
Regie der Gebouwen, 270 
Regie der Posterijen, 118, 808, 961, 1151, 

1264 
Regie van Telegrafie en Telefonie, 

79, 627, 1281 
Rekenhof (Openbaar ministerie in het), 

121 
Renant, 235 
Renquin, 238 
Rens, 1005 
Representations Wolff P.V.B.A., 7 
« Residence Esperance » P.V.B.A., 1179 
Reunis, 326 
Reynders, 673, 1222 
Rigo q.q., 1215 
Riguelle, 579 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, 100, 

179, 362, 582, 623, 1077, 1108, 1109, 1228, 
1276, 1277 

Rijksdienst voor Maatschappelijke Zeker
heid, 180 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, 
512, 1080 

Rijksdienst voor Werknemerspensioe
nen, 536, 859, 940, 1132 

Rijksinstituut voor de Sociale Verzeke
ringen der Zelfstandigen, 44, 625, 1131 

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invalidi
teitsverzekering, 366, 878, 885, 1107 
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Rijkskas voor Rust- en Overlevingspen-
sioenen, 101 

Rikkers q.q., 724 
Riollay, 338 
« River Cargo » P.V.B.A., 19 
Roba e.a., 1054 
Robberechts, 570 
Robberechts G., 711 
Robberechts J., 711 
Robelin, 595 
Rockwool Lapinus N.V., 1131 
Rodriguez-Menendez, 1285 
Roelandt e.a., 516 
Roelandts, 1105 
RoeH;, 50 
Roland, 1261 
Rolin, 439, 1218 
Rolin-Hymans, 1266 
Rolin Jacquemyns, 1218 
Ronge, 779 
Roosens, 327 
Rosseau, 897 
Rosseel, 36 
Rosseeuw, 741 
Rosset e.a., 321 
Rossey, 1192 
Royale Beige N.V., 239, 271, 469, 834, 1134, 

1254 
Rubens, 1179 
Ruelles, 1281 
Ruyters, 1281 
R.v.S. N.V., 442 
Ryckmans, 465 

s 

• S.A.B.A.M. », 904 
Sacilor N.V., 1063 
• Sadacem » N.V., 502 
Saelens, 576 
Saenen, 1134 
Samain q.q., 502 
Samyn, 53, 751 
Sauvenay, 116 
S.B.T. N.V., 361 
Schaede, 342 
• Scheerders-Van Kerchove's Verenigde 

Fabrieken » N.V., 480 
« Scheerders-Vankerckhove » N.V., 706 
Schenck, 785 
Scheys, 821 
Schneider, 324 
Schollen, 397 
Schonne, 700 
• Schoonheyt freres » P.V.B.A., 727 
Schoukens, 1192 
Schouweiller, 1178 
Schreiber, 631 
Schul, 235 

Schulpen, 767 
Scifo, 698 
Scouflaire, 1281 
Securex, 488 
Securitas N.V., 1123 
Segers, 988 
Seleck, 317 
Serck, 488 
Serre, 655 
Sevenoo, 67 
Sevens q.q., 71 
• S.F.I. , P.V.B.A., 469 
Sikorski, 1281 
Simkens, 1075 
Simonis, 93 
Sint-Gillis (Gemeente), 761 
Sippel, 440 
Smets, 1005 
Smits, 720, 916 
Snauwaert e.a., 572 
Sociale Voorziening, 443 
• Sociale Voorzorg » C.V., 1, 1151 
• Societe de Salaisons D'Ille et Rance » 

N.V., 173 
Societe generale de Construction N.V., 

209 
Societe regionale du Logement du Bori-

nage, 598 
Sockeel, 1086 
Soens, 942 
Soiron-Widart, 317 
Somers q.q., 978 
Sondag, 116 
Soyez E., 767 
Soyez L., 767 
Spacek, 387 
Spailier, 831 
Spee e.a., 722, 748 
Spirlet, 1017 
Springer, 531 
Spruyt & Co N.V., 433 
Stabilco P.V.B.A., 270 
Stad Antwerpen, 1103 
Stad Brussel, 209 
Stad Durbuy, 700 
Stad Fontaine-l'Eveque, 411 
Stad Fosse-la-Ville, 343 
Stad Kortrijk, 782, 851 
Stad Lokeren, 2146 
Stad Luik, 369 
Stad Mechelen, 1221 
Stad Menen, 524 
Stad Nieuwpoort, 756 
Staelen, 112 
Standard Finance N.V., 216 
Staquet, 1019 
Stas, 940 
Staumont, 631, 703 
Steen, 1084 
Steenokkerzeel (Gemeente), 639 
Stellamans, 846 
Stephany, 63 
Sticca, 1123 
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Stimmer, 347 
Stofferis, 1105 
Stojanov, 1015 
Stoop, 1128 
Strijpens, 439 
Strobbe, 1015 
Stroobants, 195 
"Sud-Lait » C.V., 517 
Sulmon e.a., 1204 
" Super Discount » P.V.B.A., 1024 
Suys, 235 
Swaelens, 1030 
Sylla, 567 

Tack, 1231 
Taffin, 1086 
Tahay, 1282 

"Taillard, 336 
Tanghe, 219 

T 

Tellier, 1257 
Terraciano, 512 
Texinco P.V.B.A., 966 
« The Diners Club Benelux » N.V., 1 
Thelen e.a., 896 
" The National Cash Register Company » 

N.V., 99 
Theys e.a., 249 
Thiry, 1254 
Thollebeek, 62 
Thomas e.a., 114 
" Thy-Marcinelle et Providence » N.V., 

411 
Thyssen Industrie AG.-Henschel, 1224 
Tijberghien, 1164 
Timmermans, 85, 462 
Tirel, 3 
Tissamex N.V., 359 
Titeca e.a., 244 
Toilet, 632 
Tombeur, 436 
Tordeur, 1287 
Tournel, 71 
Toussaint, 284, 520 
« Transports et Travaux » N.V., 137 
" Transports internationaux Ziegler & 

Co » P.V.B.A., 380 
Transports regionaux S.A.D.A.R. N.V., 25 
« Transportvoitures » N.V., 553 
Travhydro N.V., 512 
Triffoy, 121 
Turpin, 668 
Tuypens, 690 
Tyssens, 1227 

u 

" Ultra Rapide » P.V.B.A., 24 
« United Belgian Mills » N.V., 140 
" Union de Acieries , N.V. in vereffe

ning (Alsteen en Krack - curatoren in 
het faillissement), 662 

United States Fire Insurance Company, 
693 

Uyttendaele, 1195 

Valis-Morant, 469 
Vanaerde, 1273 
Van Assel e.a., 251 
Van Camp, 219, 707 
VanDaele, 934 
Van Damme, 1086 
Vandebeek, 857 

v 

Van De Kust P.V.B.A., 128 
Van De Moortele, 104 
Van Den Abeele, 985 
Van Den Bergh, 182, 887 
Van Den Berghe, 864 
·• Van Den Berghe Transport Meetjes-

land , P.V.B.A., 864 
Vandenbosch, 1 
Van Den Broucke, 462 
Vandenbulcke, 280 
Vandendriessche, 1086 
Van De Plas, 354 
Vandeputte, 782 
Van Der Donckt Alfred, 891 
VanDer Donckt Antonius, 891 
Vandereycken, 930 
Van Der Gucht, 1162 
Vanderheiden, 44 
Vanderhoydonck, 676 
VanDer Mast, 739 
Vander Meersch, 1257 
VanDer Meersch, 1264 
Vandermeulen, 443 
Vandermolen, 531 
Vander Perren, 637 
VanDer Schueren, 921, 924 
VanDer Stallen, 1048 
VanDer Taelen, 70 
Vanderveken, 217 
Van Dessel, 164 
Van De Velde, 546, 1115 
Van De Velde-Malbranche q.q., 294 
Van De Wiele, 996 
Van Dooren, 1288 
Van Doorslaer, 1103 
Vandoren, 990 
Vandormael, 2 
Vandorpe J. e.a., 53 
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Van Driessche, 627 
Van Droogenbroeck, 575 
Van Eechoute, 97 
Van Eeghem, 1090 
Van Eetvelde, 683 
Van Gansen, 303 
Vangheluwe, 1273 
Van Goethem, 1111 
Van Gucht, 14 
Vanhalle, 639 
Van Haist, 789 
Van Hemelrijck, 861 
Van Herck, 582 
Van Herck J., 1192 
Van Herck L., 1192 
« Van Hoek " P.V.B.A., 146 
Van Hoet, 851 
Van Hootegem e.a., 643 
Van Hove, 433 
Van Hul, 1176 
Van Hulse q.q., 1048 
Van Keerbergen, 1030 
Vankerkem, 170 
Vankets, 930 
Van Laere P.V.B.A., 270 
VanLoo, 862 
Van Loock, 440 
Van Look, 673 
Van Malleghem q.q., 959 
Van Mechelen, 12, 1269 
Van Meerhaeghe, 683 
Van Mulder, 53 
Van Nimmen, 219 
Van Nuffel, 733 
Van Olmen, 170 
Van Ommeslaeghe, 842 
Van Orshaegen q.q., 247 
Van Osta, 247 
Van Pellecom, 1134 
Van Ranst, 706 
Van Rillaer F., 579 
Van Rillaer G., 579 
Van Roey V. e.a., 918 
« Van Roosmalen's Bagger- & Brekerij-

bedrijf » N.V., 1168 
Van Rymenant, 209 
Van Schoubroeck e.a., 1223 
Van W allendael, 990 
Van Wayenberge, 331 
Van Wesemael, 1196 
Veldeman, 4 72 
Velke, 627 
Verberck, 24 7 
Verbeuken, 499 
Vercauteren, 1048 
Verenigde Provincien N.V., 185, 607, 

864, 934 
Vereniging der Mond- en Tandartsen 

van Belgie, 1047 
Vereniging van de Parochiale Werken 

van de Dekenij Ekeren V.Z.W., 754 
Vergote, 572 
Verhaegen, 623 

Verhaegen q.q., 959 
Verhaeghe, 308, 859 
Verhelst, 159 
Verheyden, 1235 
Verkempynck, 1138 
Verlinden, 14 
Vermeulen, 690 
Verschueren, 464 
Verschueren-Van Melckebeke, 1221 
Verstraete, 698, 1084 
Verstraeten, 1236 
Versyp, 921 
Vervynck, 1105 
Verzekeringsmaatschappij De Belgische 

Boerenbond N.V., 511, 553, 767 
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