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Afdeling 1. -

Fout in 't algemeen.

1. - Fout - Begrip.
Wettig is de beslissing dat een leraar
in lichamelijke opvoeding, die de gevaren van een duiksprong kent, maar niettemin aan zijn leerlingen enkel verbod
oplegt om te duiken, zonder na te gaan
of dat verbod door elke leerling is gehoord en begrepen, een fout begaat die

-8in oorzakelijk verband staat met de
schade. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
16 februari 1984
744
2. - B. W., artt. 1382 en 1383 - Schadevergoeding - Begrip.
De artt. 1382 en 1383 B.W. verplichten
degene door wiens fout aan een ander
schade is veroorzaakt, die schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat de
getroffene wordt teruggeplaatst in de
toestand waarin hij zou gebleven zijn indien de fout niet was gepleegd.
21 februari 1984
781
Afdeling 2.
Nalatigheid.
Opzet.
Afdeling 3.
Afdeling 4.
Mlsdrijf.

HOOFDSTUK II
OORZAAK

Afdeling 1. - Begrip - Beoordeling
door de rechter.
3. - Verkeersongeval - Arrest waarbij een bestuurder aileen aansprakelijk
wordt verklaard voor de schade - Vaststelling in Ieite van het arrest dat, zelfs
als de andere bestuurder een lout had
begaan, deze geen invloed zou hebben
gehad op het litigieuze ongeval en zijn
gevolgen - Naar recht verantwoorde beslissing.
Naar recht verantwoord is het arrest
dat beslist dat de botsing uitsluitend veroorzaakt is door de fout van een bestuurder en dat de fout van een andere bestuurder geen oorzakelijk verband met
het ongeval vertoont, nu uit zijn vaststellingen blijkt dat de schade, zoals zij zich
heeft voorgedaan, toch zou zijn voorgevallen zonder de fout van de tweede bestuurder. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
21 september 1983
61
4. - Verkeersongeval - Voertuig dat
stilstaat ten gevolge van een technisch
defect - Overmacht - Beoordeling in
Ieite door de rechter - Grenzen.
De rechter die in feite vaststelt dat het ·
technisch defect, waardoor een bij een
verkeersongeval betrokken voertuig tot
stilstand was gebracht, een toeval is, kan
hieruit wettig afleiden dat dit technisch
defect voor de bestuurder van dat voertuig een geval van overmacht heeft opgeleverd.
12 oktober 1983
161
5. - Medische lout - Verlies van een
kans op genezing - Oorzakelijk verband
tussen lout en schade - Begrip.

Wettig is de beslissing dat er tussen de
fouten van een geneesheer en het feit
dat het slachtoffer van een ongeval een
kans heeft verloren om geen dan wel
een minder zware amputatie te ondergaan, een oorzakelijk verband bestaat,
wanneer de rechter in zijn arrest, door
met name te steunen op de wetenschappelijke literatuur die zegt dat gasgangreen het gevolg is van een verkeerde of
een te lang uitgestelde behandeling,
vaststelt dat een dienstdoende geneesheer fouten heeft begaan, omdat hij bij
een onderzoek de mogelijkheid van het
ontstaan van gasgangreen niet heeft vermoed en verzuimd heeft de aangepaste
maatregelen te nemen of althans zijn
chefs dadelijk te waarschuwen en verder
te letten op de toestand van de patient
en dat die fouten de oorzaak zijn van de
schade.
19 januari 1984
585
6. - Fout van het slachtoffer - Beoordeling door de rech ter.
Op grond van de feitelijke vaststelling
dat het slachtoffer i.e. niet besefte of niet
behoefde te beseffen dat het gevaarlijk
was in ondiep water te duiken, kan de
rechter wettig beslissen dat dit slachtoffer geen fout heeft begaan. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
16 februari 1984
744

7. - Oorzakelijk verband tussen een
lout en de schade - Toezicht van het
Hoi.

De rechter stelt op onaantastbare wijze, in feite, het bestaan van een oorzakelijk verband tussen een fout en de schade vast; het Hof client nochtans na te
gaan of de rechter uit zijn vaststellingen
het al dan niet bestaan van zodanig oorzakelijk verband heeft kunnen afleiden.
(Artt. 1382, 1383 B.W.)
21 februari 1984
781
8. - Schade - Oorzakelijk verband
tussen lout en schade - Premieverhoging na een ongeval - Schade veroorzaakt door het ongeval - Vereiste.
Indien de eigenaar van een voertuig,
na een verkeersongeval, een premieverhoging moet betalen en hij het bedrag
van die bijkomende uitgave vordert van
de voor het ongeval aansprakelijke bestuurder, verantwoordt de rechter zijn
beslissing niet naar recht, wanneer hij
de vordering van de eigenaar van het
voertuig afwijst op grand dat de bijkomende uitgave een contractuele verplichting uit de verzekeringspolis als rechtsgrond heeft, terwijl hi.i niet vaststelt dat

-9de uitgave ingevolge de toepassing van
het bonus-malusbeding definitief voor rekening moet blijven van de verzekeringnemer.
9 maart 1984
875
9. - Verkeersongeval - Fout - Oorzakelijk verband - Beslissing houdende
vaststelling dat een bestuurder eventueel
een lout heeft begaan - Gevolgtrekking
- Geen lout begaan door een andere bestuurder - Onwettige beslissing.
Uit de enkele omstandigheid dat een
bij een verkeersongeval betrokken bestuurder eventueel een fout heeft begaan
die in oorzakelijk verband staat met dat
ongeval, valt niet wettig af te leiden dat
ten laste van een andere bestuurder
geen enkele fout is bewezen die in oorzakelijk verband staat met dat ongeval.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
3 april 1984
1022
10. - Beslissing die een bestuurder aileen aansprakelijk verklaart voor de
schade - Beslissing die te kennen geeft
dat een andere bestuurder, volgens een
getuige, door een rood verkeerslicht was
gereden - Beslissing die niet onderzoekt of dat misdrijf bewezen is en, zo
ja, of er tussen die lout en de schade een
oorzakelijk verband bestaat - Beslissing niet naar recht verantwoord.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing die, enerzijds, een bestuurder aileen aansprakelijk verklaart voor de
schade ten gevolge van een verkeersongeval en, anderzijds, te kennen geeft dat,
volgens een getuige, een andere bestuurder door een rood verkeerslicht was gereden, en niet onderzoekt of het misdrijf
ten laste van die andere bestuurder al
dan niet bewezen is en, zo ja, of er tussen de fout en de schade een oorzakelijk
verband bestaat. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
17 april1984
1102
11. - Oorzakelijk verband tussen lout
en schade - Vaststelling - Vorm.
Art. 1382 B.W. schrijft aan de rechter,
die de fout bewezen verklaart en beslist
dat de vordering tot schadevergoeding
gegrond is, niet voor dat hij uitdrukkelijk zou vermelden dat tussen fout en
schade een oorzakelijk verband bestaat. :
29 mei 1984
1270
12. - Schade veroorzaakt door de lout
van twee personen - Aandeel van een
ieder in de schade - Beoordeling door
de rechter - Beslissing waarbij rekening wordt gehouden met de ernst van
de respectieve fouten - Wettigheid.

De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze de ernst van een ieders fout
waardoor schade is veroorzaakt, en stelt
op basis daarvan, naar verhouding, ieders aandeel in de schade vast.
29 mei 1984
1270
13. - Verdeling van de aansprakelijkheid - Verantwoording.
De beslissing tot verdeling van de aansprakelijkheid is naar recht verantwoord
wanneer de rechter vaststelt dat een niet
strafrechtelijk veroordeelde bestuurder
een fout heeft begaan in de zin van de
artt. 1382 en 1383 B.W.
1276
29 mei 1984
14.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvorderingen - VerkeersongevalArrest dat beslist dater geen oorzakelijk
verband is tussen een eventuele lout van
een van de bestuurders en de schade Vaststellingen van het arrest waaruit
blijkt dat, ook zonder een eventuele lout
van die bestuurder, de schade zich nag
zou hebben voorgedaan zoals zij zich
voorgedaan heeft - Wettige beslissing.
Wettelijk verantwoord is het arrest dat
het oorzakelijk verband tussen een eventuele fout van een van de bestuurders en
de schade verwerpt wanneer uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat, ook
zonder een eventuele fout van die bestuurder, de schade zich in concreto nog
zou hebben voorgedaan zoals zij zich
voorgedaan heeft. (Artt. 1382, 1383 B.W.)
26 juni 1984
1401

15. - Schade - Oorzakelijk verband
tussen lout en schade - Wettelijke bepalingen waarin aan een openbare overheid de verplichting wordt opgelegd om
de openbare weg te ontruimen -Kosten
tot nakoming van zodanige verplichting
- Terugbetaling van die kosten kan, in
beginsel, door de overheid niet wol'den
gevorderd.
De artikelen 1382 en 1383 B.W. worden
door de rechter niet geschonden wanneer hij beslist dat een openbare overheid, i.e. de Staat, de haar bij de wet opgelegde verplichting is nagekomen door
de aarde en het puin te ruimen, die een
derde met zijn vrachtwagen op de rijbaan had gestort, dat er van oorzakelijk
verband geen sprake kan zijn als tussen
de fout en de schade een eigen juridische oorzaak ingrijpt, zoals een contract
of een verplichting uit een wet of een
verordening, die op zichzelf voldoende is
om de uitvoering te verantwoorden en
dat daaruit voortvloeit dat die overheid,
in beginsel, op grond van voormelde arti-

-10kelen van het Burgerlijk Wetboek, geen
Naar recht verantwoord is het arrest
terugbetaling kan vorderen van de dat, na te hebben vastgesteld dat twee in
krachtens zodanige verplichting gemaak- een ongeval betrokken bestuurders achte kosten.
tereenvolgens een fout hebben begaan
28 juni 1984
1415 door de macht over hun voertuig te verliezen op een gladde rijbaan, beslist dat
Afdeling 2. - (On)middellijke oorzaak.
de fout die de eerste bestuurder heeft beAfdeling 3. - Overmacht.
gaan v66r de tweede er aankwam, niet
in oorzakelijk verband staat met de
HOOFDSTUK III
schade, dewelke uitsluitend is veroorHERSTELPLICHT
zaakt door de fout van de tweede beAfdeling 1. - Dader (voor eigen daad). stuurder, wanneer uit zijn vaststellingen
blijkt dat, zonder de fout van de eerste
Afdeling 2. Medeaansprakelijkheid bestuurder, het ongeval toch zou hebben
van getroffene.
plaatsgehad zoals het zich heeft voorge16. - Schade veroorzaakt door de sa- daan.
menlopende fouten van de beklaagde en
8 september 1983
16
van de burgerlijke partij - Burgerrech19.
Schade
mede
veroorzaakt
door
telijke aansprakelijkheid van de beklaagde en van de voor hem jegens de burger- de respectieve Iauten van verschillende
lijke partij burgerrechtelijk aansprake- personen - Aandeel van een ieder in de
lijke - Gedeeltelijke aansprakelijkheid. schuld - Uitzondering.
Wanneer de rechter beslist dat de saWanneer schade is veroorzaakt door
de samenlopende fouten van de burger- menlopende fouten van verschillende
lijke partij en van de beklaagde kunnen partijen de schade mede hebben veroorde beklaagde en diens burgerrechtelijk zaakt en hij die partijen in solidum veraansprakelijke niet jegens de burgerlijke oordeelt jegens de benadeelde, kan hij,
partij tot volledige vergoeding van de bij de beoordeling van de ernst van hun
schade worden veroordeeld. (Artt. 1382 respectieve fouten, niet beslissen dat,
binnen hun onderlinge verhouding, een
en 1383 B.W.)
·
van de partijen de hele schade zal dra20 juni 1984
1375 gen, zonder vast te stellen dat zij contractueel verplicht is de andere partijen
Afdeling 3. - Verscheidene daders te vrijwaren voor de gevolgen van de
Hoofdelijkheid.
schade die de benadeelde heeft opgelo17. - Verkeersongeval - Fouten be- pen door hun fouten buiten overeengaan door twee bestuurders - Oorzake- komst.
lijk verband tussen de fouten en de scha10 mei 1984
1177
de- Begrip.
Wanneer de rechter heeft vastgesteld
dat meer dan een persoon fouten heeft Afdeling 4. - Ouders.
begaan, moet hij onderzoeken of tussen
20. - Burgerlijk Wetboek, art. 1384,
elk van die fouten en de schade een tweede lid - Aansprakelijkheid van de
noodzakelijk verband bestaat. Hij moet ouders voor de door hun minderjarige
derhalve onderzoeken of elk van de vast- kinderen veroorzaakte schade - Grandgestelde fouten, ondanks het medebe- slag.
staan van een andere fout, noodzakelijHet vermoeden van art. 1384, tweede
kerwijze de schade heeft veroorzaakt, lid B.W., dat de ouders aansprakelijk
d.w.z. dat hij voor elke fout moet nagaan zijn voor de door hun minderjarige kinof, zonder die fout, de schade zoals ze deren veroorzaakte schade, berust hetzij
zich concreet voordoet ook zou hebben op een fout in de opvoeding, hetzij op
een fout in het toezicht.
plaatsgehad.
30 mei 1984
1286
8 september 1983
16
18. - Verkeersongeval - Fouten achtereenvolgens begaan door twee bestuur- Afdeling 5. - Meesters - Aangestelden.
ders - Vaststellingen van het arrest
21. - Aansprakelijkheid van de aangewaaruit blijkt dat de schade zonder de stelde - Bevel van de meerdere aan
tout van een der bestuurders zich op de- een ondergeschikte - Gevolg.
zelfde wijze zou hebben voorgedaan Van een meerdere gekregen inBeslissing dat de schade uitsluitend is structies sluiten aan de zijde van de onveroorzaakt door de andere bestuurder dergeschikte niet uit dat hij een fout be- Wettelijke beslissing.
gaat, wanneer hij moet weten dat die

-11instructies een ongeval kunnen veroorzaken. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
16 februari 1984
744
22. - Dodelijk arbeidsongeval
Begrafeniskosten betaald door de werkgever van het slachtoffer - Verhaal van
de werkgever op degene die voor het
overlijden aansprakelijk is.
De werkgever van het slachtoffer van
een arbeidsongeval die de begrafeniskosten heeft betaald, is gerechtigd het aldus
uitgegeven bedrag te vorderen van degene wiens fout oorzaak is van de berokkende schade. (Artt. 1382, 1383 B.W.)
10 april 1984
1058
Afdeling 6. - Onderwijzers.
Krankzinnigen.
Afdeling 7.
Afdeling 8.
Rechtspersonen.
Staat en overheid.
Afdeling 9.
23. - Zeeschepen - Aanvaring
Schuld van de foods - Gevolgen.
De fout, ook al was zij zeer licht, van
een loods die heeft bijgedragen tot de
schade ten gevolge van een aanvaring
tussen twee zeeschepen, brengt de aansprakelijkheid van die loods in het gedrang; aangezien de loodsdienst door de
Staat is ingericht en onder diens uitsluitende bevoegdheid valt, brengt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
loods de aansprakelijkheid van de Staat
in het gedrang. (Artt. 1382 e.v. B.W.)
15 december 1983
443
24. - Verplichting voor de openbare
overheid te zorgen voor de veiligheid Impliceert 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 abnormaal
gevaar ondervangen bij de aanleg van
voor het openbaar verkeer openstaande
wegen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) (Impliciet.)
12 april 1984
1076
25. - Verplichting voor de openbare
overheid ieder abnormaal gevaar te ondervangen bij de aanleg van voor llet
openbaar verkeer openstaande wegen Abnormaal gevaar - Gevaar.
Het abnormaal gevaar dat de openbare
overheid bij de aanleg van een voor het
openbaar verkeer openstaande weg in

beginsel, door aangepaste maatregelen,
moet ondervangen, is de hindernis waardoor het gewettigd vertrouwen van elke
weggebruiker, die normaal op de rijbaan
rijdt, kan worden misleid. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
12 april 1984
1076
Afdeling 10. - Zaken.
26. - Burgerlijk Wetboek, art. 1384,
eerste lid - Schade veroorzaakt door
het gebrek van een zaak - Slachtoffer
tevens bewaarder - Meer dan een bewaarder - Aansprakelijkheid van de
medebewaarders - Verplichting tot vergoeding - Bijdrage onder bewaarders.
Het door art. 1384, eerste lid, B.W. ingestelde vermoeden van aansprakelijkheid kan worden aangevoerd door allen
die schade hebben geleden door zaken
die onder bewaring staan; van de in die
wetsbepaling vastgelegde regel wordt
niet afgeweken wanneer de getroffene
samen met anderen bewaarder is van de
door een gebrek aangetaste zaak, onder
voorbehoud evenwel van de bijdrage welke die getroffene als medebewaarder
eventueel zal moeten betalen.
15 september 1983
39
27. - Scheepvaartwet, artt. 64 en 251,
derde en zevende lid - Aanvaring Schuld van het schip - Schuld van de
foods - Verplichting van de eigenaar Grenzen - Verhaal.
lndien de aanvaring te wijten is aan
de schuld van een schip, ook wanneer de
schuld bij de loods ligt, zelfs wanneer
het gebruik van diens diensten verplichtend is, moet de eigenaar van dat schip
de schade van de benadeelden ten gevolge van die aanvaring vergoeden, onverminderd zijn recht verhaal uit te oefenen
tegen derden die eventueel aansprakelijk
kunnen worden gesteld, met name op
grond van de artt. 1382 of 1383 B.W.
(Artt. 64, 251, derde en zevende lid,
Scheepvaartwet.)
15 december 1983
443

28. - Gebrek van de zaak
Bewijs
afgeleid uit de gedraging van de zaak Vereiste.
Voor de toepassing van art. 1384, eerste lid, B.W. kan de rechter het bestaan
van een gebrek van de zaak niet afleiden
uit de enkele gedraging van de zaak; hij
dient daarbij vast te stellen dat aile andere mogelijke oorzaken van de schade
uitgesloten zijn.
18 mei 1984
1208

-12Afdeling 11. -

Gebouwen.

Afdeling 12. -

Dieren.

29. - Burgerlijk Wetboek, art. 1385Het « zich bedienen » van een dier Begrip.
Art. 1385 B.W. laat de aansprakelijkheid voor de gedragingen van een dier
rusten op de eigenaar ervan of op degene die er zich van bedient terwijl hij het
in gebruik heeft; het « zich bedienen »
van een dier impliceert dat de betrokkene het volledig meesterschap heeft over
het dier, dit wil zeggen een niet ondergeschikte bevoegdheid van leiding en toezicht.
18 november 1983
327

HOOFDSTUK IV.
SCHADE

in rechte schadevergoeding kan vorderen
van die geneesheer, nu de destijds vigerende wet aan degenen die o.a. bij vergissing onverschuldigde uitkeringen hebben ontvangen, de verplichting oplegt om
de waarde ervan aan de verzekeringsinstelling terug te betalen. (Artt. 1382 en
1383 B.W.; art. 97, eerste lid, Z.I.V.-wet,
gew. bij art. 32 wet 27 juni 1969.)
14 juni 1984
1356
33. - Oorzakelijkheidsverband tussen
fout en schade - Begrip.
Het wettelijk begrip oorzaak wordt
niet miskend door het arrest dat beslist
dat, hoewel de hartziekte van het slachtoffer niet « als een oorzaak van het
overlijden » kan worden beschouwd, zij
nochtans een factor is die de nadelige
gevolgen ervan vermindert. (Artt. 1382
en 1383 B.W.)
21 juni 1984
1383
Voertuig vernield 34. - Schade
Belasting over de toegevoegde waarde Schade die voor de benadeelde voortvloeit uit de betaling van de belasting b1}"
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 vervangingsvoertuig, slechts wanneer en voor
zover genoemde belasting is betaald.
21 juni 1984
1385

Afdeling 1. - Begrip - Onderscheiding
van vormen.
30. - Schade - Begrip.
Wettig is de beslissing waarbij de
schadeveroorzaker wordt veroordeeld om
aan de benadeelde onderneming een
deel van de werkplaatskosten tot herstel
van het beschadigde voertuig terug te
betalen, wanneer zij vaststelt dat het aldus gevorderde bedrag niet de uitvoering
is van haar contractuele verplichting tot
betaling van de lonen, maar wel het herstel van de schade die de onderneming
in haar vermogen heeft geleden doordat
een deel van de werkplaatskosten diende
te worden besteed aan het herstel van
de geleden schade.
28 februari 1984
811 Afdeling 2. - Beoordeling:.bevoegdheid
- Raming, peildatum.
31. - Geen schade - Gevolg.
Naar recht verantwoord is de rechter35. - Raming van de schade - Gelijke beslissing houdende afwijzing van beurtenis na de schade - Mogelijkheid
een op de artt. 1382 en 1383 B.W. gegron- van dergelijke gebeurtenis - Geen gegede vordering tot betaling van schadever- ven ter beoordeling van de schade.
goeding, wanneer uit die beslissing blijkt
Om de vergoeding wegens de door een
dat de eiser het bestaan van de schade misdrijf veroorzaakte schade te bepalen,
waarvan hij vergoeding vorderde, niet mag geen rekening worden gehouden
met een loutere gissing, zoals de mogeheeft bewezen.
14 juni 1984
1356 lijkheid van een wijziging van de wetgeving. (Artt. 1382, 1383 B.W.)
32. - Schade - Begrip.
13 september 1983
30
Uit de enkele omstandigheid dat een
36. - Omvang van de schade
Beverzekeringsinstelling door een vergissing te wijten aan de fout van de genees- drag van de vergoeding - Beoordeling
heer, die de attesten voor geneeskundige door de feitenrechter.
verzorging heeft opgesteld, onverschulDe feitenrechter beoordeelt in feite en
digde prestaties heeft toegekend aan derhalve op onaantastbare wijze de omrechlhebbenden op de verzekering voor vang van de schade veroorzaakt door
geneeskundige verzorging, valt niet af te een onrechtmatige daad, alsmede het beleiden dat het bedrag van die onver- drag van de vergoeding tot volledig herschuldigde uilkering schade oplevert op stel daarvan. (Artt. 1382, 1383 B.W.)
grand waarvan de verzekeringsinstelling
23 november 1983
351

-13Raming van de schade op het
tijdstip van de uitspraak.
Om de door een fout veroorzaakte
schade te beoordelen, ,moet de rechter
zich op het ogenblik van zijn uitspraak
stellen. (Artt. 1382, 1383 B.W.)
21 februari 1984
781
37. -

38. - Bestaan en omvang van de schade - Beoordeling door de feitenrechter.
De rechter beoordeelt in feite en derhalve op onaantastbare wijze het bestaan en de omvang van de door een
fout veroorzaakte schade alsmede het
bedrag van de vergoeding tot volledig
herstel ervan. (Artt. 1382, 1383 B.W.)
21 februari 1984
781
39. - Omvang van de schade - Beoordeling door de rech ter - Begrip.
Noch de artt. 3 en 27 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, noch art. 2262 B.W., noch enige andere wetsbepaling leggen aan de rechter
de verplichting op aan de getroffene akte
te verlenen van zijn voorbehoud voor
toekomstige schade, wanneer hij oordeelt dat de schade, met inbegrip van de
toekomstige schade, volledig gedekt is
door
de
toegekende
vergoeding.
(Artt. 1382, 1383 B.W.)
21 februari 1984
781
40. - Raming ex aequo et bono van de
schade - Wettigheid - Voorwaarden.
De rechter kan naar recht de door het
slachtoffer van een onrechtmatige daad
geleden schade slechts dan ex aequo et
bono ramen, wanneer hij de redenen opgeeft waarom, enerzijds, de door partijen
voorgestelde ramingsgegevens moeten
worden verworpen en, anderzijds, de raming slechts ex aequo et bono kan geschieden. (Art. 1382 B.W.)
28 februari 1984
811
41. - Omvang van de schade - Compensatoire rente - Uitgangspunt - Beoordelingsvrijheid van de feitenrechter.
De rechter oordeelt in feite en derhalve op onaantastbare wijze, binnen de
perken van de conclusies van de partijen, hoe groot de schade is, die door
een onrechtmatige daad is veroorzaakt,
en met name of daarvoor als aanvullende vergoeding een compensatoire rente
moet worden toegekend en van wanneer
die rente begint te !open. (Artt. 1382,
1383 B.W.)
7 maart 1984
861

42. - Doden - Recht van de weduwe
van de getroffene op een overlevingspensioen - Geen vergoeding van de door
een onrechtmatige daad veroorzaakte
schade - Pensioen zonder invloed op de
verplichting van de dader van het misdrijf om de schade te vergoeden.
Het eigen overlevingspensioen van de
weduwe van de getroffene van een dodelijk verkeersongeval strekt niet tot vergoeding van de door een onrechtmatige
daad veroorzaakte schade en kan niet in
aanmerking komen bij de berekening
van het bedrag van het door de weduwe
van de getroffene geleden inkomstenverlies, ook al genoot de getroffene een
rustpensioen dat, toen hij nog leefde, het
enige gezinsinkomen was.
26 april 1984
1123
Afdeling 3. - Materiele waarden
Elementen en grootte.
43. - Schade - Voertuig vernield Belasting over de toegevoegde waarde Schade die voor de benadeelde voortvloeit uit de betaling van de belasting Begrip.
In geval van volledig verlies van een
voertuig door de fout van een derde
moet deze aan de schadelijder een bedrag terugbetalen dat gelijk is aan het
bedrag van de belasting over de toegevoegde waarde berekend op de waarde
van het voertuig v66r het ongeval, maar
dat bedrag mag niet groter zijn dan het
bedrag van de belasting dat werkelijk is
betaald bij de aankoop van het vervangingsvoertuig.
22 september 1983
65
44. - Schade - Voertuig vernield Belasting over de toegevoegde waarde Schade die voor de benadeelde voortvloeit uit de betaling van de belasting bij
de aankoop van een vervangingsvoertuig
- Begrip.
Wanneer een voertuig bij een ongeval
wordt vernield, lijdt de benadeelde door
de betaling van de belasting over de toegevoegde waarde bij de aankoop van een
vervangingsvoertuig slechts schade wanneer en in zoverre die belasting werkelijk is betaald.
28 september 1983
81
45. - Weduwe van het slachtoffer van
het ongeval schadeloos gesteld door de
werkgever - Recht van de werkgever
van de aansprakelijke derde het door
hem betaalde bedrag terug te vorderen
- Grenzen.

-14Wanneer de werkgever aan de wedu- schade wegens verlies van de huishoudewe van een werknemer, slachtoffer van lijke hulp van de getroffene - Besliseen ongeval, een aanpassingsvergoeding sing houdende vaststelling van die schaheeft toegekend, bestaande in de beta- de zonder a/trekking van het bedrag
ling van het loon gedurende een bepaal- voor de onderhoudskosten van de getrofde tijd na het overlijden van de werkne- fene - Beslissing niet naar recht verantmer, onder beding dat hij in de rechten woord.
van de weduwe komt, kan hij van de
voor het ongeval aansprakelijke derde
enkel terugbetaling vorderen van het bedrag dat de weduwe zelf had kunnen
vorden:in. (Artt. 1249 tot 1252, 1382 en
1383 B.W.)
25 oktober 1983
217
46. - Doden - Schade door de rechthebbenden van het slachtoffer geleden
wegens het verlies van zijn bedrijfsinkomsten - Berekening van die schade
- Grondslag - Bruto-inkomsten Voorwaarde.
Wanneer de schade door de rechthebbenden van het slachtoffer van een dodelijk ongeval, geleden wegens het verlies
van zijn bedrijfsinkomsten, wordt berekend op de basis van zijn brutoloon, zonder aftrek van de daarop drukkende lasten, kan het deel van die inkomsten
waaruit de rechthebbenden een voordeel
haalden, daarvoor enkel in aanmerking
komen indien de feitenrechter vaststelt
dat het bedrag van de lasten op de hun
toe te kennen vergoeding even groot is
als dat van de lasten die het loon van
het slachtoffer bezwaarden. (Artt. 1382,
1383 B.W.)
11 april 1984
1060

Niet naar recht verantwoord is de beslissing, die in verband met de vordering
van een burgerlijke partij tot vergoeding
van de materiEHe schade wegens het verlies van de huishoudelijke hulp van zijn
door een ongeval getroffen echtgenote,
die schade vaststelt zonder van het bedrag van het materi~He voordeel, dat de
burgerlijke partij zelf trok uit de huishoudelijke hulp van zijn echtgenote, het
bedrag van haar eigen onderhoudskosten
af te trekken. (Art. 1382 B.W.)
1375
20 juni 1984

47. - Materiele schade ten gevolge
van blijvende arbeidsongeschiktheid Vaststelling van het bedrag van de vergoeding.
De artt. 1382 en 1383 B.W. worden geschonden wanneer de rechter, om het
kapitaal vast te stellen dat volgens het
gemeen recht de materiiHe schade ten
gevolge van de blijvende arbeidsongeschiktheid van de getroffene moet vergoeden, geen onderscheid maakt tussen
de verleden schade, die kan worden berekend zonder kapitalisatie op de basis
van de juiste bedragen die op de datum
van het arrest naar rato van de muntontwaarding gerevalueerd zijn, en de toekomstige schade, die niet op zodanige
wijze kan worden berekend en die derhalve bij kapitalisatie mag worden vastgesteld.
12 april 1984
1068

Afdeling 5. gen).

ElemenAfdeling 4. - Morele schade
ten en grootte.
49. - Overspel - Vergoeding morele
schade - Grondslag.
Wettig is de beslissing die aan de wegens overspel klacht doende echtgenoot
schadevergoeding toekent op grond dat
de krenking van het recht op trouw,
waarop de burgerlijke partij tijdens haar
huwelijk kon aanspraak maken, het
noodzakelijk gevolg is van het overspel,
en dat deze krenking aan die partij een
zekere morele schade heeft berokkend.
13 maart 1984
904
Billijkheid (krankzinni-

Afdeling 6. - Rente.
50. - Vergoedende rente - Conclusie
van de verzekeraar ten betoge dat de
vertraging in de toekenning van de vergoeding aan een nalatigheid van de getroffene te wijten is - Arrest dat vergoedende rente toekent op de enkele
grand dat de beklaagde of diens verzekeraar over middelen beschikten om de
procedure te bespoedigen - Onwettige
beslissing.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing houdende veroordeling van de
beklaagde, de aansprakelijke dader van
een verkeersongeval, of zijn verzekeraar,
om benevens verschillende vergoedingen
een vergoedende rente te betalen, als het
arrest de conclusie van de verzekeraar
48. - Overlijden van de echtgenote ten betoge dat noch hijzelf noch de bevan de burgerlijke partij ten gevolge van klaagde de gevolgen moesten dragen van
een onrechtmatige daad - Materiele de nalatigheid van de getroffene, die

-15meer dan zes jaar had gewacht om zijn
vordering in te stellen, beantwoordt door
te zeggen dat de vertraging bij de vergoeding, zelfs al zou zij aan de nalatigheid van de getroffene te wijten zijn, de
toekenning van de vergoedende rente
niet in de weg staat, op de enkele grond
dat de beklaagde of diens verzekeraar
over middelen beschikten om de procedure te bespoedigen
19 oktober 1983
184
51. - Materiele schade
Blijvende
arbeidsongeschiktheid - Nadeel van de
getroffene na de leeftijd van zestig jaar
- Vergoeding - Vervanging van het
rustpensioen - Rente - Koppeling aan
het indexcijfer - Jaarlijkse aanpassing
aan de schommelingen van de consumptieprijzen - Koninklijk besluit nr. 11
van 26 feb. 1982 - Niet toepasselijk.
Noch de ter vervanging van een rustpensioen toegekende rente, noch de rente die een beroep op de hulp van een
derde mogelijk moet maken en die
geenszins als het loon van die derde kan
worden beschouwd, zijn inkomsten die
onderworpen zijn aan het K.B. nr. 11
van 26 feb. 1982 houdende bepaalde tijdelijke wijzigingen in de regeling inzake
de koppeling van de lonen en bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk.
18 januari 1984
573

del dat gegrond is op het bestaan van
twee afgescheiden patrimonia - Geen
redengeving.
Niet regelmatig met redenen omkleed
is het arrest dat aan een partij, die de
moeder is van een door een ongeval getroffen minderjarig kind, vergoeding
voor latere dokterskosten, die zij als eigen schade vorderde, weigert op grond
dat die toekomstige kosten onmogelijk
juist kunnen worden geraamd en dat de
consolidatie van 20 pet., d.i. de erkende
blijvende invaliditeit van het slachtoffer,
de kosten ruimschoots compenseert,
maar daarbij niet antwoordt op 'de bij
conclusie aangevoerde bewering van die
partij dat er twee afgescheiden patrimonia bestaan en dat de vergoeding voor de
blijvende invaliditeit van 20 pet. uitsluitend ten goede komt van het patrimonium van het kind en niet van de moeder.
21 februari 1984
788

HOOFDSTUK V
OVEREENKOMSTEN EN REGRES

Afdeling 1. - Verzekering - Indeplaats··
stelling.
54. - Werkman of bediende, getroffe11
door een ongeval - Rechtsvordering va11
de werkgever tegen de aansprakelijke
derde tot terugbetaling van het aan de
getroffene betaalde loon en van de sociale zekerheidsbijdragen - Derde - Begrip.
De rechtvordering van de werkgever
tegen de aansprakelijke derde tot terugbetaling van het loon betaald aan een
door een ongeval getroffen werkman of
bediende, alsmede de sociale zekerheidsbijdragen die de werkgever krachtens de
wet of een individuele dan wel collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigd is,
kan worden ingesteld tegen de echtgenoot van de getroffene. (Artt. 52, § 4, 54,
§ 4, en 75 Arbeidsovereenkomstenwet.)
7 december 1983
416

52. - MateriiHe schade
Blijvende
arbeidsongeschiktheid - Hulp van een
derde noodzakelijk - Vergoeding Rente - Koppeling aan het indexcijfer
- Jaarlijkse aanpassing aan de schommelingen van de consumptieprijzen Koninklijk besluit nr. 11 van 26 feb. 1982
- Niet toepasselijk.
Noch de ter vervanging van een rustpensioen toegekende rente, noch de rente die een beroep op de hulp van een
derde mogelijk moet maken en die
geenszins als het loon van die derde kan
worden beschouwd, zijn inkomsten die
Bedingen van uitsluiting.
onderworpen zijn aan het K.B. nr. 11 Afdeling 2.
van 26 feb. 1982 houdende bepaalde tij- Afdeling 3. - Regres.
delijke wijzigingen in de regeling inzake
de koppeling van de lonen en bezoldiginHOOFDSTUK VI
gen aan het indexcijfer van de consumpBIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID
tieprijzen van het Rijk.
18 januari 1984
573 Afdeling 1. - Zie : Hoofdstuk III.
Afdeling 2. - Zie : Hoofdstuk III.
Afdeling 9. - Allerlei.
Afdeling 3. - Zie : Hoofdstuk III.
53. - Verwerping van een vordering Afdeling 4. - Burenhinder.
tot schadevergoeding van de moeder van
(Opgeheven.)
een door een ongeval getroffen minderja- Afdeling 5.
rig kind - Geen antwoord op een mid- Afdeling 9. - Allerlei.

-16-

HOOFDSTUK VII.

AFSTAMMING

SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID
VAN VERSCHILLENDE AARD

1. - Overspelig kind - Erkenning Procedure tot erkenning - Openbare orAfdeling 1. - Enkelvoudige en complexe de.
De erkenning van een overspelig kind
aansprakelijkheid.
·
gaat niet aileen het kind en de erkenner
Afdeling 2. - Aansprakelijkheid uit en aan, maar eventueel ook derden; het ontbuiten overeenkomst.
breken van rechterlijk toezicht kan leiden tot een miskenning van rechten van
derden die niet aileen de openbare orde
raakt, maar tevens een met de openbare
HOOFDSTUK IX
ALLERLEI (I.P.R.; AARD VAN DE WET orde dermate strijdige toestand ten gevolge heeft dat die in geen geval mag
ENZ.)
blijven bestaan.
55. - Misbruik van recht - Begrip.
3 oktober 1983
110
Misbruik van recht kan voortvloeien
uit de uitoefening van een recht op een
2. - Overspelig kind - Erkenning wijze die de grenzen van de normale uit- Voorafgaande machtiging door de rechtoefening ervan door een voorzichtig en bank vereist - Artt. 8 en 14 Europees
bedachtzaam persoon te buiten gaat.
Verdrag Rechten van de Mens - Ver6 april 1984
1049 enigbaarheid.
De artt. 8 en 14 Europees Verdrag
56. - Burgerlijk Wetboek, artt. 1382 Rechten van de Mens verzetten er zich
en 1383 - Bepalingen die de openbare niet tegen dat de erkenning moet worden voorafgegaan van een machtiging
orde niet raken.
De bepalingen van de artt. 1382 en door de rechtbank, om te beletten dat
1383 B.W. raken geenszins de openbare opzettelijk onjuiste erkenningen geschieden of dat de rechten van anderen wororde. (Impliciet.)
29 mei 1984
1258 den miskend.
3 oktober 1983
110

ADVOCAAT
1. - Aide van hager beroep - Aide
ondertekend door een advocaat- Optreden van de advocaat als gevolmachtigde
Geldige akte.
Een advocaat kan als gevolmachtigde
optreden in een verzoekschrift tot hoger
beroep, zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken. (Art. 440, tweede lid, Ger.W.)
425
9 december 1983

2. - Tucht - Beslissing dat de bewezen verklaarde tuchtfouten inzonderheid
waren toe te schrijven aan drankmisbruik - Geen nieuw feit bewezen verklaard.
De tuchtraad van beroep van de Orde
van Advocaten doet geen uitspraak over
een nieuw feit wanneer hij de aan een
balielid ten laste gelegde tuchtfouten bewezen verklaart en erop wijst dat die feiten waren toe te schrijven aan zijn gezinsmoeilijkheden en zijn drankmisbruik.
9 maart 1984
876

3. - Overspelig kind - Erkenning Wettelijke procedure - Doe] - Evenredigheid tussen de gestelde voorwaarden
en het beoogde doel.
De wettelijke procedure tot erkenning
van de overspelige afstamming roept
geen op de geboorte gegronde discriminatie in het leven en houdt ze evenmin
in stand; de objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond die het onderscheid
tussen natuurlijke en overspelige kinderen verantwoordt, bestaat hierin dat, zo
de rechten van het kind dienen te worden geeerbiedigd, de rechten van derden
evenzeer moeten worden geeerbiedigd;
het doel is derhalve wettig en er is geen
onevenredigheid aanwezig tussen de gebruikte middelen en het beoogde doel.
110
3 oktober 1983
4. - Natuur!J}'k kind - Rechtsvordering tot uitkering van onderhoud- Burgerlijk Wetboek, art. 340b - Rechtsvordering zonder verband met de afstamming.
De rechtsvordering waarbij het natuurlijk kind, op grond van art. 340 b
B.W., van hem die gedurende het wettelijk tijdperk der bevruchting met zijn
moeder gemeenschap heeft gehad, een
jaarlijkse uitkering kan vorderen, die op

-17vorenbedoelde gemeenschap is gegrond
en uitsluitend betrekking heeft op het
onderhoud en de opvoeding van het kind
totdat het de valle leeftijd van achttien
jaren heeft bereikt, houdt geen verband
met de afstamming die zij niet beoogt te
bewijzen en evenmin het bewijs ervan
leidt.
1202
17 mei 1984

5. - Rechtsvordering tot uitkering van
onderhoud - Burgerlijk Wetboek, art.
340b - Rechtsvordering zonder verband
met de staat van de personen, niettegenstaande de gevolgen van de beslissing op
die mchtsvordering, wat de huwelijksbeletselen betreft.
Hoewel art. 34lc, tweede lid, B.W., om
redenen van moraliteit en uit vrees voor
huwelijken tussen bloedverwanten van
vaderszijde, bepaalt dat het vonnis waarbij de verweerder ingevolge art. 340 b
van dat wetboek tot het betalen van levensonderhoud wordt veroordeeld, dezelfde gevolgen heeft als de erkenning,
wat de huwelijksbeletselen betreft, volgt
daaruit niet dat de vordering waarop het
vonnis wordt gewezen, de staat van de
personen betreft.
17 mei 1984
1202

ARBEID
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
(sociale documenten)
HOOFDSTUK II. - Arbeids- en rusttijden
HOOFDSTUK III. - Vrouwen
HOOFDSTUK IV. - Jongeren
HOOFDSTUK V. - Gezondheid en veiligheid
HOOFDSTUK VI.
Bijzondere regelingen (bouw, diamant, haven, ambachten en neringen)

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN (SOCIALE DOCUMENTEN)

1. - Algemeen reglement op de arbeidsbescherming of beslissingen en besluiten ter uitvoering van dat reglement
- Strafvordering wegens overtreding
van die reglementering - Uitoefening
van de strafvordering aileen door de leden van het arbeidsauditoraat als de beklaagde een werkgever is.

De strafvordering wegens overtreding
van de bepalingen Algemeen Reglement
Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij
Regentsbesluiten 11 feb. 1946 en 29 sept.
1947, of van de beslissingen en besluiten
ter uitvoering van dat algemeen reglement, kan door de leden van het arbeidsauditoraat enkel worden uitgeoefend als
de
beklaagde een werkgever
is.
(Artt. 155, eerste lid, en 583 Ger.W.;
artt. 1, 23", 4, 5 en 19 Wet Administratieve Geldboeten 30 juni 1971.) Wanneer de
overtreding wordt begaan door een vennootschap die de werkgeefster is, dan
wordt de strafvordering door de leden
van het arbeidsauditoraat ingesteld tegen de natuurlijke personen die in naam
van de vennootschap worden vervolgd.
6 maart 1984
847

HOOFDSTUK II
ARBEIDS- EN RUS'ITIJDEN

2. - Arbeidstijd - Overschrijding van
de wettelijke arbeidsduur - Recht van
de werknemer op Joonverhoging voor
overwerk - Begrip.
Wanneer de werknemer akkoord is gegaan om meer te werken dan de voorgeschreven arbeidstijd, heeft hij recht op
de bij de wet bepaalde loonsverhoging,
zelfs als de werkgever niet de door de
wet opgelegde vergunning heeft verkregen om overuren te Iaten verrichten.
[Art. 21 wet van 15 juli 1964 betreffende
de arbeidsduur in de openbare en particuliere sector van's lands bedrijfsleven.]
9 januari 1984

512

3. - Arbeidstijd - Artikel 21 wet van
15 juli 1964 betreffende de arbeidsduur
- Bepaling van openbare orde.
Art. 21 wet van 15 juli 1964 betreffende
de arbeidsduur in de openbare en particuliere sector van 's lands bedrijfsleven,
dat voorziet in de betaling van loonsverhogingen aan de werknemer voor het
werk verricht buiten de bij die wet bepaalde arbeidsgrens, is een bepaling van
openbare orde.
9 januari 1984
512
4. - Arbeidstijd - Overschrijding van
de bij de wet van 15 juli 1964 voorgeschreven wekelijkse en dagelijkse ar, beidsduur - Loonsverhoging - Bereke~ ning.
Wanneer de overuren van de werknemers zowel de dagelijkse als de weke1lijkse grens van de bij de wet bepaalde
arbeidsduur overschrijden, heeft de
werknemer recht op de verhogingen van

-18het loon berekend op de basis van de
HOOFDSTUK I
overschrijding die tot de grootste verhoALGEMENE
BEGRIPPEN - GEZAGSVERging leidt. [Wet van 15 juli 1964 betrefHOUDING- AARD VAN DE WET
fende de arbeidsduur in de openbare en
1. - Verjaring - Stuiting - Begrip.
particuliere sector van 's lands bedrijfsleDoor indiening van een verzoekschrift
ven.]
9 januari 1984
512 bij de arbeidsrechtbank tot betaling van
de in de Arbeidsongevallenwet bedoelde
vergoedingen wordt de verjaring van de
HOOFDSTUK III
desbetreffende rechtsvordering gestuit.
(Art. 70 Arbeidsongevallenwet; art. 2244
VROUWEN
B.W.)
19 maart 1984
930
HOOFDSTUK IV
2.
Werknemer
WedertewerkstelJONGEREN
ling - Arbeidsongevallenwet, artikel 23,
derde lid - Draagwijdte.
HOOFDSTUK V
Art. 23, derde lid, Arbeidsongevallenwet volgens hetwelk de getroffene, wiens
GEZONDHEID EN VEILIGHEID
tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk is of wordt en die zijn wedertewerkHOOFDSTUK VI
stelling aanvaardt, recht heeft op een
BIJZONDERE REGELINGEN (BOUW, DIA- vergoeding die gelijk is aan het verschil
MANT, HAVEN, AMBACHTEN EN NE- tussen het loon verdiend v66r het ongeRINGEN)
val en het loon dat hij ingevolge zijn wedertewerkstelling ontvangt, doelt op het
geval dat de getroffene van een arbeidsongeval het werk heeft hervat en een
loon ontvangt en heeft derhalve geen beARBEIDSONGEVAL
trekking op het geval dat de getroffene,
bij het einde van die wedertewerkstelHOOFDSTUK I. - Algemene begrippen ling, werkloosheidsuitkeringen of vergoe- Gezagsverhouding - Aard van de dingen inzake ziekte- en invaliditeitsverwet
zekering ontvangt.
HOOFDSTUK II. - Toepassingssfeer 25 juni 1984
1395
Person en
HOOFDSTUK II
HOOFDSTUK III. - Arbeidsongeval (begrip, bestaan, bewijs)
TOEPASSINGSSFEER - PERSONEN
HOOFDSTUK IV. - Ongeval op de weg
HOOFDSTUK III
(begrip, bestaan, bewijs)
ARBEIDSONGEVAL (BEGRIP, BESTAAN,
HOOFDSTUK V. - Schade
BEWIJS)
HOOFDSTUK VI. - Aansprakelijkheid
3.- Begrip.
Als arbeidsongeval wordt aangezien
Afdeling 1.
Medewerkers of meester.
elk ongeval dat een werknemer tijdens
Afdeling 2. - Medeambtenaar.
en door het feit van de uitvoering van de
Afdeling 3. - Derde.
arbeidsovereenkomst overkomt. (Art. 7,
HOOFDSTUK VII. - Vergoeding
eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)
3 oktober 1983
107
Afdeling 1. - Basisloon.
Afdeling 2. Arbeidsongeschiktheid
4. - Ongeval tijdens de uitvoering van
(wedertewerkstelling).
de overeenkomst - Begrip.
Afdeling 3. - Dodelijk ongeval.
Het ongeval doet zich voor tijdens de
Afdeling 4. - Cumulatie en verbod.
uitvoering van de overeenkomst wanneer
Afdeling 9. - Allerlei.
de werknemer op dat ogenblik onder het
gezag van de werkgever stand. (Art. 7,
HOOFDSTUK VIII. - Verzekering
eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)
HOOFDSTUK IX. - Overheidspersoneel
3 oktober 1983
107
(bijzondere regels)
5.- Begrip.
HOOFDSTUK X. - Rechtspleging
Wettig is de beslissing dat het ongeval,
dat een werknemer tijdens de, zelfs vrijHOOFDSTUK XIX. - Allerlei

-19willige, deelneming aan een voetbalwedstrijd overkwam, een arbeidsongeval is
wanneer de rechter vaststelt dat de
werknemer speelt in een van de voetbalploegen van de onderneming die kampioenschappen tussen de ploegen inricht
op terreinen in het bedrijf, dat de werkgever die wedstrijden aanmoedigde ten
einde de arbeidsgeest te bevorderen, dat
de aldus opgeofferde uren weliswaar niet
werden betaald, doch de werkgever
werktijdverminderingen toestond en de
mogelijkheid bood om die in te halen,
dat hij in het bedrijf op de terreinen en
de kleedkamers zijn gezag bleef uitoefenen op het personeel dat daar mocht komen, vermits hij te allen tijde kon komen kijken en zelfs het verlof om te
spelen kon intrekken of misbruiken kon
bestraffen.
3 oktober 1983
107
6. - Werknemer vervult een opdracht
- Ongeval overkomen tijdens een verplaatsing - Verplaatsing maakt noodzakelijk dee! uit van de opdracht - Gevolgen - Begrip.
Naar recht verantwoord is de beslissing dat een ongeval, dat aan een werknemer is overkomen tijdens een verplaatsing, een arbeidsongeval is en niet
een ongeval op de weg naar en van het
werk, wanneer de rechter, die, nu hij uit
zijn feitelijke vaststellingen wettig heeft
afgeleid dat de genoemde verplaatsing
van de ene arbeidsplaats naar de andere
noodzakelijk deel uitmaakte van de opdracht van die werknemer, oordeelt dat
het ongeval, overkomen tijdens die verplaatsing, is gebeurd tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en derhalve, behoudens tegenbewijs, wettig geacht wordt als overkomen door het feit
van de uitvoering van die overeenkomst
en dat, ten deze, dat tegenbewijs niet
wordt geleverd. (Art. 7, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)
310
17 november 1983

HOOFDSTUK IV
ONGEVAL OP DE WEG (BEGRIP, BESTAAN,
BEWIJS)

7. - Weg naar en van het werk Verblijfplaats - Begrip.
Hoewel art. 8, § 1, Arbeidsongevallenwet niet impliceert dat de werknemer
slechts een verblijfplaats heeft, is elke
plaats waar de werknemer verblijft niet
noodzakelijk een verblijfplaats; vereist is
bovendien dat de werknemer van plan is

om althans tijdelijk op die plaats te gaan
won en.
105
3 oktober 1983

HOOFDSTUK V
SCHADE

HOOFDSTUK VI
AANSPRAKELIJKHEID

Mdeling 1.
Mdeling 2.
Mdeling 3.

Medewerkers of meester.
Medeambtenaar.
Derde.

HOOFDSTUK VII
VERGOEDING

Afdeling 1. -

Basisloon.

Mdeling 2. Arbeidsongeschiktheid
(wedertewerkstelling).
8. - Vergoeding - Tijdelijke, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid - Wedertewerkstelling - Andere werkgever.
In geval van tijdelijke, gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid heeft de weder tewerkgestelde getroffene, krachtens artikel 23, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet, recht op een vergoeding die
gelijk is aan het verschil tussen het loon
verdiend v66r het ongeval en het loon
dat hij ingevolge zijn wedertewerkstelling ontvangt; deze bepaling vindt geen
toepassing wanneer de getroffene, zonder
de instemming van de werkgever in
wiens dienst het arbeidsongeval is gebeurd, tewerkgesteld is door een andere
werkgever.
27
12 september 1983
Mdeling 3. -

Dodelijk ongeval.

Mdeling 4. -

Cumulatie en verbod.

Mdeling 9. - Allerlei.
9. - Herziening - Termijn - Aanvang - Rechterlijke beslissing.
De rechterlijke beslissing die de herzieningstermijnen in zake arbeidsongevallenvergoeding doet ingaan, is de beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan
over het recht op een jaarlijkse arbeidsongevallenvergoeding wegens blijvende
arbeidsongeschiktheid en niet de beslissing waarbij een gemeenrechtelijke vergoeding van de volledige, door het arbeidsongeval veroorzaakte schade wordt
toegekend.
7 november 1983
269

HOOFDSTUK VIII
VERZEKERING

-20- Vergoedingen wegens arbeidsongevallen ten Jaste van die vereniging.

10. - Kosten - Geding tussen een
verzekeraar en een ziekenfonds - Geen
toepassing van art. 68 Arbeidsongevallenwet.
Art. 68 Arbeidsongevallenwet, luidens
hetwelk de kosten van alle vorderingen
gesteund op deze wet ten laste van de
verzekeraar vallen, behalve wanneer de
eis roekeloos en tergend is, is niet toepasselijk op een geding tussen een verzekeraar en een ziekenfonds dat tegen
deze laatste een vordering heeft ingesteld tot terugbetaling van aan zijn verzekerde betaalde arbeidsongeschiktheids- ·
uitkeringen, op grond van art. 70, § 2,
Ziekte- en Invaliditeitswet.
21 november 1983
333
11. - Procedure - Verwittiging van
de verzekeringsinstelling inzake ziekte
en invaliditeit - Wijziging in de graad
van arbeidsongeschiktheid - Verzuim .
van de arbeidsongevallenverzekeraar Gevolg.
De arbeidsongevallenverzekeraar die
de verzekeringsinstelling inzake ziekte
en invaliditeit niet binnen drie dagen
verwittigt dat hij de getroffene niet meer
als arbeidsongeschikt beschouwt, dient ·
de door de verzekeringsinstelling betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkering aan
deze laatste terug te betalen. (Art. 63,
§ 2, derde en vierde lid, Arbeidsongeval- ·
lenwet.)
27 februari 1984

~03

12. - Verzekering - Beperking van
het verzekerde risico.
V66r de inwerkingtreding van het K.B.
nr. 18 van 6 dec. 1978 tot wijziging van
art. 49 Arbeidsongevallenwet konden de
werkgever en de arbeidsongevallenverzekeraar overeenkomen de verzekering te
beperken tot bepaalde werkzaamheden
waarvoor de werknemers waren tewerkgesteld, onverminderd de verplichting.
van de werkgever om het arbeidsongevallenrisico voor eventuele andere werk-,
zaamheden door een andere verzekeraar
te laten dekken. (Art. 49 Arbeidsonge- '
vallenwet.)
'
9 april 1984
1051
,

De last van de vergoedingen en renten
welke aan een personeelslid van een vereniging van gemeenten bij een arbeidsongeval worden toegekend, komt ten bezware van die vereniging, zonder dat de
getroffene een rechtstreekse vordering
tegen haar verzekeraar heeft. (Artt. 26
en 27 K.B. 13 juli 1970 betreffende de
schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van ... verenigingen
van gemeenten ... , voor arbeidsongevallen
en voor ongevallen overkomen op de weg
naar en van het werk.)
4 juni 1984
1298
14. - Overheidssector - Personeelsleden van een vereniging van gemeenten
- Geen rechtstreekse vordering van de
getroffene tegen de verzekeraar van de
genoemde vereniging.
De last van de vergoedingen en renten
welke aan een personeelslid van een vereniging van gemeenten bij een arbeidsongeval worden toegekend, komt ten bezware van die vereniging, zonder dat de
getroffene een rechtstreekse vordering
tegen haar verzekeraar heeft. (Artt. 26
en 27 K.B. 13 juli 1970 betreffende de
schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van ... verenigingen van gemeenten ... , voor arbeidsongevallen en voor ongevallen overkomen op de weg naar en van het werk.)
4 juni 1984
1298

HOOFDSTUK X
RECHTSPLEGING

15. - Kosten - Cassatiegeding
Voorziening van de werkgever tegen de
verzekeraar.
Art. 68 Arbeidsongevallenwet, luidens
hetwelk de kosten van alle vorderingen
gesteund op deze wet ten laste van de
verzekeraar vallen, behalve wanneer de
eis roekeloos en tergend is, is niet toepasselijk op een voorziening door de
werkgever van een getroffene tegen een
verzekeraar ingesteld.
9 april1984
1051
16. - Eis tot herziening gegrond op
het overlijden van de getroffene aan de
gevolgen van het ongeval - Termijn van
drie jaar - Vertrekpunt.
De termijn van drie jaar voor de eis
HOOFDSTUK IX
tot herziening, gegrond op het overlijden
OVERHEIDSPERSONEEL (BIJZONDERE RE- van de getroffene aan de gevolgen van
GELS)
het ongeval, begint te lopen vanaf de dag
13. - Overheidssector - Personeelsle- waarop het vonnis, dat heeft vastgesteld
den van een vereniging van gemeenten. dat de arbeidsongeschiktheid van de ge-

-21troffene blijvend was geworden, in
kracht van gewijsde is gegaan, en niet
vanaf de dag van de uitspraak van dat
vonnis. (Artt. 24 en 78 Arbeidsongevallenwet.)
4 juni 1984
1303

HOOFDSTUK XIX
ALLER LEI

Afdeling 3. - Opzegging.
Afdeling 4. - Opzeggingsvergoeding.
Afdeling 5. - Uitwinningsvergoeding.
Afdeling 6. - Ontslag om dringende reden.
Afdeling 7.
Andere wijzen van
beiHndiging.
Afdeling 8. - Kwijting saldo.
Afdeling 9. - Allerlei.
HOOFDSTUK IX. -

17. - Vordering door indeplaatsstelling van de verzekeraar tegen de aansprakelijke derde - Indeplaatsstelling
ten belope van de aan de getroffene uitgekeerde bedragen - Grenzen.
Voor de toepassing van de artt. 46, § 2,
en 47 Arbeidsongevallenwet moeten de
vergoedingen, die worden toegekend wegens materHile beroepsschade ten gevolge van de door een arbeidsongeval veroorzaakte tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid, worden beschouwd als
een vergoeding van een en dezelfde
schade; de arbeidsongevallenverzekeraar
kan tegen de aansprakelijke derde of
zijn verzekeraar, binnen de perken van
de volgens het gemene recht verschuldigde schadevergoeding, een vordering instellen tot terugbetaling van aile ter zake
van die ongeschiktheden uitgekeerde bedragen en van het te dier zake gevormde
kapitaal.
21 maart 1984
934

Allerlei

HOOFDSTUK I
AARD VAN DE WET SFEER

Afdeling 1.
Afdeling 2.

TOEPASSINGS-

(Opgeheven.)
(Opgeheven.)

HOOFDSTUK II
BEGRIP- BESTAANSREDEN

1. - Gezag - Begrip - Bestuurder
van een naamloze vennootschap.
Het bekleden van een mandaat van
bestuurder van een naamloze vennootschap sluit de uitoefening van een andere functie onder het gezag van een orgaan of een aangestelde van de vennootschap niet uit. (Eerste zaak.)
28 mei 1984
1252
2. - Begrip - Gezag - Verwantschap.
ARBEIDSOVEREENKOMST
De vader kan een dienstbetrekking
uitoefenen onder gezag van zijn zoon.
HOOFDSTUK I. - Aard van de wet (Eerste zaak.)
Toepassingssfeer
28 mei 1984
1252
Afdeling 1. - (Opgeheven.)
3.
Begrip
Gezag
Afgevaardigd
Afdeling 2. - (Opgeheven.)
bestuurder van een naamloze vennootHOOFDSTUK II. - Begrip - Bestaans- schap
Een bestuurder van een naamloze venreden
nootschap kan het dagelijks bestuur
Afdeling 1. - (Opgeheven.)
waarnemen onder het gezag van een
Afdeling 2. - (Opgeheven.)
orgaan van de vennootschap. (Tweede
zaak.)
HOOFDSTUK Ill. - Verplichtingen
28 mei 1984
1252
Afdeling 1. - (Opgeheven.)
Afdeling
1.
(Opgeheven.)
Afdeling 2. - (Opgeheven.)
Afdeling 2. - (Opgeheven.)
HOOFDSTUK IV. - Schorsing van de
overeenkomst
HOOFDSTUK III
Afdeling 1. - (Opgeheven.)
Afdeling 2. - (Opgeheven.)
VERPLICHTINGEN
HOOFDSTUK V. Afdeling 1.
Afdeling 2. -

Einde

Zie afdeling 3 e.v.
Zie afdeling 3 e.v.

4. Handelsvertegenwoordiger
Commissieloon verschuldigd op de door
de werkgever aanvaarde order - Nietuitvoering van de order buiten de schuld

-22van de vertegenwoordiger - Berekening
van het commissieloon.
Wanneer een door de werkgever aanvaarde order niet is uitgevoerd, zonder
dat de vertegenwoordiger een fout heeft
begaan, wordt het hem verschuldigde
commissieloon berekend op de prijs die
voorkomt op de bestelbon of in de door
de werkgever aanvaarde order, bij gebreke daarvan op de prijscouranten, tarieven of prijsschalen en, bij gebreke
daarvan, op de gemaakte prijs; derhalve
onwettig is de beslissing die, bij onstentenis van contractuele bepalingen waarvan i.e. toepassing kan worden gemaakt,
het bedrag van het aan een vertegenwoordiger verschuldigd commissieloon
vaststelt op de basis van de winst die de
werkgever heeft behaald door de koopwaar, waarop de niet uitgevoerde order
betrekking heeft, aan een andere koper
te verkopen zonder dat de vertegenwoordiger bij die tweede verrichting is
opgetreden. (Artt. 4 en 10 Handelsvertegenwoordigerswet.)
7 mei 1984
1167

Doet op zichzelf de arbeidsovereenkomst
niet eindigen.
Op zichzelf doet een tekortkoming van
een partij aan haar verplichtingen de arbeidsovereenkomst niet eindigen.
21 november 1983
330
Afdeling 4. - Opzeggingsvergoeding.
7. - Opzeggingsvergoeding - Vermindering met de vergoeding wegens beiJindiging van een andere arbeidsovereenkomst.
De rechter mag de opzeggingsvergoeding die hij aan een werknemer toekent,
niet verminderen met de opzeggingsvergoeding die aan die werknemer is uitbetaald wegens een vroegere bei:Hndiging
van een andere arbeidsovereenkomst
door een andere werkgever, ook al bleef
de werknemer ondanks die bei:Hndiging
feitelijk ononderbroken in dienst van dezelfde onderneming. (Art. 20 Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden.)
19 december 1983
451

Afdeling 5. - Uitwinningsvergoeding.
8. - Handelsvertegenwoordiger - Uitwinningsvergoeding
Tewerkstelling
van een jaar - Begrip.
Een handelsvertegenwoordiger kan op
een uitwinningsvergoeding slechts aanHOOFDSTUK IV
spraak maken na een tewerkstelling van
SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST
een jaar; voor de berekening van deze
5. - Schorsing van de uitvoering van tewerkstelling worden de perioden van
de overeenkomst - Arbeidsongeschikt- schorsing van de arbeidsovereenkomst
heid - Heelkundige behandeling om · meegerekend. (Art. 101, tweede lid, Areen andere reden dan herstel of behoud beidsovereenkomstenwet.)
van de gezondheid - Recht op loon.
12 september 1983
26
De werkman heeft recht op loon onder
9.
Handelsvertegenwoordiger
Uitde voorwaarden bepaald in art. 52 ArTewerkstelling
beidsovereenkomstenwet, wanneer zijn winningsvergoeding
arbeidsongeschiktheid het gevolg is van · van een jaar.
Een handelsvertegenwoordiger kan op
een heelkundige behandeling die hij
heeft laten uitvoeren om een andere re- een uitwinningsvergoeding slechts aanden dan het herstel of het behoud van spraak maken na een tewerkstelling van
zijn gezondheid, tenzij het laten uitvoe- een jaar; voor de berekening van deze
ren van die behandeling hem als een tewerkstelling worden de perioden van
schorsing van de arbeidsovereenkomst
zware fout kan worden aangerekend.
meegerekend. (Art. 101, tweede lid, Ar12 maart 1984
884
beidsovereenkomstenwet.)
Afdeling 1. - (Opgeheven.)
30 januari 1984
641
Afdeling 2. - (Opgeheven.)
Afdeling 6. - Ontslag om dringende reHOOFDSTUK V
den.
EINDE
10. - Ontslag - Dringende reden Afdeling 1. - Zie afdeling 3 e.v.
Langdurige afwezigheid - Ogenblik vanat hetwelk ontslag wordt gegeven.
Afdeling 2. - Zie afdeling 3 e.v.
Wanneer de rechter oordeelt dat de
Afdeling 3. - Opzegging.
door de werkgever aangevoerde langdu6. - Beeindiging - Tekortkoming van rige afwezigheid van de werknemer een
een partij aan haar verplichtingen - dringende reden vormt, is het ontslag op
Afdeling 1.
Afdeling 2. -

(Opgeheven.)
(Opgeheven.)

-23staande voet, gegeven binnen drie werkdagen na de in aanmerking genomen periode van afwezigheid, regelmatig, ook al
had de werkgever, naar het oordeel van
de rechter, de afwezigheid reeds tevoren
als dringende reden kunnen aanvoeren.
(Art. 35-Arbeidsovereenkomstenwet.)
21 november 1983
334
11. - Ontslag - Dringende reden Termijn - lngangsdatum van het antslag in de ontslagbrief bepaald.
Wanneer de ontslagbrief bepaalt dat
het ontslag wegens dringende reden op
een latere datum ingaat, komt deze datum in aanmerking om vast te stellen of
het ontslag werd gegeven binnen drie
dagen nadat de ontslaggevende partij de
dringende reden kende. [Art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden.]
13 februari 1984
714
Afdeling 7.
beeindiging.
Afdeling 8. -

Andere

wijzen

van

Kwijting saldo.

Afdeling 9. - Allerlei.
12. - Beeindiging - Tekortkoming
van een partij aan haar verplichtingen
- Doet op zichzelf de arbeidsovereenkomst niet eindigen.
Op zichzelf doet een tekortkoming van
een partij aan haar verplichtingen de arbeidsovereenkomst niet eindigen.
26 maart 1984
973
13. - Bedienden - Concurrentiebeding - Geldigheid - Jaarloon van minder dan 150.000 frank - Begrip.
Om te oordelen of het jaarloon van
een bediende hoger is dan 150.000 frank
en of bijgevolg het concurrentiebeding in
een arbeidsovereenkomst voor bedienden
geldig is, in de zin van art. 26, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet
Bedienden,
dient men rekening te houden met het
loon verschuldigd op het ogenblik dat dit
beding uitwerking moet krijgen, d.w.z.
op de dag waarop de arbeidsbetrekkingen eindigen.
7 mei 1984
1164

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

14. - Werkman of bediende, getroffen
door een ongeval - Rechtsvordering van
de werkgever tegen de aansprakelijke
derde tot terugbetaling van het aan de
getroffene betaalde loon en van de sociaJe zekerheidsbijdragen - Derde - Begrip.

De rechtvordering van de werkgever
tegen de aansprakelijke derde tot terugbetaling van het loon betaald aan een
door een ongeval getroffen werkman of
bediende, alsmede de sociale zekerheidsbijdragen die de werkgever krachtens de
wet of een individuele dan wel collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigd is,
kan worden ingesteld tegen de echtgenoot van de getroffene. (Artt. 52, § 4, 54,
§ 4, en 75 Arbeidsovereenkomstenwet.)
7 december 1983
416
15. - Hierarchie van de bronnen der
verbintenissen in de arbeidsbetrekking
- Gebruik.
Het gebruik kan niet afwijken van een
uitdrukkelijk .beding van de arbeidsovereenkomst. (Art. 51 C.A.O.-wet.)
13 februari 1984
721

ARBITRAGEHOF
Prejudiciele vraag - Strijdigheid tussen een wet en een decreet.
Wanneer een voorziening de uitspraak
over een conflict tussen een wetsbepaling en een decreet van de Gemeenschapsraad noodzakelijk rnaakt, stelt het
Hof aan het Arbitragehof de prejudiciele
vraag of de wetsbepaling dan wei het decreet de regels schendt die door of
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld
voor het bepalen van de onderscheiden
bevoegdheid van de Staat en de Gemeenschappen. (Art. 15, § 1, a, wet 28 juni
1983.)
14 mei 1984
1186

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)
1. - Tucht - Raden van de Orde van
Architecten - Behandeling en uitspraak
- Openbaarheid.
Wanneer een beslissing van de provinciale raad van de Orde van Architecten
bij wijze van tuchtstraf een schorsing
heeft opgelegd van het recht het beroep
van architect uit te oefenen, en tegen die
beslissing hoger beroep is ingesteld bij
de raad van beroep van de Orde van Architecten, is het voor de nakoming van
de regel van art. 6.1 Europees Verdrag
Rechten van de Mens, volgens welke behandeling en uitspraak in het openbaar
moeten plaatshebben, voldoende dat die
regel in acht wordt genomen door de

-24feiten waarop, zoals ze zijn omschreven
geen straf is gesteld - Onwettige besli;sing.

raad van beroep, die immers een rechterlijke instantie met volle rechtsmacht
is en bevoegd om de beslissingen van de
provinciale raad in feite en in rechte te
toetsen.
21 oktober 1983
201
2. - Notulen van de raden van de Orde van Architecten - Begrip.
De notulen van de raden van de Orde
van Architecten worden in een register
ingeschreven en worden ondertekend; afschriften en voor eensluidend verklaarde
afschriften kunnen worden overgelegd,
maar de notulen zelf komen niet voor in
het dossier van de rechtspleging.
(Art. 783 Ger.W.; art. 46, tweede en derde
lid, wet van 26 juni 1963 tot instelling
van een Orde van Architecten.)
3 november 1983
251
3. - Beslissing van de raad van beroep van de Orde van Architecten Cassatieberoep
Termijn van een
maand - Uitgangspunt.
De termijn van een maand om zich in
cassatie te voorzien tegen een beslissing
van de raad van beroep van de Orde van
Architecten gaat in op het ogenblik dat
de beslissing door de griffier bij ter post
aangetekende brief wordt verzonden.
(Art. 32 Ger.W.; art. 33 wet van 26 juni
1963.)
5 januari 1984
506
4.
Tekortkoming aan de beroepsplichtenleer - Begrip.
Krachtens art. 2 wet van 26 juni 1963
heeft de Orde van Architecten tot taak
de voorschriften van de plichtenleer voor
het beroep van architect te bepalen en
ze tuchtrechtelijk te doen naleven; daaruit volgt dat de raad van de Orde, door
te oordelen dat een architect, gelet op de
voorschriften van zijn beroep, de uitvoering van een contract niet mocht voortzetten en dat hij door zijn medewerking
niet op te schorten, jegens de overheid
van de Orde van Architecten niet eerbiedig' en loyaal heeft gehandeld, geen
machtsoverschrijding heeft begaan en
noch art. 1134 B.W. , noch de artt. 19, 20,
28, § 1, 31 en 38, 1°, wet van 26 juni 1963,
noch art. 107 Gw. heeft geschonden.
29 maart 1984
1011

Onwettig is het vonnis dat een beveroordeelt ter zake dat hij, als
taxiChauffeur die nochtans wist dat hij
aangesproken werd door een met een
mandaat van gerechtelijke politie belaste
beambte, heeft geweigerd zich aan diens
controle te onderwerpen, geen gevolg
heeft gegeven aan zijn aanmaningen en
hem het recht van toegang tot zijn voertuig heeft ontzegd, nu noch bij de artt.
19 en 21 van het K.B. van 2 april houdende politiereglement betreffende de
exploitatie van taxidiensten, noch bij enige andere wettelijke bepaling straf is gesteld op de aldus omschreven feiten.
19 oktober 1983
189
2. - Regentsbesluit 15 mei 1947, art. 2
- Geneeskundige schifting en geneeskundig toezicht op de bestuurders van de
personenvervoerdiensten door middel
van automobielen bedoeld bij besluitwet
30 dec. 1946 - Wettigheid.
Met de Beslw. van 30 dec. 1946 houdende herziening en coordinatie van de
wetgeving betreffende het bezoldigd vervoer van personen door middel van automobielen zijn in overeenstemming de bepalingen van art. 2 Regentsbesluit
15 mei 1947, genomen ter uitvoering van
de genoemde besluitwet, luidens welke
bepalingen iedere bestuurder bedoeld in
art. 1 van dat Regentsbesluit houder
moet zijn van een bewijs van geneeskundige schifting, dat wil zeggen iedere persoon die geregeld of toevallig een automobiel bestuurt, gebezigd voor de exploitatie van personenvervoerdiensten waartoe, onder de in art. 2, tweede lid, 1°,
Beslw. 30 dec. 1946 opgesomde diensten,
de vervoerdiensten moeten worden gerekend die zijn ingericht om personeel te
vervoeren van en naar de zetel van de
onderneming of de arbeidsplaats.
29 februari 1984
825
kla~gde

3. - Vervoer van zaken tegen vergoeding - lngetrokken vergunning - Straf-rechtelijke veroordeling wegens vervoer
zonder vergunning - Geen toetsing van
de wettigheid van de administratieve intrekkingsbeslissing.
De strafrechtelijke veroordeling op de
basis van de wet 1 aug. 1960 en van het
K.B. 9 sept. 1967, wegens vervoer van zaAUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, ken tegen vergoeding waarvoor geen vervoerbewijs of vervoervergunning voor
AUTOCARS,TAXI'S
nationaal vervoer werd afgegeven,
1. - Exploitatie van de taxidiensten - maakt geen toepassing uit van de admiVeroordeling van taxichauffeur wegens nistratieve beslissing, waarbij de vroeger

-25aan de verdachte toegekende vervoerver-~ BELASTING

gunning werd ingetrokken; de rechter
kan derhalve de wettigheid van die intrekking niet toetsen.

19 ·

· 1984

JUm

B

.

Personenbela~tmg -

Koopma.r:
Attrek_bare bednjfs!asten - Begnp.
U1t de vaststellmg dat de beroepswerk1373 zaamheden
van een koopman op 31 december van een bepaald dienstjaar stopgezet zijn, valt niet wettig af te leiden
dat voor het volgende dienstjaar, noch
de rente voor de lening, noch de afschrijvingen aftrekbare bedrijfslasten zijn.
27 oktober 1983
239

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN

BELASTING OVER DE
VOEGDE WAARDE

TOEGE-

Strafvordering - Uitstel van de uit1. - Bedrieglijke bankbreuk - Straf- spraak - Wet van 3 juli 1989 (W.B.T. W.},
baarheid van de beklaagde die aan het art. 74 - Draagwijdte.
Art. 74, tweede lid, W.B.T.W., krachmisdrijf heeft deelgenomen - Begrip.

tens hetwelk de strafrechter de uitspraak op de strafvordering kan uitstellen, is niet toepasselijk wanneer bij de
rechter, die vroeger uitspraak heeft gedaan op de strafvordering, alleen nog de
burgerlijke rechtsvordering aanhangig
2. - Bedrieglijke bankbreuk
Toe- is.
846
6 maart 1984
passing van artt. 88 en 87 Sw.
De bepalingen van de artt. 66 en 67
Sw. zijn van toepassing op het misdrijf
van bedrieglijke bankbreuk. (Artt. 66, 67,
100, 489 Sw., 477, 478 Kh.)
BENELUX
20 december 1983
461
1. - Fabrieks- en handelsmerken Benelux-Merkenwet
Overeenstemming - Begrip.
Bij het onderzoek naar de overeenBEDROG OMTRENT DE VER- stemming, in de zin van de artt. 3, 13, A,
en 14, B, van de Benelux-Merkenwet,
KOCHTE ZAAK
moet de rechter de regel in acht nemen
1. - Ruil - Bedrog omtrent de identi- dat van overeenstemming tussen een
teit van de geruilde zaak.
merk en een teken sprake is wanneer Door in art. 498 Sw. het bedrog om- mede gezien de bijzonderheden van het
trent de identiteit van de verkochte zaak gegeven geval en met name de onderstrafbaar te stellen, heeft de wetgever scheidende kracht van het merk - merk
noodzakelijkerwijze ook het bedrog om- en teken, elk in zijn geheel en in ondertrent de identiteit van de geruilde zaken ling verband beschouwd, auditief, visueel
willen straffen.
of begripsmatig zodanig gelijkenis verto25 januari 1984
605 nen dat reeds daardoor de mogelijkheid
bestaat dat bij iemand die met het teken
2. - Bedrieglijk leveren van een ande- wordt geconfronteerd, associaties tussen
re zaak - Begrip.
het teken en het merk worden gewekt;
Wettig is de beslissing dat bedriegerij, het volstaat niet dat een woordmerk, dat
in de zin van art. 498 Sw., aanwezig is naar het oordeel van de rechter onderwanneer de koper voorzichtig is geweest, scheidend is, gecombineerd wordt met
maar zich niet heeft kunnen beveiligen een woord, een afbeelding of een grafiek,
tegen de listige kunstgrepen van de ver- opdat er geen overeenstemming tussen
beide merken meer zou bestaan.
koper.
25 januari 1984
605
30 september 1983
92
De deelneming aan het misdrijf van
bedrieglijke bankbreuk is strafbaar, ook
al is de dader van de feiten van deelneming zelf geen handelaar.
20 december 1983
461

-262. - Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen - Vraag om uitlegging
van de Eenvormige Beneluxwet, bijlage
bij dat verdrag - Bevoegdheid van het
Benelux-Gerech tshof.
Krachtens art. 10 Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen, ondertekend te Brussel op 25 oktober 1966, goedgekeurd bij de wet van 1 dec. 1970 en in
werking getreden op 1 januari 1974,
neemt het Benelux-Gerechtshof kennis
van vragen om uitlegging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of
modellen, die op 1 januari 1975 in werking is getreden en als bijlage bij dat
verdrag is gevoegd.
12 januari 1984
530
3. - Verdrag betreffende de instelling
en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, art. 6 - Vraag om uitlegging
van een bepaling van het Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen Vraag opgeworpen in een bij het Hoi
van Cassatie aanhangige zaak - Verplichting van het Hoi.
Wanneer een vraag om uitlegging van
een bepaling van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen,
die op 1 januari 1975 is in werking getreden en als bijlage gevoegd bij het Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen, ondertekend te Brussel op 25 oktober 1966, goedgekeurd bij de wet van
1 december 1970 en in werking getreden
op 1 januari 1974, voor het Hof van Cassatie wordt opgeworpen, zal dit Hof, in
de regel, die vraag aan het Benelux-Gerechtshof moeten voorleggen.
12 januari 1984
530
4. - Uitleveringsverdrag - Bestemming van de in beslag genomen voorwerpen - Toepasselijke regels - Beoordelingsvrijheid van de raadkamer.
Krachtens art. 20.2 Benelux-Uitleveringsverdrag 27 juni 1962, waarbij de toepassing van art. 11, derde lid, wet van
15"maart 1874 op de uitleveringen wordt
uitgesloten, oordeelt de raadkamer op
onaantastbare wijze in feite of de in beslag genomen voorwerpen, die niet rechtstreeks betrekking hebben op het feit
dat aan de beklaagde ten laste wordt gelegd, aan de verzoekende partij worden
overgedragen, dan wel of zij worden teruggegeven aan de beklaagde of aan derden die houder waren van de voorwerpen, of nog aan andere rechthebbenden.
24 januari 1984
600
5. - Gemeenschappelijke bepalingen
behorende bij de Benelux-Overeenkomst

betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
art. 3, § 1 - Uitsluiting wegens diefstal
van het voertuig toepasselijk op gebruiksdiefstal.
Artikel 3, § 1, van de gemeenschappelijke bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, dat onder meer
bepaalt dat de verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet behoeft te dekken van hen die zich door
diefstal de macht over het motorrijtuig
hebben verschaft, moet worden uitgelegd
in die zin dat de aldus bepaalde uitsluiting van toepassing is op het bedrieglijk
wegnemen van een motorrijtuig toebehorende aan een ander, voor een kortstondig gebruik.
25 januari 1984
611
6. - Verdrag betreffende de instelling
en het statuut van een Benelux-Gerechtshof
WA.M.-verzekering
WA.M.-wet, art. 3 - De regel van die
bepaling is een voor Belgiif, Luxemburg
en
Nederland
gemeenschappelijke
rechtsregel, die als dusdanig wordt aangewezen krachtens art. 1 van vorenvermeld verdrag.
De regel van art. 3. W.A.M.-wet, valgens welke de verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid moet dekken van de eigenaar, van iedere houder
en van iedere bestuurder van het verzekerde motorrijtuig, zulks met uitzonde. ring van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal of
geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft, is, met ingang
van 1 juli 1976, een voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke
rechtsregel, die als zodanig is aangewezen krachtens art. 1 van het Verdrag Benelux-Gerechtshof.
14 maart 1984
906
7. - Verdrag betreffende de instelling
en het statuut van een Benelux-Gerechtshof - Uitlegging van een voor Belgiif, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel - Vraag van
uitleg - Geval waarin het Hoi van Cassatie niet verplicht is zich, bij wege van
prejudiciele vraag, voor uitleg tot het Beneluxhof te wenden.
Met toepassing van art. 6.4, in fine,
Verdrag betreffende de instelling en het
statuut van een Benelux-Gerechtshof,
mag het Hof van Cassatie nalaten de
vraag van uitleg van een voor de Benelux-landen gemeenschappelijke bepaling

-27aan het Benelux-hof voor te leggen, wanneer het zich verenigt met het tevore11
door dat hof op dezelfde vraag in een
andere zaak gegeven antwoord.
14 maart 1984
906
8.
Benelux-Overeenkomst van
24 mei 1966, art. 7, § 1, en gemeenschappelijke bepalingen bij die overeenkomst,
art. 3, § 1 - Uitsluiting uit de verzekering van hen die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft en van hen die het
zonder geldige reden gebruiken - Diefstal - Uitleg - Gelijkstelling van gebruiksdiefstal met diefstal.
Art. 3, § 1, Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, dat onder meer bepaalt dat
de verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid · niet behoeft te dekken
van hen die zich door diefstal de macht
over het motorrijtuig hebben verschaft,
moet worden uitgelegd in die zin dat de
aldus bepaalde uitsluiting van toepassing
is op het bedrieglijk wegnemen van een
motorrijtuig toebehorende aan een ander, voor een kortstondig gebruik.
14 maart 1984
906
9. - Verdrag betreffende de instelling
en het statuut van een Benelux-Gerechtshof - Uitleg over een aan Belgie,
Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel - Vraag tot uitleg Voorwaarde waaronder het Hof van Cassatie niet gehouden is een vraag tot uitleg aan het Beneluxhof voor te leggen.
Met toepassing van art. 6, lid 4, laatste
lid, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het BeneluxGerechtshof is het Hof van Cassatie ervan ontslagen een vraag tot uitleg van
een aan Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel aan
het Beneluxhof voor te leggen, wanneer
het zich verenigt met een reeds eerder
door dit hof in een andere zaak op dezelfde vraag gegeven antwoord.
22 1ei 1984
1218

art. 458 Sw. niet dat een advocaat ter gelegenheid van de verdediging van de belangen van zijn client,· aan de procureur
des Konings of aan de onderzoeksrechter inlichtingen mededeelt die hij van
een andere advocaat, gewezen raadsman
van dezelfde client, heeft verkregen en
die verband houden met de belangenverdediging van die client.
18 januari 1984
563

BERUSTING
1. - Burgerlijke zaken - Spontane
uitvoering van een rechterlijke beslissing - Uitvoering impliceert niet noodzakelijk berusting.
In burgerlijke zaken impliceert de
spontane uitvoering van een rechterlijke
beslissing door de veroordeelde partij
niet noodzakelijk dat zij daarin berust.
Uit de gegevens van de zaak moet met
zekerheid blijken dat de partij in die beslissing berust. (Art. 1045 Ger.W.)
24 november 1983
359
2. - Burgerlijke zaken - Uitdrukke.lijke berusting - Advocaat die namens
zijn client in een rechterlijke beslissing
berust - Bijzondere machtiging vereist.
De advocaat kan namens zijn client
niet rechtsgeldig berusten in een rechterlijke beslissing, indien hij door hem niet
in het bijzonder daartoe is gemachtigd.
(Artt. 1044 en 1045, tweede lid, Ger.W.)
24 november 1983
359
3. - Burgerlijke zaken - Uitvoering
van een bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing en betaling van de kosten - Omstandigheid volstaat niet om
berusting aan te tonen.
Stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing kan niet worden afgeleid
uit de uitvoering van een bij voorraad
uitvoerbare rechterlijke beslissing en uit
de betaling van de kosten, bij ontstentenis van bijzondere omstandigheden die
op vaststaande en ondubbelzinnige wijze
de afstand van het uitoefenen van een
rechtsmiddel aantonen. (Artt. 1044 en
1045 Ger.W.)
1 december 1983
385

BEROEPSGEHEIM
Advocaat - Mededeling van inlichtin4. - Burgerlijke zaken - Berusting
gen aan de procureur des Konings of door een advocaat - Bijzondere volaan de onderzoeksrechter - Schending macht vereist.
van het beroepsgeheim - Begrip.
Een advocaat kan, namens zijn client,
Onverminderd de toepassing van de niet op geldige wijze berusten in een
regels van de beroepsplichtenleer belet rechterlijke beslissing, als hij daartoe

-28geen bijzondere volmacht heeft gekregen. (Art. 1045 Ger.W.)
1 december 1983
385
5. - Burgerlijke zaken - Stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing - Begrip.
Stilzwijgende berusting in een rechterlijk beslissing kan enkel worden afgeleid
uit bepaalde en met elkaar overeenstemmende handelingen of feiten waaruit
blijkt dat de partij het vaste en ondubbelzinnige voornemen heeft haar instemming te betuigen met die beslissing.
(Artt. 1044 en 1045 Ger.W.)
26 januari 1984
620
6. - Burgerlijke zaken - Spontane
uitvoering van een rechterlijke beslissing.
In burgerlijke zaken impliceert de
spontane uitvoering van een rechterlijke
beslissing door de veroordeelde partij
niet noodzakelijk dat zij daarin berust;
uit de gegevens van de zaak moet met
zekerheid blijken dat de partij met de
beslissing instemt. (Art. 1045 Ger.W.)
26 maart 1984
975

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Inobservatiestelling
HOOFDSTUK III. - Internering van
geestesgestoorden
HOOFDSTUK IV. - Commissie tot bescherming van de maatschappij
Afdeling 1.
Samenstelling.
Afdeling 2. - Bevoegdheid.
Afdeling 3. - Rechtspleging.
HOOFDSTUK V. - lloge Commissie
HOOFDSTUK VI. - Terbeschikkingstelling van recidivisten
HOOFDSTUK IX. - Allerlei

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

1. - Beslissing van onderzoeksgerecht
dat de telastlegging niet is bewezen en
dat er geen interneringsmaatregel dient
te worden uitgesproken - Onwettige beslissing.
Het onderzoeksgerecht, dat uitspraak
heeft te doen over de regeling van de
procedure, moet, na zijn bevoegdheid en

de ontvankelijkheid van de strafvordering te hebben nagegaan, in de eerste
plaats onderzoeken of het feit als misdaad, wanbedrijf of overtreding omschreven wordt en of uit het onderzoek blijkt
dat tegen de verdachte voldoende bezwaren bestaan; het mag pas na die vaststellingen eventueel uitspraak doen over de
internering van de verdachte; onwettig is
de beslissing van het onderzoeksgerecht
dat de telastlegging niet bewezen verklaart en zegt dat er geen reden is tot
het uitspreken van een interneringsmaatregel.
14 september 1983
35

HOOFDSTUK II
INOBSERVATIESTELLING

2. - Verlenging van de inobservatiestelling van een verdachte - Zander gevolg voor de handhaving van de voorlopige hechtenis.
Ofschoon de inobservatiestelling van
een voorlopig gehechte verdachte een
nieuwe beslissing is over de handhaving
van de hechtenis, heeft de beslissing
houdende verlenging van die inobservatiestelling niet zodanig gevolg; het onderzoeksgerecht moet daarbij ook uitspraak
doen over de handhaving van de hechtenis.
1110
18 april 1984

HOOFDSTUK III
INTERNERING
DEN

VAN

GEESTESGESTOOR-

3. - Internering - Beoordelingsbevoegdheid van de rechter- Artt. 1 en 7
Wet Bescherming Maatschappij.
De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of de beklaagde al dan niet hetzij
in staat van krankzinnigheid, hetzij in
een ernstige staat van geestesstoornis of
van zwakzinnigheid verkeert die hem ongeschikt maakt tot het controleren van
zijn daden, en of hij een gevaar vormt
voor zichzelf en voor de maatschappij;
hij is daarbij niet gebonden door de mening van de deskundige en beoordeelt
onaantastbaar de bewijswaarde van het
deskundigenverslag voor zover hij de bewijskracht ervan niet miskent.
8 november 1983
282
4. - Beslissingen van de raadkamer
- Internering of weigering van internering - Hoger beroep.
Het openbaar ministerie en de verdachte of zijn advocaat kunnen voor de
kamer van inbeschuldigingstelling hager

-29beroep instellen tegen beslissingen van
de raadkamer, waarbij de internering
wordt gelast of geweigerd. (Art. 8 Wet
Bescherming Maatschappij.)
8 februari 1984
698
5. - Internering - Beoordelingsbevoegdheid van de rechter.
De rechter oordeelt in feite of de verdachte dan wel de beklaagde al dan niet
verkeert in een staat van krankzinnigheid, in een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid, die hem
ongeschikt maakt tot het controleren van
zijn daden. (Artt. 1 en 7 Wet Bescherming Maatschappij.)
8 februari 1984
698
6. - Internering - Art. 42 Wegverkeerswet - Ontzetting van het recht tot
sturen wegens Jichamelijke ongeschiktheid - Beveiligingsmaatregel - Toepasselijkheid.
. Wanneer met toepassing van art. 7
Wet Bescherming Maatschappij de internering van de verdachte gelast wordt en
de voorwaarden omschreven bij art. 42
Wegverkeerswet vervuld zijn, moet ontzetting van het recht een voertuig of een
luchtschip te besturen of een rijdier te
geleiden wegens lichamelijke ongeschiktheid uitgesproken worden. (Impliciete
oplossing.)
13 maart 1984
902

HOOFDSTUK IV
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ

Afdeling 1. -

Samenstelling.

Afdeling 2. - Bevoegdheid.
7.- Beslissing waarbij een commissie
tot bescherming van de maatschappij
een gedeelte van haar rechtsmacht overdraagt aan een geneesheer van een prive
psychiatrische instelling - Nietigheid.
Nietig is de beslissing waarbij een
commissie tot bescherming van de maatschappij een gedeelte van haar rechtsmacht overdraagt aan een bepaalde geneesheer van ene privc psychiatrische
instelling door de invrijheidstelling op
proef van de ge'interneerde te gelasten
doch de uitvoering van haar beslissing te
doen afhangen van de reclasseringsvoorwaarde dat de bedoelde geneesheer zal
oordelen of de geinterneerde in de bedoelde inrichting kan worden opgenomen en of en wanneer die voorwaarde
van reclassering zal vervuld zijn. (Art.

18, eerste lid, Wet Bescherming Maatschappij; art. 11, eerste lid, Ger.W.)
26 juni 1984
1404
Afdeling 3. - Rechtspleging.
8. - Beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij waarbij het verzoek van de gei'nterneerde tot
plaatsing in een prive-inrichting wordt
verworpen - Voorziening in cassatie ·Niet ontvankelijke voorziening.
Niet ontvankelijk is de voorziening die
een geinterneerde instelt tegen de beslissing van de commissie tot bescherming
van de maatschappij waarbij zijn verzoek tot plaatsing in een prive-inrichting
die daarvoor geschikt is, uit het oogpunt
van veiligheid en verzorging, wordt verworpen. (Art. 14, tweede lid, Wet Bescherming Maatschappij.)
6 september 1983
9
9. - Beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij waarbij het verzoek van de gei'nterneerde tot
plaatsing in een prive-inrichting wordt
verworpen - Voorziening in cassatie Niet ontvankelijke voorziening.
Niet ontvankelijk is de voorziening die
een geinterneerde instelt tegen de beslissing van de commissie tot bescherming
van de maatschappij waarbij zijn verzoek tot plaatsing in een prive-inrichting,
die daarvoor geschikt is uit het oogpunt
van veiligheid en verzorging, wordt verworpen. (Art. 14, tweede lid, Wet Bescherming Maatschappij.)
13 september 1983
32
10. - Commissie tot bescherming van
de maatschappij - Vordering tot invrijheidstelling - Afwezigheid van de advocaat van de gei'nterneerde - Onderzoek
- Beslissing - Wettigheid - Vereisten.
Wanneer de advocaat van de geinterneerde tijdig op de hoogte is gebracht
van de datum van de vergadering tijdens
welke de commissie tot bescherming van
de maatschappij over de vordering tot invrijheidstelling uitspraak zal doen, belet
de afwezigheid van die advocaat, behoudens bewijs van een wettige reden van
verhindering, niet dat de commissie de
zaak behandelt en uitspraak doet na de
ge'interneerde te hebben gehoord.
18 januari 1984
576
11. - Beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij waarbij de wederopneming van een op proef
in vrijheid gestelde gei"nterneerde wordt
gelast - Vereisten.

-30ging tot ontheffing van de gevolgen van
die strafmaatregel - Niet in strijd met
artikel 5.4 Verdrag Rechten van de
Mens.

Opdat de commissie tot bescherming
van de maatschappij kan gelasten dat
een op proef in vrijheid gestelde en, op
vordering van de procureur des Konings,
in een psychiatrische afdeling wederop- ·
genomen gei:nterneerde weder zal worden opgenomen in een door haar aangewezen inrichting, is niet vereist dat zij
vaststelt dat de gei:nterneerde een nieuw
als misdaad of wanbedrijf omschreven
feit heeft begaan. (Art. 20 Wet Bescherming Maatschappij.)
6 maart 1984
858
12. Verzoek tot invrijheidstelling
van een gei'nterneerde - Verhoor van de
gei'nterneerde door de commissie tot bescherming van de maatschappij - Aanwezigheid van de advocaat van de gei'nterneerde niet vereist.
Wanneer de gei:nterneerde, ingevolge
zijn verzoek tot invrijheidstelling, door
de commissie tot bescherming van de
maatschappij wordt gehoord, is de aanwezigheid van zijn advocaat niet vereist.
(Artt. 16 en 18 Wet Bescherming Maatschappij.)
26 juni 1984
1406
13. - Commissie tot bescherming van
de maatschappij - Schending van het
recht van verdediging - Begrip,
Schending van het recht van verdediging valt niet hieruit af te leiden dat de
gei:nterneerde door de commissie tot bescherming van de maatschappij buiten ·
de aanwezigheid van zijn raadsman is
ondervraagd en dat deze hem, zonder
het dossier te kennen, niet naar behoren
had kunnen verdedigen, als de advocaat
van de eiser regelmatig werd verzocht
aanwezig te zijn op de zitting tijdens
welke de gei:nterneerde zou worden ondervraagd en hij niet heeft gevraagd dat
een andere regeling zou worden getroffen, het dossier gedurende vier dagen ter
beschikking is gesteld van de advocaat
en deze de verdediging van de gei:nterneerde heeft gevoerd zonder dat om uitstel van de zaak werd verzocht.
18 juli 1984
1438

HOOFDSTUK V
HOGE COMMISSIE

HOOFDSTUK VI
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN RECIDIVISTEN

14. - Terbeschikkingstelling van de
regering bij toepassing van artikelen 22
of 23 - Bij artikel 28 bepaalde rechtsple-

Noch de terbeschikkingstelling van de
regering, in de gevallen bepaald bij de
Wet Bescherming Maatschappij, noch de
bij die wet bepaalde regels van de
rechtspleging betreffende de ontheffing
van de gevolgen van die strafmaatregel
zijn strijdig met artikel 5.4 Verdrag
Rechten van de Mens. (Artt. 22, 23 en 26
Wet Bescherming Maatschappij.)
5 juni 1984
1310

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

BESLAG
Derdenbeslag - Derde-beslagene Aansprakelijkheid van de derde-beslagene - Grenzen.
De strengheid van art. 145 Ger.W. is
verantwoord wanneer de derde-beslagene door bedrog, kwade trouw of schuldig verzuim de goederen van de beslagen schuldenaar aan het pand van zijn
schuldeisers poogt te onttrekken.
16 februari 1984
750

BETEKENING VAN EXPLOTEN
1. - Gerechtelijke beslissing - Keuze
van woonplaats Gevolg t.a.v. de
rechtsmiddelen.
Keuze van woonplaats in de betekening van een gerechtelijke beslissing
geldt ten aanzien van de rechtsvorderingen welke met die beslissing verband
houden en onder meer ten aanzien van
de rechtsmiddelen die ertegen kunnen
worden aangewend. (Art. 39 Ger.W.)
21 november 1983
330
2. - Kennisgeving bij ter post aangetekende brief van een beslissing van de
raad van beroep van de Orde van Architecten - Kennisgeving door de verzending van de beslissing.
De termijn van een maand om zich in
cassatie te voorzien tegen een beslissing
van de raad van beroep van de Orde van
Architecten gaat in op het ogenblik dat
de beslissing door de griffier bij ter post
aangetekende brief wordt verzonden.
(Art. 32 Ger.W.; art. 33 wet van 26 juni
1963.)
5 januari 1984
506

-313.- Gerechtelijke beslissing- Keuze
van woonplaats in de akte van betekening van de voorziening - Gevolg t.a. v.
de rechtsmiddelen.
Keuze van woonplaats in de akte van
betekening van een gerechtelijke beslissing geldt ten aanzien van de rechtsvorderingen welke met die beslissing verband houden en onder meer ten aanzien
van de rechtsmiddelen die ertegen kunnen worden aangewend. (Art. 39 Ger.W.)
16 januari 1984
545

Nietig is de betekening van een verzoekschrift tot cassatie aan de woonplaats van verweerder in het buitenland
terwijl hij in zijn eigen belang een woonplaats heeft gekozen in Belgie en de verzoeker de gekozen woonplaats kent.
(Art. 40 Ger.W.)
21 juni 1984
1386

4. - Onregelmatigheid wegens het gebrek aan overeenstemming tussen het
afschrift en het origineel van het exploot
- Nietigheid - Vereiste.
Nu de nietigheid ten gevolge van de
onregelmatigheid wegens het gebrek aan
overeenstemming tussen het afschrift en
het origineel van het exploot van betekening niet een van de gevallen van nietigheid is die in art. 862, § 1, Ger.W. worden
opgesomd, kan de akte door de rechter
niet worden nietig verklaard tenzij die
onregelmatigheid de belangen schaadt
van de partij die ze opwerpt. (Art. 861
Ger.W.)
17 januari 1984
557

Strafzaken - Verzoek tot be(ichting
van valsheid, ingediend tot staving van
een cassatieberoep - Vernietiging van
de beslissing - Niet ontvankelijk verzoek.
Het verzoek tot betichting van valsheid, ingediend tot staving van een cassatieberoep, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer de beslissing
waartegen het cassatieberoep is gericht
door het Hof wordt vernietigd.
6 maart 1984
842

5. - Strafzaken - Zaterdag, zondag
of een wettelijke feestdag - Betekeningsverbod niet toepasselijk in strafzaken.
De regel volgens welke geen betekening mag worden gedaan op zaterdag,
zondag of een wettelijke feestdag vindt
geen toepassing in strafzaken. (Art. 47,
2•, Ger.W.; wet van 17 thermidor jaar VI.)
27 maart 1984
987

BETICHTING VAN VALSHEID

BEVOEGDHEID EN AANLEG
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
Afdeling 1. - Gemeente- en provinciebelastingen, agglomeratiebelastingen.
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 (bijzondere regels).
HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken

6. - Burgerlijke zaken - Vermelding
in het exploot van de dag van de betekening - Noodzakelijke vermelding voor
de beoordeling van de gevolgen van de
akte - Onleesbare vermelding - Nietig
exploot.
De onleesbare vermelding van de dag
van de betekening van een rechterlijke HOOFDSTUK V. - Strafzaken
beslissing, zowel in het origineel als in
het afschrift van het exploot van beteke- Afdeling 1. - Aanleg.
ning, maakt dat exploot nietig wannecr Afdeling 2. - Bevoegdheid.
de vermelding van de datum van de akte Afdeling 3. - Geschil inzake bevoegdheid - Zie : Regeling van rechtsgenoodzakelijk is om de geldigheid van het
bied.
cassatieberoep tegen die beslissing te beoordelen. (Art. 862, § 3, Ger.W.)
Afdeling 4. - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels).
1361
15 juni 1984
7. - Verzoekschrift tot cassatie betekend aan een partij die in het buitenland
woont en in Belglii een woonplaats heeft
gekozen - Gevolgen.

HOOFDSTUK VI. HOOFDSTUK VII. HOOFDSTUK IX. -

Tuchtzaken
Verkiezingszaken
Allerle1

-32HOOFDSTUK I

·inzake de hoofdschuldvordering
Bevoegdheid van de vrederechter.

ALGEMENE BEGRIPPEN

De vrederechter waarbij een vordering
tot bekrachtiging van een overdracht van
loon aanhangig is, overeenkomstig
BELASTINGZAKEN
art. 31 Wet Bescherming Loon, is beAfdeling 1. - Gemeente- en provinciebe- voegd om in laatste aanleg uitspraak te
lastingen, agglomeratiebelastingen.
doen over alle voor hem opgeworpen betwistingen betreffende de vorm en de
Afdeling 2.
Inkomstenbelastingen.
grond van de overdracht en van de
hoofdschuldvordering; zulks is met name
Afdeling 3. - Andere belastingen.
het geval voor het contract van lening,
HOOFDSTUK III
hoofdverbintenis, en het contract van
overdracht van loon, bijkomstige verbinBURGERLIJKE ZAKEN
tenis, nu beide contracten nauw met elAfdeling 1. - Aanleg.
kaar verbonden zijn. (Beide zaken.)
10 november 1983
290
1. - Aanleg - Burgerlijke zaken -

HOOFDSTUK II

Overdracht van het loon van een werk4. - Bevoegdheid - Burgerlijke zanemer- Beslissing van de vrederechter ken - Verdrag van Brussel van 27 sephoudende bekrachtiging van de over- tember 1968, betreffende de rechterlijke
dracht.
bevoegdheid, art. 5, 1" - Geschil over de
Art. 31 Wet Bescherming Loon dat be- gevolgen van de niet-nakoming door de
paalt dat de vrederechter in laatste aan- concessiegever van een concessie van alleg uitspraak doet, ongeacht het bedrag leenverkoop voor onbepaalde tijd - Vervan de overdracht, vormt een uitzonde- bintenis waarnaar moet worden verwering op de toepassing van de artt. 616 en zen voor de toepassing van genoemd
617 Ger.W. (Beide zaken.)
artikel 5, 1".
10 november 1983

290

2. - Aanleg - Burgerlijke zaken Kleine nala tenschappen - Overnemingsrecht - Eis tot veiling van de tot een
nalatenschap behorende onroerende goederen - Vraag va~1 de verweerder tot
overneming verworpen en veiling bevolen - Kadastraal inkomen van de gezamenlijke onroerende goederen niet grater dan 8.000 frank - Beslissing in
laatste aanleg wat het verzoek tot overneming betreft.
W anneer, ingevolge een eis tot veiling
van de tot een nalatenschap behorende
onroerende goederen, de verweerder de
overneming heeft gevraagd krachtens de
wet van 16 mei 1900, is de beslissing
waarbij de rechter het verzoek tot overneming verwerpt en de veiling beveelt,
in laatste aanleg gewezen wat het verzoek tot overneming betreft, wanneer
het kadastraal inkomen van de gezamenlijke onroerende goederen op de dag van
de overneming niet grater is dan 8.000
frank. [Art. 10 wet 16 mei 1900].
2 maart 1984
832

In een geschil over de gevolgen van de
niet·nakoming door de concessiegever
van een concessie van alleenverkoop
voor onbepaalde tijd moet, voor de toepassing van art. 5, 1", Verdrag van Brussel van 27 sept. 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, worden verwezen
naar de verbintenis die uit de overeenkomst ten laste van de concessiegever
voortvloeit en waarvan diens niet-nakoming door de concessiehouder wordt
aangevoerd tot staving van zijn verdering tot schadevergoeding of tot beeindiging van de overeenkomst.
19 januari 1984
577

5. - Bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Verdrag van Brussel van 27 september 1968, betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, art. 5, 1" - Concessie van
alleenverkoop voor onbepaalde tijd Eenzijdige beeindiging door de concessiegever - Vordering van de concessiehouder tot betaling van de compensatoire of bijkomende vergoedingen - Opdracht van de nationale rechter.

In een geschil over de gevolgen van de
niet·nakoming door de concessiegever
Afdeling 2. - Bevoegdheid.
van een concessie van alleenverkoop
voor onbepaalde tijd, wanneer de verde§ 1. Volstrekte bevoegdheid.
ring strekt tot betaling van de compensa- 1
3. - Burgerlijke zaken - Bevoegd- toire of bijkomende vergoedingen, waarheid rationae materiae - Overdracht van sprake is in de artt. 2 en 3 wet van
van loon van een werknemer - Verzet 27 juli 1961, staat het aan de nationale
tegen de bekrachtiging - Betwistingen rechter, met het oog op de vaststelling

-33van de verbintenis waarnaar moet worden verwezen voor de toepassing van
art. 5, 1', Verdrag van Brussel van
27 sept. 1968 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, na te gaan of die betaling
volgens het op de overeenkomst toepasselijke recht een autonome contractuele
verbintenis is dan wei een verbintenis
ter vervanging van de niet nagekomen
contractuele verbintenis.
19 januari 1984
577

8. - Burgerlijke zaken - Betwistingen inzake faillissement - Gegevens
voor de oplossing die zich bevinden in
het bijzonder recht van faillissement,
concordaat en uitstel van betaling - Begrip.
De vordering betreffende de opname
van een schuldvordering in het passief
van een faillisement heeft betrekking op
een geschil dat rechtstreeks uit een faillissem~nt ontstaat en waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in
het bijzonder recht dat het stelsel van
6. - Ongeoorloofde mededinging - het faillissement beheerst. (Art. 574, 2',
Handelspraktijken - Wet van 14 juli Ger.W., gewijzigd bij wet van 24' maart
1971, art. 55 - Verbodsmaatregel - 1975.)
Bevoegdheid van de voorzitter van de
834
5 maart 1984
rechtbank van koophandel- Omvang.
De voorzitter van de rechtbank van
9. - Burgerlijke zaken
Volstrekte
koophandel, rechtdoende in het kader
van art. 55 Handelspraktijkenwet, kan bevoegdheid - Omgangsrecht van de
verbodsmaatregelen voorschrijven die grootouders - Jeugdrechtbank bevoegd.
De vordering van de grootouders tot
enkel willen beletten dat de vastgestelde
tekortkomingen voortduren en dat de te- het bekomen van een omgangsrecht ten
kortkomingen die werden begaan door aanzien van hun minderjarig kleinkind
middel van publiciteit geen nadelige ge- ressorteert onder de bevoegdheid van de
volgen meer hebben, zelfs nadat de sta- jeugdrechtbank.
11 mei 1984
1181
king ervan is bevolen; wegens hun nauwkeurigheid en beperktheid zijn die maat10. - Burgerlijke zaken - Bevoegdregelen geen algemene en volstrekte
belemmering van het recht van vrije me- heid van de rechtbank van koophandel
dedinging en doen zij ten voordele van - Gerechtelijk Wetboek, art. 573, eerste
derden geen monopoliesituatie ontstaan. lid, 1' - Betekenis van de woorden " ge26 januari 1984
627 schillen tussen kooplieden die handelingen betreffen die de wet als daden van
7. - Volstrekte bevoegdheid - Ar- koophandel aanmerkt "'·
In art. 573, eerste lid, 1', Ger.W., naar
beidsrechtbank - Geschillen van burgerlijke aard die het gevolg zijn van een luid waarvan « de rechtbank van koopovertreding van de wetten en besluiten handel in eerste aanleg kennis neemt
betreffende de arbeidsreglementering en van de geschillen tussen kooplieden, die
de aangelegenheden onder de bevoegd- handelingen betreffende die de wet als
heid van de arbeidsrechtbank- Begrip. daden van koophandel aanmerkt en die
In de zin van art. 578, 7', Ger.W. zijn niet onder de algemene bevoegdheid van
geschillen van burgerlijke aard die het de vrederechter vallen •, wordt onder
gevolg zijn van een overtreding van de • geschillen tussen kooplieden die handewetten en besluiten betreffende de ar- lingen betreffen die de wet als daden
beidsreglementering en de aangelegen- van koophandel aanmerkt •, niet bedoeld
heden onder de bevoegdheid van de ar- geschillen omtrent daden van koophanbeidsrechtbank, de geschillen betreffen- del bestaande tussen personen die op het
de de betaling van het aan een bediende tijdstip van de dagvaarding, eventueel
verschuldigde vakantiegeld en van de bij heiden, toevallig en zonder enig verband
het einde van dienstbetrekking verschul- met het geschil, de hoedanigheid van
digde loon (eerste zaak) en betreffende koopman bezitten; voormeld artikel
de betaling van het loon voor feestdagen strekt ertoe de bevoegdheid van de
en van het loon verschuldigd krachtens rechtbank van koophandel te doen afde algemeen verbindend verklaarde col- hangen van de omstandigheid dat beide
lectieve arbeidsovereenkomsten (tweede partijen op het tijdstip van de litigieuze
zaak). (Art. 578, 7', Ger.W.; art. 54 Vakan-' handeling koopman waren, ongeacht of
tiewet; art. 56 C.A.O.-wet; art. 42, 1', Wet een van de partijen die hoedanigheid
Bescherming Loon; art. 23 Feestdagen- v66r de dagvaarding zou verloren hebben.
wet.)
18 mei 1984
1213
6 februari 1984
682

-3411. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid van de rechtbank van koophandel
- Gerechtelijk Wetboek, art. 573, tweede
lid - Betekenis van de woorden « hoewei de eiser de hoedanigheid van handeJaar niet heeft ».
In art. 573, tweede lid, Ger.W., naar
luid waarvan « het geschil, dat betrekking heeft op een handeling die de wet
als daad van koophandel aanmerkt en
dat onder de algemene bevoegdheid van
de vrederechter valt, eveneens voor de
rechtbank van koophandel kan worden
gebracht, hoewel de eiser niet de hoedanigheid van handelaar heeft » wordt onder de woorden « hoewel de eiser niet de
hoedanigheid van handelaar heeft », bedoeld de partij die op het tijdstip van de
litigieuze handeling de hoedanigheid van
koopman niet bezat, d.w.z. in verband
-met het geschil die hoedanigheid niet bezit.
18 mei 1984
1213
12. - Bevoegdheid
Burgerlijke zaken - Vonnis alvorens recht te doen oi
eindvonnis over de zaak zelf - Geval
waarin zodanig vonnis een beslissing inhoudt over de volstrekte bevoegdheid
van de rechtbank.
In de regel houdt elk vonnis alvorens
recht te doen of eindvonnis over de zaak
zelf, een impliciete maar zekere beslissing in over de volstrekte bevoegdheid
van de rechtbank die het heeft uitgesproken, voor zover daarover tegenspraak is
gevoerd of is kunnen gevoerd worden;
zulks is het geval wanneer het verstekvonnis in kracht van gewijsde is gegaan,
daar de partijen de gelegenheid hebben
gehad die bevoegdheid door middel van.
verzet of hoger beroep te bewisten en
dat niet hebben gedaan.
28 juni 1984
1417
§ 2. Plaatselijke bevoegdheid.

Burgerlijke zaken - Concessie
van alleenverkoop - Wet van 27 juli
1961, art. 4 - Beeindiging van een concessie van alleenverkoop - Vordering
door de benadeelde concessiehouder ingesteld tegen de concessiegever - Territoriale bevoegdheid.
Uit art. 4 wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beiHndiging van de voor
onbepaalde tijd verleende concessies van
alleenverkoop, naar luid waarvan de benadeelde concessiehouder het recht heeft
de concessiegever in Belgie te dagvaarden, naar keuze, hetzij voor de rechter
van zijn eigen woonplaats, hetzij voor de
rechter van de woonplaats of de zetel
13. -

van de concessiegever, kan worden afgeleid dat, als de benadeelde concessiehouder de concessiegever wiens woonplaats
of zetel zich in het buitenland bevindt,
niet dagvaardt voor de rechter in het
buitenland, maar voor een Belgische
rechtbank, die concessiehouder aldus impliciet, maar zeker, gekozen heeft voor
de rechter van zijn eigen woonplaats.
4 mei 1984
1153
Afdeling 3. - Geschillen inzake bevoegdheid.
Afdeling 4. - Sociaal procesrecht (bijzondere regels).

14. - Sociale zaken - Volstrekte
bevoegdheid - Faillissement - Opneming van een schuldvordering in het
passief.
De arbeidsgerechten zijn niet bevoegd
om de opneming van een schuldvordering in het passief van het faillissement
te bevelen. (Art. 574, z•, Ger.W.)
21 november 1983
332
15. - Aanleg - Sociale zaken
VeiJigheidscomite - Geschil over de vraag
of verkiezingen moeten worden gehouden om personeelsafgevaardigden aan te
wijzen.
Wanneer de werkgever in een onderneming de aan de verkiezingen voorafgaande procedure bepaald bij de artt. 4,
5 en 6 van het K.B. 18 okt. 1978 niet
heeft gevolgd, doet de arbeidsrechter in
eerste aanleg uitspraak over de vraag of
in de onderneming al dan niet verkiezingen van de personeelsafgevaar~igden in
het veiligheidscomite moeten worden gehouden. (Artt. 7, 78bis K.B. 18 okt. 1978;
artt. 616, 619 Ger.W.)
28 november 1983
363
16. - Burgerlijke zaken - Geschil
waarbij de aansprakelijkheid van de curator wegens beheersfouten in het geding is - Rechtstreeks uit het faillissement ontstaan geschil voor de oplossing
waarvan de gegevens zich bevinden in
het bijzonder recht dat het stelsel van
het faillissement beheerst - Ger. W:,
art. 574, 2' - Rechtbank van koophandel
bevoegd.
Een geschil dat rechtstreeks uit het
faillissement ontstaat en waarvoor
krachtens art. 574, 2 Ger.W. de rechtbank van koophandel bevoegd is, is de
vordering waarbij de aansprakelijkheid
van de curator van een faillissement in
het geding is op grond van een beheersfout in de uitoefening van zijn opdracht.
24 februari 1984
799
00

,

-35Sociale zaken - Volstrekte
Aileen het militair gerecht is bevoegd
bevoegdheid - Arbeidshof neemt kennis voor de berechting van een militair die
van een geschil tussen een werknemer deel uitmaakt van een troep te velde en
en een gefailleerde werkgever
die vervolgd wordt wegens overtreding
Bevoegdheid - Grenzen.
van de wetten en reglementen inzake
Het arbeidshof, waarbij een geschil wegverkeer. (Art. 23 wet van 15 juni
aanhangig is inzake de arbeidsovereen- 1899.)
komst tussen een werknemer en de ge18 januari 1984
575
failleerde werkgever, is niet bevoegd om
21. - Bevoegdheid
Strafzaken een schuldvordering in het passief van
het faillissement op te nemen. (Artt. 574, Overtreding van de wetten en reglementen inzake wegverkeer - Beklaagde die
2", 578, 1", en 631, tweede lid, Ger.W.)
5 maart 1984
834 als militair dee] uitmaakt van een troep
te velde - Militair met regelmatig verloi
HOOFDSTUK IV
Het militair gerecht is aileen bevoegd
DIENSTPLICHTZAKEN
voor de berechting van een militair die
:deel uitmaakt van een troep te velde en
HOOFDSTUK V
die vervolgd wordt wegens overtreding
STRAFZAKEN
van de wetten en reglementen inzake
wegverkeer, zelfs indien de beklaagde
Afdeling 1.
Aanleg.
ten tijde van de feiten regelmatig met
verlof was. (Art. 23 wet van 15 juni 1899.)
Afdeling 2.
Bevoegdheid.
18 januari 1984
575
18. - Bevoegdheid - Strafzaken
22.
Bevoegdheid
Strafzaken
Geschil inzake bevoegdheid - Begrip.
Een geschil inzake bevoegdheid doet Wanbedrijven door de raadkamer wettig
zich voor wanneer wordt betoogd dat de aanhangig gemaakt bij de correctionele
rechter zich de bevoegdheid van een an- rechtbank - Niet gecorrectionaliseerde
dere rechterlijke overheid heeft toegeei- misdaad bij dezelfde rechtbank aanhangend; een geschil betreffende de ontvan- gig gemaakt door een dagvaarding van
kelijkheid van de strafvordering wegens het openbaar ministerie - Vonnis waarin het buitenland gepleegde misdrijven bij de rechtbank zich onbevoegd verof betreffende het bestaan van bezwaren klaart voor de misdaad - Wettige beslistegen de verdachte is geen geschil inza- sing - Vonnis waarbij de rechtbank
zich op grond van samenhang onbevoegd
ke de bevoegdheid van de rechter
verklaart voor de wanbedrijven
22 november 1983
347 Onwettige
beslissing.
Wanneer de raadkamer een verdachte
19. - Strafzaken - Raadkamer Verwijzing naar de correctionele recht- regelmatig wegens wanbedrijven naar de
bank, met overname van de redenen van correctionele rechtbank heeft verwezen
de vordering, waarin voor verschillende en het openbaar ministerie die verdachte
misdaden verzachtende omstandigheden wegens een niet gecorrectionaliseerde
worden aangenomen - Geen vermelding misdaad voor diezelfde rechtbank heeft
van een van die misdaden in het disposi- gedagvaard, kan deze rechtbank, die ontief van die vordering - Rechtbank be- bevoegd is om van de misdaad kennis te
voegd voor het geheel.
nemen, zich niet onbevoegd verklaren
Wanneer de raadkamer een verdachte voor de gehele zaak, in zoverre zij zelf
naar de correctionele rechtbank verwijst vaststelt dat die misdaad en de bij haar
met overname van de redenen van de wettig aanhangig gemaakte wanbedrijvordering van de procureur des Konings i ven samenhangend zijn.
die voor verschillende misdaden verzach- · 8 februari 1984
695
tende omstandigheden aanneemt, is de
23. - Strafzaken - Feit waarop een
correctionele rechtbank bevoegd voor het
geheel van die misdaden, ook al wordt in correctionele straf is gesteld, aanhangig
het dispositief van die vordering een van gemaakt bij de politierechtbank of de
correctionele rechtbank, in hager beroep
die misdrijven niet vermeld.
21 december 1983
468 rechtdoende - Verwijzing van de zaak
naar het openbaar ministerie.
20. - Bevoegdheid - Strafzaken Het vonnis van de correctionele rechtOvertreding inzake wegverkeer - Be- bank, dat na de beroepen beslissing te
klaagde die als militair deel uitmaakt hebben tenietgedaan, in hoger beroep
van een troep te velde.
beslist dat de politierechtbank waarbij
17. -

-36de zaak bij wege van een rechtstreekse
dagvaarding aanhangig was gemaakt,
niet bevoegd was om uitspraak te doen
over het aan de beklaagde ten laste gelegde feit en bijgevolg oak de correctionele rechtbank, in hager beroep rechtdoende, onbevoegd verklaart op grand
dat op het feit een correctionele straf is
gesteld, brengt mee dat de zaak naar het
openbaar ministerie wordt verwezen.
(Art. 160 Sv.)
8 mei 1984
1172
Afdeling 3. - Geschil inzake bevoegdheid - Zie : Regeling van rechtsgebied.
24. - Bevoegdheid - Strafzaken Geschil inzake de bevoegdheid van de
raadkamer - Begrip.
Geen beslissing over de bevoegdheid.
van de onderzoeksgerechten is de beschikking van de ·raadkamer die de verdachte naar de correetionele rechtbank
verwijst en de conclusie van de verdachte verwerpt waarbij werd aangevoerd dat
de zaak niet in staat was om de verwijzing naar de correctionele rechtbank te
bevelen.
20 september 1983
57
25. - Bevoegdheid - Strafzaken
Militair in actieve dienst - Politiek misdrijf.
Wanneer een politiek misdrijf ten laste
wordt gelegd aan een persoon die onder
de bevoegdheid van het militair gerecht
valt, is dat rechtscollege en niet het hof
van assisen bevoegd om daarvan kennis
te nemen. (Artt. 98 en 105 Gw.)
29 november 1983
364
26. - Bevoegdheid - Strafzaken Rijkswachter - Misdrijven in verband
met de rechterlijke dienst van de rechtbanken en de administratieve politie en
andere misdrijven.
,
Wanneer een rijkswachter wordt vervolgd wegens verschillende samenhangende misdrijven waarvan de ene verband houden met de rechterlijke dienst
van de rechtbanken en de administratie- ·
ve politie en de andere niet, dan is de
gewone rechtbank bevoegd om van het ·
geheel van de misdrijven kennis te nemen. (Art. 26, tweede lid, Mil. Sv., gew.
bij art. 15, wet 30 april 1919.)
29 november 1983
364
27. - Bevoegdheid - Strafzaken Misdnjf omschreven in de artt. 418 en
420 Sw. - Slagen en verwondingen ten
gevolge van een verkeersongeval - Samenhang of onsplitsbaarheid, naar de

·vereisten van art. 138, ff'bis, Sv., tussen
een wanbedrijf en een overtreding van
de wetten en verordeningen inzake wegverkeer - Bevoegdheid van de politierechter bij wie het wanbedrijf aanhangig
is gemaakt na dagvaarding door de partij die zich benadeeld acht.
De politierechter neemt, na rechtstreekse dagvaarding door de partij die
zich benadeeld acht, kennis van een in
de artt. 418 en 420 Sw. omschreven wanbedrijf, bestaande in het onopzettelijk
toebrengen van slagen of verwondingen
ten gevolge van een verkeersongeval,
wanneer dat wanbedrijf samenhangt of
een onsplitsbaar geheel vormt met een
misdrijf dat strafbaar is krachtens dezelfde wettelijke bepalingen en dat naar
hem is verwezen overeenkomstig de
artt. 4 of 6 wet van 4 okt. 1867 op de verzachtende omstandigheden of met een
misdrijf dat strafbaar is krachtens de
wetten of verordeningen inzake wegverkeer en dat bij hem reeds aanhangig is
gemaakt door het openbaar ministerie of
het onderzoeksgerecht.
28 maart 1984
1002
28. - Bevoegdheid - Strafzaken Onopzettelijk toebrengen van slagen en
verwondingen ten gevolge van een verkeersongeval - Bevoegdheid van de politierechter gegrond op art. 138, ff'bis Sv.
- Vereisten.
De politierechter neemt kennis van de
in de artt. 418 en 420 Sw. omschreven
wanbedrijven, bestaande in het onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen ten gevolge van een verkeersongeval, wanneer die wanbedrijven samenhangen of een onsplitsbaar geheel vormen met een overtreding van de wetten
of verordeningen inzake het wegverkeer,
die bij hem reeds aanhangig is gemaakt
door het openbaar ministerie.
2 mei 1984
1136
Afdeling 4. - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels).

HOOFDSTUK VI
TUCHTZAKEN

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

29. - Sociale zaken - Sociale verkiezingen - Vonnis van de arbeidsrechtbank uitspraak doende op het beroep
van een werkgever tegen de voordracht

-- 37van een kandidaat door een representatieve werknemersorganisatie - Vonnis
in eerste aanleg gewezen.
Het vonnis van de arbeidsrechtbank,
uitspraak doende op het beroep van een
werkgever tegen de voordracht van de
kandidatuur van een werknemer door
een representatieve werknemersorganisatie, is in eerste aanleg gewezen.
(Art. 24 Bedrijfsorganisatiewet; artt. 37,
38 en 78bis K.B. nr. 4 van 11 okt. 1978
Gezondheid en Veiligheid der Werknemers.) (Eerste en tweede zaak.)
20 februari 1984
775

HOOFDSTUK IX. - Allerlei

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

BEWAARGEVING
Gerechtelijk sekwester - Vereisten.
De rechter kan het sekwester van een
onroerend goed of van een roerend goed
enkel bevelen als de personen die het sekwester van een goed vragen, daarop
een recht hebben of beweren te hebben.
(Art. 1961, 2", B.W.)
16 april 1984
1097

BEWIJS
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
HOOFDSTUK III. - 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

1. - Algemene begrippen - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Betoog van de verweerder voor de feitenrechter dat de eiser niet bewijst dat zijn
vordering gegrond is - Daardoor wordt
de verweerder geen eiser op exceptie.
Wanneer de verweerder voor de feitenrechter betoogt dat de eiser niet bewijst
dat zijn vordering gegrond is, wordt hij
daardoor geen eiser op exceptie; uit het
enkele feit dat de verweerder er zich toe
beperkt de bewijswaarde van de door de
eiser overgelegde stukken in twijfel te
trekken, zonder die van valsheid te betichten, valt niet af te leiden dat de rechter verplicht is aan die stukken geloof te
hechten.
5 oktober 1983
144
2. - Algemene begrippen - Strafzaken - Strafvordering - Bewijslast Begrip.
De regels inzake de bewijslast in strafzaken worden niet geschonden wanneer
de rechter zegt dat de door het onderzoek bijeengebrachte gegevens gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens van schuld van de
beklaagde opleveren en oordeelt dat de
beklaagde geen verklaring heeft gegeven
of heeft pogen te geven waardoor die
vermoedens konden worden ontkracht.
18 januari 1984
563
3. - Burgerlijke zaken - Verzekeringsovereenkomst - Burgerlijk Wethoek, art. 1325 - Niet toepasselijk in zaken van koophandel
De verzekeringsovereenkomst moet in
beginsel bij geschrift worden bewezen
(wet van 11 juni 1874, art. 25); in zaken
van koophandel is evenwel niet toepasselijk de regel van art. 1325 B.W., volgens
welke een onderhandse akte die een wederkerige overeenkomst bevat, slechts
geldig is voor zover zij is opgemaakt in
zoveel originelen als er partijen zijn die
een onderscheid,en belang hebben.
20 januari 1984
589
4. - Burgerlijke zaken - Samenstelling van het rechtscollege - Rechter
wettig verhinderd de uitspraak bij te wonen van het vonnis waarover hij mede
heeft beraadslaagd - Vervanging Aanwijzing door de voorzitter van het
rechtscollege.

I
1

-38W anneer een rechter, die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van
het vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig art. 778
Ger.W., op het ogenblik van de uitspraak
door een andere rechter wordt vervangen, kan het feit dat die andere rechter
door de voorzitter van het gerecht, overeenkomstig van art. 779, tweede lid, van
hetzelfde wetboek, is aangewezen, worden bewezen door de authentieke vaststellingen van het vonnis die niet van
valsheid zijn beticht; de beschikking van
de voorzitter tot aanwijzing van de vervanger behoeft niet bij het dossier te
worden gevoegd.
12 april 1984
1065
5. - Algemene begrippen - Betwisting van de feiten door de beklaagde Draagwijdte - On aan tastbare beoordeJing door de rechter.
Het recht van de beldaagde de ten laste gelegde feiten te ontkennen, houdt
geen verband met de oprechtheid van
die ontkenning, nu die ontkenning op onaantastbare wijze door de rechter in feite wordt beoordeeld.
5 juni 1984
1308

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

6. - Gemeente- en provinciebelastingen - Vermoedens - Feitelijk vermoeden - Begrip.
De feitenrechter kan uit een geheel
van gegevens een feitelijk vermoeden afleiden, ook indien die gegevens, afzonderlijk genomen, geen voldoende zekerheid geven.
7 november 1983
278

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

Afdeling 1. - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid.
'
7. - Burgerlijke zaken - Bestaan van
een arbeidsovereenkomst tussen partijen
volgens de Rijksdienst voor Maatschap-.
pelijke Zekerheid - Bewijslast - Begrip.
Niet naar recht verantwoord is het arrest dat, hoewel het niet beslist dat de
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid als eiser niet heeft bewezen dat
er tussen twee partijen een arbeidsovereenkomst bestaat waardoor ze onderworpen zijn aan de sociale zekerheid, vereist
dat deze dienst aantoont dat de aange-

voerde feitelijke elementen ieder ander
contract uitsluiten. (Art. 1315 B.W.;
art. 870 Ger.W.)
19 september 1983
54
8. - Algemene begrippen
BurgerJijke zaken - Bewijslast.
De huurder die aanspraak maakt op
hernieuwing van een handelshuur draagt
de last van het bewijs dat er een huurovereenkomst bestaat die het recht op
huurhernieuwing voor hem insluit. (Art.
1315 B.W.)
14 oktober 1983
168
9. - Vermoedens - Burgerlijke zaken
- Bewijswaarde - Onaantastbare beoordeling.
In de zaken waarin het bewijs door
vermoedens wettig wordt aangenomen,
beoordeelt de rechter op onaantastbare
wijze de bewijswaarde van de vermoedens waarop hij steunt om het bestaan
van een feit aan te nemen.
10 november 1983
296
Afdeling 2. - Geschriften.
§ 1. Wettelijke bewijswaarde.
§ 2. (Miskenning van) bewijskracht.
10. - Bewijs door geschrift - Bewijskracht van akten - Burgerl1jke zaken
- Statuten van een vennootschap Miskenning van de bewijskracht van akten - Begrip.
Bewijskracht van de statuten van een
vennootschap wordt miskend door de
rechter die aan die statuten een uitlegging geeft die niet verenigbaar is met de
bewoordingen ervan. (Artt. 1319, 1320 en
1322 B.W.)
16 september 1983
48
11. - Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de akten - Strafzaken Verzekeringsovereenkomst - Uitlegging
onverenigbaar met de bewoordingen van
de polis - Miskenning van de bewijskracht van de akte.
De bewijskracht van een verzekeringsovereenkomst wordt miskend door het
arrest dat beslist dat die overeenkomst
de betaling van vergoedingen aan de getroffenen en hun rechtverkrijgenden niet
waarborgt, rekening houdend met het
percentage arbeidsongeschiktheid, met
de duur ervan en met het bedrag van
het werkelijk of bij overeenkomst vastgestelde loon en dat die overeenkomst
als een sommenverzekering beschouwt,
terwijl de verzekeringsovereenkomst bepaalt dat de overeenkomst ertoe strekt

-39aan de verzekerde, die niet onder toepassing van de arbeidsongevallenwetgeving
valt en aan zijn rechtverkrijgenden, in
geval van arbeidsongeval of van ongeval
op de weg naar en van het werk, de betaling te waarborgen van de vergoedingen die krachtens de genoemde wetgeving zijn verschuldigd en zegt dat de
vergoeding naar gelang van het geval op
de basis van een bij overeenkomst bepaald loon of van het wettelijk maximumbedrag zal worden vastgesteld.
28 september 1983
77
12. - Bewijs door geschrift - Burgerlijke zaken - Bewijskracht van de ak-·
ten - Overeenkomst waaraan de rechter
een uitlegging geeft die niet verenigbaar
is met de bewoordingen ervan - Miskenning van de bewijskracht van de akten.
De verbindende kracht van een overeenkomst wordt met schending van
art. 1134 B.W. miskend wanneer de rechter, op grond van een uitlegging van een
overeenkomst die niet verenigbaar is
met de bewoordingen ervan, weigert
daaraan het gevolg toe te kennen dat zij
wettelijk tussen partijen moest hebben.
(Artt. 1134, 1319, 1320 en 1322 B.W.)
16 februari 1984
752
Afdeling 3. - Getuigen.
13. - Bewijs door getuigen - BurgerIijke zaken - Echtscheiding- Overspel
- Feiten zonder beledigend karakter Bewijs toelaatbaar - Vereisten.
Art. 229 B.W. wordt door de rechter geschonden wanneer hij een bewijsaanbod
van de verweerder in een echtscheidingsproces verwerpt, op grond dat enkel de
verstandhouding of de inschikkelijkheid
van de echtgenoot die beweert beledigd
te zijn, aan het overspel van de andere
echtgenoot zijn beledigend karakter kunnen ontnemen, en hij daarbij geen rekening houdt met alle omstandigheden eigen aan de zaak.
8 maart 1984
872
14. - Bewijs door getuigen - Burgerlijke zaken - Echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Getuigenis van
de bloedverwanten in nederdalende lijn
van de echtgenoten - Verbod - Grandslag.
Het verbod om bloedverwanten in nederdalende lijn te horen in een geding
tot echtscheiding of scheiding van tafel
en bed is hierop gegrond dat het niet
past dat die bloedverwanten zouden gedwongen worden stelling te nemen in

conflicten tussen hun ouders. (Art. 931,
tweede lid, Ger.W.)
27 april 1984
1128
15. - Bewijs door getuigen - BurgerIijke zaken - Echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Getuigenis van
bloedverwanten in nederdalende Iijn van
de echtgenoten - Verbod geldt niet voor
de verklaringen van de bloedverwanten
in nederdalende Jijn over feiten waarvan
zij persoonlijk het slachtoffer zouden
zijn geweest.
Het verbod van art. 931, tweede lid,
Ger.W., volgens hetwelk bloedverwanten
in nederdalende lijn van de echtgenoten
niet mogen worden gehoord in een geding tot echtscheiding of scheiding van
tafel en bed, geldt niet voor de verklaringen van die bloedverwanten in nederdalende lijn over feiten waarvan zij persoonlijk het slachtoffer zouden zijn geweest.
27 april1984
1128
Afdeling 4. - Vermoedens
Afdeling 5. - Bekentenis.
16. - Burgerlijke zaken - Bekentenis
- Begrip.
De betekenis onderstelt dat hij die bekent een betwist feit wil erkennen.
25 januari 1984
605
Afdeling 6. -

Eed.

HOOFDSTUK IV
DIENSTPLICHTZAKEN

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

Afdeling 1. - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid.
17. - Strafzaken - Bewijslast - Begrip.
De bewijslast wordt niet omgekeerd
wanneer het vonnis op grond van de
daarin vastgestelde feitelijke gegevens
beslist dat de aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet bewezen is.
26 oktober 1983
231
18. - Strafzaken - Bewijslast - Begrip.
De rechter die beslist dat een autobestuurder zich schuldig heeft gemaakt
aan het misdrijf doden door onvoorzichtigheid en, om te bepalen of de aansprakelijkheid moet worden verdeeld, vaststelt dat geen enkele fout bewezen is
aan de zijde van de getroffene en dat

-40niet is aangetoond dat hij zich op onvoorzichtige wijze op de rijbaan heeft
begeven, miskent niet de regels betreffende de bewijslast in strafzaken.
23 november 1983
348
19. - Strafzaken - Besturen van een
· voertuig op een openbare plaats - Bestuurder in staat van dronkenschap Geen bijzonder bewijsmiddel - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Grenzen.
Het bewijs dat een persoon die een
voertuig op een openbare plaats bestuurde, in staat van dronkenschap verkeerde,
is aan geen bijzondere regel onderworpen; de feitenrechter die kennis neemt
van zodanig misdrijf, mag de staat van
dronkenschap afleiden uit alle gegevens
welke hem regelmatig zijn voorgelegd en
waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren. (Art. 35 Wegverkeerswet.)
21 februari 1984
778

Strafzaken - Aanvoering door
de beklaagde van een feit waardoor het
bestaan van het misdrijf is uitgesloten
- Vonnis van veroordeling hierop gegrond dat de beklaagde het aangevoerde
feit niet bewijst - Schending van de
wettelijke regels inzake de bewijsvoering.
Wanneer de beklaagde een feit aanvoert dat het bestaan van het misdrijf
uitsluit, worden de regels inzake de bewijsvoering geschonden door het vonnis
waarbij de beklaagde wordt veroordeeld
op grand alleen dat hij het aangevoerde
feit niet bewijst. (Artt. 154 en 176 Sv.)
2 mei 1984
1136
20. -

21. - Strafzaken - Bewijslast - Begrip.
Wanneer een beklaagde zich beroept
op een rechtvaardigingsgrond of een omstandigheid aanvoert die het bestaan van
het misdrijf uitsluit, miskent de rechter
de regels inzake-"de bewijslast wanneer
hij de beklaagde veroordeelt op de enkele grand dat hij niet de nodige bewijsmiddelen aanbrengt om het aangevoerde
feit te doen aanvaarden; de regels inzake
de bewijslast worden evenwel door de
rechter niet miskend wanneer hij, zonder de beklaagde ertoe te dwingen enig
bewijs over te leggen, de gegevens van
de zaak op onaantastbare wijze beoordeelt en de verweermiddelen van de beklaagde verwerpt.
22 mei 1984
1215

22. - Geval waarin de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Grenzen.
Wanneer de wet in strafzaken geen
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in feite en derhalve
op onaantastbare wijze de bewijswaarde
van de gegevens van de zaak waarover
partijen vrijelijk tegenspraak hebben
kunnen voeren.
29 mei 1984
1278
23. - Strafzaken - Verbod voor de
rechter zijn beslissing te gronden op een
persoonlijke inlichting - Begrip.
De rechter die uitspraak doet op grand
van feiten die hem regelmatig zijn voorgelegd en van algemeen bekende gegevens, steunt zijn beslissing niet op een
persoonlijke inlichting.
6 juni 1984
1313

Afdeling 2. - Geschriften.
§ 1. Wettelijke bewijswaarde.
24. - Strafzaken - Deskundigenverslag - Bewijswaarde - Beoordeling
door de feitenrechter.
De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze, in feite, de bewijswaarde van
een deskundigenverslag, mits hij de bewijskracht van dat verslag niet miskent.
8 februari 1984
698
25.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Bewijswaarde van
een deskundigenverslag of van een medisch attest - Beoordeling door de rechter - Grenzen.
De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze, in feite, de bewijswaarde van
een deskundigenverslag of van een medisch attest, voor zover hij de bewijskracht van die stukken niet miskent.
21 februari 1984
781
26. - Strafzaken - Akte door een eerste wachtmeester bij de rijkswacht opgemaakt tot vaststelling van een klacht Bewijswaarde.
Het feit dat een eerste wachtmeester
van de rijkswacht niet bevoegd zou zijn
voor het opmaken van een proces-verbaal tot vaststelling van een klacht, belet
niet dat de akte, waarin dat lid van de
rijkswacht de klacht opneemt, kan
gelden als een verslag met de bewijs·
waarde van een loutere inlichting.
8 mei 1984
1170

-4131. - Bewijskracht van de akten § 2. (Miskenning van) bewijskracht.
Strafzaken - Deskundigenonderzoek 27. - Bewijs door geschrift- Bewijs- Arrest waarin wordt gezegd dat een be-

kracht van de akten - Strafzaken Burgerlijke rechtsvordering - WA.Mwet - Modelcontract, artikelen 33 en 34
- Toekenning aan die clausules van een
betekenis die niet verenigbaar is met de
bewoordingen ervan - Miskenning van
de bewijskracht van die akte.
De bewijskracht van de artikelen 33
en 34 van het modelcontract inzake
W.A.M.-verzekering wordt miskend d~i~Or
het arrest volgens hetwelk die clausules
impliceren dat, wanneer een voertuig
overgedragen of definitief buiten gebruik
gesteld wordt en niet onmiddellijk vervangen wordt, de verzekeringsovereenkomst, bij gebreke van kennisgeving aan.
de verzekeraar ipso facto wordt ge. schorst en dat in zodanig geval er
slechts schorsing is als de verzekeringnemer niet binnen acht dagen de werkelijke datum van de vervanging aan de
verzekeraar mededeelt.
4 oktober 1983
132
28. - Bewijskracht van de akten Strafzaken - Arrest dat aan een procesverbaal van de politie een vaststelling
toeschrijft die het niet bevat - Miskenning van de bewijskracht van dat procesverbaal.
De bewijskracht van een proces-verbaal van de politie wordt miskend door
het arrest dat daaraan een vaststelling
toeschrijft die het niet bevat, te weten de
vaststelling dat een getuige zijn verklaring onder ede heeft afgelegd.
3 januari 1984
488

wering van de beklaagde niet wordt tegengesproken - Bewering tegengesproken door het deskundigenverslag Miskenning van de bewijskracht van dat
verslag.
De bewijskracht van een deskundigenverslag wordt door de rechter miskend
wanneer hij erop wijst dat de bewering
van de beklaagde, dat de weg twee uur
na het ongeval droog was toen de deskundige de vaststellingen deed, niet
wordt tegengesproken, als in het deskundigenverslag wordt gezegd dat de weersomstandigheden op het ogenblik van de
vaststellingen dezelfde waren als ten tijde van het ongeval en dat niet wordt betwist dat het ongeval bij regenweer heeft
plaatsgehad.
29 mei 1984
1274
Afdeling 3. - Getuigen.
Afdeling 4. - Vermoedens.
32. - Feitelijke vermoedens - Strafzaken - Toezicht door het Hoi.
Hoewel de rechter de feiten, die hij als
feitelijke vermoedens in aanmerking
neemt, op onaantastbare wijze vaststelt
en de gevolgtrekkingen daaruit aan zijn
oordeel en beleid worden overgelaten,
gaat het Hof na of de rechter het rechtsbegrip « feitelijk vermoeden » niet heeft
miskend of gedenatureerd en o.m. of hij
uit de door hem vastgestelde feiten geen
gevolgen heeft getrokken die daarmee in
geen enkel verband staan of die op
grond daarvan onmogelijk kunnen worden verantwoord; dat begrip wordt miskend door het vonnis dat uit de aanwezigheid van geparkeerde voertuigen op
de linkerkant van de rijbaan in de door
verweerder gevolgde rijrichting het gevolg trekt dat niet bewezen is dat hij
niet zo dicht mogelijk bij de rechterrand
van de rijbaan heeft gereden.
26 oktober 1983
231

29. - Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de akten - Strafzaken Miskenning van de bewijskracht van de'
akten - Begrip.
Uit het enkele feit dat de rechter anders beslist dan de deskundige adviseert,
kan niet worden afgeleid dat de bewijskracht van het deskundigenverslag is
miskend. (Artt. 1319, 1320, 1322 B.W.)
Bekentenis.
8 februari 1984
698 . Afdeling 5.
Afdeling 6.
Eed.
30. - ,Bewijs door geschrift - Strafzaken - Strafvordering en burgerlijke
HOOFDSTUK VI
rechtsvordering - Miskenning van de
TUCHTZAKEN
bewijskracht van getuigenverklaringen.
De bewijskracht van getuigenverkla-'
HOOFDSTUK VII
ringen wordt miskend door de beslissing
waarin aan die verklaringen een uitlegVERKIEZINGSZAKEN
ging wordt gegeven die ermee niet verenigbaar is.
HOOFDSTUK IX
842
6 maart 1984
ALLERLEI

-42BE ZIT

meente, als die gemeente in de zaak niet
is opgetreden als burgerlijke partij.
22 februari 1984
790

Dubbelzinnigheid - Begrip.
Een bezit is dubbelzinnig in de zin van
artikel 2229 van het Burgerlijk Wetboek,
wanneer de handelingen die het bezit
zouden uitmaken, de uiting kunnen zijn
van een ander recht dan dat waarop de BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE RECHTEN
bezitter aanspraak maakt.
3 mei 1984
1146
1. - Tuchtrechtelijke vervolging en
tuchtsanctie - Vallen in beginsel niet
onder de geschillen over burgerlijke
rechten, in de zin van art. 92 Gw.
Tuchtvervolgingen vallen in beginsel
BORGTOCHT
niet onder de geschillen die krachtens
1. - Vonnissen en arresten - Voorlo- art. 92 Gw. bij uitsluiting tot de bevoegdpige tenuitvoerlegging - Gerechtelijk heid van de hoven en rechtbanken behoWetboek, art. 1400, § 1 - Zekerheidstel- ren. (Tweede zaak.)
ling - Zekerheid - Begrip.
257
3 november 1983
De zekerheid die de rechter overeen2. - Tuchtrechtelijke vervolging en
komstig art. 1400, § 1, Ger.W. als voorwaarde aan de voorlopige tenuitvoerleg- tuchtsanctie - Vallen in beginsel niet
ging kan verbinden, is geen noodzakelijk onder de geschillen over burgerlijke
onderdeel van de tenuitvoerlegging, rechten, in de zin van art. 92 Gw.
De omstandigheid dat bij een tuchtpromaar is enkel, wanneer de rechter beveelt ze te stellen, een voorwaarde die cedure eP.n tuchtsanctie kan worden uitgesproken, met name schorsing van het
aan die tenuitvoerlegging voorafgaat.
14 juni 1984
1354 recht op uitoefening van het beroep, impliceert niet dat die procedure betrek2. - Vonnissen en arresten - Voorlo- king zou hebben op de berechting van
pige tenuitvoerlegging - Gerechtelijk geschillen over burgerlijke rechten, in de
Wetboek, art. 1400, § 1 - Zekerheidstel- zin van art. 92 Gw. (Tweede zaak.)
ling - Kosten - Begrip - Gevolg.
3 november 1983
257
De kosten welke de zekerheidstelling
eventueel kan meebrengen die de rech3. - Internationaal Verdrag inzake
ter overeenkomstig art. 1400, § 1, Ger.W., burgerrechten en politieke rechten,
als voorwaarde kan verbinden aan de art. 9, lid 2 - Directe werking in BelgiiJ.
voorlopige tenuitvoerlegging, kunnen
Art. 9, lid 2, van het Internationaal
niet worden beschouwd als kosten van Verdrag inzake burgerrechten en politietenuitvoerlegging, in de zin van art. 1024 ke rechten, krachtens welke bepaling ievan dat wetboek; wanneer de rechter der gearresteerde bij zijn arrestatie op
ambtshalve over die kosten beslist, doet de hoogte dient te worden gebracht van
hij uitspraak over niet gevorderde zaken. de redenen van zijn arrestatie en onverwijld dient op de hoogte te worden ge(Art. 1138, 2°, Ger.W.)
van de beschuldigingen die tegen
14 juni 1984
1354 bracht
hem zijn ingebracht, heeft in Belgie directe werking.
17 januari 1984
559

BOSS EN
Gemeente benadeeld door een misdrijf
- Vordering waarbij het openbaar ministerie namens het Bosbeheer schade-,
vergoeding eist - Wettige vordering Vereiste.
Wettig is de beslissing waarbij de vordering tot schadevergoeding ontvankelijk
wordt verklaard, die voor het strafgerecht door het openbaar ministerie namens het Bosbeheer is ingesteld ten gunste van een door een overtreding van het
desbetreffende wetboek benadeelde ge-

BURGERLIJKE
RING

RECHTSVORDE-

1. - Vrijspraak van de beklaagde Wetboek van Strafvordering, artt. 159 en
191 - Vordering tot schadevergoeding
door de vrijgesproken beklaagde voor de
strafrechter ingesteld- Geen vordering
die kan worden ingesteld tegen het openbaar ministerie.
Wanneer de politierechtbank of de correctionele rechtbank beslist dat het aan

-43de beklaagde ten laste gelegde feit geen
wanbedrijf noch overtreding is, mag de
rechtbank, krachtens de artt. 159 en 191
Sv., aileen uitspraak doen over de door
de beklaagde tegen de burgerlijke partij
ingestelde tussenvorderingen tot vergoeding van de schade die hij door de vervolgingen heeft geleden; de vorderingen
bedoeld in die bepalingen kunnen niet
tegen het openbaar ministerie worden
ingesteld.
19 oktober 1983
190
2. - Beslissing van de strafrechter
waarbij de Staat tot schadevergoeding
jegens de vrijgesproken beklaagde wordt
veroordeeld - Geen vordering tegen de
Staat aanhangig bij de rechtbank Staat niet in de gelegenheid gesteld zijn
verweermiddelen voor te dragen
Onwettige beslissing.
Onwettig is de beslissing van de strafrechter die de Staat veroordeelt tot betaling van schadevergoeding aan de vrijgesproken beklaagde en in de kosten van
een tussenvordering van laatstgenoemde
tegen het openbaar ministerie, zonder
dat een vordering tegen de Staat aanhangig is bij de rechtbank en zonder dat
deze de gelegenheid heeft gehad zijn
verweermiddelen voor te dragen. (Artt.
3, 4, 159 en 162 Sv.; algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt uitspraak te doen
over niet gevorderde zaken vastgelegd in
art. 1138, 2°, Ger.W.; algemeen beginsel
van het recht van verdediging.)
19 oktober 1983
190
3. - Burgerlijke-partijstelling
Ontvankelijkheidsvereisten.
De burgerlijke rechtsvordering kan
worden ingesteld voor de strafrechter
door ieder die beweert zelf benadeeld te
zijn door het misdrijf waarvoor de strafvordering is ingesteld, dat wil zeggen
door ieder die bewijst dat hij door dat
misdrijf in zijn persoon, zijn goederen of
zijn eer kon zijn geschaad; de schending
van een belang dat niet verschilt van het
collectief belang volstaat niet om een
burgerlijke-partijstelling ontvankelijk te
maken. -(Artt. 3 en 4 wet 17 april 1878.)
288
9 november 1983
4. - Rechtstreekse dagvaarding door
de benadeelde partij - Overtredingen
van de wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer, begaan door minderjarigen van meer dan zestien jaar en
minder dan achttien jaar - Niet-ontvankelijkheid.
De persoon die zich benadeeld acht
door daden die volgens haar een overtre-

ding zijn van de bepalingen van de wetten en verordeningen betreffende het
wegverkeer, kim een minderjarige, die
meer dan zestien jaar en minder dan
volle achttien jaar oud was op het ogenblik van de feiten, niet rechtstreeks voor
het op grond van het gemene recht bevoegde gerecht dagvaarden wegens overtreding van voormelde bepalingen.
(Art. 36bis Jeugdbeschermingswet.)
30 november 1983
375
5. Strafvordering en burgerlijke
rechtsvordering afzonderlijk ingesteldOpschorting van de burgerlijke rechtsvordering - Vereisten.
Geen voldoende grond voor de toepassing van de regel dat de burgerlijke
rechtsvordering, die niet terzelfder tijd
en voor dezelfde rechters als de strafvordering wordt vervolgd, geschorst blijft
zolang niet definitief is beslist over de
strafvordering, is de enkele omstandigheid dat de rechter feiten, die een overtreding van de strafwet kunnen opleveren, bewezen verklaart. (Art. 4 wet van
17 april 1878.)
20 januari 1984
593
6. - Verjaring van de strafvordering
- Onbevoegdheid van het onderzoeksgerecht om te oordelen of de burgerlijke
rechtsvordering gegrond is en om ze bij
het vonnisgerecht aanhangig te maken.
Wanneer het onderzoeksgerecht vaststelt dat de strafvordering is verjaard, is
het niet bevoegd om de burgerlijke
rechtsvordering bij het vonnisgerecht
aanhangig te maken.
22 februari 1984
791

7. - Afwijzing van het verzet van de
burgerlijke partij tegen een beschikking
van buitenvervolgingstelling - Veroordeling tot schadevergoeding.
De burgerlijke partij wier verzet tegen
een beschikking van buitenvervolgingstelling wordt afgewezen, ook al is het
wegens verjaring van de strafvordering,
wordt veroordeeld in schadevergoeding
jegens de verdachte. (Art. 136 Sv.)
22 februari 1984
791
8. - Burgerlijke-partijstelling - Ontvankelijkheidsvereisten.
Om zich burgerlijke partij te kunnen
stellen, en met name om de zaak door
rechtstreekse dagvaarding bij het strafgerecht aanhangig te maken, moet de
partij aantonen dat zij persoonlijk door
het misdrijf benadeeld is kunnen worden·
de partij die niet beweert schade t~
hebben geleden en derhalve geen vergoe-

-44ding eist, is niet bevoegd om de strafvordering op gang te brengen door zich burgerlijke partij te stellen.
12 juni 1984
1332
9. - Strafzaken - Tussenkomst -

Afdeling 5. - Strafzaken.
§ 1. Strafvordering - Beklaagde is
in cassatie.
§ 2. Strafvordering - Openbaar ministerie is (mede) in cassatie.
Schuldeiser die op grand van art 1166
§ 3. Burgerlijke rechtsvordering teB. W. de burgerlijke rechtsvordering van
gen beklaagde.
zijn schuldenaar uitoeient - Schulde§ 4. Andere burgerlijke rechtsvordenaar die de schade-eis van de bij wijze
ringen.
van zijdelingse vordering tussengekomen Afdeling 6.
Tuchtzaken.
partij overneemt - Schuldeiser kan de Afdeling 7. - Verkiezingszaken.
zijdelingse vordering niet voortzetten.
Afdeling 9. - Allerlei.
Ongeacht of voor de strafgerechten de
schuldeiser de vordering tot schadever- HOOFDSTUK V. - Bindendverklaring
goeding van zijn schuldenaar kan uitoefenen met toepassing van art. 1166 B.W.,
Inleiding
kan de schuldeiser de door hem bij wijze
van zijdelingse vordering ingestelde OPDRACRT EN BESTAANSREDEN VAN
rechtsvordering van zijn schuldenaar
RET ROF- AARD VAN RET CASSATIEGEDING
niet voortzetten, wanneer de schuldenaar
de door de schuldeiser ingestelde eis
1. - Opdracht van het Hoi - Burgerheeft overgenomen.
lijke zaken - Bestreden beslissing waar26 juni 1984
1397 van het beschikkende gedeelte gegrond

is op een in de voorziening bekritiseerde
reden - Bevoegdheid van het Hoi om
die reden te vervangen door een rechtsgl'Ond waardoor het beschikkende gedeelte wordt verantwoord.

c
CASSATIE

W anneer het beschikkende gedeelte
van de bestreden beslissing gegrond is
op een door de voorziening bekritiseerde
reden kan het Hof die reden vervangen
door een rechtsgrond waardoor het beschikkende gedeelte wordt verantwoord.
19 maart 1984
930
2. - Taak van het Hoi - Burgerlijke

Opdracht en bestaansreden
van het Hoi - Aard van het cassatie- zaken - Beschikkende gerleelte van de
bestreden beslissing gegrond op een door
geding
de voorziening bekritiseerde reden HOOFDSTUK I. - Bevoegdheid van het Bevoegdheid van het Hoi om een rechtsgrond aan te vullen waardoor het beHoi
schikkende gedeelte wordt verantwoord.
Afdeling 1. - Algemeen.
Inleiding. -

Afdeling 2. - Ambtshalve op te werpen
middelen.
Afdeling 3. - Kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering.

Wanneer het beschikkende gedeelte
van de bestreden beslissing is gegrond of
een door de voorziening bekritiseerde reden kan het Hof die reden vervangen
door een rechtsgrond waardoor het beHOOFDSTUK II. - Vorderingen tot ver- schikkende gedeelte wordt verantwoord.
nietiging en cassatieberoep in het be4 mei 1984
1153
lang van de wet
3. - Opdracht van het Hoi - BurgerHOOFDSTUK III. - Arresten - Vorm lijke zaken - Bestreden beslissing waarAfdeling 1. - Vorm.
van het beschikkende gedeelte is geAfdeling 2. - Rechtspleging - Voeging. grond op een door de voorziening bekriHOOFDSTUK IV. - Vernietiging - Om-

vang
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

1. 2.
3.
4. -

Algemene begrippen.
Belastingzaken.
Burgerlijke zaken.
Dienstplichtzaken.

tiseerde reden - Bevoegdheid van het
Hoi om die reden te vervangen door een
rechtsgrond waardoor het beschikkende
gedeelte wordt verantwoord.

W anneer de bestreden beslissing haar
beschikkende gedeelte doet steunen op
een door de voorziening bekritiseerde re-

-45den kan het Hof die reden vervangen
door een rechtsgrond waardoor het beschikkende gedeelte wordt verantwoord.
14 juni 1984
1356

HOOFDSTUK I
BEVOEGDHEID VAN HET HOF

Afdeling 1. - Algemeen.
4. - Bevoegdheid - Strafzaken
Bevoegdheid van het Hoi van Cassatie
om na te gaan of de feitenrechter niet
bij de uitlegging van de wettelijke bepaJingen de Grondwet heeft miskend.
Het Hof van Cassatie is bevoegd om
na te gaan of de feitenrechter niet, bij de
uitlegging van de wettelijke bepalingen,
de Grondwet heeft IIJ.iskend. (Impliciete
oplossing.)
16 november 1983
305
5. - Bevoegdheid
Burgerlijke zaken - Arbeidsovereenkomst - Gezagsverhouding - Toezicht van het Hoi
Het Hof van Cassatie is bevoegd om
na te gaan of de feitenrechter uit de
door hem vastgestelde feiten wettelijk
heeft kunnen afleiden of er al dan niet
een gezagsverhouding tussen de contracterende partijen bestaat en dezen derhalve al dan niet door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn.
404
5 december 1983
6. - Bevoegdheid - Term niet omschreven in de wet - Bevoegdheid van
het Hoi
Wanneer de wet een term niet omschrijft, moet het Hof nagaan of de feitenrechter die term heeft aangewend in
de gebruikelijke zin, welke de wetgever
moet worden geacht te hebben bedoeld
als hij niet van enige andere bedoeling
heeft doen blijken.
15 december 1983
449
7. - Bevoegdheid
Strafzaken Aangifte van misdaden die in de uitoefening van het ambt, o.m. door een gehele
rechtbank van eerste aanleg of rechtbank van koophandel zijn gepleegd Incidentele aangifte in een cassatiegeding - Begrip.
Het Hof is bevoegd om kennis te nemen van de rechtstreekse aangifte van
misdaden die in de uitoefening van het
ambt, o.m. door een gehele rechtbank
van eerste aanleg of rechtbank van
koophandel zijn gepleegd, in zoverre de
persoon die beweert benadeeld te zijn,
een aanvraag tot verhaal op de recht-

bank of op de rechter indient, of wanneer de aangifte incidenteel gedaan
wordt in een zaak die voor het Hof aanhangig is, d.w.z. wanneer de aangifte
rechtsgevolgen kan hebben voor de beslissing of voor de beslechting van de
zaak; zulks kan niet het geval zijn wanneer de voorziening in die zaak niet ontvankelijk is verklaard. (Artt. 485, 486 en
493 Sv.)
8 februari 1984
701
8. - Bevoegdheid
Strafzaken Burgerlijke rechtsvordering - Oorzakelijk verband tussen een lout en de schade - Gevolgtrekking naar recht afgeleid
uit de door de rechter vastgestelde feiten
- Toezicht van het Hoi.
De rechter stelt op onaantastbare wijze, in feite, het bestaan van een oorzakelijk verband tussen een fout en de schade vast; het Hof dient nochtans na te
gaan of de rechter uit zijn vaststellingen
het al dan niet bestaan van zodanig oorzakelijk verband heeft kunnen afleiden.
(Artt. 1382, 1383 B.W.)
21 februari 1984
781
9. - Bevoegdheid
Strafzaken Rechtvaardigingsgrond - Onoverkomelijke dwaling - Besluiten door de rechter afgeleid uit de door hem gedane vaststellingen - Toezicht van het Hoi
Het Hof van Cassatie gaat na of uit de
feiten en omstandigheden die de feitenrechter op onaantastbare wijze heeft
vastgesteld, naar recht een rechtvaardigingsgrond kan worden afgeleid.
27 maart 1984
976

10. - Bevoegdheid
Burgerlijke zaken - Verschrijving in de bestreden beschikking - Bevoegdheid van het Hoi
om ze te verbeteren.
Het Hof is, bij de beoordeling van een
cassatiemiddel, bevoegd om een verschrijving te verbeteren die duidelijk uit
de gedingstukken blijkt.
29 maart 1984
1016
11. - Bevoegdheid
Strafzaken Verschrijving in de bestreden beslissing
- Bevoegdheid van het Hoi om ze te
verbeteren.
Het Hof is, bij de beoordeling van een
cassatiemiddel, bevoegd om een verschrijving in de bestreden beslissing te
verbeteren, wanneer zij duidelijk blijkt
uit de context ervan.
4 april 1984
1038

-4612. - Bevoegdheid - Strafzaken de beslissing en uit de gedingstukken
Verschrijving in de bestreden beslissing Bevoegdheid van het Hot om ze te verbe- Bevoegdheid van het Hot om ze te teren.
verbeteren.
Het Hof is bij de beoordeling van het

Het Hof is bevoegd om in de bestreden
beslissing een verschrijving, zoals een
verkeerde spelling van de naam ener
partij, te verbeteren wanneer die duidelijk uit de processtukken blijkt.
25 april 1984
1116

cassatieberoep bevoegd om een verschrijving in de bestreden beslissing te
verbeteren, wanneer deze duidelijk uit
de context en de gedingstukken blijkt
29 mei 1984
1268
16. - Bevoegdheid - Strafzaken -

Verschrijving in de bestreden beslissing
13. - Bevoegdheid - Strijdigheid tus- - Bevoegdheid van het Hof om ze te
sen een wet en een decreet - Prejudi- verbeteren.
ciele vraag - Arbitragehof.
Bij de beoordeling van een cassatie-

Wanneer een voorziening de uitspraak
over een conflict tussen een wetsbepaling en een decreet van de Gemeenschapsraad noodzakelijk maakt, stelt het
Hof aan het Arbitragehof de prejudiciele
vraag of de wetsbepaling dan wel het decreet de regels schendt die door of
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld
voor het bepalen van de onderscheiden
bevoegdheid van de Staat en de gemeenschappen. (Art. 15, § 1, a, wet 28 juni
1983.)
14 mei 1984
1186

middel is het Hof bevoegd om een verschrijving in de bestreden beslissing te
verbeteren, als die duidelijk blijkt uit de
context ervan; zulks is het geval wanneer de griffier, door een kennelijke vergissing, bij een handtekening onderaan
een beslissing een andere naam vermeldt dan die van de rechter die werkelijk zitting heeft genomen, het vonnis
mede heeft gewezen en de beslissing ondertekend heeft.
13 juni 1984
1353

Mdeling 2. - Ambtshalve op te werpen
14. - Bevoegdheid
Strafzaken middelen.
Rechtstreekse aangifte van misdaden of
wanbedrijven in de uitoefening van hun
17. - Bevoegdheid- Middelen ambtsambt gepleegd door Jeden van een recht- halve voorgedragen - Strafzaken - Stebank van eerste aanleg, arbeidsrecht- debouw - Overtreding van de Wet
bank, rechtbank van koophandel of door Ruimtelijke Ordening en Stedebouw magistraten van het openbaar ministerie Herstel van de plaats in de vorige staat
bij die rechtbanken - Ontvankelijk- - Middelen van ambtswege.
heidsvereisten.
In geval van vervolging wegens overW anneer een misdaad of een wanbedrijf in de uitoefening van hun ambt
wordt gepleegd door leden van een rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of rechtbank van koophandel of
door magistraten van het openbaar ministerie bij die rechtbanken, mag die
misdaad of dat wanbedrijf niet rechtstreeks bij het Hof worden aangegeven,
als de feiten welke die misdaad of dat
wanbedrijf opleveren, niet samenhangend zijn met ecn misdaad of een wanbedrijf die ten laste wordt gelegd hetzij
aan een gehele rechtbank van eerste
aanleg, arbeidsrechtbank of rechtbank
van koophandel, hetzij individueel aan
Mm of meer leden van de hoven van beroep, aan de procureurs-generaal of substituten bij die hoven. (Artt. 483, 485 en
486 Sv.)
23 mei 1984
1229

treding van de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw zal het Hof desnoods
ambtshalve middelen opwerpen i.v.m.
het beschikkende gedeelte over de vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat. (Impliciet.)
29 mei 1984
1261
Mdeling 3. - Kamers
Voltallige zitting - Algemene vergadering.

HOOFDSTUK II
VORDERINGEN TOT VERNIETIGING EN
CASSATIEBEROEP IN HET BELANG
VAN DE WET

18. - Strafzaken
Cassatieberoep
van de procureur-generaal bij het Hof
van Cassatie - Wetboek van Strafvordering, art. 442 - Cassatieberoep ter terechtzitting ingesteld- Cassatie beperkt
tot het belang van de wet en zonder verwijzing.

15. - Bevoegdheid
Strafzaken Vernietiging van een beslissing in
Verschrijving in de bestreden beslissing
- Verschrijving die duidelijk blijkt uit strafzaken, op het cassatieberoep over-

-47eenkomstig art. 442 Sv. door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
ter terechtzitting ingesteld, wordt enkel
in het belang van de wet en zonder verwijzing uitgesproken. (Art. 442 Sv.)
25 oktober 1983
217
19. - Strafzaken - Cassatieberoep
van de procureur-generaal - Wetboek
van Strafvordering, art. 441 - Vonnis
van de politierechtbank, waarbij een militah die ten tijde van de feiten deel uitmaakt van een troep te velde, wordt veroordeeld wegens overtreding van de
wetten en reglementen inzake wegverkeer - Nietigverklaring - Verwijzing
naar de krijgsauditeur.
Op het cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld met toepassing
van art. 441 Sv., vernietigt het Hof het
vonnis van de politierechtbank waarbij
een militair, die ten tijde van de feiten
deel uitmaakt van een troep te velde, wegens overtreding van de wetten en reglementen inzake wegverkeer wordt veroordeeld; het verwijst de zaak naar de
krijgsauditeur.
18 januari 1984
575
20. - Strafzaken
Voorziening in
cassatie van de procureur-generaal Wetboek van Strafvordering, art. 441 Veroordeling van de beklaagde tot een
zwaardere straf dan het wettelijke maximum - Vernietiging zonder verwijzing
indien de strafvordering is verjaard.
Op het cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld met toepassing
van art. 441 Sv., vernietigt het Hof het
vonnis van de correctionele rechtbank
houdende veroordeling van de beklaagde
tot een zwaardere straf dan het wettelijke maximum; de vernietiging wordt
zonder verwijzing uitgesproken indien
het Hof vaststelt dat de strafvordering is
verjaard.
14 februari 1984
731
21. Strafzaken
Cassatieberoep
van de procureur-generaal
Sv.,
art. 441 - Veroordeling wegens verjaard
misdrijf - Vernietiging zonder verwijzing.
Op het cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld met toepassing
van art. 441 Sv., vernietigt het Hof zonder verwijzing het vonnis houdende veroordeling wegens een verjaard misdrijf.
14 februari 1984
731

HOOFDSTUK III
ARRESTEN -

Afdelmg 1. -

Vorm.

VORM

Afdeling 2. - Rechtspleging - Voeging.
22. - Procedure - Strafzaken - Cassatieberoep van verschillende partijen tegen dezelfde beslissing - Samenvoeging
van de cassatieberoepen.
Wanneer verschillende partijen zich tegen een en dezelfde beslissing in cassatie voorzien, voegt het Hof de voorzieningen ambtshalve samen.
31 januari 1984
653
23. - Procedure - Strafzaken - Cassatieberoep van verschillende par{ijen tegen beslissingen over dezelfde zaak Samenvoeging van de cassatieberoepen
- Begrip.
Wanneer verschillende partijen zich in
cassatie hebben voorzien tegen beslissingen over dezelfde zaak, kan het Hof
de voorzieningen ambtshalve samenvoegen; zulks is met name het geval wanneer bij hetzelfde arrest sommige beklaagden op tegenspraak en de andere
bij verstek zijn veroordeeld, en de eerstbedoelden zich tegen het arrest in cassatie hebben voorzien, terwijl de anderen
hun voorziening hebben gericht tegen
het arrest dat nadien op hun verzet is
gewezen.
31 januari 1984
653

24. - Procedure - Strafzaken - Aangifte van misdaden die in de uitoefening
van het ambt, a.m. door een gehele
rechtbank van eerste aanleg of rechtbank van koophandel, zijn gepleegd Arrest waarin de aangHte niet ontvankelijk wordt verklaard, omdat zij niet incidenteel gedaan is in een cassatiegeding
- Arrest in raadkamer.
Het arrest waarbij het Hof beslist dat
de aangifte van misdaden die in de uitoefening van het ambt, o.m. door een gehele rechtbank van eerste aanleg of
rechtbank van koophandel zijn gepleegd,
niet incidenteel gedaan is in een zaak
die voor het Hof aanhangig is en derhalve niet ontvankelijk wordt verklaard,
wordt in raadkamer gewezen.
8 februari 1984
701
25. - Burgerlijke zaken - Rechtsvordering betreffende een zakelijk recht Hervatting van geding door de nieuwe
eigenaar van het Jijdend erf - Termijn.
De koper van een onroerend goed kan
binnen de termijnen van art. 1103 Ger.W
het tegen de vorige eigenaar aangespannen geding hervatten.
1 maart 1984
827

-48-

HOOFDSTUK IV
VERNIETIGING- OMVANG

Afdeling 1. -

Algemene begrippen.

Afdeling 2.

Belastingzaken.

Afdeling 3.

Burgerlijke zaken.

Omvang - Burgerlijke zaken Vernietiging van de beslissing ten
gronde - Gevolg.
26. -

Vernietiging van de beslissing ten
gronde leidt tot vernietiging van de beslissing over de kosten, die van die beslissing het gevolg is.
12 april 1984
1070
Afdeling 4.

Dienstplichtzaken.

Afdeling 5.

Strafzaken.

§ 1. Strafvordering - Beklaagde is
in cassatie.
27. - Omvang - Strafzaken - Niet

§ 2. Strafvordering - Openbaar ministerie is (mede) in cassatie.
30.
Omvang Strafzaken

Onwettige geldboete tiging en verwijzing.

Volledige vernie-

De vernietiging van een veroordeling
wegens onwettigheid van de geldboete
die zonder een hoofdgevangenisstraf is
opgelegd, is volledig en geschiedt met
verwijzing.
14 februari 1984
732
§ 3. Burgerlijke rechtsvordering tegen beklaagde.

31. - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Regelmatige
voorziening van de beklaagde en van
zijn vrijwillig tussengekomen ·verzekeraar, tegen het arrest waarbij zij zijn
veroordeeld om de getroffene te vergoeden - Vernietiging op het cassatieberoep van de verzekeraar, van de beslissing te zijnen opzichte, brengt dientengevolge vernietiging mede van de beslissing ten opzichte van de beklaagde,
welke door dezelfde onwettigheid is aangetast.

beperkte voorziening van de beklaagde
- Vernietiging van de beslissing op de
strafvordering - Vernietiging dientengeWanneer de beklaagde en zijn vrijwilvolge van de eindbeslissing op de tegen lig tussengekomen verzekeraar zich rede beklaagde ingestelde burgerlijke gelmatig in cassatie hebben voorzien
rechtsvordering.
tegen een arrest waarbij zij hoofdelijk
Vernietiging, op de niet beperkte voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de strafvordering brengt vernietiging mede van de eindbeslissing op de
tegen die beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering die het gevolg is
van de eerst bedoelde beslissing.
6 september 1983
5
28. - Verzet - Strafzaken - Verwer-

zijn veroordeeld om de getroffene van
een ongeval te vergoeden, en op de voorziening van de verzekeraar de ten opzichte van de verzekeraar gewezen beslissing wordt vernietigd, strekt de vernietiging zich uit tot de beslissing ten
opzichte van de beklaagde, welke door
dezelfde onwettigheid is aangetast, ook
al heeft de beklaagde geen enkel middel
aangevoerd.
pingsarrest - Wetboek van Strafvorde11 oktober 1983
159
ring, art. 420ter - Bepalingen in acht
32. - Omvang - Strafzaken - Niet
genomen - Niet ontvankelijk verzet.
Niet ontvankelijk is het verzet tegen beperkt cassatieberoep van de beklaagde
een arrest van het Hof van Cassatie - Ambtshalve vernietiging van de bewaarbij het cassatieberoep van de ver- slissing op de strafvordering - Brengt
zetdoende partij tegen een arrest in dientengevolge vernietiging mede van de
strafzaken is verworpen met inachtne- definitieve en niet definitieve beslissingen op de tegen hem ingestelde burming van art. 420 ter Sv.
77 gerlijke rechtsvordering.
27 september 1983
Vernietiging, op het niet beperkte cas29. - Omvang - Strafzaken - Straf- satieberoep van de beklaagde, van de bevordering - Onwettige geldboete - Vol- slissing op de strafvordering brengt verJedige vernietiging en verwijzing.
nietiging mede van de definitieve en niet
De vernietiging van een veroordeling definitieve beslissingen op de tegen hem
wegens onwettigheid van de met de ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen
hoofdgevangenisstraf opgelegde geldboe- die het gevolg zijn van de eerste besliste is volledig en geschiedt met verwij- sing, hoewel het cassatieberoep tegen de
zing.
niet definitieve beslissingen vooralsnog
31 januari 1984
648 niet ontvankelijk is, zelfs indien de ver-

-49nietiging van de beslissing op de strafvordering ambtshalve geschiedt.
10 januari 1984
516
33. - Omvang - Strafzaken - Niet
beperkte voorziening van de beklaagde
- Vernietiging van de beslissing op de
strafvordering- Vernietiging dientengevolge van de beslissingen op de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, zelfs indien de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering is uitgesproken op een ambtshalve aangevoerd middel.
De vernietiging, op de niet beperkte
voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de strafvordering brengt vernietiging mede van de eindbeslissingen
op de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen die het gevolg zijn
van de eerstvermelde beslissing, ook al
is de vernietiging van deze beslissing uitgesproken op een ambtshalve aangevoerd middel.
31 januari 1984
650
34. - Omvang - Strafzaken
Burgerlijke rechtsvorderingen - Solidaire
veroordeling van de beklaagde en van de
erfgenaam van een overleden medebeklaagde - Vernietiging, op de voorziening van de beklaagde, van de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen wat hem betreft - Vernietiging
dientengevolge van die beslissingen, ten
aanzien van de erfgenaam van de overleden medebeklaagde, in zoverre de beklaagde solidair met hem is veroordeeld.
Wanneer de beklaagde en de erfgenaam van een overleden medebeklaagde
solidair zijn veroordeeld op de tegen hen
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen,
brengt de vernietiging, op de voorziening
van de beklaagde, van de beslissingen op
de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen, ten aanzien van de
erfgenaam van de overleden medebeklaagde, de vernietiging van die beslissingen mede in zoverre de beklaagde solidair met hem is veroordeeld.
31 januari 1984
650
35. - Omvang - Strafzaken
Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing op
de strafvordering vernietigd wegens verjaring - Vernietiging zonder gevolg op
het beschikkende gedeelte betreffende
de burgerlijke rechtsvordering.
Vernietiging van de beslissing op de
strafvordering, uitgesproken zonder verwijzing, wegens verjaring van die vordering, strekt zich niet uit tot de beslissing

op de burgerlijke rechtsvordering, indien
deze tijdig voor de strafrechter werd ingesteld.
14 februari 1984
724
36. - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Voorziening
van de beklaagde - Cassatie van de be..
slissing waarbij de beklaagde is veroordeeld - Verzekeraar van de burgerrechtelijke.aansprakelijkheid van de beklaagde inzake motorrijtuigen, die in solidum
met de beklaagde is veroordeeld en die
zich niet of niet regelmatig in cassatie
heeft voorzien - Gevolgen t.a. v. 'de verzekeraar.
Wanneer een beslissing waarbij de beklaagde op de burgerlijke rechtsvordering is veroordeeld, op diens voorziening
wordt vernietigd en de verzekeraar van
zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid
inzake motorrijtuigen, die voor de feitenrechter is tussengekomen, zich niet of
niet regelmatig in cassatie heeft voorzien, heeft de beslissing waarbij de verzekeraar in solidum met de beklaagde
tot schadeloosstelling van de burgerlijke
partij is veroordeeld, geen bestaansreden
meer.
21 februari 1984
778
37. - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging
op grand dat twee beschikkingen van
een arrest tegenstrijdig zijn - Vernietiging geldt voor ~eide beschikkingen.
Vernietiging op grond dat twee beschikkingen van een arrest tegenstrijdig
, zijn, geldt, in de regel, voor beide beschikkingen.
20 maart 1984
934
38. - Omvang - Strafzaken
Burgerlijke rechtsvordering - Politierechter
bij wie een in de artt. 418 en 420 Sw. omschreven wanbedrijf, na dagvaarding
door de partij die zich benadeeld acht,
overeenkomstig art. 136, ffbis, Sv. en
naar de vereisten van die wettelijke bepaling, aanhangig is gemaakt - Ten onrechte onbevoegdverklaring door de
rechter om kennis te nemen van dat
wanbedrijf en van de hierop gegronde
burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep van de dagende burgerlijke partij
- Vernietiging van de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de eiser,
dagende burgerlijke partij, tegen de gedaagde - Dientengevolge vernietiging
I van de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van de gedaagde tegen
de eiser, in zoverre de eiser daarin al-

-50leen en volledig aansprakelijk wordt verklaard voor het ongeval.
Wanneer een in de artt. 418 en 420 Sw.
omschreven wanbedrijf, na dagvaarding
door de partij die zich benadeeld acht,
bij de politierechter overeenkomstig
art. 138, 6"bis, Sv. en naar de vereisten
van die wettelijke bepaling aanhangig is
gemaakt, en die rechter zich ten onrechte onbevoegd verklaart om kennis te
nemen van dat wanbedrijf en van de
hierop gegronde burgerlijke rechtsvordering, brengt de vernietiging van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de eiser, als burgerlijke en
dagende partij, tegen de rechtstreeks gedaagde, vernietiging mede van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering
van de gedaagde tegen de eiser, in zoverre deze daarin aileen en volledig aansprakelijk wordt verklaard voor het ongeval.
28 maart 1984
1002
39. - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing
waarbij de eiser aileen aansprakelijk
wordt verklaard voor de gevolgen van
een ongeval - Vernietiging op grand dat
de rech ter zich niet uitspreekt over de
eventuele aansprakelijkheid van de verweerder - Omvang van de vernietiging.
Wanneer een beslissing, die de eiser
aileen aansprakelijk verklaart voor de
gevolgen van een verkeersongeval, vernietigd wordt op grond dat de rechter te
kennen geeft dat de verweerder, volgens
een getuige, een fout zou hebben begaan,
maar zich niet uitspreekt over het bestaan van die fout en over het eventueel
oorzakelijk verband tussen die fout en
de schade, strekt de vernietiging zich
niet uit tot de beschikking volgens welke
de eiser een fout heeft begaan waarvoor
hij aansprakelijk is.
17 april 1984
1102
40. Vernietiging
Omvang Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Niet beperkte voorziening van de
beklaagde - Ambtshalve uitgesproken
vernietiging van de eindbeslissing op de
strafvordering - Gevolg voor de eindbeslissing op de tegen beklaagde ingestelde
burgerlijke rechtsvordering.
Vernietiging, op de niet beperkte voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de strafvordering brengt vernietiging mede van de eindbeslissing op de
tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg is van de eerste

beslissing, ook al is die vernietiging
ambtshalve uitgesproken.
15 mei 1984
1196
41. - Omvang - Strafzaken
Niet
beperkte voorziening van de beklaagde
- Vernietiging van de beslissing op de
strafvordering - Vernietiging dientengevolge van de eindbeslissing op de tegen
de beklaagde ingestelde burgerlijke
rechtsvordering.
Vernietiging, op het niet beperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing op de strafvordering brengt vernietiging mede van de eindbeslissing op
de tegen die beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering die het gevolg is
van de eerstbedoelde beslissing, ook al
wordt de vernietiging van de beslissing
op de de strafvordering uitgesproken op
een ambtshalve opgeworpen middel.
12 juni 1984
1332
42. - Bevoegdheid - Strafzaken Rechtstreekse aangifte van misdaden of
wanbedrijven - Geval waarin de aangifte ontvankelijk is - Vereisten.
Het Hof van Cassatie is niet bevoegd
om kennis te nemen van een rechtstreekse aangifte bij een voor het Hof
aanhangige zaak als die aangifte enkel
betrekking heeft op misdaden of wanbedrijven die ten laste worden gelegd van
degene die niet de in art. 485 Sv. bedoelde hoedanigheid heeft. (Artt. 485 en 486
Sv.)
18 juli 1984
1436

§ 4. Andere burgerlijke rechtsvorderingen.
43. - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke
rechtsvordering gericht tegen een beklaagde en tevens primair tegen de verzekeraar van diens burgerrechtelijke
aansprakelijkheid en subsidiair tegen
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, vrijwillig tussengekomen partij Rechtsvorderingen tegen de beklaagde
en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ingewilligd Verzekeraar
buiten de zaak gesteld - Beslissingen
waarbij het Gemeenschappelijk Fonds
wordt veroordeeld en de verzekeraar buiten de zaak wordt gesteld, gegrond op
dezelfde onwettige reden - Cassatieberoep van het Gemeenschappelijk Fonds
gericht tegen de burgerlijke partij, de beklaagde en diens verzekeraar - Vernietiging van de beslissing tot veroordeling
van het Gemeenschappelijk Fonds Gevolg.
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Wanneer een burgerlijke partij zich
heeft gesteld tegen een beklaagde, tegen
de verzekeraar van diens burgerrechtelijke aansprakelijkheid en, subsidiair,
voor het geval dat zou worden beslist dat
de beklaagde niet was verzekerd, tegen
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, vrijwillig tussengekomen partij,
en wanneer daarop de burgerlijke
rechtsvordering is ingewilligd tegen de
beklaagde en het Gemeenschappelijk
Fonds, en de verzekeraar buiten de zaak
is gesteld, brengt de vernietiging, op het
cassatieberoep van het Gemeenschappelijk Fonds tegen de burgerlijke partij, de
beklaagde en de verzekeraar, van de veroordeling van het Gemeenschappelijk
Fonds jegens die burgerlijke partij, vernietiging mede van het op dezelfde
onwettige reden gegronde beschikkende
gedeelte waarbij de verzekeraar buiten
de zaak is gesteld.
19 januari 1984
587

44. - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Cassatieberoep van de beklaagde en van de voor hem burgerrechtelijk aansprakelijke partij - Vernietiging op het cassatieberoep van de beklaagde - Uitbreiding van de vernietiging tot het beschikkende gedeelte betreffende de burgerrechtelijk aansprakelijke partij.
Wanneer de beslissing houdende veroordeling van de beklaagde op de strafvordering wordt vernietigd op zijn cassatieberoep en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij zich regelmatig in
cassatie heeft voorzien, brengt die cassatie vernietiging mee van de beslissing
dat de burgerrechtelijk aansprakelijke
partij gehouden is tot betaling van de
geldboete en de kosten.
14 februari 1984
724

Afdeling 6. -

Tuchtzaken.

Afdeling 7.

Verkiezingszaken.

Afdeling 9.

Allerlei.
45. - Verzet - Strafzaken - Arrest
van het Hof waarbij een cassatieberoep
is verworpen - Bepalingen van art.
420ter Sv. in acht genomen - Verzet
niet ontvankelijk.
Niet ontvankelijk is het verzet tegen
een arrest van het Hof van Cassatie
waarbij, met inachtneming van art.
420ter Sv., het cassatieberoep van de verzetdoende partij is verworpen.
22 november 1983
342

Inleiding. - Begrip - Aard - Exceptie
van niet-ontvankelijkheid
HOOFDSTUK I. Ien
HOOFDSTUK
gen en bij
Afdeling 1. Afdeling 2.
Afdeling 3.
Afdeling 4. Afdeling 5. Afdeling 6. Afdeling 7. -

Onduidelijke midde-

II. - Vereiste vermeldinte voegen stukken
Algemene begrippen.
Belastingzaken.
Burgerlijke zaken.
Dienstplichtzaken.
Strafzaken.
Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.

HOOFDSTUK III. - Gemis aan feitelijke 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
voor eiser
Afdeling 1.
Afdeling 2.
Afdeling 3.
Afdeling 4.
Afdeling 5.
Afdeling 6.
i Afcieling 7. -

V. -

Gemis aan belang

Algemene begrippen.
Belastingzaken.
Burgerlijke zaken.
Dienstplichtzaken.
Strafzaken.
Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.

, HOOFDSTUK VI. - Geen betrekking op
de bestreden beslissing
Afdeling 1. - Algemene begrippen.
Afdeling 2.
Belastingzaken.
Afdeling 3.
Burgerlijke zaken.
1Afdeling 4.
Dienstplichtzaken.
Afdeling 5.
Strafzaken.
Afdeling 6.
Tuchtzaken.
Afdeling 7.
Verkiezingszaken.

I
1

HOOFDSTUK VII. - Ambtshalve voorgedragen - Zie: Cassatie, hoofdstuk
I, afdeling 2

-52Inleiding
BEGRIP AARD EXCEPI'IE
NIET-ONTVANKELIJKHEID

VAN

1. - Strafzaken - Middel dat het Hoi
zou verplichten tot een onderzoek van
feiten waarvoor het niet bevoegd is Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat het
Hof zou verplichten tot een onderzoek
van feiten waarvoor het niet bevoegd is.
(Art. 95 Gw.)
20 september 1983
56
2. - Burgerlijke zaken - Middel dat
het Hoi zou verplichten tot toetsing van
feitelijke gegevens - Niet ontvankelijk
middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat het
Hof zou verplichten tot toetsing van feitelijke gegevens.
7 oktober 1983 ·
153
3. - Burgerlijke zaken
Dubbelzinnigheid
Beslissing, vatbaar voor
tweeerlei uitlegging en die naar beide
uitleggingen onwettig blijft - Middel afgeleid uit schending van art. 97 Gw. Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat is
afgeleid uit schending van art. 97 Gw. en
enkel betoogt dat de beslissing, die voor
tweeerlei uitlegging vatbaar is, in beide
interpretaties onwettig is, daar zodanig
grief niets te maken heeft met schending
van art. 97 Gw.
24 oktober 1983
202
4. - Strafzaken - Middel dat het Hoi
verplicht om feitelijke gegevens na te
gaan - Niet ontvankelijk middel.
i
Niet ontvankelijk is het middel dat het
Hof verplicht om feitelijke gegevens te
onderzoeken en na te gaan.
16 november 1983
301,
5. - BurgerliJke zaken - Dubbelzin- 1
nige redengeving - Motivering niet dub- 1
belzinnig - Gemis aan feitelijke grandslag.
Feitelijke grondslag mist het middell
volgens hetwelk de redengeving van een
beslissing dubbelzinnig is, terwijl zij niet
dubbelzinnig is, omdat zij aangeeft op
welke gronden de exceptie van niet-ontvankelijkheid wordt verworpen en vermeldt welke wetsbepalingen aan de beslissing ten grondslag liggen.
24 november 1983
356
6. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Middel hieruit afgeleid dat
de eiser, aangestelde, is veroordeeld tot
schadevergoeding, hoewel de beslissing

1

niet vaststelt dat bij hem bedrog, zware
schuld of een gewoonlijk voorkomende
lichte lout aanwezig was - Beslissing
waarbij niet wordt vastgesteld dat de
rechtsbetrekkingen tussen aangestelde
en aansteller voortvloeiden uit een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 1
Arbeidsovereenkomstenwet - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel, hieruit
afgeleid dat de eiser, aangestelde, is veroordeeld tot schadevergoeding hoewel de
beslissing niet vaststelt dat bij hem bedrog, zware schuld of een gewoonlijk
voorkomende lichte fout aanwezig was,
wanneer de beslissing niet vaststelt dat
de rechtsbetrekkingen tussen de aangestelde en de aansteller voortvloeiden uit
een arbeidsovereenkomst in de zin van
art. 1 Arbeidsovereenkomstenwet.
29 november 1983
371
7. - Burgerlijke zaken - Middel gegrond op een wetsbepaling die van openbare orde of dwingend is - Feitelijke
gegevens die voor de beoordeling ervan
noodzakelijk z1jn maar niet blijken uit
de bestreden beslissing noch uit de stukken waarop het Hoi vermag acht te
slaan - Niet ontvankelijk cassatiemiddel.
Niet ontvankelijk is het middel afgeleid uit schending van art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet wanneer de feitelijke gegevens die voor de beoordeling
ervan noodzakelijk zijn, niet blijken uit
de bestreden beslissing, daar het onderzoek van het middel het Hof alsdan zou
verplichten tot een onderzoek van feiten
waarvoor het niet bevoegd is.
6 december 1983
412
8. - Strafzaken - Schending van een
ministeriele omzendbrief - Schending
die geen aanleiding geeft tot cassatie.
Schending van een ministeriele omzendbrief geeft geen aanleiding tot cassatie.
17 januari 1984
559
9. - Burgerl1jke zaken - Grief van
dubbelzinnigheid - Beslissing vatbaar
voor verschillende uitleggingen - Beslissing onwettig volgens elke uitlegging Middel afgeleid uit schending van art. 97
Gw. - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het uit schending
van art. 97 Gw. afgeleide middel, waarbij
enkel wordt aangevoerd dat de bestreden
beslissing voor verschillende uitleggingen vatbaar is en dat zij volgens elke
uitlegging onwettig is, daar zodanige
dubbelzinnigheid geen verband houdt

-53met de grondwetsbepaling waarvan
schending wordt aangevoerd.
19 januari 1984
577
10. - Burgerlijke zaken - Grond van
niet-ontvankelijkh,eid - Onderzoek van
de grond van niet-ontvankelijkheid onafscheidbaar van het onderzoek van het
middel - Grond van niet-ontvankelijkheid niet aanneembaar.
Niet aanneembaar is de grond van
niet-ontvankelijkheid, die tegen een middel is opgeworpen met een beroep op
schending van de regels inzake de bedongen erfdienstbaarheid en hieruit afgeleid dat de rechter van de regels inzake
de bij de wet gevestigde erfdienstbaarheid toepassing heeft gemaakt, daar bij
het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden nagegaan
of de rechter op de hem voorgelegde feiten wettig toepassing heeft kunnen rnaken van de rechtsnorm op grond waarvan hij zijn beslissing verantwoordt.
26 januari 1984
624
11. - Burgerlijke zaken - Dubbelzinnigheid - Onwettigheid in twee interpretaties.
Het middel ten betoge dat de redengeving van het arrest dubbelzinnig is, is
niet ontvankelijk wanneer het aanvoert
dat de beslissing onwettig is in de twee
interpretaties die het van de redenen
geeft.
2 februari 1984
675
12. - Redengeving
Dubbelzinnigheid - Begrip - Twee onwettige interpretaties.
Het middel ten betoge dat de redengeving van een beslissing dubbelzinnig is,
is niet ontvankelijk wanneer het aanvoert dat de beslissing onwettig is in de
twee interpretaties die het van de redenen geeft.
15 maart 1984
919
13. - Burgerlijke zaken - Middel gegrond op beweringen, die zijn weerlegd
door de authentieke vaststellingen van
een vonnis - Geen betichting van valsheid - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat is
gegrond op beweringen die door de authentieke vaststellingen van een vonnis
worden weerlegd als de eiser dat vonnis
niet van valsheid heeft beticht.
12 april 1984
1065
14. - Burgerlijke zaken - Middel dat
het Hof zou verplichten tot toetsing van
feitelijke gegevens - Niet ontvankelijk
middel.

Het middel volgens hetwelk een overeenkomst anders diende gekwalificeerd
te worden en dat eerst voor het Hof
wordt aangevoerd met beroep op een geheel van feitelijke elementen die worden
voorgesteld als behorende tot de overeenkomst, maar die niet of slechts gedeeltelijk door de feitenrechter zijn vastgesteld, is niet ontvankelijk daar het
onderzoek ervan het Hof zou verplichten
tot een toetsing van feiten waarvoor het
niet bevoegd is.
27 april 1984
1125
15. - Burgerlijke zaken - Vermelding van de geschonden wettelijke bepalingen - Grond van niet-ontvankelijkheid tegen het middel opgeworpen en
hieruit afgeleid dat het middel die vermelding niet bevat - Begrip.
Wanneer een verweerder tegen een
middel een grond van niet-ontvankelijkheid opwerpt, die hieruit is afgeleid dat
het de schending van de aangehaalde
wettelijke bepalingen enkel aanvoert, onder verwijzing naar een beginsel dat zelf
niet als een wettelijke bepaling kan worden aangemerkt, neemt het Hof die
grond van niet-ontvankelijkheid niet aan
als het vaststelt dat het beweerde beginsel waarvan schending is aangevoerd, is
neergelegd in de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen. (Art. 1080
Ger.W.)
4 mei 1984
1156
16. - Strafzaken - Strafvordering Grond van niet ontvankelijkheid hieruit
afgeleid dat de beslissing op verscheidene redenen is gegrond, terwijl het middel enkel betrekking heeft op een van
die redenen - Bekritiseerde reden onaf. scheidbaar van de andere redenen Grond van niet-ontvankelijkheid niet
aanneembaar.
Een grond van niet-ontvankelijkheid
tegen een middel, die hieruit is afgeleid
dat de beslissing op verscheidene redenen is gegrond, kan niet worden aangenomen wanneer het middel enkel betrekking heeft op een van die redenen en de
bekritiseerde reden onafscheidbaar is
van de andere redenen.
29 mei 1984
1274

HOOFDSTUK I
ONDUIDELIJKE MIDDELEN

17. - Burgerlijke zaken - Vaag middel - Niet ontvankelijk middel.

-54Niet ontvankelijk is het middel dat de
schending aanvoert van wetsbepalingen
met verschillende inhoud wanneer, wegens de vaagheid van het middel, niet
kan worden onderscheiden waardoor elk
van die artikelen is geschonden.
14 oktober 1983
168
18. - Strafzaken - Niet ontvankelijke
cassatiemiddelen - Begrip.
Niet ontvankelijk tot staving van een
cassatieberoep zijn de middelen die kritiek inhouden op de vordering van het
openbaar ministerie, op de bewijswaarde
van de deskundigenverslagen over de
geestestoestand of op de feitelijke beoordeling van de appelrechter, of nog, onduidelijk zijn of geen steun vinden in de
bestreden beslissing.
25 april 1984
1120

HOOFDSTUK II
VEREISTE VERMELDINGEN EN BIJ TE
VOEGEN STUKKEN

Mdeling 1. - Algemene begrippen.
Mdeling 2. - Belastingzaken.
19. - Directe belastingen - Middel
dat onderscheiden grieven aanvoert Geschonden wetsbepalingen moeten voor
elke grief afzonderlijk worden vermeld
Inzake directe belastingen moet het
cassatiemiddel dat onderscheiden grieven aanvoert, voor elke grief de geschon~
den wetsbepalingen aanduiden. (Art. 289
W.I.B.)
13 april 1984
1078
Mdeling 3. - Burgerlijke zaken.
20. - Burgerlijke zaken - Vermelding van de geschonden wetsbepalingen
- Niet toepasselijke wetsbepaling.
Niet ontvankelijk is het middel dat de
schending aanvoert van een andere wet-.
telijke bepaling dan die welke de rechter
heeft toegepast, wanneer niet wordt betoogd dat hij .de bepaling waarvan de i
schending wordt aangeklaagd, had moeten toepassen in plaats van die welke hij
heeft toegepast.
12 september 1983
24
21. - Burgerlijke zaken - Middel met
verschillende onderdelen - Onderdeel
waarin geen zelfstandige grief voorkomt,'
maar aileen een conclusie uit de voorgaande onderdelen - Niet ontvankelijk,
onderdeel.
Wanneer in een middel verschillende
onderdelen voorkomen, is niet ontvankelijk het onderdeel dat, ofschoon het naar

andere wetsbepalingen verwijst, geen
zelfstandige grief bevat, maar aileen een
conclusie uit de voorgaande onderdelen.
7 oktober 1983
153
22. - Burgerlijke zaken - Middel hieruit afgeleid dat een stuk uit het debat is
geweerd - Inhoud van dat stuk niet
overgenomen in het arrest - Oorspronkelijk stuk of afschrift niet bij de memorie van de eiser gevoegd - Hoi van Cassa tie niet in staat zich uit te spreken
over de grief - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat het bestreden arrest ten onrechte een stuk uit het debat heeft geweerd op grond dat het stuk was overgelegd met schending van het beroepsgeheim, terwijl het arrest de inhoud van
dat stuk niet overneemt en het oorspronkelijke stuk of het afschrift ervan niet
bij de memorie van de eiser was gevoegd, zodat het Hof niet in staat is om
zich uit te spreken over de in het middel
aangevoerde grief.
15 maart 1984
917
23. - Burgerlijke zaken - Vermelding van de geschonden wettelijke bepaJingen - Geen vermelding van de wettelijke bepalingen die de bepalingen waarvan schending wordt aangevoerd, toepasselijk maken.
Niet ontvankelijk is het middel dat de
wettelijke bepalingen niet vermeldt die
de bepalingen waarvan schending wordt
aangevoerd op het geval, toepasselijk
maken. (Art. 1080 Ger.W,)
1164
7 mei 1984
24. - Burgerlijke zaken - Middel afgeleid uit de schending van een wetsbepaling door het enkel feit dat de rechter
die de bedoelde wetsbepaling toepasseJijk verklaart, niet vaststelt dat de voorwaarden voor de toepassing zijn vervuld
- Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk, in burgerlijke zaken, is het middel dat aanvoert dat een
wetsbepaling is geschonden door het enkel feit dat de rechter die de bedoelde
wetsbepaling toepasselijk verklaart, niet
vaststelt dat aile voorwaarden voor de
toepassing zijn vervuld.
1 juni 1984
1296
Mdeling 4. - Dienstplichtzaken.
Afdeling 5. - Strafzaken.
25. - Strafzaken - Vermelding 'van
omstandigheden waarwt noch een vormgebrek noch een grief van onwettigheid
wordt afgeleid - Geen cassatiemiddel.

-5530. - Strafzaken - Middel dat berust
Geen cassatiemiddel is vermelding van
omstandigheden waaruit noch een vorm- op feitelijke beweringen - Beweringen
gebrek noch een grief van onwettigheid zonder enige steun in de bestreden bee
wordt afgeleid. (Artt. 407 e.v. Sv.)
slissing noch in de gedingstukken - Ge17 april 1984
1105 mis aan feitelijke grondslag.
Feitelijke grondslag mist het middel
Mdeling 6. - Tuchtzaken.
dat door een verdachte onder aanhoudingsbevel wordt voorgedragen tot staMdeling 7. - Verkiezingszaken.
ving van een cassatieberoep tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldiHOOFDSTUK III
gingstelling waarin het bevel wordt bevestigd, wanneer dat middel berust op
GEMIS AAN FEITELIJKE GRONDSLAG
feitelijke beweringen betreffende de vrijheidsberoving, die geen steun vinden in
Mdeling 1.
Algemene begrippen.
het arrest, noch in de stukken waarop
Mdeling 2.
Belastingzaken.
het Hof vermag acht te slaan.

Mdeling 3.
Burgerlijke zaken.
26. - Burgerlijke zaken - Middel gegrond op een onjuiste uitlegging van de
bestreden beslissing - Gemis aan feiteJijke grondslag.
Feitelijke grondslag mist het middel
dat op een onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing berust.
24 november 1983
356
27. - Burgerlijke zaken - Middel berustend op een verkeerde uitlegging van
de bestreden beslissing - Gemis aan feitelijke grondslag.
Feitelijke grondslag mist het middel
dat op een onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing berust.
26 januari 1984
620
Mdeling 4. - Dienstplichtzaken.
28. - Dienstplicht - Militiegerechten
- Middel gegrond op de beweerde valsheid van een vaststelling in de beslissing.
Niet ontvankelijk is het middel gegrond op een beweerde valsheid van een
authentieke vaststelling in de beslissing
van een militiegerecht wanneer eiser die
vaststelling niet in de wettelijke vormen
van valsheid heeft beticht.
12 september 1983
29
Mdeling 5. - Strafzaken.
29. - Strafzaken - Middel dat op feitelijke beweringen berust - Beweringen
die geen steun vinden in de bestreden
beslissing en in de stukken van de
rechtspleging - Middel dat feitelijke
grondslag mist.
Feitelijke grondslag mist het middel
dat op feitelijke beweringen berust, die
geen steun vinden in de bestreden beslissing en evenmin in de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan.
14 december 1983
437

3 januari 1984

489

Strafzaken - Bescherming van
de maatschappij - Middel ten_ betoge
dat de eiser noch voor de raadkamer,
noch voor de kamer van inbeschuldigingstelling getuigen heeft kunnen doen horen, wat niet blijkt uit de stukken waarop het Hoi vermag acht te slaan Gemis aan feitelijke grondslag.
Feitelijke grondslag mist het middel
ten betoge dat de eiser noch voor de
raadkamer noch voor de kamer van inbeschuldigingstelling talrijke getuigen a
decharge niet heeft kunnen doen horen,
wanneer uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, niet blij.kt d<:t d.e
eiser om het verhoor van getmgen a decharge heeft gevraagd.
15 februari 1984
735
31. -

32. - Strafzaken - Bescherming van
de maatschappij - Middel gericht tegen
de conclusie van de psychiaters-deskundigen - Beslissing met opgave van de
redenen waarom, naar de beoordeling
van de kamer van inbeschuldigingstel.ling, met de verslagen van de psychiaters-deskundigen moet worden ingestemd - Middel gericht tegen een
feitelijke beoordeling - Niet ontvankelijk middel.
Feitelijke grondslag mist het middel
waarin kritiek wordt geoefend op de beslissing, die om de opgegeven redenen
de verslagen van de psychiaters-deskundigen aanneemt, daar die beoordeling
van feitelijke aard is.
15 februari 1984
735
33. - Strafzaken
Middel gegrond
op een bewering in strijd met de authentieke vaststellingen van het proces-verbaal van de terechtzitting - Geen betichting van valsheid - Niet ontvankelijk middel.

-56Niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat, in strijd met de authentieke
vaststellingen van het proces-verbaal van
de terechtzitting, de verdachte niet het
laatste woord heeft gekregen, wanneer
de eiser het proces-verbaal houdende
vaststelling dat het openbaar ministerie
in zijn vordering is gehoord v66r de burgerlijke partij, en de beklaagde is gehoord in zijn zowel door hemzel£ als
door zijn raadsman uiteengezette middelen, niet van valsheid heeft beticht.
25 april 1984
1120
Afdeling 6.
Afdeling 7.

Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.

HOOFDSTUK IV
NIEUWE EN LOUTER JURIDISCHE MIDDELEN

Afdeling 1.
Algemene begrippen.
Belastingzaken.
Afdeling 2.
Afdeling 3.
Burgerlijke zaken.
34. - Burgerlijke Zaken - Middel ge-.
grand op wettelijke bepalingen of op een
rechtsbeginsel die noch van openbare orde noch dwingend zijn - Middel niet
voorgelegd aan de appelrechter en waarover deze evenmin uit eigen initiatief
heeft beslist - Nieuw middel - Niet
ontvankelijk middel.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het tot staving van een cassatieberoep in
burgerlijke zaken aangevoerd middel dat
gegrond is op wettelijke bepalingen of op
een rechtsbeginsel die noch van openbare orde noch dwingend zijn, dat niet aan
de appelrechter is voorgelegd en waarover deze evenmin uit eigen initiatief
heeft beslist.
17 november 1983
310
35. - Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Begrip.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het tot staving van een cassatieberoep in
burgerlijke zaken aangevoerd middel,
dat gegrond is op wettelijke bepalingen
of op een rechtsbeginsel die noch van
openbare orde, noch dwingend zijn, dat
niet aan de feitenrechter is voorgelegd
en waarover deze evenmin uit eigen initiatief heeft beslist.
16 februari 1984
752
36. - Burgerlijke zaken - Middel gegrond op wettelijke bepalingen of een
rechtsbeginsel die noch de openbare orde raken, noch van dwingende aard zijn
- Middel niet overgelegd aan de appel-

rechter en waarvan deze evenmin op eigen initiatief heeft beslist - Nieuw middel - Niet ontvankelijk middel.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk
tot staving van een voorziening in cassatie in burgerlijke zaken is het middel dat
gegrond is op wettelijke bepalingen of
een rechtsbeginsel die noch de openbare
orde raken noch van dwingende aard
zijn, dat niet aan de appelrechter is voorgelegd en waarover deze evenmin op eigen initiatief heeft beslist.
4 mei 1984
1152
37. - Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel hieruit afgeleid dat de eiser, in strijd met wat het beroepen vonnis vaststelt, niet rechtsgeldig zijn akkoord heeft gegeven voor de aanstelling
van een vereffenaar, omdat zijn raadsman daartoe geen bijzondere volmacht
had gekregen - Middel niet overgelegd
aan de feitenrechter - Niet ontvankelijk
middel.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het middel dat niet aan de appelrechter
is overgelegd en hieruit is afgeleid dat
de eiser, in strijd met wat het beroepen
vonnis zegt, niet rechtsgeldig zijn akkoord heeft gegeven voor de aanstelling
van een vereffenaar, omdat zijn raadsman daartoe geen bijzondere volmacht
had gekregen.
18 mei 1984
1209
38. - Burgerlijke zaken - Middel dat
slechts op bepaalde redenen van de bestreden beslissing kritiek oefent - Beschikkende gedeelte naar recht verantwoord door een andere reden - Niet
ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat slechts op bepaalde redenen van de bestrec!en beslissing
kritiek oefent, terwijl het beschikkende
gedeelte naar recht is verantwoord door
een andere reden.
18 mei 1984
1209
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken.
39. - Dienstplicht - Nieuw middel Vrijstelling op lichamelijke grand Dienstplichtige die geacht wordt van zijn
aanvraag af te zien - Weigering een geneeskundig onderzoek te ondergaan Middel dat steunt op de reden van de
weigering.
Wanneer de herkeuringsraad beslist
dat, overeenkomstig art. 49 Dienstplichtwet, de dienstplichtige die weigert tijdens zijn inobservatiestelling een geneeskundig onderzoek te ondergaan, ge-

-57acht wordt van zijn aanvraag om vrijstelling op lichamelijke grond te hebben
afgezien, kan een middel dat steunt op
de reden van de weigering niet voor de
eerste maal voor het Hof worden voorgedragen.
21 november 1983
338
Afdeling 5. - Strafzaken.
40. - Strafzaken - Bescherming van
de maatschappij - Middel ten betoge
dat er een reden tot wraking bestond tegen een lid van de commissie tot bescherming van de maatschappij - Beslissing van de commissie mede uitgesproken door het gewraakte lid houdende verwerping van het verzoek tot invrijheidstelling van de gei"nterneerde Geen schending van een wezenlijke regel inzake rechtsbedeling- Middel voor
het eerst voor het Hoi voorgedragen Niet ontvankelijk middel.
Wanneer een geneesheer als deskundige een verslag over de geestestoestand
van de ge1nterneerde heeft uitgebracht
in een procedure die tot internering
heeft geleid, wordt geen wezenlijke regel
inzake rechtsbedeling geschonden, indien hij als lid van de commissie tot bescherming van de maatschappij mede
uitspraak heeft gedaan bij de beslissing
tot verwerping van het verzoek tot invrijheidstelling van de ge1nterneerde, het
daarop gegronde middel kan dus niet
voor het eerst voor het Hof worden voorgedragen.
7 maart 1984
865
41. - Strafzaken - Middel waarin
kritiek wordt geoefend op onregelmatigheden begaan bij het verhoor van ·
getuigen voor de eerste rechter - Middel niet aan de appelrechter voorgelegd
- Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat
geen betrekking heeft op de bevoegdheid
en kritiek oefent op onregelmatigheden
begaan bij het verhoor van de getuigen voor de eerste rechter, wanneer het
niet aan de rechter in boger beroep is
voorgelegd.
8 mei 1984
1170
42. Strafzaken Burgerlijke
rechtsvordering - Nieuw middel - Middel dat de openbare orde niet raakt of
niet berust op een bepaling van dwingend recht en dat evenmin aan de feitenrechter is overgelegd - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel betreffende een burgerlijke rechtsvordering

dat de openbare orde niet raakt of niet
berust op een bepaling van dwingend
recht en dat evenmin aan de feitenrechter is overgelegd of door hem ambtshalve is opgeworpen.
29 mei 1984
1258
Afdeling 6.
Afdeling 7.

Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.

HOOFDSTUK V
GEMIS AAN BELANG VOOR EISER

Afdeling 1.
Algemene begrippen.
Afdeling 2. - Belastingzaken.
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken.
43. - Burgerlijke zaken - Middel bekritiseert een ten overvloede gegeven
grand en voert aan dat een doelloos geworden conclusie niet is beantwoord.
Het middel dat, enerzijds, een ten
overvloede gegeven grond van het vonnis
bekritiseert en anderzijds aanvoert dat
een doelloos geworden conclusie niet is
beantwoord, kan niet worden aangenomen.
1 december 1983
388
44. - Grand van niet-ontvankelijkheid
- Burgerlijke zaken - Grand van nietontvankelijkheid afgeleid uit het gebrek
aan belang van het middel - Gebrek
aan belang - Begrip.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel waarin terecht of ten
onrechte wordt aangevoerd dat een hof
van beroep het beroepen vonnis had
moeten vernietigen, als dat hof uitspraak
heeft gedaan zoals het zulks had moeten
doen, indien het was ingegegaan op de
vordering tot vernietiging van dat vonnis, nl. door uitspraak te doen over het
geschil zelf.
29 maart 1984
1008
45. - Burgerlijke zaken - Middel dat
kritiek oefent op een beslissing die aan
de eiser geen nadeel heeft kunnen berokkenen - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatiemiddel waarbij aan
de rechter wordt verweten dat hij de faillietverklaring van een vennootschap niet
ambtshalve heeft uitgesproken, terwijl,
enerzijds, het bestreden arrest vaststelt
dat eiser tegen die vennootschap geen
schuldvordering heeft en, anderzijds, eiser niet aantoont in welk opzicht die beslissing zijn belangen zou kunnen schaden.
10 mei 1984
1175

-58Afdeling 4. - Dienstplichtzaken.
Afdeling 5. - Strafzaken.
46. - Strafzaken - Strafvordering E{m enkele straf uitgesproken wegens
verscheidene misdrijven - Middel dat
enkel betrekking heeft op de verjaring
van de strafvordering wegens sommige
van die misdrijven - Straf wettelijk verantwoord door een ander misdrijf Niet ontvankelijk middel.
Wanneer een arrest de beklaagde wegens onopzettelijk toebrengen van letsels
bij een verkeersongeval en wegens inbreuken op de Wegverkeerswet en op
het Wegverkeersreglement tot een enkele straf heeft veroordeeld en daarbij geoordeeld heeft dat laatstgenoemde inbreuken het voor de eerste telastlegging
vereiste gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg opleveren, is het tot vernietiging van de beslissing op de strafvordering aangevoerde middel dat zich enkel
beroept op de verjaring van de strafvordering met betrekking tot de inbreuken
op de Wegverkeerswet en het Wegverkeersreglement niet ontvankelijk wegens
het ontbreken van belang, wanneer de
uitgesproken straf wettelijk verantwoord
blijft op grond van het wanbedrijf van
onopzettelijke letsels en het arrest vaststelt dat de strafvordering voor dat misdrijf niet verjaard is.
6 december 1983
411
47. - Strafzaken - Strafvordering Een enkele straf uitgesproken voor verschillende misdrijven - Middel dat
slechts op een van die misdrijven betrekking heeft - St1·af wettelijk verantwoord
door een ander misdrijf- Niet ontvankelijk middel.
Wanneer wegens verscheidene misdrijven een enkele straf is uitgesproken, is
niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
de vordering tot vernietiging van de beslissing op de strafvordering, gegrond op
een middel dat enkel betrekking heeft op
een van die misdrijven, terwijl de uitgesproken straf naar recht verantwoord
blijft door een ander misdrijf. (Artt. 411,
414 Sv.)
14 december 1983
437
48. - Strafzaken - Middel dat, zelfs
indien het gegrond is, geen cassatie kan
medebrengen - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan
belang, is het middel dat, zelfs indien
het gegrond is, geen cassatie van de bestreden beslissing kan medebrengen.
17 januari 1984
559

49. - Strafzaken - Strafvordering E{m enkele straf uitgesproken wegens
verscheidene misdrijven - Middel dat
enkel betrekking heeft op een van die
misdrijven. - Straf wettelijk verantwoord door een ander misdrijf - Niet
ontvankelijk middel.
Wanneer wegens verscheidene misdrijven een enkele straf is uitgesproken, is
de vordering tot vernietiging van de beslissing op de strafvordering, gegrond op
een middel dat enkel betrekking heeft op
een van die misdrijven, niet ontvankelijk, wegens gebrek aan belang, als de
uitgesproken straf wettelijk verantwoord
blijft door een ander misdrijf. (Artt. 411,
414 Sv.)
21 februari 1984
778
50.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Middel gericht tegen
de beslising op de tegen eiser ingestelde
burgerlijke rechtsvordering - Middel
enkel gericht tegen de veroordeling die
gegrond is op een van de bewezen verklaarde misdrijven - Beslissing die wettelijk verantwoord blijft door de veroordeling die gegrond is op een ander
bewezen verklaard misdrijf - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat gericht is tegen
de beslissing op de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, wanneer het enkel betrekking heeft op de
veroordeling in zoverre zij gegrond is op
een van de bewezen verklaarde misdrijven en de beslissing, ook al was het middel gegrond, wettelijk verantwoord zou
blijven wegens een ander van die misdrijven.
28 februari 1984
811
51. - Strafzaken - Strafvordering Middel waarin het aanvangspunt van de
verjaring van de strafvordering wordt
betwist - Strafvordering, mede gelet op
de door het Hoi nagegane stuiting van
de verjaring, niet verjaard v66r de door
de rechter vastgestelde datum van de leiten - Middel niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan
belang, is het middel waarin het aanvangspunt van de verjaringstermijn van
de strafvordering wordt betwist, als uit
de door de rechter vastgestelde datum
van de feiten en de door het Hof nagegane stuiting van de verjaring, valt af te
leiden dat de verjaring niet was ingegaan op het tijdstip dat de rechter zijn
beslissing heeft gewezen.
27 maart 1984
981

-59Strafzaken - Strafvordering - recteur der belastingen - Niet ontvanEen enkele straf uitgesproken wegens kelijk cassatiemiddel.
verschillende feiten - Middel dat enkel
Niet ontvankelijk tot staving van een
betrekking heeft op een van die misdrij- voorziening inzake directe belastingen is
ven - Straf naar recht verantwoord het middel dat enkel is gericht tegen de
door een ander misdrijf - Middel niet beslissing van de directeur der belastinon tvankelijk.
gen.
Wanneer wegens verschillende misdrij29 juni 1984
1.421
ven een enkele straf is uitgesproken, is
niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, Afdeling 3. - Burgerlijke zaken.
de voorziening tot vernietiging van de
56. - Burgerlijke zaken - Wettelijke
beslissing op de strafvordering, gegrond
op een middel dat enkel betrekking heeft bepaling waaruit de grief wordt afgeleid
op een van die misdrijven, als de uitge- - Niet toepasselijke bepaling.
Niet ontvankelijk is het middel dat de
sproken straf naar recht is verantwoord
door een ander misdrijf. (Artt. 411 en 414 aangevoerde grief afleidt uit de schending van een wettelijke bepaling die
Sv.)
27 maart 1984
981 geen toepassing vindt op het beslechte
geschil en door het bestreden arrest niet
53.
Strafzaken
Burgerlijke toegepast is.
rechtsvordering - Middel dat, zelfs in24 oktober 1983
207
dien het gegrond is, geen cassatie kan
57. - Burgerlijke zaken - Vermelmeebrengen - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan ding van de geschonden wetsbepalingen
belang, is het middel dat, zelfs indien - Niet toepasselijke wetsbepalingen.
Niet ontvankelijk is het middel waarin
het gegrond is, geen cassatie van de beuitsluitend de schending wordt aangestreden beslissing kan meebrengen.
voerd van wetsbepalingen die de rechter
26 juni 1984
1397 niet heeft toegepast en waarvan niet
wordt beweerd dat hij ze had moeten
Afdeling 6. - Tuchtzaken.
toepassen.
54. - Tuchtzaken - Cassatieberoep
24 oktober 1983
210
tegen een beslissing van de raad van be58. - Burgerlijke zaken - Vennelroep van de Orde van Architecten Een enkele straf wegens verschillende ding van de wettelijke bepalingen - Betekorkomingen aan de beroepsplichten- palingen zonder verband met de aangeJeer - Middel dat slechts op de beslis- voerde grief - Niet ontvankelijk middel.
In burgerlijke zaken is niet ontvankesing betreffende een van die tekortkomingen kritiek oefent - Straf naar lijk het middel dat schending aanvoert
recht verantwoord door een andere te- van een wettelijke bepaling die geen verkortkoming - Middel niet ontvankelijk. band houdt met de aangevoerde grief.
Wanneer een beslissing van de raad
263
4 november 1983
van beroep van de Orde van Architecten
een enkele tuchtstraf uitspreekt wegens Afdeling 4. - Dienstplichtzaken.
verschillende tekortkomingen aan de beroepsplichtenleer, is niet ontvankelijk Afdeling 5. - Strafzaken.
het cassatieberoep berustend op een
59.- Middel ten betoge dat het wettemiddel dat enkel betrekking heeft op een
van die tekortkomingen, terwijl de uitge- lijk begrip « kruispunt » is miskend sproken straf naar recht verantwoord Beslissing niet gegrond op dat begrip,
maar op het onderzoek van een situatieblijft door een andere tekortkoming.
tekening - Niet ontvankelijk middel.
29 maart 1984
1011
Wanneer een beslissing gegrond is op
het onderzoek van een situatietekening
Afdeling 7. - Verkiezingszaken.
is het cassatiemiddel dat miskenning
van l;J.et wettelijk begrip kruispunt aanHOOFDSTUK VI
GEEN BETREKKING OP DE BESTREDEN voert, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk, wanneer het niet betoogt dat die
BESLISSING
miskenning tot een verkeerde uitlegging
Afdeling 1. - Algemene begrippen.
van de situatietekening heeft geleid.
Afdeling 2. - Belastingzaken.
21 december 1983
466
55. - Directe belastingen - Middel
60. - Strafzaken - Middel gericht tegericht tegen de beslissing van de di- gen een beslissing waartegen geen voor52. -

-60Niet nitieve beslissing van terbeschikkingstel-

ziening in cassatie is ingesteld ontvankelijk middel.
Tot staving van een voorziening in cassatie die enkel is gericht tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij overeenkomstig de Wet
Bescherming Maatschappij de internering van de eiser wordt gelast, kunnen
geen middelen worden aangevoerd in
verband met het arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep houdende
onttrekking van de zaak aan de rechter.
15 februari 1984
735
61.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Middel met kritiek op
de interpretatie van een contractuele
clausule - Middel waarin geen sprake is
van schending van de bewijskracht van
het contract, maar enkel van de schending van wettelijke bepalingen waarvan
de feitenrechter geen toepassing heeft
gemaakt - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk in strafzaken is het
middel betreffende een burgerlijke
rechtsvordering waarin, met kritiek op 's
rechters interpretatie van een clausule in
een polis tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het
verzekerde voertuig aanleiding kan geven, niet wordt betoogd dat de bestreden
beslissing de bewijskracht miskent van
de akte, die de polis vormt, maar waarin
enkel sprake is van schending van de
W.A.M.-wet en van de gemeenschappelijke bepalingen bij de Benelux-Overeenkomst inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid d.d. 24 mei 1966, welke wet en
gemeenschappelijke bepalingen door de
feitenrechter niet zijn toegepast en waarvan niet wordt beweerd dat hij ze had
moeten toepassen.
29 mei 1984
1258
62. - Strafzaken - Strafvordering Cassatieberoep tegen het arrest waarbij
eisers verzoek tot ontheffing van de gevolgen van de terbeschikkingstelling van
de regering wordt verworpen - Middel
dat erop neerkomt de geldigheid van de
definitieve beslissing van terbeschikkingstelling van de regering te betwisten
- Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel tot staving van een cassatieberoep tegen de beslissing tot verwerping van het door de
eiser overeenkomstig artikel 26 Wet Bescherming Maatschappij ingestelde verzoek tot ontheffing van de gevolgen van
de terbeschikkingstelling van. de regering, in zoverre dat middel aanvoert dat
die maatregel onwettig is, daar zulks
erop neerkomt de geldigheid van de defi-

ling van de regering te betwisten.
1310
5 juni 1984
Afdeling 6. - Tuchtzaken.
63. - Tuchtzaken - Middel dat betrekking heeft op de aan de tuchtprocedure voorafgegane strafprocedure
Niet ontvankelijk middel.
Het middel dat tegen de beslissing op
de tuchtvervolging aanvoert dat ook wat
de aan de tuchtprocedure voorafgegane
strafprocedure betreft eisers recht op
een behandeling van de zaak binnen een
redelijke termijn werd miskend, heeft
geen betrekking op de bestreden beslissing en is mitsdien in zoverre niet ontvankelijk.
22 juni 1984
1392
Afdeling 7. - Verkiezingszaken.

HOOFDSTUK VII
AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN - ZIE :
CASSATIE, HOOFDSTUK I, AFDELING 2

CHEQUE
1. - Chequewet, art. 16, tweede lid Endossement - Begrip.
Het endossement van een cheque kan
bestaan uit de enkele handtekening van
de endossant op de rugzijde van de cheque of op het verlengstuk. (Chequewet,
art. 16, tweede lid.)
15 maart 1984
915
2. - Chequewet, artt. 19 en 35, tweede
lid- Houder van een door endossement
overdraagbare cheque - Vereiste om als
rechtmatige houder te worden aangemerkt.
Hij die een door endossement overdraagbare cheque onder zich heeft,
wordt als de rechtmatige houder aangemerkt, indien hij van zijn recht doet blijken door een ononderbroken reeks van
endossementen; de betrokkene die zodanige cheque betaalt, is verplicht de regelmatigheid van de reeks van endossementen, maar niet de handtekening der
endossanten te onderzoeken. (Artt. 19 en
25, eerste lid, Chequewet.)
15 maart 1984
915
3. - Chequewet, art. 35, tweede lid Betaling van de cheque door de betrokkene - Bevrijding van de betrokkene
wettig, behoudens bedrog of grove
schuld.
Behoudens bedrog of grove schuld is
de betrokkene wettig bevrijd door beta-

-61ling van de cheque. (Art. 35, tweede lid,
Chequewet.)
15 maart 1984
915
4.- Chequewet, artt. 16, tweede lid, 19
en 35 - Betaling door de betrokkene
van een door endossement overdraagbare cheque - Vaststelling in het arrest
van diverse feitelijke gegevens en gevolgtrekking met schending van vorenbedoelde wetsbepalingen, dat de reeks van
endossementen niet ononderbroken was
en dat de betrokkene, door betaling van
de cheque, een lout heeft begaan die in
rechtstreeks verband staat met de schade waarvoor hij vergoeding is verschuldigd - Onwettige beslissing.
Op grand van de enkele vaststelling in
het arrest dat op de door een vennootschap aan order van een notaris uitgegeven cheque, die bij een bank werd aangeboden, drie opeenvolgende vermeldingen voorkwamen, t.w. de inschrijving
door de notaris « innen door creditering
van mijn rekening in uw boeken », de
doorhaling van die vermelding door de
notaris en de vervanging ervan door « te
betalen aan de vennootschap die de cheque heeft uitgegeven », en ten slotte de
vermelding « te betalen aan order » van
een welbepaalde derde, gevolgd van twee
handtekeningen, waarvan een onleesbaar was, kan de rechter niet wettig beslissen dat de reeks van endossementen
niet ononderbroken was en dat de bank,
door de cheque te betalen, een fout heeft
begaan die een rechtstreeks verband vertoont met de schade, waarvoor zij
dus schadevergoeding verschuldigd is.
(Artt. 16, tweede lid, 19 en 35 Chequewet.)
15 maart 1984
915

D

DAGVAARDING
1. - Strafzaken - Opeenvolgende
dagvaardingen van een beklaagde wegens een en hetzelfde feit - Wettige
dagvaarding.
Geen algemeen rechtsbeginsel of wettelijke bepaling verbiedt dat een beklaagde wordt gedagvaard wegens een

feit waarvoor hij reeds vroeger werd gedagvaard en waarover niet definitief uitspraak is gedaan.
6 maart 1984
854
2. - Strafzaken - Betekening van de
dagvaarding - Onjuiste vermelding van
de hoedanigheid van de persoon aan wie
het afschrift is ter hand gesteld Sanctie.
Niet nietig is de betekening van een
dagvaarding in strafzaken waarin de gerechtsdeurwaarder per vergissing vermeldt dat de persoon aan wie het afschrift is ter hand gesteld, de echtgenote
is van de geadresseerde van het exploot,
wanneer die vergissing te wijten is aan
de verklaring van de persoon zelf en aan
de geadresseerde van het exploot 'liet
kon ontgaan. (Art. 43, 4°, Ger.W.)
27 maart 1984
987

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN
1. - Dader en medeplichtige - Medeplichtige zwaarder gestraft dan de dader
- Straf niet hager dan de wettelijke
straf - Wettige straf.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt dat de rechter de medeplichtige
aan een wanbedrijf een zwaardere straf
oplegt dan die welke hij uitspreekt tegen
de dader van het wanbedrijf, als de aldus opgelegde straf niet hager is dan die
waarin de wet voorziet voor de medeplichtige.
4 oktober 1983
126
2. - Sw., artt. 66 en 67 - Bepalingen
toepasselijk op het misdrijf van bedrieglijke bankbreuk.
De bepalingen van de artt. 66 en 67
Sw. zijn van toepassing op het misdrijf
van bedrieglijke bankbreuk. (Artt. 66, 67,
100, 489 Sw., 477, 478 Kh.)
20 december 1983
461
3. - Valsheid en gebruik van valse
stukken - Veroordeling wegens deelneming aan dat misdrijf - Wettigheid Vereisten.
Om een beklaagde wettig te kunnen
veroordelen als dader van een misdrijf
van « valsheid in geschrifte » en « gebruik van valse stukken » behoeven niet
aile deelnemingshandelingen aanwezig
te zijn; het is voldoende dat vaststaat dat
een dader het misdrijf van « valsheid in
geschrifte » en « gebruik van valse stukken » heeft gepleegd en dat de mededa-

-62der aan de uitvoering van dat misdrijf
bewust heeft deelgenomen op een der bij
de wet bepaalde wijzen van deelneming.
1 februari 1984
668
4. - Valsheid in geschrifte - Mededader - Begrip.
Wanneer de rechter vaststelt dat de
waarheid is verdraaid doordat in een geschrift « op onmiddellijke onderrichtingen van de beklaagde » wijzigingen zijn
aangebracht door een derde « die als een
instrument in zijn handen is opgetreden », verantwoordt hij wettelijk zijn beslissing dat de beklaagde heeft deelgenomen aan de uitvoering van de valsheid
in geschrifte, in de zin van art. 66, tweede lid, Sw.
6 maart 1984
851
5. - Handel in verdovende middelen
- Vaststelling van de rechtstreekse medewerking aan de uitvoering van het
misdrijf - Veroordeling regelmatig met
redenen omkleed en naar recht verantwoord.
Regelmatig met redenen omkleed en
naar recht verantwoord is de beslissing
waarbij de beklaagde wegens handel in
verdovende middelen wordt veroordeeld
als mededader in de zin van artikel 66,
tweede lid, Sw., wanneer erin wordt omschreven door welke positieve daad de
beklaagde aan die handel rechtstreeks
heeft medegewerkt. (Art. 66 Sw.)
5 juni 1984
1308

DESKUNDIGENONDERZOEK

aanzien van het beperkte « aanvuilende »
onderzoek de voor het deskundigenonderzoek geldende regels in acht neemt.
22 december 1983
473
2. - Burgerlijke zaken - Contradictoir kenmerk - Inaanmerkingneming van
de vaststellingen en besluiten van een
deskundige in een verslag betreffende
een deskundigenonderzoek waarbij een
partij niet is betrokken geweest Grens.
De regel dat een deskundigenverslag
niet kan worden tegengeworpen aan een
derde, d.w.z. iemand die daarbij geen
verplichte of vrijwillige partij was, sluit
in dat de specifieke rechtsgevolgen, verbonden aan een deskundigenverslag als
bewijsmiddel, t.a.v. die derde achterwege
moeten blijven; die regel verhindert
evenwel niet dat het onderzoek, als zodanig, de gedane vaststellingen en het uitgebrachte advies bestaande feiten zijn,
waarin de rechter, als ze door een partij
in het geding zijn gebracht en het bewijs
door vermoedens is toegelaten, vermoeden kan vinden als bedoeld in art. 1342
B.W., welke bewijs kunnen opleveren onder de voorwaarden van art. 1353 van
hetzelfde wetboek.
22 december 1983
473
3. - Strafzaken - Regeling van de
procedure - Weigering van de raadkamer een deskundigenverslag waarvan de
objectiviteit wordt betwist, uit de debatten te weren - Recht van verdediging
- Recht op een eerlijke behRndeling
van zijn zaak - Recht op onpartijdig
deskundige.
De beschikking van de raadkamer,
waarbij de verdachte naar het vonnisgerecht wordt verwezen, schendt noch het
recht van verdediging noch de algemene
rechtsbeginselen inzake het recht op een
eerlijke behandeling van zijn zaak en op
een onpartijdige deskundige door het feit
aileen dat zij het verzoek van de verdachte om een deskundigenonderzoek
waarvan hij de objectiviteit betwist, uit
de debatten weigert te weren, daar zodanige beslissing aan de verdachte het
recht niet ontneemt om de middelen betreffende de regelmatigheid van het deskundigenverslag voor de feitenrechter
aan te voeren.
1 februari 1984
668

1. - Burgerlijke zaken - Deskundigenonderzoek verricht in een eerste geding waarbij een partij niet was betrokken - Aanvullend deskundigenonderzoek met beperkte strekking toevertrouwd aan dezelfde deskundige, maar in
een ander geding waarbij die partij betrokken is- Wettige opdracht- Vereisten.
Een deskundigenonderzoek kan worden beperkt tot het beoordelen van opwerpingen van technische aard betreffende een in het geding overgelegd stuk,
zoals een in een ander geding neergelegd deskundigenverslag; een en ander
komt niet in tegenstrijd met het contradictoire kenmerk van het gerechtelijk
deskundigenonderzoek, noch met het
recht van verdediging of op een eerlijk
4. - Strafzaken
Deskundigenverproces, mits de rechter de gegevens van slag - Bewijswaarde - Beoordeling
het eerder verrichte deskundigenonder- door de feitenrechter.
De rechter beoordeelt op onaantastbazoek aileen als bron van feitelijke vermoedens in aanmerking neemt en ten re wijze, in feite, de bew1jswaarde van

-63een deskundigenverslag, mits hij de be- noodzakelijk dat deze toestemming had
wijskracht van dat verslag niet miskent.
gekregen om met het voertuig te rijden
8 februari 1984
698 en derhalve kan hij het voertuig bedrieglijk wegnemen tegen de wil van de
5. - Aflaap van de verrichtingen eigenaar.
Kennisgeving van de bevindingen aan de
14 maart 1984
906
partijen - Geen apmerkingen van die
partijen - Gevalg.
Wanneer de deskundige na afloop van
de verrichtingen, overeenkomstig art.
978 Ger.W., kennis geeft van zijn be- DIENSTPLICHT
vindingen aan de partijen, heeft het feit
dat die partijen of een van hen aan de HOOFDSTUK I. - Uitstel en vrijlating
deskundige geen opmerkingen hebben
van dienst ap marele grand ,
gemaakt, niet tot gevolg dat zij niet
meer gerechtigd zijn hun bezwaren te- HOOFDSTUK II. - Vrijstelling en vaarJapige afkeuring ap Jichamelijke
gen het deskundigenverslag aan de begrand
oordeling van de rechter te onderwerpen.
17 februari 1984
767 HOOFDSTUK III. - Militierechtscalleges
Afdeling 1. Samenstelling en bevoegdheid - Rechtspleging.
Afdeling 2. - Vorm van de beslissinDIEFSTAL EN AFPERSING
gen.
1. - Gemeenschappelijke bepalingen
beharende bij de Benelux-Overeenkamst HOOFDSTUK IV. - Dienstweigering op
grand van een gewetensbezwaar
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake matarrijtuigen, HOOFDSTUK IX. - Allerlei
art. 3, § 1 - Uitsluiting vaar diefstal van
het vaertuig taepasselijk ap gebruiksdiefstal.
HOOFDSTUK I
Artikel 3, § 1, van de gemeenschappe- UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP
lijke bepalingen behorende bij de BeneMORELE GROND
lux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering in1. - Uitstel en vrijlating van dienst ap
zake motorrijtuigen, dat onder meer marele grand - Kastwinner - Bedrijfsbepaalt dat de verzekering de burger- inkamen van een dienstplichtige - In
rechtelijke aansprakelijkheid niet be- aanmerking te nemen inkamen.
hoeft te dekken van hen die zich door
Het in aanmerking te nemen bedrijfsdiefstal de macht over het motorrijtuig inkomen van de dienstplichtige om hem
hebben verschaft, moet worden uitgelegd als kostwinner te beschouwen is, buiten
in die zin dat de aldus bepaalde uitslui- het geval van art. 11, § 1, Dienstplichtting van toepassing is op het bedrieglijk wet, het inkomen dat hij geniet v66r het
wegnemen van een motorrijtuig toebeho- verstrijken van de termijnen waarbinnen
rende aan een ander, voor een kortston- de aanvragen moeten worden ingediend.
dig gebruik.
(Art. 20, § 5, Dienstplichtwet.)
25 januari 1984
611
16 januari 1984
544
2. - Bedrieglijk wegnemen van ander2. - Uitstel en vrijlating van dienst ap
mans gaed vaor een kartstandig gebruik marele grand - Kastwinner - Dienst- Begrip.
plichtwet, art. 10, § 1, 1", vijfde en zesde
Art. 461, tweede lid, Sw., dat het be- lid - Draagwijdte.
drieglijk wegnemen van andermans goed
Art. 10, § 1, 1", vijfde en zesde lid,
voor een kortstondig gebruik gelijkstelt
met diefstal, vereist dat de dader zich de Dienstplichtwet regelt aileen welk inkozaak tegen de wil van de eigenaar be- men van de gezinsleden van de dienstdrieglijk toeeigent, dat is met de bewus- plichtige in aanmerking moet worden gete wil om de zaak aan het genot van de nomen om vast te stellen of dit inkomen
bezitter te onttrekken voor een kortston- het wettelijk voorgeschreven bedrag te
dig gebruik, doch met het oogmerk om boven gaat; het heeft geen betrekking op
de zaak na gebruik terug te geven; dat het vereiste dat de dienstplichtige over
de eigenaar de sleutels van zijn wagen een bedrijfsinkomen moet beschikken.
16 januari 1984
544
aan een derde afgeeft, impliceert niet

-643. - Uitstel en vrijlating van dienst op
HOOFDSTUK II
morele grand - Kostwinner - BedrijfsVRIJSTELLING EN VOORLOPIGE AFKEUinkomen van de dienstplichtige - In
RING OP LICHAMELIJKE GROND
aanmerking te nemen bedrijfsinkomen.
6. - Herkeuringsraad - Weigering
Het bedrijfsinkomen van de dienstplichtige, in aanmerking te nemen om van de dienstplichtige een geneeskundig
hem als kostwinner te beschouwen, is, onderzoek te ondergaan - Beslissing
buiten de gevallen van artt. 11, § 1, en dat de dienstplichtige geacht wordt van
12, § 2, Dienstplichtwet, het inkomen dat zijn aanvraag om vrijstelling af te zien
hij geniet v66r het verstrijken van de - Gevolg.
W anneer de dienstplichtige tijdens de
termijnen waarbinnen de aanvraag moet
worden ingediend. (Art. 20, § 5, Dienst- inobservatiestelling weigert een geneeskundig onderzoek te ondergaan, dient de
plichtwet.)
herkeuringsraad, die oordeelt dat hij ge6 februari 1984
688 acht wordt van zijn aanvraag om vrijstelling op lichamelijke grond a£ te zien,
de geschiktheid van de dienstplichtige
niet meer te onderzoeken. (Art. 49
4. - Uitstel of vrijlating op morele Dienstplichtwet.)
grand - Kostwinner - Inkomen van
338
21 november 1983
het gezinslid- Maximumbedrag- Verhoging voor personen ten laste.
HOOFDSTUK III
Ook wanneer, bij het onderzoek van
een aanvraag om uitstel of vrijlating als
MILI:riERECHTSCOLLEGES
kostwinner, het inkomen van het gezins- Afdeling 1. Samenstelling en belid van het lopende jaar in aanmerking
voegdheid - Rechtspleging.
wordt genomen, mag, om te bepalen of
7. - Herkeuringsraad - Inobservahet wettelijk maximurnbedrag dat dit inkomen niet mag overschrijden, dient te tiestelling bevolen na verschijning van
worden verhoogd voor personen ten las- de dienstplichtige - Beslissing na bete, geen rekening worden gehouden met sluiten van de geneesheer-deskundige wijzigingen in de belastingwetgeving of Nieuwe verschijning nodeloos - Oproein de gezinstoestand die zich hebben ping van de dienstplichtige niet vereist.
De herkeuringsraad die, na verschijvoorgedaan na de termijn die voor het
indienen van de aanvraag is bepaald. ning van de dienstplichtige, diens inob(Art. 10, § 1, 1", en 20, § 5, Dienstplicht- servatiestelling heeft bevolen, kan over
de besluiten van de geneesheer-deskunwet.)
dige uitspraak doen zonder de dienst13 februari 1984
712 phchtige te Iaten oproepen, indien hij
een nie11we verschijning nodeloos acht.
(Art. 45, § 3, Dienstplichtwet.)
6 februari 1984
686
5. - Uitstel en vrijlating van dienst op
morele grand - Kostwinner van het ge8. - Herkeuringsraad - Geneesheer,
zin - Wettelijke voorwaa.rden die moe- hoofd van de gezondheidsdienst van het
ten vervuld zijn v66r het vez"Strijken van recruterings- en selectiecentrum die de
de termijn waarin de aanvraag om uit-' inobservatiestelling van de dienstplichtistel of vrijlating moet worden ingediend. ge in een hospitaal heeft bevolen en de
Het verlenen van uitstel of vrijlating · betrokkene naar de herkeuringsraad
van dienst, onder meer als kostwinner · heeft verwezen - Nieuwe inobservatievan zijn vader en moeder of van andere stelling in dezelfde im·ichting door de
bij artikel 10, § 1, 1", van de gecoordi- herkeuringsraad bevolen.
neerde dienstplichtwetten bedoelde perArt. -45, § 5, Dienstplichtwet, dat besonen, is, onder het voorbehoud van het. paalt dat, zo een dienstplichtige die vroebij art. 11, § 1, van dezelfde wetten be- I ger na inobservatiestelling werd afgepaalde geval, afhankelijk gesteld van de keurd, deze onderzoeksmaatregel opvoorwaarde dat de dienstplichtige de bij 1 nieuw moet ondergaan, de keuring door
dit art. 10, § 1, 1", bepaalde voorwaarden een andere geneesheer moet geschieden,
reeds vervulde v66r het verstrijken van is niet van toepassing op de dienstplichd~ termijn waarin de aanvraag om uit- tige die in observatie is gesteld door het
stel of vrijlating van dienst moet worden hoofd van de gezondheidsdienst van het
ingediend.
recruterings- en selectiecentrum, op
5 maart 1984
840 diens besluiten naar de herkeuringsraad
1

-65is verwezen, en door deze raad opnieuw
in observatie wordt gesteld.
6 februari 1984
686
9. - Militierechtscolleges - Wijziging
door de dienstplichtige van bet voorwerp
of de oorzaak van zijn aanvraag - Kan
in elke stand van de zaak worden gedaan, maar enkel voor de militierechtscolleges.
De -dienstplichtige kan in elke stand
van de zaak het voorwerp of de oorzaak
van zijn aanvraag wijzigen of een reden
door een andere vervangen, maar aileen
voor de militierechtscolleges. (Art. 20,
§ 4, Dienstplichtwet.)
20 februari 1984
772
10. - Militierechtscolleges - Herkeuringsraad
Samenstelling van het
rechtscollege - Begrip.
Nietig is de beslissing van de herkeuringsraad waarin de samenstelling van
die raad, op de dag waarop eisers geschiktheid is onderzocht, wordt aangegeven met de vermelding dat deze raad anders was samengesteld bij de uitspraak,
zonder die nieuwe samenstelling te verduidelijken en zonder te vermelden of de
!eden die uitspraak hebben gedaan over
de aanvraag om vrijlating of voorlopige
afkeuring, de zaak volledig hebben onderzocht. (Art. 38, § 1, Dienstplichtwet.)
4 juni 1984
1305

De vaststelling in de beslissing van de
Hoge Militieraad dat de dienstplichtige
behoorlijk is ontboden om zijn verweermiddelen te doen gelden, is een authentieke vaststelling die aileen door een betichting van valsheid kan worden aangevochten.
12 september 1983
29
13. - Herkeuringsraad
Beslissing
op grand van de keuring ten huize van
de dienstplichtige - Betoog van de
dienstplichtige dat hij niet is gekeurd Geen betichting van valsheid - Begrip.
Niet ontvankelijk is het middel maarin
wordt aangevoerd dat, in strijd met de
vermeldingen van de beslissing van de
herkeuringsraad, de dienstplichtige niet
ten huize is gekeurd, wanneer de dienstplichtige de vaststelling van die beslissing niet van valsheid heeft beticht.
20 februari 1984
772

HOOFDSTUK IV
DIENSTWEIGERING OP GROND VAN GEWETENSBEZWAAR

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

Vorm van de beslissin-

DOUANE EN ACCIJNZEN
1. - Processen-verbaal van de beambten bij het bestuur - Wettelijke bewijswaarde.

Militierechtscolleges - Herkeuringsraad
Verschijning van een
dienstplichtige voor de herkeuringsraad
na de door die raad bevolen inobservatiestelling - Geen conclusie tot betwisting van het deskundigenrapport - Regelmatig met redenen omklede beslissing - Begrip.
Wanneer een dienstplichtige wiens
inobservatiestelling door de herkeuringsraad is bevolen voor die raad verschijnt
na de neerlegging van de deskundigenrapporten en de dienstplichtige die rapporten niet bij conclusie heeft betwist, is
de beslissing van de herkeuringsraad
waarbij de aanvraag om vrijstelling
wordt afgewezen op grond dat de aangevoerde aandoening geen vrijstelling kan
wettigen, regelmatig met redenen omkleed. (Art. 48 Dienstplichtwet.)
3
5 september 1983
12. - Hoge Militieraad - Oproeping
van de dienstplichtige - Vaststelling.

Inzake douane en accijnzen heeft het
door de bevoegde beambten regelmatig
opgemaakte proces-verbaal wettelijke be.wijswaarde totdat de valsheid ervan is
bewezen. (Art. 272 algemene wet inzake
douane en accijnzen.)
7 september 1983
11
2. Voorlopige hechtenis
Wet
Voorlopige Hechtenis - Niet toepasseJijk inzake douane en accijnzen.
De Wet Voorlopige Hechtenis is niet
toepasselijk op de bestraffing van het bedrag inzake douane en accijnzen.
(Art. 22 Wet Voorlopige Hechtenis;
,art. 128 Alcoholwet; art. 248 Douane en
Accijnzenwet.)
6 maart 1984
854
3. - Voorlopige hechten.is - Dagvaarding van de verdachte voor de correctionele rechtbank binnen veertien dagen na
de aanhouding - Handhaving van de
voorlopige hechtenis - Tweede dagvaarding - Gevolg.

Afdeling 2. gen.
11. -

-66Wanneer inzake douane en accijnzen
de verdachte onder bevel tot aanhouding
staat en het bestuur van douane en accijnzen hem binnen veertien dagen na
de aanhouding voor de correctionele
rechtbank heeft gedagvaard, wordt de
voorlopige hechtenis gehandhaafd; een
tweede dagvaarding, die na die termijn
wordt betekend en die de eerste dagvaarding vervangt, brengt geen nietigheid mede van de eerste en maakt geen
einde aan de voorlopige hechtenis.
(Art. 248 Douane en Accijnzenwet.)
6 maart 1984
854
4. - Vervangende gevangenisstraf Geldboete wegens een wanbedrijf inzake
douane en accijnzen - Maximum drie
maanden.
De gevangenisstraf ter vervanging van
een geldboete wegens een wanbedrijf inzake douane en accijnzen mag drie
maanden niet te hoven gaan. (Artt. 40 en
100 Sw.; art. 249, § 2, Douane en Accijnzenwet.)
860
7 maart 1984
5. - Verbeurdverklaring - Geen vaststelling van de wettelijke vereisten Niet naar recht verantwoorde beslissing.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de strafrechter die inzake
douane en accijnzen verbeurdverklaring
uitspreekt zonder vast te stellen dat aan
de wettelijke vereis~en is voldaan. (Art.
221 e.v. Douane en Accijnzenwet.)
7 maart 1984
860
6. - Algemene wet inzake douane en
accijnzen - Art. 257, § 1 en § 3 - Nietaanzuivering of wederoverlegging van
doorvoerdocumenten - StrafbaarheidToepasselijke strafbepalingen.
Niet wettelijk verantwoord is het arrest dat, na te hebben vastgesteld dat de
douanedocumenten niet overeenkomstig
het voorschrift van artikel 257, § 1, van
de algemene wet inzake douane en accijnzen werden aangezuiverd of wederovergelegd, beslist dat de beklaagden titularissen dezer documenten - zich
niet aan overtreding van evenvermelde
bepaling schuldig hebben gemaakt, en
die beslissing laat steunen op de enkele
vaststelling dat derden aan de goederen,
vermeld in de douanedocumenten, een
andere bestemming hebben gegeven dan
daarin uitdrukkelijk is vermeld en dat
het bewijs niet is geleverd dat de beklaagden aan dat misdrijf hebben deelgenomen. (Algemene wet inzake douane
en accijnzen, art. 217, § 3.)
15 mei 1984
1193

DRONKENSCHAP
Begrip.
De vaststelling van de dronkenschap
houdt de vaststelling in dat hij die in die
toestand verkeerde, niet beschikte over
de bestendige controle van zijn daden.
21 februari 1984
778

DRUKPERS (POLITIE OVER DE)
1. - Recht tot antwoord - Wet van 23
juni 1961 - Audiovisuele media - Uitzending, uitgave of programma v~n .f!eriodieke aard - Persoon of fe1te1Ijke
vereniging bij name genoemd of i!f1pliciet aangewezen - Aanvraag tot wtzending of opneming van een antwoord
Aanvraag tot antwoord - Begrip.
Geen aanvraag van antwoord, in de
zin van art. 8 wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord is de
vordering waarbij de persoon of de feitelijke vereniging die bij na~e is genoemd
of ·impliciet is aangewezen m een audwvisuele uitzending, uitgave of program~.
rna van periodieke aard, na de uitzending of de opneming van een antwoord
te hebben gevorderd, een weigering te
hebben gekregen en zich tot de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
te hebben gewend overeenkomstig
art. 12 van die wet, onder de voorwaarden van art. 807 Ger.W., de uitbreiding of
de wijziging van de bij rechter aangebrachte vordering vraagt.
13 oktober 1983
165
2. - Recht tot antwoord - Wet van
23 juni 1961 - Audiovisuele media Uitzending, uitgave of programma van
periodieke aard - Persoon of feitf!lijkf!
vereniging bij name genoemd of lmpliciet aangewezen - Aanvraag tot uitzending of opneming van een antwoord Weigering van de aanvraag - Dagvaarding voor de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg - Nieuwe vordering
- Uitbreiding of wijziging van de bij de
rechter aangebrachte vordering - Vordering in overeenstemming met artikel 807 Ger. W: - Ontvankelijkheid.
Geen enkele bepaling van de wet van
23 juni 1961 betreffende het recht tot
antwoord, gewijzigd bij de wet van
4 maart 1977, sluit op het gebied van de
audiovisuele middelen de toepassing uit
van art. 807 Ger.W. volgens hetwelk, onder de erin vermelde voorwaarden, de
bij de rechter aangebrachte vordering
uitgebreid of gewijzigd, en bijgevolg be-

-67perkt, mag worden; wanneer derhalve
een persoon of een feitelijke vereniging
die in een audiovisuele uitzending, uitgave of programma van periodieke aard bij
name is genoemd of impliciet is aangewezen, zich, overeenkomstig artikel 12
van die wet, tot de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg heeft gewend tegen de weigering van de uitzending of van de opneming van een
antwoord die zij had gevorderd, geeft het
aangesproken rechtscollege, dat vaststelt
dat die persoon of feitelijke vereniging
zich subsidiafr bij conclusie bereid heeft
verklaard de tekst van haar oorspronkelijk antwoord in te korten, een wettige
verantwoording voor haar beslissing dat
die subsidiaire vordering, die in overeenstemming is met art. 807 Ger.W., ontvankelijk is.
13 oktober 1983
165
3. - Recht tot antwoord - Wet van

Art. 1385bis Ger.W. luidens hetwelk de
recbter op vordering van een der partijen de wederpartij kan veroordelen tot
betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor bet geval dat aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan, kan
worden toegepast door bet strafgerecht
dat uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvordering, om de vergoeding van
de scbade ten gevolge van een strafrechtelijk misdrijf te waarborgen. (Impliciet.)
(Artt. 3 en 4 wet 17 april 1878.)
493
4 januari 1984
2. - Radioverbindingen - Stations
voor lokale klankradio-omroep - Uitzending van handelsreclame - StrafrechteJijk misdrijf - Schade ten gevolge van
dat misdnjf - Vergoeding - Verbod
verdere reclame-uitzendingen - Dwangsom - Onwettige beslissing.

Aangezien het verbod om nog enige reclameboodschap uit te zenden geen ver23 juni 1961 - Audiovisuele media goeding is van de schade ten gevolge de
Uitzending, uitgave of programma van overtreding van art. 16 van het K.B. van
periodieke aard - Persoon of feitelijke 20 aug. 1981 houdende reglementering
vereniging bij name genoemd of impli- voor het aanleggen en doen werken van
ciet aangewezen - Aanvraag tot uitzen- de stations voor lokale klankradio-omding of opneming van een antwoord roep, luidens betwelk de uitzendingen
Weigering van de aanvraag - Dagvaar- van een station voor lokale klankradioding voor de voorzitter van de rechtbank omroep niet het kenmerk van handelsrevan eerste aanleg - Bevoegdheden van clame mogen vertonen, doch een maatregel bedoeld om de herhaling van dergede voorzitter - Begrip.
De voorzitter van de rechtbank van lijke uitzendingen van handelsreclame in
eerste aanleg, bij wie beroep is ingesteld de toekomst te verhinderen, is de aan
tegen de weigering tot uitzending of op- dat verbod verbonden dwangsom onwetneming van een antwoord die is gevor- tig. (Artt. 3 en 4 wet 17 april 1878; art.
derd door een persoon of feitelijke ver- 1385bis Ger.W.)
eniging die bij name is genoemd of
4 januari 1984
493
impliciet is aangewezen in een audiovisuele uitzending, uitgave of programma
van periodieke aard, moet zich er niet
toe beperken na te gaan of die weigering
wettig of onwettig is; wanneer namelijk
de genoemde of aangewezen persoon of
feitelijke vereniging zich subsidiair beE
reid heeft verklaard de tekst van haar
oorspronkelijk antwoord in te korten, is
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bevoegd om te oordelen of de
aldus gewijzigde vordering dient te wo.r,:den ingewilligd. (Artt. 7, 8 en 12 wet ECHTSCHEIDING,
SCHEIDING
23 juni 1961, gew. bij wet 4 maart 1977 .)
VAN TAFEL EN BED
13 oktober 1983
165
HOOFDSTUK I. - Gronden
HOOFDSTUK II. -

DWANGSOM

HOOFDSTUK III.

1. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsperson en
vordering - Gerechtelijk Wetboek, art.
1385bis - Toepassing van die wetsbepa- HOOFDSTUK IV.
goederen
Jing - Wettelijke toepassing.

Rechtspleging
Gevolgen t.a. v. de
Gevolgen t.a. v. de
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HOOFDSTUK I
GRONDEN

De beschikking van de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg die in
kort geding uitspraak doet over de voorlopige maatregelen inzake echtscheiding, overeenkomstig art. 1280 Ger.W.,
hoewel zij slechts verbindend is voor de
tijd dat de partijen in termen van echtscheiding zijn, vormt een uitvoerbare titel die vatbaar kan zijn voor gedwongen
tenuitvoerlegging, zelfs na de echtscheidingsprocedure.
4 november 1983
263
5. - Echtscheiding - Wederzijdse vorderingen tot echtscheiding - Voorlopige
maatregelen - Gerechtelijk Wetboek,
art. 1280 - Begrip.
Ingeval
wederzijdse
echtscheiding
wordt gevorderd, ongeacht of die vorderingen worden samengevoegd, maken de
voorlopige maatregelen die door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg zijn bevolen overeenkomstig art. 1280
Ger.W., geen accessorium uit van een bepaalde vordering met uitsluiting van de
andere.
4 november 1983
263

1. - Echtscheiding wegens feitelijke
scheiding sedert meer dan tien jaar Burgerlijk Wetboek, art. 232, eerste lid
- Feitelijke scheiding - Begrip.
De feitelijke scheiding, in de zin van
art. 232, eerste lid, B.W., dat aan ieder
van de echtgenoten de mogelijkheid
geeft om echtscheiding te vorderen onder de voorwaarden van die wetsbepaling, is geen toevallige of door d~ ?mstandigheden
gedwongen
sche1dmg,
maar een door de echtgenoten of door
een van hen bewust gewilde scheiding.
17 november 1983
317
2. - Overspel - Feiten met een beledigend karakter voor de echtgenoot Begrip.
Art. 229 B.W. wordt door de rechter geschonden wanneer hij' een bewijsaanbod
van de verweerder in een echtscheidingsproces verwerpt, op grond dat enkel de
verstandhouding of de inschikkelijkheid
van de echtgenoot die beweert beledigd
te zijn, aan het overspel van de andere
- Getuigenis van de bloedverwanechtgenoot zijn beledigend karakter kun- ten6. in
lijn van de echtgenen ontnemen, en hij daarbij geen reke- noten -nederdalende
Verbod - Grondslag.
ning houdt met alle omstandigheden eiHet verbod om bloedverwanten in negen aan de zaak.
derdalende lijn te horen in een geding
8 maart 1984
872 tot echtscheiding of scheiding van tafel
en bed is hierop gegrond dat het niet
past dat die bloedverwanten zouden geHOOFDSTUK II
dwongen worden stelling te nemen in
RECHTSPLEGING
conflicten tussen hun ouders. (Art. 931,
tweede lid, Ger.W.)
3. - Niet-betekening, binnen de ter27 april 1984
1128
mijn van twee maanden, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, van het
7. - Getuigenis van de bloedverwanbeschikkende gedeelte van de beslissing ten in nederdalende Iijn van de echtgewaarbij de echtscheiding wordt toege-: noten - Verbod geldt niet voor de verstaan - Verh'es van het voordeel van ge-, klaringen van de bloedverwanten in
noemde beslissing, behoudens over-' nederdalende lijn over feiten waarvan zij
macht.
persoonlijk het slachtoffer zouden zijn
Een nieuwe termijn om het beschik- geweest.
kende gedeelte van een echtscheidings- \
Het verbod van art. 931, tweede lid,
vonnis over te· schrijven, kan niet wor- : Ger.W., volgens hetwelk bloedverwanten
den verleend aan de echtgenoot die zich in nederdalende lijn van de echtgenoten
niet bevindt in een geval van overmacht niet mogen worden gehoord in een gedie het hem onmogelijk maakt om de ding tot echtscheiding of scheiding van
door art. 1275, eerste lid, Ger.W. voorge- tafel en bed, geldt niet voor de verklarinschreven formaliteiten binnen de wette- gen van die bloedverwanten in nederdalijke termijn te vervullen.
I lende lijn over feiten waarvan zij per20 oktober 1983
196 soonlijk het slachtoffer zouden zijn geweest.
4. - Echtscheiding
Beschikking in
27 april 1984
1128
kart geding houdende voorlopige maatre8. - Echtscheiding - Wederzijdse vorgelen - Gerechtelijk Wetboek, art. 1280
- Titel ook na de echtscheidingsproce- deringen tot echtscheiding - Beslissing
dure nog uitvoerbaar.
· op een der vorderingen, overgeschreven

-69in de registers van de burgerlijke stand
- Een der vorderingen aanhangig gebleven na averschrijving van de echtscheiding - Vordering in de zin van B. W:,
boek I, titel VI, en Ger. W:, vierde dee],
boek IV, hoofdstuk XL
Wanneer voor de rechter twee wederzijdse vorderingen tot echtscheiding aanhangig zijn gemaakt en het beschikkende gedeelte van de op een dier vorderingen gewezen eindbeslissing, waarbij de
echtscheiding wordt toegestaan, overgeschreven is in de registers van de burgerlijke stand, terwijl de andere verdering nog steeds hangende is, blijft
laatstgenoemde vordering een vordering
tot echtscheiding in de zin van B.W.,
boek I, titel VI, en Ger.W., vierde deel,
boek IV, hoofdstuk XI.
1244
25 mei 1984
9.- Echtscheiding- Wederzijdse varderingen tot echtscheiding - Beslissing
op een der varderingen, overgeschreven
in de registers van de burgerlijke stand
- Een der vorderingen aanhangig gebleven na averschrijving van de echtscheiding - Vardering betreffende het anderhoud van de gemeenschappelijke kinderen - Aard van die eis.
Wanneer voor de rechter twee wederzijdse vorderingen tot echtscheiding aanhangig zijn gemaakt en het beschikkende gedeelte van de op een dier vorderingen gewezen eindbeslissing, waarbij de
echtscheiding wordt toegestaan, overgeschreven is in de registers van de burgerlijke stand terwijl de andere verdering nog steeds hangende is, is de
vordering van een van de partijen tot
vaststelling van de verplichtingen van de
andere partij betreffende bet onderhoud
van de gemeenschappelijke kinderen
noodzakelijk een voorlopige vordering
die samengaat met de vordering tot echtscheiding.
25 mei 1984
1244
10. - Echtscheiding
Wederzijdse
vorderingen tot echtscheiding - Beslissing op een der vorderingen, overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand - Een der vorderingen
aanhangig gebleven na overschrijving
van de echtscheiding
Voorlopige
maatregelen betreffende de gemeenschappelijke kinderen - Bevoegdheden.
W anneer een vordering tot echtscheiding aanhangig is gebleven na de ontbinding van het huwelijk ten gevolge van
een eindbeslissing op een van de wederzijdse vorderingen tot echtscheiding, is
de voorzitter van de rechtbank van eer-

ste aanleg alleen bevoegd om uitspraak
te doen over de voorlopige maatregelen
die eventueel nodig zijn wegens de vordering tot echtscheiding die blijft bestaan, met name de maatregelen betreffende de persoon, de goederen en het
onderhoud van de gemeenschappelijke
kinderen, alsmede de wijziging van de
bijdrage van de partijen in het onder·houd van die kinderen.
25 mei 1984
1244

HOOFDSTUK III
GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN

11. - Uitkering na echtscheiding bepaald bij art. 301 B. W: ten gunste van de
echtgenoat die de echtscheiding heeft
verkregen - Aard van die uitkering.
De uitkering na echtscheiding, bedoeld
in art. 301 B.W., zowel v66r als na de
vervanging van dat artikel door de wet
van 9 juli 1975, strekt niet enkel tot levensonderhoud van de echtgenoot die de
echtscheiding heeft verkregen maar ook
tot vergoeding.
24 februari 1984
801
12. - B. W:, art. 232, eerste lid - Echtscheiding ap grand van feitelijke scheiding van meer dan vijf jaar - B. W:,
art. 306 - Echtgenaot die ap die grand
de echtscheiding verkrijgt, wardt, vaor
_de taepassing van art. 301 B. W., geacht
de echtgenoot te zijn tegen wie de echtscheiding is uitgespraken - Gevalg wat
befzeft de uitkering na echtscheiding
aan de andere echtgenoot.
De uitkering na echtscheiding, die met
toepassing van de artt. 301, 306 en
307 bis B.W. kan worden toegekend aan
.de echtgenoot die verweerder was in het
geding tot echtscheiding op grond van
feitelijke scheiding van meer dan vijf
jaar, strekt niet enkel tot levensonderhoud maar ook tot vergoeding.
24 februari 1984
801

HOOFDSTUK IV
GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN

1

ERFDIENSTBAARHEID

,

1. - Niet vaartdurende erfdienstbaarheid - Conventianele erfdienstbaarheid
van overgang - Bevrijdende verjaring
- Bewijslast.
Luidens de artt. 706 en 707 B.W. gaan
de erfdienstbaarheden teniet door het
niet uitoefenen daarvan ge:durende der-

-70tig jaren, die, wanneer het niet voortdurende erfdienstbaarheden betreft, beginnen te lopen vanaf de dag dat men heeft
opgehouden daarvan gebruik te maken;
wanneer de bevrijdende verjaring wordt
opgeworpen, moet hij, die, om de uitoefening van een conventionele erfdienstbaarheid van overgang te vorderen, zich
beroept op een titel die ouder is dan dertig jaren, het bewijs leveren dat de erfdienstbaarheid sedert minder dan dertig
jaren werd uitgeoefend en dat aldus de
verjaring werd gestuit en het verval door
onbruik werd vermeden.
18 november 1983
325
2. - Bij de wet gevestigde erfdienstbaarheid van uitweg - Uitweg noodzakelijk voor het normale gebruik van een
erf - Begrip.
Art. 682, § 1, B.W. wordt door de rechter niet geschondE;)n wanneer hij aan de
eigenaar van een erf verbreding van een
uitweg over de naburige erven weigert,
op grond dat er geen berijdbare weg
waarvan de oppervlakte groter zou zijn
dan die van het heersend erf nodig is
voor het normale gebruik van goedkope,
kleine huisjes zonder garage.
1 maart 1984
827
3. - Erfdienstbaarheid door :SO mensen
toedoen gevestigd - Erfdienstbaarheid
van overgang - Verzwaring - Begrip.
Art. 702 B.W. wordt door de rechter
geschonden wanneer hij toestaat dat een
erfdienstbaarheid van overgang op een
ruimere wijze wordt uitgeoefend dan tussen partijen was bedongen en hij daardoor de toestand verzwaart van het erf
dat de erfdienstbaarheid is verschuldigd.
1045
6 april 1984

ERFENISSEN
1. - Vervolging tegen een erfgenaam 1
- Verstrijken van de termijnen voor het
opmaken van de boedelbeschrijving en
van beraad - Geen aanvraag van een
nieuwe termijn - Gevolg.
I
De erfgenaam die, na het verstrijken
van de termijnen voor het opmaken van
de boedelbeschrijving en van beraad,
zijn keuzerecht niet heeft uitgeoefend,
kan, indien tegen hem een vervolging
wordt ingesteld, een nieuwe termijn aanvragen; als hij die termijn niet aangevraagd of verkregen heeft, wordt hij als
een zuivere erfgenaam beschouwd.
(Artt. 795, 798 en 800 B.W.) (Impliciet.)
31 januari 1984
662

2. - Kleine nalatenschappen - Landbouwbedrijf - Overneming - Voorwaarden.
Voor de toepassing van art. 4 van de
wet van 16 mei 1900 op de erfregeling
van de kleine nalatenschappen, v66r de
wijziging van die wet door art. 34 van de
wet van 14 mei 1981, is vereist dat de
goederen die de landbouwexploitatie uitmaken, met inbegrip van de hoevewoning, volledig behoren tot de huwelijksgemeenschap of de nalatenschap van de
erflater en dat zij, bij het overlijden van
deze laatste, van alle erfgenamen in onverdeeldheid toebehoren; de rechter die·
vaststelt dat tot de onverdeeldheid geen
hoevewoning meer behoort, beslist derhalve wettig dat de voormelde wet van
16 mei 1900 geen toepassing kan vinden.
10 februari 1984
711
3. - Kleine nalatenschappen - Overnemingsrecht - Eis tot veiling van de
tot een nalatenschap behorende onroerende goederen - Vraag van de verweerder tot overneming verworpen en
veiling bevolen - Kadastraal inkomen
van de gezamenlijke onroerende goederen niet grater dan 8.000 frank - Beslissing in laatste aanleg wat het verzoek
tot overneming betreft.
Wanneer, ingevolge een eis tot veiling
van de tot een nalatenschap behorende
onroerende goederen, de verweerder de
overneming heeft gevraagd krachtens de
wet van 16 mei 1900, is de beslissing
waarbij de rechter het verzoek tot overneming verwerpt en de veiling beveelt,
in laatste aanleg gewezen wat het verzoek tot overneming betreft, wanneer
het kadastraal inkomen van de gezamenlijke onroerende goederen op de dag van
de overneming niet groter is dan 8.000
frank. (Art. 10 wet 16 mei 1900.)
2 maart 1984
832

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
HOOFDSTUK I. len

Prejudiciele geschil-

HOOFDSTUK II. -

Verdragsbepalingen

HOOFDSTUK I
PREJUDICIELE GESCHILLEN

1.- E.E.G.-Verdrag- Prejudicieel geschil - Vraag over de uitlegging van de
E.E.G.-verordening nr. 1408/71 van de

-71Raad betreffende de toepassing van de
HOOFDSTUK II
sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en niet-Joontrekkenden alsmede
VERDRAGSBEPALINGEN
op hun gezinnen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen - Vraag opgeworpen in een bij het Hoi van Cassatie
4. - Verdrag van Brussel van 27 sepaanhangige zaak - Hoi van Cassatie in
de regel ertoe gehouden de vraag aan tember 1968, betreffende de rechterlijke
het Hoi van Justitie van de Europese Ge- bevoegdheid, art. 5, 1" - Geschil over de
gevolgen van de niet-nakoming door de
meenschappen voor te Jeggen.
Wanneer een vraag over de uitlegging concessiegever van een concessie van alvan het E.E.G.-Verdrag of van een han- Jeenverkoop voor onbepaalde tijd - Verdeling van de E.E.G.-instellingen, met bintenis waarnaar moet worden verwename van de E.E.G.-verordening nr. zen voor de toepassing van genoemd
1408/71 van de Raad betreffende de toe-· artikel 5, 1".
passing van de sociale zekerheidsregelinIn een geschil over de gevolgen van de
gen op loontrekkenden en niet-loontrek- niet-nakoming door de concessiegever
kenden alsmede op hun gezinnen die van een concessie van alleenverkoop
zich binnen de Gemeenschap verplaat- voor onbepaalde tijd moet, voor de toesen, voor het Hof van Cassatie wordt op- passing van art. 5, 1", Verdrag van Brusgeworpen, moet dit Hof in de regel die sel van 27 sept. 1968 betreffende de rechvraag voorleggen aan het Hof van Justi- terlijke bevoegdheid, worden verwezen
tie van de Europese Gemeenschap. (Art. naar de verbintenis die uit de overeen177 E.E.G.-Verdrag.)
komst ten laste van de concessiegever
3 oktober 1983
98 voortvloeit en waarvan diens niet-nakoming door de concessiehouder wordt
2. - Vrijheid van vestiging - Uitoefe- aangevoerd tot staving van zijn vordening van een zelfstandige activiteit in ring tot schadevergoeding of tot beeinditwee Lid-Staten - Verplichting tot beta- ging van de overeenkomst.
len van sociale zekerheidsbijdragen in
19 januari 1984
577
beide landen - Gelijke behandeling van
de onderdanen van beide Janden.
De verplichting van een onderdaan
5. - Verdrag v.'ln Brussel van 27 sepvan een E.E.G.-Lid-Staat die een zelf- tember 1968, betreffende de rechterlijke
standige activiteit in Belgie en in zijn bevoegdheid, art. 5, 1" - Concessie van
land uitoefent, om in Belgie sociale-zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen te alleenverkoop voor onbepaalde tijd betalen, hoewel hij reeds in zijn eigen Eenzijdige beeindiging door de concesland bijdragen betaalt, kan de vrijheid siegever - Vordering van de concessievan vestiging aileen beperken wanneer houder tot betaling van de compensaeen Belgisch onderdaan die in dezelfde toire of bijkomende vergoedingen landen een zelfstandige activiteit uitoe- Opdracht van de nationale rechter.
In een geschil over de gevolgen van de
fent en in het andere land bijdragen betaalt, in Belgie niet bijdrageplichtig is. niet-nakoming door de concessiegever
van een concessie van alleenverkoop
(Art. 52 E.E.G.-Verdrag.)
18 juni 1984
1364 voor onbepaalde tijd, wanneer de vordering strekt tot betaling van de compensa3.- E.E.G.-Verdrag, artike1177- Uit- toire of bijkomende vergoedingen, waarlegging van het Verdrag - Aan het Hoi van sprake is in de artt. 2 en 3 wet van
van Cassatie voorgedragen middel ten 27 juli 1961, staat het aan de nationale
betoge dat een bepaling van het Verdrag rechter, met het oog op de vaststelling
geschonden is - Geen uitlegging nodig van de verbintenis waarnaar moet wor- Geen verwijzing naar het Hoi van den verwezen voor de toepassing van
·art. 5, 1", Verdrag van Brussel van
Justitie van de Gemeenschap.
Wanneer het Hof van Cassatie vast- 27 sept. 1968 betreffende de rechterlijke
stelt dat de bepalingen van het E.E.G.- bevoegdheid, na te gaan of die betaling
Verdrag waarvan de schending wordt volgens het op de overeenkomst toepasaangevoerd, geen vraag om uitlegging selijke recht een autonome contractuele
doet rijzen, behoeft het Hof zich niet tot verbintenis is dan wel een verbintenis
het Hof van Justitie te wenden overeen- ter vervanging van de niet nagekomen
komstig artikel 117 E.E.G.-Verdrag.
contractuele verbintenis.
18 juni 1984
1364
19 januari 1984
577

-72EXPLOOT VAN GERECHTSDEUR- FAILLISSEMENT,
FAILLISSEWAARDER
MENTSAKKOORD
EN
GERECHTELIJK AKKOORD
Exploot van betekening - Dag van de
betekening - Op straffe van nietigheid
HOOFDSTUK I. - Begrip - Vereisten
vereiste vermelding.
Het exploot van betekening moet, op HOOFDSTUK
II.
Bevoegdheid
straffe van nietigheid, de dag van de be(rechtspleging tot benoeming curator)
tekening vermelden. (Art. 43, 1°, Ger.W.)
15 juni 1984
1361 HOOFDSTUK III. - Rechtspleging
Gevolgen voor personen en verbintenissen

HOOFDSTUK IV. -

HOOFDSTUK V. - Bevoorrechte en hy-

pothecaire schuldeisers

F

HOOFDSTUK VI.

koord
HOOFDSTUK IX. -

FABRIEKSKEN

EN

-

Gerechtelijk akAllerlei

HANDELSMER-

1. - Benelux-Merkenwet - Overeenstemming - Begrip.
Bij het onderzoek naar de overeenstemming, in de zin van de artt. 3, 13, A,
en 14, B, van de Benelux-Merkenwet,
moet de rechter de regel in acht nemen
dat van overeenstemming tussen een
merk en een teken sprake is wanneer mede gezien de bijzonderheden van het
gegeven geval en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk
en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel
of begripsmatig zodanig gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid
bestaat dat bij iemand die met het teken
wordt geconfronteerd, associaties t~ssen
het teken en het merk worden gewekt;
het volstaat niet dat een woordmerk, dat
naar het oordeel van de rechter onderscheidend is, gecombineerd wordt met
een woord, een afbeelding of een grafiek,
opdat er geen overeenstemming tussen
beide merken meer zou bestaan.
30 september 1983
92
2. - Benelux-Merkenwet - Toevoeging aan een woordmerk van een ander
teken - Gelijkenis - Beoordelingscriteria.
In geval van toevoeging aan een ·
woordmerk van een ander teken moet de
rechter de overeenstemming uitsluiten
indien hij oordeelt dat de combinatie
niet een zodanige gelijkenis met het eerste merk oplevert dat daardoor associaties met dat merk kunnen worden gewekt.
30 september 1983
92

HOOFDSTUK I
BEGRIP- VEREISTEN

1. - Ophouden van betalen en geschokt zijn van het krediet - Begrip.
Het geschokt zijn van het krediet als
bedoeld in art. 437 van de Faillissementswet is nauw verbonden met het ophouden te betalen waarvan ook sprake in
deze bepaling.
26 september 1983
73

HOOFDSTUK II
BEVOEGDHEID (RECHTSPLEGING TOT BENOEMING CURATOR)

HOOFDSTUK III
RECHTSPLEGING

2. - Vennootschap onder firma failliet
verklaard - Draagwijdte.
Faillietverklaring van een vennootschap onder firma houdt vaststelling in
dat alle vennoten opgehouden hebben te
betalen en dat het krediet van alle vennoten aan het wankelen is gebracht.
(Artt. 437, 442 en 444 Faillissementswet;
art. 17 Vennootschappenwet.)
400
2 december 1983
3. - Vennootschap onder firma failliet
verklaard - Vennoot later zelf failliet
verklaard - Vereisten.
Na faillietverklaring van een vennootschap onder firma kan een vennoot
daarvan failliet worden verklaard zonder
dat behoeft te worden nagegaan of hij
koopman was op de dag van zijn faillietverklaring en of hij daden van koophan-

-73del heeft verricht in de periode van zes
maanden v66r die dag.
2 december 1983
400
4. - Faillissement - Faillissementswet, artt. 465, 2', 481, tweede lid - Aanvraag tot invrijheidstelling door de in bewaring genomen gefailleerde - Vonnis
vatbaar voor hager beroep.
Het vonnis waarbij uitspraak wordt
gedaan op een aanvraag tot invrijheidstelling die de in bewaring genomen gefailleerde, overeenkomstig art. 481, tweede lid, Faillissementswet, bij de rechtbank van koophandel heeft ingediend, is
vatbaar voor hoger beroep; ten aanzien
van zulk een vonnis zijn, krachtens
art. 2 Ger.W., de algemene regels van dat
Wetboek inzake vatbaarheid voor hoger
beroep van toepassing.
9 maart 1984
879
5. - Faillissement - Faillissement,
art. 481, tweede lid - Aanvraag tot invrijheidstelling door de in bewaring genomen gefailleerde - Rechtsingang Vorm.
De bepaling van art. 481, tweede lid,
Faillissementswet houdt niet in dat een
aanvraag tot invrijheidstelling door de
gefailleerde bij de rechtbank van koophandel slechts kan worden ingediend bij
wijze van eenzijdige vordering op verzoekschrift noch dat, wanneer de aanvraag bij dagvaarding der curatoren voor
de rechtbank wordt gebracht, bij die dagvaarding een verzoekschrift moet worden gevoegd.
9 maart 1984
879

de gezamenlijke schuldeisers; hieruit
volgt dat, wanneer de vereffenaar een
onroerend goed heeft verkocht waarop
de boedelafstand betrekking heeft, het
tot zijn opdracht behoort eventueel een
vordering tot vernietiging van de verkoop, op grand van art. 1674 B.W., in te
stellen, en dat noch de schuldenaar zelf
noch, met toepassing van art. 1166 B.W.,
zijn schuldeiser hiertoe hoedanigheid
heeft. (Artt. 30 en 32 van de bij Regentsbesluit van 25 sept. 1946 gecoordineerde
wetten op het gerechtelijk akkoord.)
6 januari 1984
507

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI
7. - Faillissement - Curator - Geschil waarbij de aansprakelijkheid van
de curator wegens beheersfouten in het
geding is - Rechtstreeks uit het faillissement ontstaan geschil voor de oplossing waarvan de gegevens zich bevinden
in het bijzonder recht dat het stelsel van
het faillissement, het akkoord en de opschorting van betaling beheerst
Ger. W., art. 574, 2' - Rechtbank van
koophandel bevoegd.
Een geschil dat rechtstreeks uit het
faillissement ontstaat en waarvoor
krachtens art. 574, 2', ger.W. de rechtbank van koophandel bevoegd is, is de
vordering waarbij de aansprakelijkheid
van de curator van een faillissement in
het geding is op grand van een beheersfout in de uitoefening van zijn opdracht.
24 februari 1984
799

HOOFDSTUKIV
GEVOLGEN VOOR PERSONEN EN VERBINTENISSEN

HOOFDSTUK V
BEVOORRECHTE
EN
SCHULDEISERS

HYPOTHECAIRE

G

HOOFDSTUK VI
GERECHTELIJK AKKOORD

6. - Gerechtelijk akkoord - Vereffenaar - Bevoegdheid - Gevolg.
In geval van gerechtelijk akkoord met
boedelafstand is de door het vonnis van
homologatie aangewezen vereffenaar belast met de verkoop van het roerend en
onroerend bezit waarop de boedelafstand
betrekking heeft en is hij bevoegd om te
handelen in de plaats van de schuldenaar en in naam en voor rekening van

GEMEENSCHAP, GEWEST
Vertegenwoordiging in rechte.
Luidens artikel 82 bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wordt de gemeenschap in rechte vertegenwoordigd en wordt in haar naam
cassatieberoep ingesteld door haar exe"
cutieve en niet door dezer voorzitter.
8 juni 1984
1327

-74GEMEENTE
Gemeente, agglomeratie, federatie Bevoegdheden van de gemeenten Bevoegdheden overgedragen aan de agglomeratie of federatie - Bouwverordening - Grenzen.
De bevoegdheden van de gemeenten
inzake bouwverordeningen, die bij art. 4,
§ 2, wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeratie en federaties
van gemeenten, aan de agglomeratie of
aan de federatie zijn overgedragen, zijn
de bevoegdheden bedoeld in de artt. 59
tot 62 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw. (Art. 1 wet 7 juli 1962 tot vaststelling van de grenzen van de belastingbevoegdheid van agglomeraties en federaties van gemeenten.)
16 maart 1984
926

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Rechtspleging
HOOFDSTUK III.
gen

Gemeentebelastin-

HOOFDSTUK IV. gen

Provinciebelastin-

HOOFDSTUK V. tingen

Agglomeratiebelas-

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

1. - Directe belastingen - Bestendige
deputatie van een provincieraad
Rechtsmacht.
J?e bestendige deputatie van een provincieraad, waarbij een bezwaar aanhangig is tegen directe gemeentebelastingen,
verricht een handeling van eigenlijke
rechtspraak.
8 september 1983
18
2. - Directe belastingen
Bezwaar
- Bestendige deputatie van een provincieraad - Uitoefening van een rechtsmacht - Verplichting het recht van verdediging te eerbiedigen.
De bestendige deputatie van een provincieraad, waarbij een bezwaar aanhangig is tegen directe gemeentebelastingen,
is in de uitoefening van haar rechts-

macht verplicht het recht van verdediging te eerbiedigen.
8 september 1983
18
3. - Directe belastingen
Bezwaar
- Bestendige deputatie van een provincieraad - Weigering inzage te verlenen
van de stukken waarop de beslissing is
gegrond - Miskenning van het recht
van verdediging.
De bestendige deputatie van een provincieraad die uitspraak doet over een
bezwaar tegen een directe gemeentebelasting miskent het recht van verdediging wanneer zij de belastingplichtige
niet in staat stelt kennis te nemen van
de stukken waarop zij haar beslissing
steunt.
8 september 1983
18
4. - Gemeente, agglomeratie, federatie - Belastingbevoegdheid - Bevoegdheden van de gemeente - Bevoegdheden overgedragen aan de agglomeratie
of federatie - Bouwverordening
Grenzen.
De bevoegdheden van de gemeenten
inzake bouwverordeningen, die bij art. 4,
§ 2, wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeratie en federaties
van gemeenten, aan de agglomeratie of
aan de federatie zijn overgedragen, zijn
de bevoegdheden bedoeld in de artt. 59
tot 62 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw. (Art. 1 wet 7 juli 1962 tot vaststelling van de grenzen van de belastingbevoegdheid van agglomeraties en federaties van gemeenten.)
16 maart 1984
926
5. - Gemeente, agglomeratie, federatie Belastingbevoegdheid - Respectieve bevoegdheden van de agglomeratie en de gemeenten - GemeentebeJasting op de geheel of gedeeltelijk
verwaarloosde gebouwen - Voorwerp en
oogmerk van de belasting zonder betrekking op de aan de agglomeratie overgedragen bevoegdheden van de gemeente
inzake bouwverordening - Bevoegdheid
van de gemeente.
De gemeente, die deel uitmaakt van
een agglomeratie, is bevoegd om een belasting te heffen van de geheel of gedeeltelijk verwaarloosde gebouwen, als noch
uit voorwerp van de belastingverordening, noch uit het door de gemeente bij
het nemen van de verordening aangevoerde oogmerk blijkt dat er een verband bestaat tussen de belasting en de
bevoegdheden van de gemeenten inzake
bouwverordening, die aan de agglomeratie zijn overgedragen met toepassing van

-75art. 4, § 2, wet van 26 juli 1971 houdende
organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten.
16 maart 1984
926

HOOFDSTUK II
RECHTSPLEGING

HOOFDSTUK III
GEMEENTEBELASTINGEN

6. - Gemeentebelasting - Belasting
analoog met het patent - Begrip.
Een met het patent analoge belasting
is de belasting die, op grand van indicien, de belastingplichtige treft wegens
de uitoefening van zijn nijverheid, handel of beroep, ongeacht de daarbij behaalde winsten of baten.
16 maart 1984
926
7. - Directe gemeentebelasting op de
geheel of gedeeltelijk verwaarloosde gebouwen - Niet analoog met het patent.
De directe gemeentebelasting op de
geheel of gedeeltelijk verwaarloosde gebouwen, die de eigenaar of de houder:
van een zakelijk recht treft en niet
de uitoefening door de belastingplichtige
van « een nijverheid, handel of beroep •,
is geen met het patent analoge beslissing.
16 maart 1984
926
8. - Gemeentebelasting op de niet bebouwde percelen in een niet vervallen
verkaveling - Verkavelingsvergunning
- Draagwijdte.
Een verkavelingsvergunning heeft dezelfde waarde als een bijzonder plan van
aanleg en is gericht op een goede plaatselijke aanleg met het oog op het bouwen; het verkrijgen van een verkavelingsvergunning verleent niet alleen
rechten aan d~ verkrijger maar brengt
ook verplichtingen mee voor hem en
voor de administratieve overheid. (Artt.
56, 57 en 58 Wet Ruimtelijke Ordening
en Stedebouw.)
13 april 1984
1081
9. - Gemeentebelasting op de niet bebouwde percelen in een niet vervallen
verkaveling - Verkavelingsvergunning
- Afstand door de verkrijger - Verval
van de verkavelingsvergunning - Voorwaarde.
Wanneer de verkrijger van een verkavelingsvergunning afstand doet van uit
die vergunning verkregen rechten, heeft
die afstand slechts uitwerking indien hij

door het bestuur van de Stedebouw is
aangenomen. (Artt. 56, 57 en 58 Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
13 april 1984
1081
10. - Directe gemeentebelasting Aanslagbiljet - Vorm.
Inzake directe belastingen en directe
gemeentebelastingen moet het aanslagbiljet alle nuttige gegevens vermelden
ten einde het bestaan van een zekere en
. opeisbare schuld kenbaar te maken, zodat de belastingschuldige desnoods een
bezwaarschrift kan indienen; een onjuiste vermelding van het adres van de belastingschuldige kan als dusdanig de geldigheid van de aanslag zelf niet be1nvloeden.
13 april 1984
1087
11. - Gemeentebelasting op niet bebouwde percelen in een niet vervallen
verkaveling - Niet bebouwd perceel Begrip.
ledere eenheid grand van een verkaveling, die kavel, perceel of hoe dan ook
wordt genoemd, is een perceel bouwgrond, in de zin van de belastingverordening genomen o.g.v. art. 70bis Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, ook al
wordt het perceel bij een hoofdperceel
gevoegd, dat bestemd is om te worden
bewoond, en vormen beide percelen een
harmonisch geheel.
13 april 1984
1087

HOOFDSTUK IV
PROVINCIEBELASTINGEN

12. - Provinciebelasting op de ontginning van kerstbomen - Ontginnen van
bossen en wouden of rijaanplanten Begrip.
Bij het heffen van belasting op het
ontginnen van kerstbomen in de bossen
en wouden of rijaanplanten op het
grondgebied van een provincie heeft het
provinciebestuur elke ontginning van
kerstbomen beoogd, ongeacht de plaats
van ontginning.
15 december 1983
449

HOOFDSTUK V
AGGLOMERATIEBELASTINGEN

GENEESKUNDE
HOOFDSTUK I. -

Geneesmiddelen

-76Uitoefening van de met het oog op de vervaardiging en het
plaatsen van een kunstgebit, zonder vast
te stellen dat hij de bedoelde bewerkinHOOFDSTUK III. - Orden
gen of handelingen gewoonlijk verrichtte.
15 mei 1984
1196
HOOFDSTUK II. geneeskunst

HOOFDSTUK I

GENEESMIDDELEN

HOOFDSTUK III

ORDEN
1. Verhandelen van verdovende
middelen - Wet van 24 feb. 1921, art. 6
4. - Orde van Geneesheren - Niet- Vrijblijven van straffen of verminde- ontvankelijkverklaring door de raad van
ring van de straffen - Bekendmaking beroep van een verzoek tot wraking aan de overheid - Begrip.
Verwijzing naar de provinciale raad,
Door onthulling aan de overheid van voorgezeten door de gewraakte persoon
de identiteit van de daders van de mis- - Geen schending van art. 6.1 Europees
drijven of, indien de daders niet bekend Verdrag Rechten van de Mens.
zijn, van het bestaan van die misdrijven,
Uit de enkele omstandigheid dat de
zal luidens art. 6, tweede en derde lid, raad van beroep van de Orde van Gewet van 24 feb. 1921 betreffende het ver- neesheren een verzoek tot wraking wehandelen van de giftstoffen, slaapmidde- gens laattijdigheid niet ontvankelijk
len en verdovende middelen, ontsmet- heeft verklaard en de zaak heeft verwetingsstoffen en antiseptica, gew. bij wet zen naar de provinciale raad, voorgezevan 9 juli 1975, de schuldige, naar gelang ten door de gewraakte persoon, valt geen
van het geval, vrij blijven van de correc- schending af te leiden van art. 6.1 Eurotionele straffen of zullen de criminele pees Verdrag Rechten van de Mens.
straffen worden verminderd; in de zin
9 februari 1984
706
van die wetsbepaling moet de onthulling
5. - Europees Verdrag Rechten van
van die aard zijn dat de overheid in
staat is om vervolgingen in te stellen, de Mens - Art. 9 in verband met het
hetgeen veronderstelt dat ze volledig op- recht op vrijheid van gedachte - Art. 10
in verband met het recht op vrije merecht is.
ningsuiting
- Tuchtstraf aan een ge8 februari 1984
690
neesheer opgelegd wegens zijn weigering om dee] te nemen aan de verkiezingen van de Orde - Geen schending van
HOOFDSTUK II
die bepalingen.
UITOEFENING VAN DE GENEESKUNST
Schending van de artt. 9 en 10 Europees Verdrag Rechten van de Mens, die
2. - Uitoefening van de geneeskunst respectievelijk het recht op vrijheid van
- Tandheelkunde - Nemen van een gedachte en het recht op vrijheid van
mondafdruk.
meningsuiting waarborgen, kan niet worlngevolge art. 3, tweede lid, Genees- den afgeleid uit de enkele omstandigheid
kundewet, juncto artt. 3 en 4 van het dat een raad van beroep van de Orde
K.B. van 1 juni 1934 houdende reglement van Geneesheren aan een geneesheer
op de beoefening der tandhee!kunde, een tuchtstraf heeft opgelegd wegens
maakt het nemen van een mondafdruk zijn weigering om deel te nemen aan de
met het oog op het vervaardigen van het verkiezingen van de Orde, op grond dat
kundstgebit deel uit van de uitoefening de uitoefening door een geneesheer van
van de tandheelkunde.
het recht zijn mening te uiten, welke
15 mei 1984
1196 mening hij vrij kon doen blijken op een
3. - Uitoefening van de geneeskunst andere wijze dan door de weigering om
- Onwettige uitoefening van de tand- deel te nemen aan de verkiezingen van
de Orde, beperkt wordt door de vereisten
heelkunde - Gewoontemisdrijf.
Niet wettelijk verantwoord is het ar- van de goede werking van die publiekrest dat, met toepassing van de artt. 3, rechtelijke instelling.
15 maart 1984
919
tweede lid, 38, § 1, 1°, en 52 van de Geneeskundewet en 3 en 4 van het K.B.
6. - KB. nr. 79 van 10 nov. 1967 bevan 1 juni 1934, de beklaagde veroordeelt treffende de Orde der Geneesheren ter zake van : 1" onwettige uitoefening Art 19- Tuchtstraf aan een geneesheer
van de tandheelkunde en 2o het nemen opgelegd wegens zijn weigering om dee]
van mondafdrukken, als onbevoegde, te nemen aan de verkiezingen van de

-77Orde - Geen schending van die bepaling.
Art. 19 K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, volgens hetwelk geen enkele beslissing genomen ter voldoening aan art. 6, 1' en
2', mag worden gegrond op redenen in
verband met ras of op motieven van
godsdienstige, wijsgerige, politieke, taalkundige of syndicale aard, wordt niet geschonden door de beslissing van een
raad van beroep van de Orde van Geneesheren, die aan een geneesheer een
tuchtstraf oplegt wegens diens weigering
om deel te nemen aan de verkiezingen
van de Orde, op grond dat een geneesheer die, om zijn grieven t.a.v. de Orde
te doen gelden, weigert deel te nemen
aan de verkiezingen van de Orde, handelt in strijd met de wet.
15 maart 1984
919
7.- Orde van Geneesheren - Bijdragen - Wettigheid.
Artikel 3, laatste lid, van het koninklijk besluit van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren wordt
geschonden door het vonnis dat de vordering tot betaling van bijdragen ontoelaatbaar verklaart op grond dat de kwestie van niet-betaling van bijdragen, een
tuchtrechtelijke aangelegenheid is en dat
de Orde van Geneesheren in haar tuchtprocedure onwettig handelt, omdat die
procedure in strijd is met een direct toepasselijke bepaling van internationaal
recht.
7 juni 1984
1325
8. - Orde van Apothekers - Beslissing van een provinciale raad van de Orde van Apothekers - Kennisgeving Begrip.
De kennisgeving van de beslissing van
een provinciale raad van de Orde van
Apothekers, bedoeld in art. 25, § 1, K.B.
nr. 80 van 10 nov. 1967, geschiedt op het
ogenblik dat de brief op het dienende
adres wordt aangeboden.
1432
29 juni 1984

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken
Afdeling 1. - Procedure voor de feitenrechter;
Afdeling 2. - Procedure in cassatie.
Afdeling 3. - Sociaal procesrecht (bijzondere regels).
HOOFDSTUK IV. - {Opgeheven.)
Afdeling 1. - (Opgeheven.)
Afdeling 2. - (Opgeheven.)
HOOFDSTUK
Afdeling 1. rechter.
Afdeling 2. HOOFDSTUK
Afdeling 1.
rechter.
Afdeling 2.
HOOFDSTUK
Afdeling 1.
rechter.
Afdeling 2.

V. - Strafzaken
Procedure voor de feitenIn cassatie.
VI. - Tuchtzaken
Procedure voor de feitenIn cassatie.
VII. - Verkiezingszaken
Procedure voor de feitenIn cassatie.

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

1. - Opschorting van de veroordeling
- Rechtsmiddel tegen de veroordeling
in de kosten - Termijn.
Het verzet binnen vierentwintig uren
voor de kamer van inbeschuldigingstelling is het enige rechtsmiddel dat kan
worden aangewend tegen de veroordeling in de kosten uitgesproken door de
raadkamer die de opschorting van de
veroordeling uitspreekt. (Art. 4, § 2, wet
29 juni 1964.)
23 november 1983
352

2. - Strafzaken - Europees Verdrag
Rechten van de Mens, art. 6.3, e Recht op kosteloze bijstand van een tolk
- Begrip.
Art. 6.3, e, Europees Verdrag Rechten
van de Mens, naar luid waarvan iedere
beschuldigde het recht heeft zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal welke ter zitting wordt
gebezigd, niet verstaat of niet spreekt,
GERECHTSKOSTEN
moet in het licht van het recht op een
« eerlijke behandeling van zijn zaak » in
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen die zin worden uitgelegd dat de beschuldigde, die de ter zitting gebezigde taal
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
niet verstaat of niet spreekt, het recht
Afdeling 1.
Procedure voor de feiten- heeft zich kosteloos te doen bijstaan
rechter.
door een tolk voor de schriftelijke of
Afdeling 2.
mondelinge vertaling van alle akten van
In cassatie.

-78de tegen hem ingestelde procedure, die
hij moet verstaan wil zodanige behandeling van de zaak hem tot voordeel kunnen strekken; daaruit volgt o.m. dat de
kosten voor de bijstand van een tolk niet
mogen ten laste komen van de beklaagde.
25 januari 1984
619

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

Afdeling 1.
rechter.
Afdeling 2.

Procedure voor de feitenIn cassatie.

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

Afdeling 1. - Procedure voor de feitenrechter.
3. - Burgerlijke zaken - Niet in het
ongelijk gestelde part1j.
Een partij die omtrent geen geschilpunt in het ongelijk is gesteld, kan in de
regel niet in een gedeelte van de kosten
worden veroordeeld. (Art. 1017 Ger.W.)
26 september 1983
72
4. - Burgerlijke zaken - Vordering
tot betaling van de gerechtskosten in een
kart geding - Vordering gegrond op
art. 1382 B. W: - Veroordeling ingevolge
art. 1017 Ger. W: van de partij die in het
ongelijk zou zijn gesteld - Onwettige
veroordeling.
Wanneer de rechtbank kennis heeft
genomen van een op art. 1382 B.W. gegronde vordering tot betaling van de gerechtskosten in een kort geding, kan zij
de oorzaak van die vordering niet ambtshalve wijzigen en evenmin de partij, die
in het kort geding in het ongelijk zou
zijn gesteld, veroordelen ingevolge
art. 1017 Ger.W.
9 februari 1984
703
5. - Burgerlijke zaken
Vonnissen
en arresten - Voorlopige tenuitvoerlegging - Gerechtelijk Wetboek, art. 1400,
§ 1 - Zekerheidstelling - Kosten - Begrip - Gevolg.
De kosten welke de zekerheidstelling
eventueel kan meebrengen die de rechter overeenkomstig art. 1400, § 1, Ger.W.,
als voorwaarde kan verbinden aan de
voorlopige tenuitvoerlegging, kunnen
n1et worden beschouwd als kosten van
tenuitvoerlegging, in de zin van art. 1024
van dat wetboek; wanneer de rechter

ambtshalve over die kosten beslist, doet
hij uitspraak over niet gevorderde zaken.
(Art. 1138, 2°, Ger.W.)
14 juni 1984
1354
Afdeling 2. - Procedure in cassatie.
Afdeling 3. - Sociaal procesrecht (bijzondere regels).
6. - Burgerlijke zaken - Arbeidsongeval - Ceding tussen een verzekeraar
en een ziekenfonds - Geen toepassing
van art. 68 Arbeidsongevallenwet.
Art. 68 Arbeidsongevallenwet, luidens
hetwelk de kosten van alle vorderingen
gesteund op deze wet ten laste van de
verzekeraar vallen, behalve wanneer de
eis roekeloos en tergend is, is niet toepasselijk op een geding tussen een verzekeraar en een ziekenfonds dat tegen
deze laatste een vordering heeft ingesteld tot terugbetaling van aan zijn verzekerde betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, op grand van art. 70, § 2,
Ziekte- en Invaliditeitswet.
21 november 1983
333
7. - Sociale zaken - Arbeidsongeval
- Cassatiegeding- Voorziening van de
werkgever tegen de verzekeraar.
Art. 68 Arbeidsongevallenwet, luidens
hetwelk de kosten van alle vorderingen
gesteund op deze wet ten laste van de
verzekeraar vallen, behalve wanneer de
eis roekeloos en tergend is, is niet toepasselijk op een voorziening door de
werkgever van een getroffene tegen een
verzekeraar ingesteld.
9 april 1984
1051

HOOFDSTUK IV
(OPGEHEVEN.)

Afdeling 1.
Afdeling 2.

(Opgeheven.)
(Opgeheven.)

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

Afdeling 1. - Procedure voor de feitenrechter.
8. - Strafzaken - Beslissing van de
strafrechter waarbij de Staat veroordeeld wordt tot betaling van de kosten
van een tussenvordering ingesteld door
de vrijgesproken beklaagde - Geen vordering tegen de Staat aanhangig b1j de
rechtbank - Staat niet in de gelegenheid gesteld zijn verweermiddelen voor
te dragen - Onwettige beslissing.

-79Onwettig is de beslissing van de strafrechter die de Staat veroordeelt tot betaling van schadevergoeding aan de vrijgesproken beklaagde en in de kosten van
een tussenvordering van laatstgenoemde
tegen het openbaar ministerie, zonder
dat een vordering tegen de Staat aanhangig is bij de rechtbank en zonder dat
deze de gelegenheid heeft gehad zijn
verweermiddelen voor te dragen. (Artt.
3, 4, 159 en 162 Sv.; algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt uitspraak te doen
over niet gevorderde zaken vastgelegd in
art. 1138, 2", Ger.W.; algemeen beginsel
van het recht van verdediging.)
19 oktober 1983
190

9. - Strafzaken
Beslissing van de
strafrechter waarbij de Staat, die geen
burgerlijke partij is, in de kosten van
een door de vrijgesproken beklaagde tegen het openbaar ministerie ingestelde
tussenvordering wordt veroordeeld Onwettige beslissing.
Wanneer de beklaagde is vrijgesproken, kunnen noch de Staat, indien hij
geen burgerlijke partij is, noch het openbaar ministerie veroordeeld worden in
de aan de vervolging verbonden kosten·
onwettig is derhalve de beslissing van d~
strafrechter waarbij de Staat, die geen
burgerlijke partij is, in de kosten van
een door de vrijgesproken beklaagde tegen het openbaar ministerie ingestelde
tussenvordering
wordt
veroordeeld.
(Artt. 162, 176, 194 en 368 Sv.)
19 oktober 1983
190

verklaard alle kosten hebben veroorzaakt. (Artt. 194 en 211 Sv.; art. 3, tweede
lid, wet van 1 juni 1849.)
27 maart 1984
981
12. - Strafzaken - Twee beklaagden
vervolgd wegens verschillende feiten Veroordeling van de ene en vrijspraak
van de andere - Veroordeling van de
eerstgenoemde in aile kosten van de
strafvordering - Voorwaarde.
Wanneer twee beklaagden wegens verschillende feiten vervolgd worden en de
ene veroordeeld en de andere vrijgespro~~n wordt, kan de rechter de gezamenhJke kosten van de strafvordering
slechts ten laste van de veroordeelde leggen, mits hij vaststelt dat ze alle veroorzaakt zijn door het misdrijf dat de veroordeelde heeft gepleegd. (Artt. 162 en
176 Sv.)
27 maart 1984
994

13. - Strafzaken - Hoger beroep van
de veroordeelde - Hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen de veroordeelde en tegen een vrijgesproken medebe. klaagde - Bevestiging door de rechter
in hager beroep - Veroordeling van de
veroordeelde in aile kosten van het hager beroep - Onwettige veroordeling.
· Wanneer een veroordeelde hoger beroep instelt en het openbaar ministerie
in hoger beroep komt tegen hem en tegen een vrijgesproken medebeklaagde,
moeten de kosten van het hoger beroep
van het openbaar ministerie tegen de
' laastgenoemde, in geval van bevestiging
10.
Strafzaken
Burgerlijke van de vrij spraak, ten laste van de Staat
rechtsvordering - Toepasselijke wetsbe- blijven. (Art. 3. wet 1 juni 1849).
palingen.
27 maart 1984
994
De strafrechter doet over de kosten
van de strafvordering en de civielrechtelijke vordering uitspraak volgens de
artt. 50 Sw., 162, 194, 211 en 365 Sv. en Afdeling 2. - In cassatie.
niet volgens art. 1017 Ger.W.
.14. :- Strafza_ken - Landloperij- Ge29 november 1983
366 dmg m cassat1e - Verwerping van het
cassatiebe_roep van een Jandloper tegen
11. - Strafzaken - Strafvordering - het vonms van de correctionele rechtHoger beroep ten dele gegrond - Ver- bank waarbij zijn internering wordt beoordeling in alle nog verschuldigde kos- volen - Veroordeling in de kosten.
ten - Wettige veroordeling.
In geval van verwerping van het cassaDe appelrechter die de telastlegging tieberoep van een landloper tegen een
bew~zen verklaart, kan de beklaagde, eivonnis van de correctionele rechtbank
ser m hoger beroep, veroordelen in alle waarbij zijn internering wordt bevolen:
verschuldigde kosten op de strafvorde- moeten de kosten van het geding in casring, ook al verandert hij, ten voordele satie ten laste worden gelegd van de eivan de beklaagde, sommige punten van
de door de eerste rechter uitgesproken ser. (Art. 16bis wet van 27 nov. 1891;
veroordeling ; die beslissing houdt in dat artt. 162 en 176 Sv.)
18 juli 1984
1437'
de misdrijven waaraan hij schuldig is
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HOOFDSTUK VI

HOOFDSTUK I

TUCHTZAKEN

Afdeling 1.
rechter.
Afdeling 2.

Procedure voor de feitenIn cassatie.

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

Afdeling 1.
rechter.
Afdeling 2.

Procedure voor de
In cassatie.

feiten~

Afdeling 1.
Afdeling 2. -

Art. 1.
Art. 2.

Afdeling 3.
§ 1. Art.
§ 2. Art.
§ 3. Art.

- Art. 3.
3.
3bis.
3ter.

Afdeling 4.

Art. 4.

Afdeling 5. -

Art. 5.

Afdeling 6. - Art. 6.
1. - Art. 6 - Belgen gelijk voor de
wet - Begrip.
Art. 6 Gw., waarin het beginsel is
neergelegd dat de Belgen gelijk zijn voor
GRIFFIE, GRIFFIER
de wet, betekent dat allen die zich in een
Strafzaken - Geen vermelding van de zelfde situatie bevinden, gelijk moeten
naam van de griffier, tegenwoordig op de worden behandeld; het sluit echter niet
zitting waarop de zaak is behandeld - uit dat voor bepaalde categorieen van
personen een onderscheid wordt geOnwettig arrest.
Onwettig is het arrest van het hof van maakt, mits dat onderscheid niet willeberoep, zitting houdend in correctionele keurig is en dus kan worden verantzaken, wanneer het proces-verbaal van woord; die grondwettelijke bepaling
de terechtzitting, waarop de zaak is be- wordt niet geschonden door de rechter
handeld, de naam niet vermeldt van de die beslist dat, wanneer een militair met
op de zitting tegenwoordige magistraat toepassing van art. 24, § 1, wet 15 juni
van het openbaar ministerie en evenmin 1899, gewijzigd bij art. 44 wet 14 jan.
de naam van de griffier die het proces- 1975, door het openbaar ministerie naar
verbaal heeft ondertekend, en het arrest zijn korpscommandant wordt verwezen
het ontbreken van die vermeldingen ner- om krijgstuchtelijk te worden gestraft,
gens goedmaakt. (Artt. 190, 210, 273 en de strafvordering vervalt.
335 Sv.; artt. 137, 138 en 170 Ger.W.; art.
16 november 1983
305
1 wet 17 april 1878.)
2. - Artikel 6 - Gelijkheid van de
19 oktober 1983
187 Belgen voor de wet - Opschorting van
de uitspraak van de veroordeling niet
toegestaan aan een beklaagde en wei
aan de overige beklaagden - Geen miskenning van de grondwettelijke regel.
Schending van de grondwettelijke reGRONDWET
gel van de gelijkheid van de Belgen kan
niet worden afgeleid uit het enkel feit
HOOFDSTUK I
dat de rechter, op grond van de omstandigheden die eigen zijn aan de zaak en
Afdeling 1. - Art. 1.
aan de beklaagden individueel en die hij
Afdeling 2. - Art. 2.
vermeldt, aan een beklaagde niet en aan
Afdeling 3. - Art. 3.
de overige beklaagden wel de opschor§ 1. Art. 3.
ting van de uitspraak van de veroorde§ 2. Art. 3bis.
ling toestaat.
§ 3. Art. 3ter.
Afdeling 4.
Art. 4.
22 november 1983
339
Afdeling 5. - Art. 5.
3. - Gelijkheid van de Belgen voor de
wet - Begrip.
De in art. 6 Gw. vervatte regel van de
HOOFDSTUK II
gelijkheid van de Belgen voor de wet imAfdeling 1. - Art. 100
pliceert dat ieder die zich in dezelfde toeAfdeling 2.
Art. 101
stand bevindt, op gelijke wijze wordt beAfdeling 3. - Art. 102.
handeld, maar sluit niet uit dat onderscheid wordt gemaakt volgens bepaalde

-81categorieen van personen, op voorwaar- Afdeling 97. - Art. 97.
de dat dit onderscheid niet willekeurig
7. - Bevoegdheid van het Hoi van
is, dit wil zegge:: dat het kan worden
Cassatie om na te gaan of de feitenrechverantwoord.
ter niet bij de uitlegging van de wette6 februari 1984
688 Jijke bepalingen de Grondwet heeft misAfdeling 7. -

Art. 7.

4. - Art. 7, derde lid - Beschikking
van de rechter, met redenen omkleed Begrip.
Het met redenen omklede bevel tot
medebrenging, dat door de onderzoeksrechter is verleend en aan de verdachte
werd betekend binnen vierentwintig
uren na zijn aanhouding, is een met redenen omklede beschikking van de rechter, als bedoeld in art. 7, derde lid, Gw.
20 juni 1984
1381

kend.

Het Hof van Cassatie is bevoegd om
te g.aan of de feitenrechter niet, bij de
mtleggmg van de wettelijke bepalingen,
de Grondwet heeft miskend. (Impliciete
oplossing.)
16 november 1983
305
Afdeling 98. - Art. 98.
n~

Afdeling 99. -

Art. 99.

HOOFDSTUK II
Afdeling 1. -

Art. 100
Afdeling 8. - Art. 8.
5. - Art. 8 - Gelijkheid van een ieder Afdeling 8. - Art. 107.
voor de rechter - Begrip.
8.- Artikel107- Administratieve beArt. 8 Gw., volgens hetwelk niemand
tegen zijn wil kan worden afgetrokken slissing tot intrekking van een vervoervan de rechter die de wet hem toekent, vergunning - Strafrechtelijke veroordewaarborgt aan ieder die zich in dezelfde Jing wegens vervoer zonder vergunning
toestand bevindt het recht om volgens - Geen toetsing van de wettigheid va11
dezelfde regels inzake bevoegdheid en de intrekkingsbeslissing.
De strafrechtelijke veroordeling op de
rechtspleging te worden berecht.
basis van de wet 1 aug. 1960 en van het
1 februari 1984
666 K.B. 9 sept. 1967, wegens vervoer van zaken tegen vergoeding waarvoor geen verAfdeling 9. - Art. 9.
voerbewijs of vervoervergunning voor
nationaal vervoer werd afgegeven,
Afdeling 10. - Art. 10.
maakt geen toepassing uit van de admiAfdeling 11. - Art. 11.
nistratieve beslissing, waarbij de vroeger
6. - Artikel 11 - Onteigening ten al- aan de verdachte toegekende vervoervergemenen nutte - Billijke en voorafgaan- gunning werd ingetrokken; de rechter
kan derhalve de wettigheid van die inde schadeloosstelling.
Art. 11 Gw., krachtens hetwelk nie- trekking niet toetsen.
19 juni 1984
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mand ten algemenen nutte van zijn eigendom kan worden ontzet dan tegen
een billijke en voorafgaande vergoeding,
wordt niet geschonden maar integendeel
juist toegepast door de rechter die, bij
het bepalen van het definitief bedrag
H
van die vergoeding, op de dag van de uitspraak niet alleen rekening houdt met
de vermindering van de koopkracht van
de munt maar ook met de evolutie van
de markt der goederen om te beslissen HELING
of de provisionele vergoeding al dan niet
Bestanddelen.
dient te worden aangevuld met een bijDe vereiste bestanddelen van heling
komend bedrag om de onteigende in staat
te stellen zich een goed aan te schaffen zijn het bezitten of onder zich hebben
van dezelfde waarde als het goed waar- van een zaak verkregen door een door
een derde gepleegde misdaad of wanbevan hij werd ontzet.
drijf en de voorafgaande of gelijktijdige
21 oktober 1983
199 kennis van de onrechtmatige oorsprong
van de zaak; de wil om die zaak aan de
Afdeling 12. - Art. 12.
nasporingen van de eigenaar of van de
I politie te onttrekken, kan een gegeven

-82zijn om de kennis van de onrechtmatige
oorsprong van de zaak te beoordelen.
(Art. 505 Sw.)
31 januari 1984
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HOGER BEROEP
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
Afdeling 1. - Gemeente- en provinciebelastingen, agglomeratiebelasting.
Afdeling 2. --Andere belastingen.

HERZIENING

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken
Afdeling 1. - Beslissingen en partijen.
Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm
- Termijn - Onsplitsbaar geschil.
H'OOFDSTUK II. - Advies en verwij- Afdeling 3. - Incidenteel beroep.
zing tot herziening
Afdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdheid
van de rechter.
Afdeling 5. - Rechtspleging in hoger beroep.
HOOFDSTUK I
Afdeling 6. - Uitbreiding van eis en
nieuwe eis.
VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES
Afdeling 7. - Sociaal procesrecht (bijzondere regels).
HOOFDSTUK II
HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken

HOOFDSTUK I.
zing om advies

Verzoek en verwij-

VERZOEK EN VERWIJZING TOT HERZIENING

1. - Veroordeling uitgesproken door
een hot van beroep - Aanvraag tot herziening wegens een nieuw teit - Met redenen omkleed gunstig advies van het
hot van beroep belast met het onderzoek
van de aanvraag - Regelmatige rechtspleging - Vernietiging van de veroordeJing - Verwijzing naar een ander hot
van beroep dan datgene dat het vernietigd arrest heett gewezen - Wetboek
van Strafvordering, art. 445.
Wanneer het hof van beroep dat belast
is met het onderzoek van de aanvraag
tot herziening, wegens een nieuw feit,
van een door een hof van beroep uitgesproken veroordeling, het met redenen
omkleed advies heeft uitgebracht dat er
grond bestaat tot herziening, vernietigt
het Hof van Cassatie de veroordeling als
het vaststelt dat de rechtspleging regelmatig is en verwijst het de zaak naar
een ander hof van beroep dan datgene
dat het vernietigde arrest heeft gewezen ..
8 november 1983
279

HOOF"DSTUK V. - Strafzaken
Afdeling 1. - Beslissingen en partijen.
Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm
- Termijn.
Afdeling 3. - Incidenteel beroep.
Afdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdheid
van de rechter.
Afdeling 5. - Rechtspleging in hoger beroep.
Afdeling 6. - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels).
HOOFDSTUK VI. -

Tuchtzaken

HOOFDSTUK VII. -

Verkiezingszaken

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

1. - Raadkamer - Opschorting van
de veroordeling - Rechtsmiddel tegen
de veroordeling in de kosten - Termijn.
Het verzet binnen vierentwintig uren
voor de kamer van inbeschuldigingstel2. - Nieuwe teiten waaruit het bewijs ling is het enige rechtsmiddel dat kan
van de onschuld van een veroordeelde worden aangewend tegen de veroordekan blijken - Verwijzing voor onder- ling in de kosten uitgesproken door de
raadkamer die de opschorting van de
zoek naar een hot van beroep.
Wanneer het bewijs van de onschuld veroordeling uitspreekt. (Art. 4, § 2, wet
van een veroordeelde eventueel uit nieu- 29 juni 1964.)
23 november 1983
352
we feiten kan blijken, wordt de aanvraag
tot herziening door het Hof ontvankelijk
verklaard en wordt de zaak voor onder2. - Akte van hager beroep - Akte
zoek naar een hof van beroep verwezen. ondertekend door een advocaat - Optre(Artt. 443, 3°, en 445, derde lid, Sv.)
den van de advocaat als gevolmachtigde
18 april 1984
1108
Geldige akte.

-83pen partij - Hoger beroep tegen de beslissing over de hoofdvordering - Ontvankelijk hager beroep.
De tot tussenkomst opgeroepen partij
die voor de eerste rechter rechtstreeks
tegen de oorspronkelijke hoofdeiser
heeft geconcludeerd en aldus diens
tegenstrever in het hoofdgeding is geHOOFDSTUK II
worden, is gerechtigd hoger beroep in te
BELASTINGZAKEN
steilen tegen de beschikkingen van het
Afdeling 1. - Gemeente- en provinciebe- beroepen vonnis betreffende het hoofdlasting~n, agglomeratiebelasting.
geding.
3 oktober 1983
122
Afdeling 2. - Andere belastingen.
6. - Burgerlijke zaken - Akte van
hager beroep - Verplichting om, op
HOOFDSTUK III
straffe van nietigheid, in de akte van haBURGERLIJKE ZAKEN
ger beroep de plaats te vermelden waar
de gedaagde in hager beroep akte moet
Afdeling 1. - Beslissingen en partijen.
laten nemen van zijn verklaring van ver3. - Burgerlijke zaken - Gerechtelijk schijning - Sanctie.
De niet-inachtneming van de verplichWetboek, art. 1063, 2' - Beroepen beslissing houdt een beslissing alvorens recht ting om, op straffe van nietigheid, in de
te doen of een voorlopige maatregel in akte van hoger beroep de plaats te vermelden waar de gedaagde in hoger be- Begrip.
Wanneer het beroepen vonnis een be- roep akte moet laten nemen van zijn
slissing alvorens recht te doen inhoudt verklaring van verschijning leidt aileen
of een voorlopige maatregel beveelt, dan tot nietigverklaring van de procesmoet de akte van hoger beroep de handeling indien het verzuim de belanplaats, de dag en het uur van de ver- gen schaadt van de partij die de exceptie
schijning vermelden, zelfs als in bedoeld opwerpt. (Artt. 861, 862 en 1057 Ger.W.)
vonnis, benevens de beslissing alvorens
423
9 december 1983
recht te doen of de voorlopige maatregel,
Afdeling
3.
lncidenteel
beroep.
een eindbeslissing voorkomt en het enkel t.a.v. sommige partijen een vonnis al7. - Burgerlijke zaken - Principaal
vorens recht te doen is; in dat geval beroep beperkt - Incidenteel beroep
moet de akte van hoger beroep boven- niettemin ontvankelijk tegen elke partij
dien de grieven vermelden. (Artt. 1057, in het geding voor de appelrechter. (Art.
7°, en 1063, 2°, Ger.W.)
1054 Ger.W.}
lngevolge artikel 1054 Ger.W. mag de
15
8 september 1983
gei'ntimeerde incidenteel beroep insteilen
4. - Burgerlijke zaken - Beslissingen tegen aile partijen die in hoger beroep in
of maatregelen van inwendige aard het geding zijn, zelfs indien het princiBegrip.
paal beroep beperkt is.
Art. 1046 Ger.W. bepaalt dat beslis1327
8 juni 1984
singen of maatregelen van inwendige
aard, zoals uitstel, niet vatbaar zijn voor Afdeling 4. - Gevolgen
Bevoegdheid
verzet of hoger beroep; die regel is echvan de rechter.
ter aileen van toepassing op de beslis8. - Burgerlijke zaken - Vonnis in
singen waarbij de rechter geen enkel
geschil van feitelijke of juridische aard eerste aanleg - Veroordeling tot een
beslecht. of niet reeds een beslissing geldsom - Voorlopige tenuitvoerlegging
daarover wijst, zodat de beslissing geen - Wijziging van het vonnis door het aponmiddellijk nadeel kan berokkenen aan pelgerecht - Gevolgen.
Wanneer een in eerste aanleg gewezen
een van de partijen.
3 oktober 1983
103 vonnis een partij veroordeelt tot betaling
van een geldsom en de voorlopige tenuitAfdeling 2. - Principaal beroep - Vorm voerlegging van zijn beslissing beveelt,
moet de schuldenaar die hoger beroep
- Termijn - Onsplitsbaar geschil.
instelt niettemin die betaling doen zon5. - Partij die voor de eerste rechter der de beslissing van de appelrechter af
tot tussenkomst is opgeroepen - Hoger te wachten; de schuldeiser heeft echter
beroep van de tot tussenkomst opgeroe- een voorwaardelijke verplichting tot teEen advocaat kan als gevolmachtigde
optreden in een verzoekschrift tot hoger
beroep, zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken. (Art. 440, tweede lid, Ger.W.)
425
9 december 1983

-84rugbetaling; die verplichting is onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat
het vonnis, waarvan de voorlopige tenuitveer legging tot de betaling heeft geleid,
door het appelgerecht wordt gewijzigd.
15 september 1983
41
9. - Burgerlijke zaken - Devolutieve
kracht - Rechter die kennis neemt van
een hoofd- en een tegenvordering Rechter die een onderzoek beveelt betreffende de hoofdvordering en reeds beslist over de tegenvordering - Verweerder die op de hoofdvordering hager
beroep instelt ten einde de appelrechter
uitspraak te horen doen over de twee
vorderingen - Rechter die wettig uitspraak doet over de tegenvordering,
doch het voorwerp van het onderzoek
wijzigt en de zaak naar de eerste rechter
verwijst voor uitspraak over de hoofdvordering zelf.
.
Wanneer de eerste rechter, bij wie een
hoofd- en tegenvordering aanhangig is,
een onderzoek heeft bevolen betreffende
de hoofdvordering en op de tegenvordering een vonnis heeft gewezen dat, zonder een maatregel van inwendige aard te
zijn, reeds uitspraak doet over de zaak
zelf, en wanneer de appelrechter kennis
heeft genomen van het hager beroep dat
verweerder op de hoofdvordering heeft
ingesteld ten einde uitspraak te horen
doen over beide vorderingen, kan hij
wettig uitspraak doen over de tegenvordering en, wat de hoofdvordering betreft,
het voorwerp van het onderzoek wijzigen
en de zaak naar de eerste rechter verwijzen voor uitspraak over de zaak zelf.
(Art. 1068 Ger.W.)
103
3 oktober 1983

10. - Bevoegdheid van de rechter in'
hager beroep - Gerechtelijk Wetboek, i
art 1068 - Beslissing van de eerste:
rechter waarbij heropening van de debatten wordt bevolen - Onderzoeksmaatregel bevolen door de eerste rechter - Begrip.
De beslissing waarbij de rechter, na'
uitspraak te hebben gedaan over de ontvankelijkheid van de vorderingen en bepaalde betwistingen in verband met die
vorderingen te hebben beslist, de zaak
uitstelt opdat de partijen over de zaak
nader zouden concluderen, al betrof het
een beslissing tot heropening van de debatten, is geen onderzoeksmaatregel, in
de zin van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.
3 oktober 1983
122

11. - Burgerlijke zaken - Devolutieve kracht van het hager beroep - Grenzen.
Het hager beroep van een partij maakt
weliswaar het geschil zelf aanhangig in
hager beroep, maar zulks verhindert de
appellant niet zijn hager beroep tot bepaalde beslissingen van het aangevochten vonnis te beperken.
13 januari 1984
542
12. - Burgerlijke zaken - Devolutieve kracht van het hager beroep Art. 1068, eerste lid, Ger. W. - Draagwijdte van die bepaling.
Hoewel luidens art. 1068, eerste lid,
Ger.W., het hager beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens
recht te doen, het geschil zelf bij de
rechter aanhangig maakt, staat het evenwei aan de partijen, door hoofdberoep en
incidenteel beroep, de perken te bepalen
waarbinnen de rechter in hager beroep
over de aan de eerste rechter voorge.legde betwistingen uitspraak moet doen.
29 maart 1984
1008
13. - Burgerlijke zaken - Devolutieve werking van het hager beroep - GerechtelJjk Wetboek, art. 1068, eerste lid
- Draagwijdte - Grenzen.
Hoewel elk hager beroep tegen een
eindvonnis het geschil zelf bij de appelrechter aanhangig maakt, brengt het
evenwel aan die rechter niet de beschikkingen over die vervat waren in een
vroeger vonnis waartegen geen hager beroep is ingesteld en waarbij de eerste
rechter zijn rechtsmacht reeds geheel
had uitgeoefend m.b.t. punten in geschil.
(Artt. 19, eerste lid, en 1068, eerste lid,
Ger.W.)
1152
4 mei 1984
Afdeling 5. - Rechtspleging in hager beroep.
Afdeling 6. - Uitbreiding van eis en
nieuwe eis.
Afdeling 7. - Sociaal procesrecht (bijzondere regels).

HOOFDSTUK IV
DIENSTPLICHTZAKEN

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

Afdeling 1. -

Beslissingen en partijen.

14. Strafzaken - Verstekvonnis
waartegen geen hdger beroep is ingesteld door het openbaar ministerie -Beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan

-85op het hager beroep van het openbaar
ministerie en van de beklaagde tegen
het op het verzet gewezen vonnis - Verzwaring van de b1j verstek uitgesproken
straf - Onwettigheid.
Wanneer tegen een verstekvonnis geen
hoger beroep is ingesteld door het openbaar ministerie, mag de rechter, die uitspraak doet op het hoger beroep van het
openbaar ministerie en van de beklaagde
tegen het op het verzet van beklaagde
gewezen vonnis, de bij het verstekvonnis
uitgesproken straf niet verj!:waren.
(Artt. 187, 188, 202 en 203 Sv.) · ·
30 november 1983
379
15. - Bescherming van de maatschappij - Beslissingen van de raadkamer Internering of weigering van internering.
Het openbaar ministerie en de verdachte of zijn advocaat kunnen voor de
kamer van inbeschuldigingstelling hoger
beroep instellen tegen beslissingen van
de raadkamer, waarbij de internering
wordt gelast of geweigerd. (Art. 8 Wet
Bescherming Maatschappij.)
8 februari 1984
698
16. - Strafzaken - Vonnis in correctionele zaken - Beslissing vatbaar voor
hager beroep.
Vonnissen in correctionele zaken zijn
in de regel vatbaar voor hoger beroep.
(Art. 199 Sv.)
6 maart 1984
854

gen een vorinis van de politierechtbarik,
wanneer het exploot van betekening van
het hoger beroep aan de beklaagde .de
datum niet vermeldt waarop die betekening is gedaan.
28 maart 1984
1000
Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm
- Termijn.
19. - Strafzaken - Aanhangigmaking
van de zaak bij de appelrechter - Verklaring van hager beroep en niet-dagvaarding
In strafzaken wordt de zaak bij de
appelrechter niet door de dagvaarding
om te verschijnen, maar door de verklarin:g van hoger beroep aanhangig gemaakt.
26 oktober 1983
230
20. - Strafzaken
Vonnis van de politierechtbank - Hoger beroep van de
procureur des Konings - Te late betekening - 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 aan de beklaagde is betekend buiten de bij art. 205 Sv.
gestelde termijn van vijfentwintig dagen,
eventueel
verlengd
overeenkomstig
art. 644, eerste lid, van dat wetboek, te
rekenen van de uitspraak van het vonnis.
24 april 1984
1115

17. - Strafzaken - Kwalificatie van
het misdrijf - Heromschrijving door de
appelrechters - Geen uitspraak meer
21. - Strafzaken - Hoger beroep van
vereist over de oorspronkelijke omschrijhet openbaar ministerie bij de rechtbank
ving.
Wanneer de appelrechters in correctio- die of het hoi dat van het hager beroep
nele en politiezaken de bij hen aanhan- kennis moet nemen - Beklaagde met
gig gemaakte feiten in al hun bestandde- woonplaats in Belgie- Dagvaarding om
len hebben onderzocht en de oorspronke- voor de rechter in hager beroep te verlijk daaraan gegeven kwalificaties heb- schijnen meer dan zestig dagen na de
ben vervangen door een andere wette- uitspraak van het vonnis - Nietig hager
lijke omschrijving, hoeven zij geen uit- beroep.
Wanneer het hoger beroep van het
spraak meer te doen over de oorspronkelijke omschrijvingen die van diezelfde openbaar ministerie bij de rechtbank die
of het hof dat van het hoger beroep ken"
feiten waren gegeven.
nis moet nemen, gericht is tegen een be13 maart 1984
902 klaagde die in Belgie zijn woonplaats
18. - Strafzaken - Vonnis van de po- heeft, moet het exploot waarmee dat belitierechtbank - Hoger beroep van de roep wordt betekend, op straffe van nieprocureur des Konings - Exploot waar- tigheid van het hoger beroep, dagvaarin de datum van de betekening van het ding bevatten om voor het rechtscollege
hager beroep aan de beklaagde niet in hoger beroep te verschijnen binnen
wordt vermeld - Niet ontvankelijk ha- zestig dagen te rekenen van de uitspraak van het vonnis. (Art. 205 Sv.)
ger beroep.
Niet ontvankelijk is het, met toepas29 mei 1984
1270
sing van art. 205 Sv., ingestelde hoger
beroep van de procureur des Konings te- Afdeling 3. - Incidenteel beroep.

-86Mdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdheid van de beklaagde - Arrest dat de bij
verstek uitgesproken veroordeling handvan de rechter.
haaft - Eenparigheid van stemmen ver22. - Strafzaken - Strafvordering eist.
Hoger beroep van de beklaagde en van
Op het verzet van de beklaagde tegen
het openbaar ministerie - Hoger beroep een bij verstek gewezen veroordelend arvan het openbaar ministerie niet ontvan- rest kan het hof van beroep de door de
kelijk - Verzwaring van de toestand eerste rechter uitgesproken veroordeling
van de beklaagde - Onwettige beslis- niet verzwaren, zonder uitspraak te doen
sing.
bij eenparigheid en zonder dit in het arWanneer de beklaagde en het open- rest vast te stellen, zelfs indien de opgebaar ministerie hoger beroep hebben in- legde veroordeling dezelfde is als die van
gesteld en het hoger beroep van het het verstekarrest dat het wil handhaven
openbaar ministerie niet ontvankelijk is, en dat bij eenparigheid van stemmen is
mag de toestand van de beklaagde niet gewezen. (Art. 21lbis Sv.)
worden verzwaard.
31 januari 1984
661
25 januari 1984
618
26. - Strafzaken - Geheime stokerij
- Voorlopige hechtenis - Verzoek tot
Afdeling 5. - Rechtspleging in hoger be- invrijheidstelling - Vonnis van de corroep.
rectionele rechtbank waarbij het verzoek
23.
Strafzaken
Burgerlijke wordt afgewezen - Hoger beroep - Berechtsvordering - Vrijspraak van de be- voegde rechtbank.
Verwerping door de correctionele
klaagde en afwijzing van de burgerlijke
rechtsvordering - Ontvankelijk hager rechtbank van het verzoek tot invrij.beroep van de burgerlijke partij alleen heidstelling van de beklaagde, die we- Wijziging en toekenning van schade- gens << geheime stokerij » wordt vervolgd,
brengt mede dat diens hoger beroep voor
·vergoeding door het hoi van beroep de correctionele kamer van het hof van
Eenstemmigheid vereist.
Het arrest van het hof van beroep dat, beroep wordt gebracht en niet voor de
op het ontvankelijk hoger beroep van de kamer van inbeschuldigingstelling. (Art.
burgerlijke partij, aileen tegen een vrij- 200 Sv.)
sprekend vonnis waarbij haar vordering
6 maart 1984
854
wordt afgewezen, schadevergoeding aan
27.
Strafzaken
Militair
Gerechtsdie burgerlijke partij toekent, moet vaststellen dat het met eenparige stemmen hof - Wijziging van een vrijsprekende
is gewezen in zoverre het het misdrijf, beslissing of verzwaring van de uitgewaarop de burgerlijke rechtsvordering sproken straf vereist geen eenstemmigheid.
berust, bewezen verklaart. (Art. 21lbis
Art. 211bis Sv. naar luid waarvan het
Sv.)
gerecht in hoger beroep geen vrijspre25 oktober 1983
225 kende beslissing kan wijzigen of de uitgesproken straffen niet kan verzwaren
24. - Burgerlijke rechtsvordering Appelrechter die het beroepen vonnis · dan met eenparige stemmen van zijn lem.b.t. de schuldigverklaring bevestigt, den, is niet toepasselijk op het Militair
doch, in strijd met wat de eerste rechter Gerechtshof. (Art. 8 besluitwet 14 sept.
heeft beslist, zegt dat aan de burgerlijke 1918.)
18 april 1984
1113
partij schadevergoeding moet worden betaald - Geen eenstemmigheid vereist.
Afdeling 6. - Burgerlijke rechtsvordeDe beslissing, waarbij de appelrechter
ring (bijzondere regels).
het beroepen vonnis m.b.t. de schuldig28.
Strafzaken
Burgerlijke
verklaring bevestigt en, met wijziging
van het vonnis a quo, beslist dat aan de rechtsvordering - Vrijsprekend vonnis,
burgerlijke partij schadevergoeding moet gewezen door de politierechtbank - Howorden betaald, behoeft niet met eenpa- ger beroep van het openbaar ministerie
rige stemmen te worden gewezen. (Art. en de burgerlijke partij - Correctionele
rechtbank die het verval van de strafvor211bis Sv.)
25 oktober 1983
225 · dering vaststelt en schadevergoeding toekent aan de burgerlijke partij - Eenpa25. - Strafzaken
Eenparigheid - . righeid vereist.
Hot van beroep - Verstekarrest ·dat de
Het vonnis van de correctionele rechtveroordeling door de eerste rechter bij bank waarbij, op het hoger beroep van
Penparigheid heeft verzwaard - Verzet het openbaar ministerie en de burger-

-87lijke partij tegen een vrijsprekend vonnis van de politierechtbank, de strafvordering verjaard wordt verklaard en aan
de burgerlijke partij schadevergoeding
wordt toegekend, moet vaststellen dat
het met eenparigheid van stemmen is
gewezen, in zoverre het misdrijf waarop
de burgerlijke rechtsvordering is gegrond, bewezen wordt verklaard. (Art.
2llbis Sv.)
235
26 oktober 1983

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

HUUR VAN DIENSTEN

1. - Aanneming van openbare werken
- Feiten door de aannemer aan het bestuur of zijn personeelsleden ten Jaste
gelegd - Schriftelijke bevelen van het
29.
Strafzaken
Burgerlijke bestuur zelf.
Art. 16 van het M.B. van 14 okt. 1964,
rechtsvordering - Vrijspraak - Hoger
beroep van de burgerlijke partij - Devo- luidens hetwelk de aannemer van openbare werken, om zich te kunnen beroelutieve kracht.
Op het ontvankelijk hoger beroep van pen op feiten die hij aan het bestuur of
de burgerlijke partij tegen een vrijspre- zijn personeel ten laste legt, het betrokkend vonnis moet de appelrechter, i.v.m. ken bestuur binnen een bepaalde terde burgerlijke rechtsvordering, nagaan mijn schriftelijk moet inlichten over die
of het misdrijf waarop die rechtsvorde- feiten, is niet toepasselijk op de schriftering is gegrond, bewezen is en of het lijke bevelen van het bestuur zelf.
22 september 1983
66
aan de burgerlijke partij schade heeft
berokkend.
2. - Tienjarige aansprakelijkheid van
11 januari 1984
521 architecten en aannemers - Tienjarige
30. Strafzaken Burgerlijke termijn - Vervaltermijn - Artt. 1792 en
rechtsvordering - Hoger beroep van de 2270 B.W:
In de artt. 1792 en 2270 B.W. is een
burgerlijke partij - Devolutieve wervoor de aanneming van constructie van
king.
Op het enkele hoger beroep van de gebouwen eigen bepaling neergelegd die
burgerlijke partij tegen een vonnis waar- de aansprakelijkheid van de aannemer
bij de beklaagde tot schadevergoeding en de architect voor een termijn van tien
jegens die partij wordt veroordeeld, kan jaar na de aanvaarding van het werk rede appelrechter de burgerlijke rechtsvor- gelt ten aanzien van al dan niet zichtbadering niet onontvankelijk of in beginsel re gebreken die ernstig genoeg zijn om
ongegrond verklaren. (Artt. 202 en 203 de stevigheid van het gebouw in gevaar
te brengen; deze eigen regeling brengt
Sv.)
mee dat de vordering tegen de aannemer
846 en de architect slechts binnen de tienja6 maart 1984
31.
Strafzaken
Burgerlijke rige termijn van die artikelen kan worrechtsvordering - Vrijsprekend vonnis den ingesteld ingeval een gebouw geheel
waarbij de rechtsvordering van de bur- of gedeeltelijk tenietgaat door een gegerlijke partij wordt afgewezen - Enkel brek in de bouw, zelfs door de ongehager beroep van de burgerlijke partij schiktheid van de grond.
ontvankelijk - Toekenning van schade18 november 1983
323
vergoeding door de appelrechter - Een3.
Aannemingscontract
Eenzijdistemmigheid vereist.
Wanneer de appelrechter, op het enke- ge ontbinding van het contract door de
le ontvankelijk hoger beroep van de bur- opdrachtgever.
Krachtens art. 1794 B.W. kan de opgerlijke partij tegen een vonnis waarbij
drachtgever het door hem gesloten conhaar rechtsvordering wordt afgewezen
aan di~. p~rtij schadevergoeding toekent: tract eenzijdig ontbinden, mits hij de
mag hrJ zrch niet beperken tot de enkele aannemer schadeloos stelt voor het
vermelding van art. 21lbis Sv. maar reeds uitgevoerde werk en alles wat hij
moet hij vaststellen dat het arr~st met · bij die aanneming had kunnen winnen;
eenparige stemmen is gewezen, in zover- dat recht op vergoeding bestaat zelfs
re het de beklaagde aan de hem verwe- zonder enige contractuele bepaling dienaangaande.
ten feiten schuldig verklaart.
16 februari 1984
752
21 maart 1984
936
4. - Aannemingscontract
Bestek
HOOFDSTUK VI
waardoor de architect voor een deel van
het werk van zijn aansprakelijkheid
TUCHTZAKEN

-88wordt ontlast - Beding in strijd met de
openbare orde en met de wet van 20 feb.
1939.

Strijdig met de openbare orde en met
de wet van 20 feb. 1939 is het beding van
een bestek waardoor de architect van
zijn aansprakelijkheid wordt ontlast en
de aannemer voor het werk aansprake!ijk wordt gesteld.
10 mei 1984
1177

HUUR VAN GOEDEREN
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
'iiOOFDSTUK II. - Huishuur
Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetgeving.
Afdeling 2. - Verplichtingen van partijen.
Afdeling 3. - Onderverhuring en overdracht van huur.
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden.
Afdeling 5. - Einde (opzegging, verlenging, enz.).
HOOFDSTUK III. - Pacht
Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetgeving.
Afdeling 2. - Verplichtingen van partijen.
Afdeling 3.
Onderverhuringen en
overdracht van huur.
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden.
Afdeling 5. - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer, enz.).
Afdeling 6. - Voorkooprecht.
HOOFDSTUK IV. - Handelshuur
Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetgeving.
Afdeling 2. - Verplichtingen van partijen.
Afdeling 3. - Onderverhuring en huuroverdracht
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden.
Afdeling 5. - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.).
HOOFDSTUK V. - Andere huurovereenkomsten

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

1. - Algemene begrippen - Bewijs Burgerlijk Wetboek, art. 1715 - Toepassingsvereisten.
Art. 1715, tweede lid, B.W. is niet toepasselijk wanneer een ongeschreven

huurovereenkomst ten uitvoer is gebracht.
14 oktober 1983
168
2. - Algemene begrippen
Vaststelling van de dag waarop de huurovereenkomst is ingegaan - Gebruik van de uitdrukking « in ieder geval » - Dubbelzinnigheid - Onregelmatige motivering.
Dubbelzinnig en derhalve niet regelmatig gemotiveerd is het vonnis waarin
wordt beslist dat de litigieuze huurovereenkomst « in ieder geval >> op een welbepaalde dag is ingegaan, wanneer uit
die beschikking niet kan worden opgemaakt of de rechter heeft geoordeeld dat
de huurovereenkomst zeker op die dag is
ingegaan dan wei of hij heeft geoordeeld
dat de huurovereenkomst op die datum,
hoe dan ook, reeds liep. (Art. 97 Gw.)
12 april 1984
1074

HOOFDSTUK II
HUISHUUR

Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetgeving.
Afdeling 2. - Verplichtingen van partijen.
Afdeling 3. - Onderverhuring en overdracht van huur.
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden.
Afdeling 5. - Einde (opzegging, verlen··
ging, enz.).

HOOFDSTUK III
PACHT

Afdeling 1. ving.

Begrip - Aard van wetge-

3. - Pacht - Pachtwet, art. 2, 2' Draagwijdte.
Krachtens art. 2, 2°, Pachtwet zijn de
bepalingen van die wet niet van toepassing op de overeenkomsten waarvan het
voorwerp een duur van minder dan een
jaar gebruik in zich sluit; evenwel kunnen niet als zodanig worden beschouwd
achtereenvolgende overeenkomsten waarbij een zelfde gebruiker zich jegens
een zelfde eigenaar verbindt om op · een
zelfde perceel gedurende meer dan een
seizoen voor het gewone teelt- en onderhoudswerk te zorgen; de voormelde bepaling wordt derhalve niet geschonden
door de beslissing die, na te hebben vastgesteld dat met betrekking tot een zelfde
perceel een gebruiker een overeenkomst
voor een duur van minder dan een jaar
gebruik had gesloten met de oorspronkelijke eigenaar en het daaropvolgende
jaar diezelfde gebruiker een nieuwe zo-

-89danige overeenkomst had gesloten met
de erfgenamen van de oorspronkelijke
eigenaar, beslist dat de Pachtwet op die
overeenkomsten niet toepasselijk is.
6 januari 1984
509

4. - Pacht - Beperking van de pachtprijzen - Draagwijdte - Beslissing gesteund op de feitelijke gegevens dat de
gronden van een bloemisterij geen landbouwgronden zijn en derhalve geen beperking van de pachtprijs op die granden kan worden toegepast - Wettige
beslissing.
De feitenrechter die vaststelt dat de
verpachte gronden voorzien zijn van een
belangrijke infrastructuur voor onder
meer irrigatie en besproeiing, dat de
gronden in een bloemisterij niet gelijk te
stellen zijn met de gewone landbouwgronden en dat er aan die gronden veel
meer zorg en behandeling dient te worden besteed, kan uit die vaststellingen
wettig afleiden dat de gronden van die
bloemisterij geen landbouwgronden zijn
als bedoeld bij het koninklijk besluit van
13 maart 1970 waarvoor de provinciale
pachtprijzencommissie een coefficient
heeft vastgesteld en dat, bij ontstentenis
van vastgestelde coefficient, geen beperking van de pachtprijs op die gronden
kan worden toegepast.
27 januari 1984
632

ingsinstallaties) voor beide dienstig is »
en het woonhuis tot de uitbating behoort.
27 januari 1984
632
6. - Pacht - Verjaring van de rechtsvorderin[J .- Aanvang van de termijn
van ver}anng van de rechtsvordering.
Ingeval de pachter geheel de pacht
a~n zijn afstammelingen of aangenomen
kmderen of aan die van zijn echtgenote
overdraagt, wordt hij, t.a.v. de eis tot teruggave van de geldsommen die het wettelijk bedrag van de door hem voor eigen rekening betaalde pachtprijs overschrijden, geacht het goed te hebben
verlaten in de zin van artikel 5 vierde
lid, van de wet tot beperking 'van de
pachtprijzen, op de datum dat de pacht
overgaat; zulks geldt evenwel niet wat de
geldsommen betreft die hij nadien, met
de overnemer solidair tot betaling gehouden zijnde, heeft voldaan. (Wet van
4 november 1969, art. 5, lid 4, en Pachtwet, art. 34.)
27 januari 1984
636
7. - Pacht - Gerechtelijk Wetboek,
Rechtsvordering inzake
art. 1345
pacht toelaatbaar indien de verweerder
vooraf ter minnelijke schikking is opgeroepen - Geen bepaling van openbare
orde.
De bepaling van art. 1345 Ger.W., valgens welke inzake pacht geen enkele
rechtsvordering wordt toegelaten indien
de eiser niet tevoren aan de rechter een
schriftelijk of mondeling verzoek gedaan
hee~t ?m de verweerder ter minnelijke
s~h1kkmg op te roepen, is geen bepaling
d1e de openbare orde raakt.
9 maart 1984
878
8. - Pacht - Verweerder niet v66r
het geding ter minnelijke schikking opVerweer ten
geroepen door eiser grande door de verweerder aangevoerd
zonder opwerping in limine litis van de
exceptie van niet-toelaatbaarheid - Exceptie niet meer toelaatbaar in hager beroep.
Inzake pacht kan de verweerder de exceptie, uit het feit dat hij niet v66r het
geding ter minnelijke schikking is opgeroepen, niet meer in hoger beroep aanvo.eren. i~dien hij die exceptie niet in limme hhs heeft opgeworpen en hij ten
gronde verweer heeft gevoerd. (Art. 1345
Ger.W.)
9 maart 1984
878

~·. - Pacht - Bef?erking van de pachtpnJzen - Draagwijdte - Beslissing gesteund op de feitelijke gegevens dat de
verpachte gebouwen van een bloemisteri:[ niet vallen onder de pachtprijsbeperkmg - Wettige beslissing.
_De feitenrechter die wettig heeft bes~Ist dat de gronden van een bloemisterij
n~et onder de wettelijke pachtprijsbeperkmg vallen, kan de pachtprijsbeperking
ook wettig uitsluiten voor de gebouwen,
op grond van de vaststellingen dat partijen een pachtovereenkomst hebben gesloten betreffende « een bloemisterij met
~fhankelijkheid », dat « beglazing, irrigatle en besproeiing en niet in het minst
v~rwarming op het bedrijf aanwezig
ziJn >> en van de beoordeling « dat het
woonhuis slechts een accessorium is >>
~at « de g~bouwen van een bloemisterij;
mzonderhe1d de serres, niet gelijk te
stellen zijn met een gewoon landbouwbedrijf », « in een bloemisterij, grond en gebouwen trouwens als een geheel te beschouwen zijn, waarbij de uitrusting Afdeling 2. ~~
grotendeels (bv. irrigatie en besproei-

Verplichtingen van

p~

-90Afdeling 3.
Onderverhuringen en op terugkeer op het gepachte goed, beoverdracht van huur.
houdens gewichtige reden voor de verpachter.
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden.
Niet-uitvoering door de verpachter binAfdeling 5. - Einde (opzegging, verlennen zes maanden na het vertrek van de
ging, terugkeer, enz.).
pachter van het voornemen om zelf het
9. - Pacht - Opzegging door de ver- verpachte goed in bedrijf te nemen,
pachter om een goed zelf te exploiteren waarop hij zich heeft beroepen om de
- Persoonlijke, werkelijke en ten min- opzegging van de pacht te verkrijgen,
ste negen jaar voortgezette exploitatie geeft aan de pachter het recht om zijn
Begrip.
terugkeer op het gepachte goed te vordeW anneer de rechter weigert de opzeg- ren, tenzij de verpachter een gewichtige
ging door de verpachter om een goed reden heeft. (Art. 1775, negende lid,
zelf te exploitaren geldig te verklaren, B.W.)
verantwoordt hij wettig die beslissing als
9 februari 1984
708
hij zijn weigering hierop doet steunen
13.
Pacht
Opzegging
door
de
verdat de verpachter, wegens zijn leeftijd
op de datum van de opzegging, het goed pachter - Aanwending van percelen als
bouwgrond of als grand voor industriele
niet meer persoonlijk, werkelijk en gedudoeleinden - Geldigheid van de opzegrende ten minste negen jaar zal kunnen
ging - Vereiste - Bestaan van een
exploiteren. (Art. 9 Pachtwet.)
bouwvergunning.
7 oktober 1983
151
De verpachter die de pacht opzegt met
10. - Pacht - Afdeling van het Bur- het oog op de aanwending van percelen
gerlijk Wetboek houdende de regels be- als bouwgrond of als grond voor industreffende de pacht in het bijzonder, triele doeleinden, moet in de regel op
art. 29 (Wet van 4 november 1969, art. 1) het tijdstip waarop hij opzegging doet, in
- Pachter die zijn verbintenissen niet het bezit zijn van de bouwvergunning;
nakomt - Vordering tot ontbinding het bewijs van de afgifte van die vergunSchade aan de zijde van de verpachter ning behoeft evenwel pas tijdens de
vereist.
rechtspleging tot geldigverklaring van de
De verpachter kan in de bij art. 29 van
opzegging te worden overgelegd. (Artt. 7,
de Pachtwet bedoelde gevallen geen ant11", en 12.2, eerste lid, Pachtwet.)
binding van de pachtovereenkomst vor22 maart 1984
938
deren dan indien hem door het feit waarbij de pachter zijn verbintenissen niet is
14. - Pacht - Opzegging door de verpachter - Aanwending van percelen als
nagekomen, schade is berokkend.
bouwgrond of als grand voor industriele
27 januari 1984
636
doeleinden - Geldigverklaring van de
11. - Pacht - Pachtwet, art. 7, 1", opzegging - Vereiste - Bewijs van de
tweede lid - Opzegging door de . ver- afgifte van de bouwvergunning - Overpachter voor de persoonlijke exploitatie legging van de bouwvergunning.
ten behoeve van een medeeigenaar van
De verpachter die de pacht opzegt met
het verpachte goed - Medeeigenaar die het oog op de aanwending van percelen
slechts een dee] van het goed door erfop- 'als bouwgrond of als grond voor indusvolging of Jegaat heeft verkregen - Wet- triele doeleinden, moet in de regel op
tige opzegging.
het tijdstip waarop hij opzegging doet, in
Wettig is de opzegging die aan de het bezit zijn van de bouwvergunning;
pachter van een goed is gedaan voor per- het bewijs van de afgifte van die vergunsoonlijke exploitatie ten behoeve van een ning behoeft evenwel pas tijdens de
medeeigenaar van het goed, als die me- rechtspleging tot geldigverklaring van de
deeigenaar een deel van dat goed door opzegging te worden overgelegd. (Artt. 7,
legaat en een ander deel op een andere 11", en 12.2, eerste lid, Pachtwet.)
wijze dan door erfopvolging of legaat,
22 maart 1984
938
meer bepaald door een schenking onder
15. - Pacht - Medeeigenaar - Mede levenden, heeft verkregen. (Art. 7, 1",
deeigenaar die zijn deel vergroot door
tweede lid, Pachtwet.)
2 februari 1984
679 ruil - Opzegging van de pacht - Vereisten.
12. - Pacht - Opzegging door de verDe medeeigenaar van een in pacht gepachter om zelf het verpachte goed in geven goed, die niet ten minste de onverbedrijf te nemen - Niet-uitvoering van deelde helft van het pachtgoed bezit of
het voornemen - Recht van de pachter zijn deel heeft verkregen door erfopvol-

-91ging of legaat en die naderhand door ruil
zijn deel vergroot of zelfs volledig eigenaar wordt van het goed, blijft, wat het
recht om de pachter op te zeggen betreft,
o.m. om de exploitatie over te dragen
aan zijn afstammelingen, onderworpen
aan de bepalingen van art. llbis Pachtwet.
29 juni 1984
1434

een derde ter kennis van de huurder te
brenge.u - Recht van voorkeur van de
huurder - Vereisten.
Uit de artt. 16, I, 5°, en 12 Handelshuurwet volgt dat de verplichting van de
verhuurder om het aanbod van een derde ter kennis te brengen van de huurder,
evenals het voorkeurrecht van de huurder, slechts bestaan voor zover de verhuurder zich op het aanbod van de derde
Afdeling 6. - Voorkooprecht.
heeft beroepen.
29 september 1983
83
16. - Pacht - Vervreemding van het
gepacht(J goed - Recht van voorkoop
19. - Handelshuur
Handelshuurvan de pachter- Verplichting van de eigenaar - Kennisgeving van het aanbod wet, art. 16, IV- Weigering van huurvan verkoop - Datum van het aanbod hernieuwing door de verhuurder, zonder
opgave van reden en zonder beroep op
- Begrip.
De datum van het aanbod dat de eige- het eventuele aanbod van een derde.
De verhuurder die gebruik maakt van
naar v66r de verkoop uit de hand van
een gepacht goed aan de pachter moet het recht bedoeld in art. 16, IV, Handelsdoen om aan deze de gelegenheid te ge- huurwet, zonder zich te beroepen op het
ven zijn recht van voorkoop uit te oefe- eventuele aanbod van een derde, is niet
nen, is de datum van verzending van de verplicht om dat aanbod ter kennis te
aangetekende brief van de eigenaar en brengen van de huurder; in dat geval
niet de datum waarop de pachter die kan het recht van voorkeur van de huurbrief ontvangt. (Art. 48.1, lid 1 en 4, der niet worden uitgeoefend.
Pachtwet.)
29 september 1983
83
12 april 1984
1072
20. - Handelshuur - Bewijs.
Het bewijs van de hernieuwing van
HOOFDSTUK IV
een handelshuurovereenkomst mag worden geleverd door een begin van schrifHANDELSHUUR
telijk bewijs, aangevuld door vermoeAfdeling 1. - Begrip - Aard van wetge- dens.
ving.
14 oktober 1983
168
Afdeling 2. - Verplichtingen van partijen.
21. - Handelshuur - Bewijs - BeAfdeling 3. - Onderverhuring en huurwijslast.
overdracht
De huurder die aanspraak maakt op
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden.
hernieuwing van een handelshuur draagt
de last van het bewijs dat er een huurAfdeling 5. - Einde (opzegging, huurher- overeenkomst bestaat die het recht
nieuwing, enz.).
op huurhernieuwing voor hem insluit.
17. - Handelshuur - Handelshuur- (Art. 1315 B.W.)
wet; art. 16, IV- Recht van de verhuur14 oktober 1983
168
der om zonder reden de huurhernieuwing te weigeren - Begrip.
22. - Handelshuur - Recht op herHet bij art. 16, IV, Handelshuurwet nieuwing van de huur - Afzien van het
aan de verhuurder toegekende recht om verval.
zonder reden de hernieuwing van de
Wanneer de huurder, met toepassing
huur te weigeren, gaat niet gepaard met van art. 18 Handelshuurwet, vervallen is
enige voorwaarde of verplichting jegens van het recht op hernieuwing van de
de huurder, behalve die om de maxi- huur, kunnen de partijen van dat verval
mumvergoeding wegens uitzetting te be- afzien en overeenkomen dat zij de huur
talen, eventueel verhoogd met een be- hernieuwen.
drag om de veroorzaakte schade geheel
5 april 1984
1040
te vergoeden.
29 september 1983
83
18. - Handelshuur
Handelshuurwet, artt. 16, I, 5', en 21 - Verplichting
van de verhuurder om het aanbod van

HOOFDSTUK V
ANDERE HUUROVEREENKOMSTEN

-92-

HUWELIJK
1. - Artikel 203 Burgerlijk Wetboek Verplichting voor de echtgenoten om aan
hun kind kost, onderhoud en opvoeding
te verschaffen
Verplichting t.a.v.
meerderjarig kind - Vorderingsgerechtigde.
De verplichting voor de echtgenoten
om aan hun kind kost, onderhoud en opvoeding te verschaffen, eindigt niet noodzakelijk en in elk geval met de meerderj arigheid van het kind, maar kan voortduren totdat het voor zijn levensonderhoud zelf kan instaan; ofschoon in
zodanig geval de rechtsvordering, in de
regel, wordt ingesteld door het meerderjarig geworden kind, mag de vordering
van een der echtgenoten niet onontvankelijk worden verklaard op grond aileen.
dat het kind meerderjarig was geworden
op de dag waarop de vordering werd ingesteld. (Art. 203 B.W.)
24 november 1983
356
2. - Wederzijdse rechten en verplichtingen van de echtgenoten - Uitkeringen die, met toepassing van een beslissing genomen op grand van art. 1280 van
het Gerechtelijk Wetboek aan de belastingschuldige waren betaald of toegekend- Belastingschuldige die geen dee]
uitmaakte van het gezin van de schuldenaar van de uitkeringen - Zodanige uitkeringen waren onder de regeling van
v66r de wet van 3 november 1976 geen
diverse inkomsten die overeenkomstig
art. 67, :J', van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen belastbaar waren.
Onder de regeling van het W.I.B. van
v66r de inwerkingtreding van de wet van
3 nov. 1976 waren geen diverse inkomsten, belastbaar overeenkomstig art. 67,
3°, van dit wetboek, de uitkeringen die,
met toepassing van een beslissing genamen op grond van art. 1280 van het
Ger.W., aan de belastingschuldige regelmatig waren betaald of toegekend door
personen van wier gezin hij geen deel
uitmaakte.
23 december 1983
476

HUWELIJKSCONTRACT
1. - Wettelijke gemeenschap - Ontbinding van de gemeenschap - Onverdeeldheid van gemeen recht.
Na de ontbinding van de echtelijke gemeenschap ontstaat hetzij tussen de gewezen echtgenoten, hetzij tussen de
overlevende echtgenoot en de erfgena-

men van de vooroverleden echtgenoot,
een onverdeeldheid van gemeen recht.
17 november 1983
315
2. - Wettelijke gemeenschap
OverJijden van een echtgenoot- Ontbinding
van de gemeenschap - Onverdeeldheid
van gemeen recht - Verkoop door de
overlevende van een gemeenschappelijk
goed dat onverdeeld is geworden - Aanwenden van de opbrengst van de verkoop - Aankoop van een pand in eigen
naam - Uitvoering van werken aan dat
pand - Recht van de onverdeelde medeiHgenaars - Recht op vergoeding Grenzen - Toepassing van de regels
van de verrijking zonder oorzaak.
Wanneer de overlevende echtgenoot,
na de ontbinding van de echtelijke gemeenschap door het overlijden van een
echtgenoot, een gemeenschappelijk goed
verkoopt dat onverdeeld is geworden en
de opbrengst van de verkoop aanwendt
bij de aankoop van een pand in eigen
naam en de uitvoering van werken aan
dat pand, moet die echtgenoot de onverdeelde medeeigenaars, erfgenamen van
de vooroverleden echtgenoot, vergoeden
volgens de regels van de verrijking zonder oorzaak.
17 november 1983
315

I

INGEBREKESTELLING
Overeenkomst met strafbeding - Ingebrekestelling - Begrip.
Wanneer een overeenkomst een strafbeding bevat, behoeft de ingebrekestelling niet meer in te houden dan de duidelijke en ondubbelzinnige uitdrukking
van de wil van de schuldeiser dat de
hoofdverbintenis wordt uitgevoerd; de
schuldeiser is niet verplicht de schuldenaar ervan te verwittigen dat hij, bij
niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de verbintenis, de wettelijke of
contractuele gevolgen daarvan zal moeten ondergaan. (Art. 1146 B.W.)
16 september 1983
45
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HOOFDSTUK VI. belastingkrediet

Voorheffingen en

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
(annaliteit, gelijkheid, realiteit, Jegaliteit, enz.)

Afdeling 1. - Onroerende voorheffing.
Afdeling 2. - Roerende voorheffing.
Afdeling 3. - Bedrijfsvoorheffing.
Afdeling 4. - Aanrekening en terugbetaHOOFDSTUK II. - Personenbelasting
ling van de voorheffingen.
Afdeling 5. - Belastingkrediet.
Afdeling 1. Belastingplichtigen Rijksinwoner.
HOOFDSTUK VII. - Aanslagprocedure
Afdeling 2. - Inkomsten uit onroerende
Afdeling 1.
Aanslagtermijnen.
goederen.
Afdeling 2. - Belastingaangifte.
Afdeling 3. - Inkomsten uit roerende
Afdeling 3. - Aanslag en inkohiering.
goederen.
Afdeling 4. - Aanslagbiljet.
Afdeling 4. - Bedrijfsinkomsten.
Afdeling 5. - Wijziging door de adminis§ 1. Winsten.
tratie van een aangifte.
§ 2. Bezoldigingen.
§ 3. Eaten uit vrije beroepen en uit Afdeling 6. - Fiscale commissie.
Afdeling 7. - Aanslag van ambtswege
winstgevende bezigheden.
en forfaitaire aanslag.
§ 4. Pensioenen.
Afdeling 8. - Bewijsvoering.
§ 5. Stopzettingsvergoedingen.
§ 1. Geschriften.
§ 6. Meerwaarden.
§ 2. Vermoedens.
§ 7. Bedrijfslasten.
§ 3. Tekenen of indicien van gegoed§ 8. Andere aftrekbare posten.
heid.
§ 9. Bedrijfsverliezen.
§ 4. Vergelijking met soortgelijke be§ 10. lnkomsten uit personenvennootlastingplichtigen.
schappen onderworpen aan
Afdeling 9. - "Sancties : verhogingen, adpersonenbelasting.
ministratieve boeten, straffen.
Afdeling 5. - Diverse inkomsten.
Afdeling 6. - Van het totaal belastbaar Afdeling 10. - Bezwaar.
netto-inkomen aftrekbare lasten.
Afdeling 11. - Beslissing van de diAfdeling 7. - Gezamenlijke aanslag van
recteur.
echtgenoten en hun kinderen.
Afdeling 12. - Ontheffing.
Afdeling 8. - Berekening van de aanslag.
HOOFDSTUK VIII. - Voorziening voor
§ 1. Gewoon stelsel van aanslag.
het hof van beroep
§ 2. Voorafbetalingen.
HOOFDSTUK IX. - Voorziening in cas§ 3. Afzonderlijke aanslagen.
satie
§ 4. Vermindering wegens gezinslast.
HOOFDSTUK X. - Rechten en voorrechten van de Schatkist
HOOFDSTUK III. - Vennootschapsbelasting
HOOFDSTUK XI. - Kadastraal inkomen
Afdeling 1. - Algemene begrippen.
Afdeling 2. - Vaststelling van het be- HOOFDSTUK XII. - Internationale verlastbaar netto-inkomen
dragen
§ 1. Winsten.
HOOFDSTUK XIII. - Stelsel van v66r
§ 2. Meerwaarden.
het Wetboek v.d. Inkomstenbelastin§ 3. Bedrijfslasten.
gen
§ 4. Bedrijfsverliezen.
§ 5. Definitief belaste inkomsten
Afdeling 3. - Belastbaar netto-inkomen
van personenvennootschappen onderHOOFDSTUK I
worpen aan vennootschapsbelasting.
Afdeling 4. - Bijzondere aanslagen.
ALGEMENE BEGRIPPEN (ANNALITEIT, GE§ 1. Inkoop van eigen aandelen.
LIJKHEID, REALITEIT, LEGALITEIT,
§ 2. Meerwaarden.
ENZ.)
§ 3. Fusie, splitsing, opslorping.
§ 4. Verdeling.

HOOFDSTUK II

HOOFDSTUK IV. - Belasting op rechtsPERSONENBELASTING
personen
Afdeling 1. Belastingplichtigen
HOOFDSTUK V. - Niet-verblijfhouders
Rijksinwoner.

-94Afdeling 2. - lnkomsten uit onroerende
goederen.
1. - Personenbelasting - lnkomsten

uit onroerende goederen - Onroerend
goed in huur gegeven aan een vereniging zonder winstoogmerk. - On;oerend
goed dienend voor de wtoefenmg van
een bedrijfsactiviteit van de huurder Begrip.
Naar luid van art. 7, § 1, 1", b, W.I.B.,_
zoals het toepasselijk was v66r de wijziging ervan bij de wet van 19 juli 1979,
wordt onder netto-inkomsten uit in Belgie gelegen onroerende goederen verstaan het kadastraal inkomen verhoogd
met het gedeelte van de huurprijs en de
huurlasten hoven 200 pet. van het kadastraal inkomen van de goederen of gedeelten ervan die dienen voor het uitoefenen van een bedrijfsactiviteit van de
huurder. In de zin van die wettelijke bepaling wordt een bedrijfsactiviteit uitgeoefend door de vereniging zonder winstoogmerk, die in het pand d~t haar ~n
huur is gegeven, op systemat1sche en m
feite op winstgevende wijze een geneeskundig centrum exploiteert.
26 april 1984
1121
Afdeling 3. goederen .

Inkomsten uit roerende

.Aideling 4. - Bedrijfsinkomsten.
§ 1. Winsten.

3. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bednjfslasten en -uitgaven
- Annui'teiten tot aflossing van een hypothecaire Jening toegestaan aan twee
echtgenoten voor het verwerven van een
gebouwd onroerend goed - Tijdelijke
verzekering bij overlJjden met afnemend
kapitaal aangegaan door de man ten
voordele van zijn echtgenote - Annui~
teiten aftrekbaar van het bedrijfsinkomen van de echtgenote.
lngevolge art. 54, 3", W.I.B. mogen van
het totale bedrijfsinkomen van de echtgenote de sommen worden afgetrokken
die zijn besteed tot aflossing of herstelling van hypothecaire leningen door de
echtgenoten gesloten voor het bouwen,
het verwerven of het verbouwen van een
gebouwd onroerend goed en gewaarborgd door een tijdelijke verzekering bij
overlijden, met afnemend kapitaal, die
de echtgenoot ten voordele van zijn echtgenote heeft aangegaan.
22 september 1983
69

·· § 8.

~dere

aftrekbare posten.

•· § 9. Bedrijfsverliezen.
·· § 10. Inkomsten uit personenvennootschappen onderworpen aan
personenbelasting.

Afdeling 5. -· Diverse inkomsten.

2. - Personenbelasting en vennoot4. - Grondslag van de belasting - Dischapsbelasting - Belastbare inkomsten verse inkomsten - Wetboek van de In- Inkomsten zowel in Belgie als in het komstenbelastingen, art. 67, :J' - Regebuitenland verkregen.
ling v66r de wet van 3 novem_ber 1976 Uit de artt. 5, 20.1", 21, 43 en 96 W.I.B. Uitkeringen die, met toepassmg van een
volgt dat, tenzij de wet anders bepaalt, beslissing genomen op grand van
alle inkomsten van een belastingplichti- art. 1280 van het Gerechtelijk Wetboek,
ge, met name de winsten van een han- aan de belastingschuldige waren betaald
delsvennootschap, in BelgHi belastbaar of toegekend - Belastingschuldige die
zijn, onverschillig of ze in Belgie dan wel geen dee] uitmaakte van het gezin van
in het buitenland zijn verkregen; die re- de schuldenaar van de uitkeringen
gel wordt o.m. toegepast in de artt. 66 en Geen diverse inkomsten in de zin van
67 van het koninklijk besluit tot uitvoe- art. 67, :J', van het Wetboek van de lnring van het W.I.B., waarin regels wor- komstenbelastingen.

den gegeven voor de aftrek van vrijgestelde inkomsten verkregen in binnen- of
buitenland.
29 juni 1984
1423
§ 2. Bezoldigingen.
§ 3. Eaten uit vrije beroepen en uit
winstgevende bezigheden.
§ 4. Pensioenen.
§ 5. Stopzettingsvergoedingen.
§ 6. Meerwaarden.
§ 7. Bedrijfslasten.

Onder de regeling van het W.I.B. van
v66r de inwerkingtreding van de wet van
3 nov. 1976 waren geen diverse inkomsten, belastbaar overeenkomstig art. 67,
3" van dit wetboek, de uitkeringen die,
m'et toepassing van een beslissing genemen op grond van art. 1280 van het
Ger.W., aan de belastingschuldige regelmatig waren betaald of toegekend door
personen van wier gezin hij geen deel
uitmaakte.
23 december 1983
476

-95Mdeling 6. - Van het totaal belastbaar
netto-inkomen aftrekbare lasten.
5. - Personenbelasting - Bedrijfsbe-

lasting - Bedrijfslasten en -uitgaven Sommen besteed aan de aflossing of herstelling van hypotheekleningen gesloten
voor het bouwen, aankopen of het verbouwen van een waning - Waning gelijkgesteld met een sociale waning - Beoordelingsbevoegdheid van het hoi van
beroep - Grenzen.
Het hof van beroep mag niet, al was
het op verslag van een gerechtelijk deskundige, zelf beslissen over de waarde
van een waning en evenmin over de
kwalificatie als « waning gelijkgesteld
met een sociale waning •, wanneer het
uitspraak doet over het hoger beroep
van een belastingplichtige die van zijn
bedrijfsinkomsten niet de sommen heeft
mogen aftrekken die hij heeft besteed
aan de aflossing of de herstelling van
een hypotheeklening voor de aankoop,
het bouwen of verbouwen van die waning. (Artt. 54, 3°, 56, § 2, en 57 W.I.B.;
art. 46 K.B. van 4 maart 1965; art. 8 K.B.
van 10 aug. 1967.)
630
27 januari 1984

6. - Personenbelasting - Van de gezamenlijke netto-inkomsten aftrekbare
Jasten - W.LB., art. 71, § 1, 1° - Rente
of kapitaal door de belastingplichtige regelmatig betaald of toegekend aan een
persoon die geen deel uitmaakt van zijn
gezin - Begrip.
Geen van de gezamenlijke netto-inkomsten aftrekbare last is de schuld die
de man, zonder dat hij daartoe wettig
was gehouden, heeft betaald tot outlasting van zijn echtgenote van wie hij gescheiden leeft.
29 juni 1984
1421

gedachte, geweten en godsdienst. (Art. 71
e.v. W.I.B. en artt. 8, 9, lid 1, en 12 Europees Verdrag Rechten van de Mens.)
16 februari 1984
739
Mdeling 8. - Berekening van de aanslag.
§ 1. Gewoon stelsel van aanslag.
§ 2. Voorafbetalingen.
§ 3. Mzonderlijke aanslagen.
§ 4.- Vermindering wegens gezinslast.

HOOFDSTUK III
VENNOOTSCHAPSBELASTIN<!l

Mdeling 1. - Algemene begrippen.
Mdeling 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 onderworpen aan vennootschapsbelasting.
Aldeling 4. - Bijzondere aanslagen.
§ 1. lnkoop van eigen aandelen.
§ 2. Meerwaarden.
§ 3. Fusie, splitsing, opslorping.
§ 4. Verdeling.

HOOFDSTUK IV
Bl[:LASTING OP RECHTSPERSONEN

HOOFDSTUK V
NIET-VERBLIJFHOUDERS

HOOFDSTUK VI
VOORHEFFINGEN
DIET

EN

BELASTINGKRE-

Mdeling 1. - Onroerende voorheffing.
:Afdeling 2... _ Roerende voorheffing.
:.iVdeling 3. ··- Bedrijfsvoorheffing.
belasting - Belasting op de samenge- Ardeling 4 ..:..:._ Aanrekening en terugbetavoegde inkomsten van de echtgenoten ling van de voorheffingen.
Gevolgen voor het recht om te huwen, op
8. - Terugbetaling van de voorheffinde vrijheid van gedachte, geweten of

Mdeling 7. - Gezamenlijke aanslag van
echtgenoten en hun kinderen.
7. - Natuurlijke personen - Bedrijfs-

godsdienst.
De bepalingen van de belastingwet betreffende de samenvoeging van de inkomsten van de echtgenoten hebben enkel tot doel aan de Staat inkomsten te
verstrekken en kunnen niet worden beschouwd als een schending van het recht
en van de mogelijkheid voor een ieder
om te huwen en een gezin te stichten en
evenmin van het recht op vrijheid van

gen - lngekohierde voorheffingen Moratoriuminterest verschuldigd op de
terugbetaalde bedragen.

Art. 309, 1°, W.I.B., krachtens hetweJk
geen « moratoriuminterest • wordt toegekend wanneer de bij artt. 180 tot 184 van
dat wetboek bedoelde bedrijfsvoorheffing
wordt terugbetaald ten voordele van diegene die deze voorheffingen verschuldigd
was, is niet toepasselijk op de voorhet-

-96fingen die zijn ingekohierd overeenkomstig art. 266 van dat wetboek; bij de
terugbetaling van een aldus ingekohierde voorheffing moet derhalve « moratoriuminterest » worden betaald.
16 februari 1984
743
Afdeling 5. - Belastingkrediet.

HOOFDSTUK VII

11. - Belastingheffing - Aanslag van
ambtswege - Ontheffing - Overbelasting wegens materiele vergissing W:LB., art. 277, § 1 - Vernietiging van
de aanslag - Onwettige beslissing.
De beslissing over een betwisting inzake een overbelasting als bedoeld in
art. 277, § 1, W.I.B., waarbij wordt vastgesteld dat de litigieuze aanslag een materiele vergissing bevatte, in de zin van
die wetsbepaling, is onwettig wanneer zij
zich niet beperkt tot het verlenen van
ontheffing van de overbelasting, maar
die aanslag volledig vernietigt, op grand
dat deze bij de ambtshalve vestiging willekeurig was geschied.
17 februari 1984
765

AANSLAGPROCEDURE
Afdeling 1. - Aanslagtermijnen.
Afdeling 2. ·:...:.. Belastingaangifte.
Afdeling 3. ·:.._ Aanslag en inkohiering.
Afdeling 4.' ·:..._ Aanslagbiljet.
Afdeling 5. ·- Wijziging door de administratie van een aangifte.
Afdeling 8. - Bewijsvoering.
Afdeling 6. ':._ Fiscale commissie.
§ 1. Geschriften.
Afdeling 7. - Aanslag van ambtswege
§ 2. Vermoedens.
en forfaitaire aanslag.
§ 3. Tekenen of indicien van gegoedheid.
9. - Vaststelling van de belastbare in12. - Vestiging van de belasting -·
komsten van een zelfstandige bedrijfsacBewijs - Tekenen en indicien van getiviteit op forfaitaire grondslagen
Geen aftrek van de bedrijfsverliezen uit goedheid - Begrip.
De geldsommen of waarden die in het
lwofde van die activiteit van de inkombezit worden gevonden van een belassten uit een andere activiteit.
De belastingplichtige die heeft aange- tingplichtige die ze frauduleus naar een
nomen dat de belastbare inkomsten van vreemd land vervoert, kunnen worden
een zelfstandige bedrijfsactiviteit op for- beschouwd als tekenen en indicien die
faitaire grondslagen van aanslag worden de administratie kan aanvoeren om de
vastgesteld, overeenkomstig art. 248, § 1, graad van gegoedheid van die belastingtweede lid, W.I.B., mag het verlies die hij plichtige vast te stellen; het hof van beuit hoofde van die activiteit beweert ge- roep beoordeelt op onaantastbare wijze
leden te hebben, niet aftrekken van de de bewijswaarde van die tekenen en ininkomsten uit een andere activiteit. dicien. (Art. 247 W.I.B.)
148
6 oktober 1983
(Artt. 43, eerste lid, 2•, en 248, § 1, tweede lid, W.I.B.)
13. - Vestiging van de belasting 268 Bewijs - Tekenen en indicien van ge4 november 1983
goedheid - Vermoeden ingesteld bij ar10. - Belastingheffing - Aanslag van tikel 247 W.LB. - Wettelijk vermoeden
ambtswege - W1llekeurige vestiging van van herkomst.
de belastbare grondslag - Vernietiging
Het vermoeden dat wordt opgeleverd
van de aanslag door het hoi van beroep door tekenen en indicien waaruit een ho- Vereiste.
gere graad van gegoedheid blijkt dan uit
Wanneer het hof van beroep van oor- de aangegeven inkomsten, is een wettedeel is dat een ambtshalve gevestigde lijke vermoeden van herkomst, daar de
aanslag wegens willekeur onwettig is, geldsommen waarop het betrekking
maar de belastingplichtige het juiste be- heeft, worden vermoed voort te komen
drag van zijn inkomsten niet kan bewij- uit belastbare inkomsten, dat wil zeggen
zen, mag het die aanslag niet verbeteren uit inkomsten die gedurende de belastbaen dient het die te vernietigen; die regel re periode zijn verkregen. (Art. 247
is evenwel enkel toepasselijk wanneer W.I.B.)
de geldigheid van een litigieuze aanslag
148
6 oktober 1983
ter beoordeling staat van het hof van beroep nadat daartegen een ontvankelijk
14. - Vestiging van de belasting bezwaar is ingediend. (Artt. 256 en 257 I Bewijs - Tekenen of indicien van geW.I.B.)
.
goedheid - Tegenbewijs te leveren door
17 februari 1984
765 de belastingplichtige.

-97Wanneer de administratie de belastbare grondslag wettig heeft geraamd valgens tekenen en indicien waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit
de aangegeven inkomsten, moet de belastingplichtige, aan de hand van positieve en controleerbare gegevens, aantonen
dat die graad van gegoedheid voortkomt
uit andere inkomsten dan die welke in
de inkomsten kunnen worden aangeslagen of uit inkomsten die tijdens een
vroegere periode dan de belastbare periode zijn verkregen. (Art. 247 W.I.B.)
148
6 oktober 1983
15. - Vestiging van de belasting - Bewi.fs - Tekenen of indicien van gegoedheid - Vermoedens en gegevens door de
belastingplichtige als tegenbewi.fs aangevoerd- Onaantastbare beoordeling door
het hoi van beroep.
Wanneer de administratie de belastbare grondslag wettig heeft geraamd valgens tekenen en indicien waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit
de aangegeven inkomsten, beoordeelt
het hof van beroep op onaantastbare wijze in feite de bewijswaarde van de vermoedens en gegevens die de belastingplichtige als tegenbewijs heeft aangevoerd.
148
6 oktober 1983

ging wegens het ontbreken van voorafbetaling.
30 september 1983
88
18. - Vervolging - Valsheid en gebruik van valse stukken gepleegd met
het oogmerk om een van de in art. 339
W.LB. bedoelde misdrijven te plegen Toepasselijke straf.
Wanneer valsheid en gebruik van valse stukken gepleegd is met het oogmerk
om een van de in art. 339 W.I.B. bedoelde misdrijven te plegen, welke misdrijven strafbaar zijn gesteld bij art. 340 van
dat wetboek, berecht wordt na de•inwerkingtreding van art. 2, 13°, wet van 2 feb.
1982 en van art. 1 K.B. nr. 41 van 2 april
1982, waarbij art. 347 van dat wetboek
wordt gewijzigd en art. 85 Sw. toepasse ..
lijk wordt verklaard op die misdrijven,
behoeft de hoofdgevangenisstraf niet altijd, samen met de geldboete, te worden
uitgesproken.
4 oktober 1983
137
Afdeling 10. -

Bezwaar.

Al'deling 9. - Sancties : verhogingen, administratieve boeten, straffen.

19. - Heffing en invordering van de
belasting - Bezwaar en voorziening Bevoegdheid van de directeur der belastingen - Begrip.
In de procedures inzake inkomstenbelastingen oefent de Staat zijn rechten
voor het gerecht uit door bemiddeling
van zijn orgaan, de minister van Financien, die optreedt ex officio, op vervolging en ten verzoeke van de directeur
der directe belastingen.
29 juni 1984
1423

16. - Belastingheffing - Verhoging
van de belasting - Wetboek Inkomstenbelastingen, art. 334 - Toepassingsvereisten.
De verhoging van 20 pet. van de belastingen op de niet aangegeven inkomsten,
met toepassing van art. 334 W.I.B., vereist geen bewijs van goede of kwade
trouw van de belastingplichtige.
88
30 september 1983
17. - Belastingheffing - Verhoging
van de belasting wegens niet aangegeven inkomsten - Bedrag van de basisbelasting waarop de verhoging wordt berekend.
Naar de tekst van art. 334 W.I.B. slaat
de belastingverhoging op het geheel van
de belasting die op de niet aangegeven
inkomsten drukt, dat wil zeggen het gehele bedrag dat volgens de tariefregeling
op de niet aangegeven inkomsten verschuldigd is, met inbegrip van de verho-

Afdeling 11. - Beslissing van de directeur.
Afdeling 12. - Ontheffing.
20. - Vestiging van de belasting Ontlasting - Overbelasting ten gevolge
van een materiele vergissing - Begrip.
Het verzuim, ook al is het te wijten
aan een vergetelheid van de belastingplichtige, om in zijn aangifte rekening te
houden met een voorafneming op een
,provisie die in een vorig belastingjaar is
belast, kan niet worden gelijkgesteld met
een rekenfout en is niet een materiele
vergissing in de zin van art. 277 W.I.B ..
150
6 oktober 1983
21. - Belastingheffing - Ontheffing
- Terugbetaling van de overbelasting W.LB., artt. 277, § 1, en 309, 3' - Toekenning van « moratoriuminterest » Onwettige beslissing.
Geen « moratoriuminterest » wordt
toegekend bij terugbetaling van overbe-

§ 4. Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen.

-98W.I.B., ingediende verzoekschrift - Vermelding
1s ge- van de hoedanigheid van de optredende
termij- ambtenaar.
309, 3",
De handtekening op een door de Belgische Staat, ingevolge de artt. 206 en 298
765 W.I.B., ingediend cassatieverzoekschrift
wordt geacht die te zijn van de daarop
HOOFDSTUK VIII
vermelde handelende ambtenaar; wanneer het verzoekschrift van een ambtsVOORZIENING VOOR RET ROF VAN BEhalve optredende ambtenaar uitgaat, is
ROEP
het voldoende dat het de hoedanigheid
22. - Voorziening voor het hof van be- van die ambtenaar vermeldt.
roep - Bevoegdheid van het hoi.
29 juni 1984
1423
Aangezien belastingzaken de openbare
orde raken, dient het hof van beroep, ter
HOOFDSTUK X
bepaling van de belastingschuld, in feite
en in rechte en binnen de perken van RECRTEN EN VOORRECRTEN VAN DE
SCRATKIST
het aan zijn oordeel onderworpen geschil, zelf de bewijswaarde te toetsen
HOOFDSTUK XI
van de regelmatig aangebrachte gegevens van de zaak; daarbij is het niet geKADASTRAALINKOMEN
bonden door de overwegingen van de
directeur noch door de conclusies van de
HOOFDSTUK XII
partijen en mag het, op grand van eigen
INTERNATIONALE VERDRAGEN
motieven, oordelen dat de beslissing geheel of ten dele verantwoord is.
26. Internationale verdragen
30 september 1983
88 Overeenkomst tussen Belgie en Neder23. - Beroep voor het hof van beroep land - Vaststelling van de belasting- Uitspraak op dat beroep - Verzet te- grondslag in Belgie - Winsten in Nedergen dat arrest - Niet ontvankelijk ver- land verkregen - Vrijstelling van belasting in Belgie - Gevolg voor de vaststelzet.
Naar luid van art. 286, tweede lid, ling van de belastinggrondslag in Belgie.
Uit de artt. 7 en 24, § 2, 1", van de
W.I.B. wordt het arrest, dat is uitgesproken op het beroep vim de belastingschul- Overeenkomst van 19 oktober 1970 tusdige tegen de beslissing van de directeur sen Belgie en Nederland tot het vermijder directe belastingen, in elk geval ge- den van dubbele belasting blijkt dat die
acht op tegenspraak te zijn gewezen; dat overeenkomst niet de belastinggrondslag
arrest is, derhalve, niet vatbaar voor ver- · regelt, maar enkel bepaalde inkomsten
van belasting vrijstelt; daaruit volgt dat
zet.
die overeenkomst de Belgische Staat
13 januari 1984
534 niet verhindert, bij de bepaling van de
belastinggrondslag in Belgie, rekening te
HOOFDSTUK IX
houden met de in Nederland verkregen
VOORZIENING IN CASSATIE
winst en deze te begrijpen in het bedrag
24. - Voorziening in cassatie - Ter- waarvan het in Belgie geleden verlies
mijn - Kennisgeving van het bestreden wordt afgetrokken, en bijgevolg bedrijfsarrest door de griffie van het hof van be- verlies over voorgaande jaren slechts af
roep - Kennisgeving door de aanbie- te trekken van latere winsten, in zoverre
ding van de aangetekende brief op de ze niet reeds voorheen door bij de Overeenkomst vrijgestelde winsten werden
woonplaats van de partij.
De kennisgeving van het arrest die in- ' gedekt.
29 juni 1984
1423
zake directe belastingen de cassatietermijn doet lopen, geschiedt door de aanbieding van de aangetekende brief op de
HOOFDSTUK XIII
woonplaats van de partij aan wie de kenSTELSEL
VAN
VOOR RET WETBOEK V.D.
nisgeving moet worden gedaan. (Art. 289 i
INKOMSTENBELASTINGEN
W.I.B., gew. bij art. 48 wet van 3 nov.
27. - V66r het W.I.B. geldende stelsels
1976.)
147 - Belasting op de in oorlogstijd behaal6 oktober 1983
de exceptionele inkomsten, winsten en
25. - Cassatieberoep
Onderteke- baten - Bepaling van de belastbare
ning van het namens de Belgische Staat win st.
lasting, bedoeld in art. 277, § 1,
wanneer deze van ambtswege
schied, na het verstrijken van de
nen van bewaar en beroep. (Art.
W.I.B.)
17 februari 1984

-99Overeenkomstig artikel 10 van de wet
van 16 oktober 1945 tot invoering van
een extrabelasting op de in oorlogstijd
behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, moeten de inkomsten, getaxeerd in de speciale belasting, worden
afgetrokken van de belastbare winst en
niet enkel van de effectief belaste winst.
7 juni 1984
1320

INTEREST
HOOFDSTUK I. -

Gerechtelijke inte-

resten
HOOFDSTUK II. - Moratoire interesten
HOOFDSTUK III. terest

Compensatoire in-

Onteigeningswet ingestelde herzieningsprocedure - Interest begrepen in die
vergoeding.
De vergoedingen die de rechter aan de
onteigende in het kader van de bij
art. 16 Onteigeningswet ingestelde herzieningsprocedure toekent, worden beschouwd als een vergoeding voor de volledige schade ten gevolge van het bezitsverlies; zij omvatten derhalve de compensatoire interest vana£ de overdracht
van de eigendom van de onteigende aan
de onteigenaar tot de dag van de uitspraak van de beslissing, waarbij de toegekende bedragen onherroepelijk worden vastgesteld; daaruit volgt dat na de
dag van de uitspraak van het herzieningsvonnis de onteigende ontvankelijk
is om betaling te vorderen van de moratoire interest die is vervallen tussen die
datum en de betaling van de hoofdsom
door de onteigenende overheid.
12 januari 1984
526

HOOFDSTUK I
GERECHTELIJKE INTERESTEN

HOOFDSTUK II

1. - Gerechtelijke interest - VergoeMORATOIRE INTERESTEN
dende rente - Conclusie van de verzekeraar ten betoge dat de vertraging in de
3. - Moratoire interest - Onteigening
toekenning van de vergoeding aan een ten algemenen nutte - Vergoeding toenalatigheid van de getroffene te wijten is gekend in het kader van de bij art. 16
- Arrest dat vergoedende rente toekent Onteigeningswet ingestelde herzieningsop de enkele grand dat de beklaagde of procedure - Omvat niet zonder inbegrip
·diens verzekeraar over middelen be- van de moratoire interest wegens vertraschikten om de procedure te bespoedigen ging in de uitvoering door de onteigenen- Onwettige beslissing.
de overheid van haar verbintenis.
De vergoedingen die de rechter aan de
Niet naar recht verantwoord is de beslissing houdende veroordeling van de onteigende in het kader van de bij
beklaagde, de aansprakelijke dader van art. 16 Onteigeningswet ingestelde hereen verkeersongeval, of zijn verzekeraar, zieningsprocedure toekent, worden beom benevens verschillende vergoedingen schouwd als een vergoeding voor de voleen vergoedende rente te betalen, als het ledige schade ten gevolge van het bezitsarrest de conclusie van de verzekeraar verlies; zij omvatten derhalve de comten betoge dat noch hijzelf noch de be- pensatoire interest vana£ de overdracht
klaagde de gevolgen moesten dragen van van de eigendom van de onteigende aan
de nalatigheid van de getroffene, die de onteigenaar tot de dag van de uitmeer dan zes jaar had gewacht om zijn spraak van de beslissing, waarbij de toevordering in te stellen, beantwoordt door gekende bedragen onherroepelijk worte zeggen dat de vertraging bij de ver- den vastgesteld; daaruit volgt dat na de
goeding, zelfs al zou zij aan de nalatig- dag van de uitspraak van het herzieheid van de getroffene te wijten zijn, de ningsvonnis de onteigende ontvankelijk
toekenning van de vergoedende rente is om betaling te vorderen van de moraniet in de weg staat, op de enkele grond toire· interest die is vervallen tussen die
dat de beklaagde of diens verzekeraar datum en de betaling van de hoofdsom
over middelen beschikten om de proce- door de onteigenende overheid.
dure te bespoedigen.
12 januari 1984
526
19 oktober 1983
184
2. - Vergoedende interest- Onteigening ten algemenen nutte - Vergoeding
toegekend in het kader van de bij art. 16

HOOFDSTUK III
COMPENSATOIRE INTEREST

100-

INTERNATIONALE VERDRAGEN
1. - Internationale Overeenkomst betreffende het Reiscontract opgemaakt te
Brussel op 23 april 1970 - Art. 17 D1·aagwijdte.
De regel vervat in art. 17 van het Verdrag
betreffende
het
Reiscontract
(C.C.V.), gesloten te Brussel op 23 april
1970 en goedgekeurd bij de wet van
30 maart 1973, luidens welke elk contract
door de reisbemiddelaar gesloten met
een reisorganisator of met personen die
afzonderlijke prestaties verstrekken,
wordt geacht gesloten te zijn door de reiziger, belet niet dat de reisorganisator,
krachtens andere bepalingen van de nationale wetgeving, van de reisbemiddelaar betaling kan vorderen van de door
deze laatste voor rekening van zijn klanten bestelde reizen.
1 maart 1984
830
2. - Conflict tussen een bij verdrag
bepaalde internationaalrechtelijke regel,
die rechtstreekse werking heeft in de interne rechtsorde, en een nationaalrechtelijke regel - Voorrang van de bij het
verdrag vastgestelde regel.
In geval van conflict tussen een regel
van een internationaal verdrag, dat
rechtstreekse werking heeft in de in Belgie toepasselijke rechtsorde, en een nationaalrechtelijke regel, moet de bij het
verdrag vastgestelde regel voorrang krijgen; de voorrang van die regel vloeit
voort uit de aard zelf van het bij verdrag
bepaalde internationaal recht en brengt
voor de rechter, die zich voor zodanig
conflict gesteld ziet, de verplichting mee
om de nationaalrechtelijke regel buiten
toepassing te laten. (Eerste lm tweede
zaak.)
4 april 1984
1029

gen heeft in de interne rechtsorde, en
een interne rechtsregel - Voorrang van
de verdragsregel.
In geval van conflict tussen een internationale verdragsregel,
die
rechtstreekse gevolgen heeft in de interne
rechtsorde, zoals een regel die valt af te
leiden uit de artt. 23 en 24 van het Internationaal Verdrag betreffende de status
van vluchtelingen, en een interne rechtsregel heeft de door het verdrag vastgelegde regel voorrang.
16 april 1984
1093
5. - Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Geneve op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij de wet van 26 juni 1953 Artt. 23 en 24.1, b - Draagwijdte.
Art. 24.1 Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen volgens hetwelk, wat de sociale zekerheid
betreft, de verdragsluitende Staten de regelmatig op hun grondgebied verblijvende vluchtelingen op dezelfde wijze zullen
behandelen als de onderdanen, beoogt de
stelsels van sociale zekerheid die hoofdzakelijk de risico's van de werknemers
dekken; de toestand van de personen die
niet aan dat stelsel zijn onderworpen en
wier staat van behoeftigheid de bijstand
van overheidswege vereist, vallen echter
onder de toepassing van art. 23 van bedoeld verdrag, krachtens hetwelk, wat de
ondersteuning en bijstand betreft, de
vluchtelingen en onderdanen op dezelfde
wijze worden behandeld. (Artt. 23 en 24
Internationaal Verdrag betreffende de
status van vluchtelingen, ondertekend te
Geneve op 28 juli 1951 en goedgekeurd
bij de wet van 26 juni 1953.)
16 april 1984
1093

3. - Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, onderte-'
kend te Geneve op 28 juli 1951 en goedJ
gekeurd bij de· wet van 26 juni 1953, artt.
23 en 24 Bepalingen met rechtstreekse gevolgen in de Belgische interne rechtsorde.
De artt. 23 en 24 Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchte- ·
lingen, ondertekend te Geneve op 28 juli JAARLIJKSE VAKANTIE
1951 en goedgekeurd bij de wet van
26 juni 1953, hebben rechtstreekse gevolToepassingsgebied - Territorialiteit.
gen in de Belgische interne rechtsorde.
De Vakantiewet is in de regel niet toe16 april 1984
1093 passelijk op werknemers die niet in Belgie tewerkgesteld zijn. (Vakantiewet,
4. - Conflict tussen een internationale art. 1, Sociale Zekerheidswet, art. 3.)
10 oktober 1983
156
verdragsregel, die rechtstreekse gevol-

101JEUGDBESCHERMING
1. - Overtredingen van de wetten en
verordeningen betreffende het wegverkeer, begaan door minderjarigen van
meer dan zestien jaar en minder dan
achttien jaar - Rechtstreekse dagvaarding door de benadeelde partij - Nieton tvankelijkheid.
De persoon die zich benadeeld acht
door daden die volgens haar een overtreding zijn van de bepalingen van de wetten en verordeningen betreffende het
wegverkeer, kan een minderjarige, die
meer dan zestien jaar en minder dan
valle achttien jaar oud was op het ogenblik van de feiten, niet rechtstreeks voor
het op grand van het gemene recht bevoegde gerecht dagvaarden wegens overtreding van voormelde bepalingen. (Art.
36bis J eugdbeschermingswet.)
30 november 1983
375
2. - Wijzigende maatregelen - Procedure.
De jeugdrechtbank kan te allen tijde,
ambtshalve of op vordering van het
openbaar ministerie, de maatregelen genomen ten aanzien van een minderjarige
intrekken of wijzigen, de terbeschikkingstelling van de regering uitgezonderd; de rechtbank kan een voorlopige
maatregel van bewaring, met toepassing
van art. 52 van de Jeugdbeschermingswet genomen ten aanzien van een minderjarige, wijzigen op een eenvoudig verzoek om te verschijnen dat door de
jeugdrechter aan de partijen is gericht,
zonder dat de zaak bij haar aanhangig
was gemaakt op een van de in art. 45,
§ 2, van de genoemde wet omschreven
wijzen. (Art. 60, eerste lid, Jeugdbeschermingswet.)
14 december 1983
440

K

KOOP
1. - Concessie van alleenverkoop voor
onbepaalde tijd - Eenzijdige beeindiging door de concessiegever - Geschil
over de gevolgen van de beeindiging -

Bevoegdheid - Verdrag van Brussel van
27 september 1968, betreffende de rechterlijke bevoegdheid, artikel 5, f.
In een geschil over de gevolgen van de
niet-nakoming door de concessiegever
van een concessie van alleenverkoop
voor onbepaalde tijd moet, voor de toepassing van art. 5, 1", Verdrag van Brussel van 27 sept. 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, worden verwezen
naar de verbintenis die uit de overeenkomst ten laste van de concessiegever
voortvloeit en waarvan diens niet-nakoming door de concessiehouder wordt
aangevoerd tot staving van zijn vordering tot schadevergoeding of tot beeindiging van de overeenkomst.
19 januari 1984
577
2. - Concessie van alleenverkoop voor
onbepaalde tijd - Eenzijdige beeindiging door de concessiegever - Compensatoire vergoeding - Wet van 27 juli
1961, art. 2 - Verbintenis tot betaling
van die vergoeding - Aard van die verbintenis.
De verbintenis tot betaling van de
compensatoire vergoeding, bepaald bij
art. 2 wet van 27 juli 1961 ,betreffende de
eenzijdige beeindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, vervangt de niet nagekomen contractuele verbintenis om een
redelijke opzeggingstermijn te geven.
19 januari 1984
577
3. - Concessie van alleenverkoop voo1·
onbepaalde tijd - Eenzijdige beeindiging door de concessiegever - Bijkomende vergoeding - Wet van 27 juli
1961, art. 3 - Verbintenis tot betaling
van die vergoeding - Aard van die verbintenis.
De verbintenis tot betaling van de bijkomende vergoeding, bepaald bij art. 3
wet van 27 juli 1961 betref!ende de eenzijdige beeindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, is een vergoeding die aan
de concessiehouder wordt toegekend,
hoofdzakelijk wegens de meerwaarde die
na de beeindiging van de overeenkomst
hoe dan ook ten goede van de concessiegever blijft.
19 januari 1984
577

4. -' Koopvernietigende gebreken Termijn binnen welke de vordering door
de koper moet worden ingesteld - Beoordelingsvrijheid van de rechter.
De rechter beoordeelt vrij de « korte
tijd » binnen welke de koper de rechtsvordering op grand van verborgen gebre-

-102ken moet instellen, rekening houdende
met alle omstandigheden van de zaak,
met name de aard van het verkochte, de
aard van het gebrek, de gebruiken, de
hoedanigheid van partijen en de door
hen verrichte buitengerechtelijke en gerechtelijke handelingen, zoals het vorderen van een gerechtelijk deskundigenonderzoek. (Art. 1648 B.W.)
23 maart 1984
969
5. - Koop op proef - Burgerlijk Wethoek, art. 1588 - Regel houdt geen onweerlegbaar vermoeden in.
De in art. 1588 B.W. neergelegde regel
volgens welke koop op proef altijd vermoed wordt te zijn aangegaan onder een
opschortende voorwaarde houdt geen onweerlegbaar vermoeden in.
30 maart 1984
1018
6. - Verplichtingen van de verkoper
- Burgerlijk Wetboek; art. 1602- Duister of dubbelzinnig beding - Omschrijving.
De regel van art. 1602 B.W., volgens
welke een duister of dubbelzinnig beding
tegen de verkoper wordt uitgelegd, kan
alleen dan toepassing vinden wanneer de
feitenrechter bevindt dat het litigieuze
beding duister of dubbelzinnig is, dit wil
zeggen dat de regelmatig bijgebrachte
gegevens binnen en buiten de akte niet
toereikend zijn om de zin van het beding
met zekerheid vast te stellen.
30 maart 1984
1018
7. - Concessie van alleenverkoop Wet van 27 juli 1961, art. 4 - BeiHndiging van een concessie van alleenverkoop - Vordering door de benadeelde
concessiehouder ingesteld tegen de con-.
cessiegever - Territoriale bevoegdheid.
Uit art. 4 wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beeindiging van de voor
onbepaalde tijd verleende concessies van
alleenverkoop, naar luid waarvan de benadeelde concessiehouder het recht heeft
de concessiegever in Belgie te dagvaarden, naar keuze, hetzij voor de rechter
van zijn eigen woonplaats, hetzij voor de :
rechter van de woonplaats of de zetel
van de concessiegever, kan worden afgeleid dat, als de benadeelde concessiehouder de concessiegever wiens woonplaats
of zetel zich in het buitenland bevindt, ;
niet dagvaardt voor de rechter in het '
buitenland, maar voor een Belgische
rechtbank, die concessiehouder aldus im- '
pliciet, maar zeker, gekozen heeft voor
de rechter van zijn eigen woonplaats.
4 mei 1984
1153

8. - Verborgen gebreken van de verkochte zaak - Verkoper, fabrikant of
gespecialiseerd verkoper - Verplichting
tot vrijwaring - Omvang.
De fabrikant of de handelaar die aan
een koper een produkt van zijn nijverheid of een voorwerp van zijn handel !evert, moet vooraf nagaan of de door hem
verkochte zaak geen verborgen gebreken
vertoont die ze, volgens art. 1641 B.W.,
ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien
hij de gebreken gekend had, de zaak
niet of slechts voor een mindere prijs
zou hebben gekocht; de verkoper, fabrikant of een gespecialiseerde verkoper
van zaken zoals die welke hij heeft verkocht, is verplicht daartoe alle nuttige
maatregelen te nemen om alle mogelijke
gebreken op te sporen en aan de koper
het nuttig gebruik van de zaak te waarborgen.
17 mei 1984
1205
9. - Verborgen gebreken van de verkochte zaak - Gebrek van de zaak Begrip.
Het (verborgen) gebrek van de verkochte zaak dat de verkoper tot vrijwaring verplicht, kan een gebrek zijn dat,
zelfs indien het de zaak niet intrinsiek
aantast, deze ongeschikt maakt tot het
gebruik waartoe de koper ze, naar de
verkoper wist, bestemde.
17 mei 1984
1205

KOOPHANDEL, KOOPMAN
1. - Handelspraktijken - Wet van
14 juli 1971, art. 61 - Kwade trouw Begrip.
lngevolge art. 61 Handelspraktijkenwet worden met geldboete gestraft zij
die met kwade trouw de bepalingen die
vermeld worden in art. 55 van de genoemde wet overtreden; het bestaan van
dat zedelijk bestanddeel wordt vastgesteld en de beslissing dat de beklaagde
zich met kwade trouw schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige handelspraktijken door bedrieglijk reclame te voeren
waarin werd aangekondigd dat er binnen
afzienbare tijd een uitverkoop zou worden gehouden en de verkoop tegen fabrieksprijzen zou geschieden, is naar
recht verantwoord als het arrest, na het
bestaan te hebben vastgesteld van de
materiele gegevens zoals de opeenvolging van verschillende vennootschappen,
opgericht met de bedoeling de genoemde

-103wet te omzeilen en telkens opnieuw bevoorraad, de normale voortzetting van de
exploitatie gedurende vele maanden, en
de misleidende reclame waarbij gewag
werd gemaakt van verkoop tegen fabrieksprijzen, oordeelt dat de handelingen van de beklaagde in strijd zijn met
eerlijk handelsgebruik en van zijn kwade trouw doen blijken.
19 oktober 1983
186

wet als daden van koophandel aanmerkt ».
In art. 573, eerste lid, 1• Ger.W., naar
luid waarvan « de rechtbank van koophandel in eerste aanleg kennis neemt
van de geschillen tussen kooplieden, die
handelingen betreffende die de wet als
daden van koophandel aanmerkt en die
niet onder de algemene bevoegdheid van
de vrederechter vallen », wordt onder
« geschillen tussen kooplieden die handelingen betreffen die de wet als daden
van koophandel aanmerkt », niet bedoeld
geschillen omtrent daden van koophandel bestaande tussen personen die op het
tijdstip van de dagvaarding, eventueel
heiden, toevallig en zonder enig verband
met het geschil, de hoedanigheid van
koopman bezitten; voormeld artikel
strekt ertoe de bevoegdheid van de
rechtbank van koophandel te doen afhangen van de omstandigheid dat beide
partijen op het tijdstip van de litigieuze
handeling koopman waren, ongeacht of
een van de partijen die hoedanigheid
v66r de dagvaarding zou verloren hebben.
18 mei 1984
1213
5. - Bevoegdheid van de rechthank
van koophandel - Gerechtelijk Wethoek, art. 573, tweede lid - Betekenis
van de woorden " hoewel de eiser de
hoedanigheid van handelaar niet heeft ».
In art. 573, tweede lid, Ger.W., naar
luid waarvan « het geschil, dat betrekking heeft op een handeling die de wet
als daad van koophandel aanmerkt en
dat onder de algemene bevoegdheid van
de vrederechter valt, eveneens voor de
rechtbank van koophandel kan worden
gebracht, hoewel de eiser niet de hoedanigheid van handelaar heeft » wordt onder de woorden « hoewel de eiser niet de
hoedanigheid van handelaar heeft >>, bedoeld de partij die op het tijdstip van de
litigieuze handeling de hoedanigheid van
koopman niet bezat, d.w.z. in verband
met het geschil die hoedanigheid niet bezit.
18 mei 1984
1213

2. - Stopzetting van de activiteit als
koopman, maar verdere vereffening van
de l1andelszaak - Hoedanigheid van
koopman - Vereisten.
Wanneer de koopman, na sluiting van
zijn bedrij£, dat bedrijf vereffent, behoudt hij de hoedanigheid van koopman
enkel en aileen als hij in het kader van
de vereffening ervan daden van koophandel verricht die talrijk en geregeld
genoeg zijn om een regelmatige activiteit
te vormen, in de zin van art. 1 Kh.; dat
het bestuur der belastingen als bedrijfslasten over het dienstjaar volgend op
dat tijdens hetwelk de koopman zijn
werkzaamheden heeft stopgezet, uitgaven in aanmerking neemt die hij normaal op 31 december van het voorgaande dienstjaar in de boeken had moeten
opnemen, betekent niet dat het bestuur
erkent dat de belastingplichtige tijdens
die periode zijn hoedanigheid van koopman had behouden.
27 oktober 1983
239
Reisagentschap3. - Reiscontract
pen - Internationale Overeenkomst hetreffende het Reiscontract opgemaakt te
Brussel op 23 april 1970 - Art. 17 Draagwijdte.
De regel vervat in art. 17 van het Verdrag
betreffende
het
Reiscontract
(C.C.V.), gesloten te Brussel op 23 april
1970 en goedgekeurd bij de wet van
30 maart 1973, luidens welke elk contract
door de reisbemiddelaar gesloten met
een reisorganisator of met personen die
afzonderlijke
prestaties verstrekken,
wordt geacht gesloten te zijn door de reiziger, belet niet dat de reisorganisator,
krachtens andere bepalingen van de nationale wetgeving, van de reisbemiddelaar betaling kan vorderen van de door
KORT GEDING
deze iaatste voor rekening van zijn klan1. - Bevoegdheid van de rechter in
ten bestelde reizen.
1 maart 1984
830 kart geding - Gerechtelijk Wethoek,
art. 1039 - Maatregel tot hewaring 4. - Bevoegdheid van de rechthank Vereisten - Bestaan van een recht volvan koophandel - Gerechtelijk Wet- doende waarschijnlijk om de heslissing
hoek, art. 573, eerste lid, 1" - Betekenis te verantwoorden.
Het voorschrift van art. 1039 Ger.W.
van de woorden " geschillen tussen koopJieden die handelingen hetreffen die de dat de beschikkingen in kort geding
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zaak zelf, verbiedt de rechter in kort geding niet een bewarende maatregel te
bevelen, indien het bestaan van een
recht voldoende waarschijnlijk is om het
nemen van een beslissing te verantwoorden.
29 september 1983
85
2. - Bevoegdheid van de rechter in
kart geding - Gerechtelijk Wetboek,
artt. 584 en 1039 - Bevoegdheid van de
rechter in kart geding om aan een gemeente de stopzetting van werken te bevelen, als de titel op grand waarvan zij
de werken uitvoerde, schijnbaar vervalJen is.
De rechter in kort geding die, na te
hebben vastgesteld dat de gemachtigde
ambtenaar, bedoeld in art. 48 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, aan de
gemeente een vergunning heeft afgegeven om te bouwen op een grond die
paalt aan de grond van een prive-persoon, dat het bouwwerk pas na het verstrijken van de bij art. 52 van de genoemde wet bepaalde vervaltermijn van
de vergunning was aanbesteed, dat de
door de gemeente uitgevoerde werken diverse beschadigingen aan de gebouwen
van de prive-persoon hebben veroorzaakt
en dat de voortzetting ervan die beschadigingen heel wat erger zou kunnen rnaken oordeelt dat de titel op grond waarvan' de gemeente die werken uitvoert,
schijnbaar vervallen is en de stopzetting
ervan beveelt tot op het ogenblik dat
eventueel een nieuwe bouwvergunning
wordt afgegeven of dat een beslissing
over· het geschil zelf wordt gewezen,
overschrijdt de grenzen van zijn
bevoegdheid niet en schendt evenmin de
artt. 584 en 1039 Ger.W.
29 september 1983
85
3. - Echtscheiding - Beschikking in
kart geding houdende voorlopige maatregelen - Gerechtelijk Wetboek, art. 1280
- Titel ook na de echtscheidingsprocedure nog uitvoerbaar.
· De beschikking van de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg die in
kort geding uitspraak doet over de voorlopige maatregelen inzake echtscheiding, overeenkomstig art. 1280 Ger.W.,
hoewel zij slechts verbindend is voor de
tijd dat de partijen in termen van echtscheiding zijn, vormt een uitvoerbare titel die vatbaar kan zijn voor gedwongen
tenuitvoerlegging, zelfs na de echtscheidingsprocedure.
4 november 1983
263

L

LASTGEVING
1. - Bewijslevering door een derde Modaliteiten.
De huurder kan het bewijs van een
door de verhuurder aan zijn advocaat
verleende lastgeving wettig afleiden uit
de bewoordingen van een brief die deze
advocaat aan de huurder heeft gericht
en uit het vertrouwen van de verhuurder
dat de huurder nadien is blijven genieten.
5 april 1984
1040
2. - Uitgedrukt in algemene bewoordingen - Kan niettemin ruimere machten verlenen dan bepaald in art. 1988,
eerste lid, B. W. - Voorwaarde.
Een lastgeving, hoewel uitgedrukt in
algemene bewoordingen, moet niettemin
worden beschouwd als uitdrukkelijk in
de zin van art. 1988, tweede lid, B.W., ten
aanzien van bepaalde handelingen, zelfs
van beschikking, zodra er geen twijfel
bestaat over de wil van de lastgever om
die bepaalde handelingen aan de lasthebber op te dragen.
13 april 1984
1078
3. - Omvang - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Grenzen.
De feitenrechter beoordeelt onaantastbaar, in feite, de omvang van een lastgeving, mits hij de bewijskracht niet miskent van de akte waarin zij wordt
vastgesteld. (Artt. 1319, 1320, 1322 en
1984 B.W.)
13 april 1984
1078
LEGER

Wet 14 jan. 1975, art. 43 - Verbod om
een militair voor hetzelfde feit tweemaal
te straffen, enerzijds strafrechtelijk, anderzijds tuchtrechtelijk.
Hoewel met name in art. 417 Ger.W.
het beginsel is neergelegd dat de straf·vordering en de tuchtvordering wegens
hun verschillend voorwerp en doel los
van elkaar staan, blijkt nochtans uit de
opzet van de wet van 14 januari 1975 en
uit art. 43 dat, wat de straf· en tuchtvordering ten aanzien van militairen betreft, een militair voor een en hetzelfde
feit niet tweemaal, enerzijds strafrechte-

- 105lijk, anderzijds tuchtrechtelijk, kan worden gestraft.
16 november 1983
305

LEVENSONDERHOUD
1. - Burgerlijk Wetboek, art. 203 Verplichting voor de echtgenoten om aan
hun kind kost, onderhoud en opvoeding
te verschaffen
Verplichting t.a.v.
meerderjarig kind - Vorderingsgerechtigde.
De verplichting voor de echtgenoten
om aan hun kind kost, onderhoud en opvoeding te verschaffen, eindigt niet noodzakelijk en in elk geval met de meerderj arigheid van het kind, maar kan voortduren totdat het voor zijn levensonderhoud zelf kan instaan; ofschoon in
zodanig geval de rechtsvordering, in de
regel, wordt ingesteld door het meerderjarig geworden kind, mag de vordering
van een der echtgenoten niet onontvankelijk worden verklaard op grond aileen
dat het kind meerderjarig was geworden
op de dag waarop de vordering werd ingesteld. (Art. 203 B.W.)
24 november 1983
356
2. - Natuurlijk kind
Rechtsvordering tot uitkering van onderhoud - Burgerlijk Wetboek, art. 340b - Aard van
die rechtsvordering.
De rechtsvordering waarbij het natuurlijk kind, op grond van art. 340 b
B.W., van hem die gedurende het wettelijk tijdperk der bevruchting met zijn
moeder gemeenschap heeft gehad, een
jaarlijkse uitkering voor zijn onderhoud
en opvoeding kan vorderen totdat het de
voile leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, is een rechtsvordering tot uitkering van onderhoud.
17 mei 1984
1202
3. - Adagium « Onderhoudsgelden Jaten geen achtersta.llen » - Geen algemeen rechtsbeginsel.
Het adagium « onderhoudsgelden laten
geen achterstallen • is geen algemeen
rechtsbeginsel.
25 mei 1984
1244 ·

4. - Uitkering tot onderhoud
Burgerlijk Wetboek, art. 301 - Uitke1·ing die
hangende de tegenvordering van de andere echtgenoot voorlopig wordt toegekend aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen - Tijdstip waarop
de uitkering tot onderhoud kan ingaan.
Uit art. 301 Ger.W. valt niet a£ te leiden dat de uitkering tot onderhoud, die,
hangende de tegenvordering tot echt-

scheidii_J-g van de andere echtgenoot,
voorlop1g wordt toegekend aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen, niet rechtsgeldig zou kunnen ingaan
op een dag v66r die van de vordering.
25 mei 1984
1244
LOON (BESCHERMING, GELIJKHEID)
1. - Bescherming van het loon van de
werknemers - Overdracht van loon Beslissing van de vrederechter houdende
bekrachtiging van de overdracht- Aanleg.
Art. 31 Wet Bescherming Loon dat bepaalt dat de vrederechter in laatste aanleg uitspraak doet, ongeacht het bedrag
van de overdracht, vormt een uitzondering op de toepassing van de artt. 616 en
617 Ger.W. (Beide zaken.)
10 november 1983
290
2. - Koninklijk besluit nr. 11 van
26 feb. 1982 - Begrip.
Noch de ter vervanging van een rustpensioen toegekende rente, noch de rente die een beroep op de hulp van een
derde mogelijk moet maken en die
geenszins als het loon van die derde kan
worden beschouwd, zijn inkomsten die
onderworpen zijn aan het K.B. nr. 11
van 26 feb. 1982 houdende bepaalde tijdelijke wijzigingen in de regeling inzake
de koppeling van de lonen en bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk.
18 januari 1984
573

M

MANDELIGHEID
Verandering aan schoorsteenpijp in gemene muur - Vereisten.
De feitenrechter beslist wettig dat in
een gemene muur geen veranderingen
mogen worden aangebracht aan schoorsteenpijpen die deze muur reeds bevatte
toen hij gemeen werd gemaakt, en die
sindsdien aan het pand van de nabuur
zijn aangesloten, zonder diens toestemming of zonder door deskundigen de

- 106middelen te hebben doen bepalen om toepassing van art. 24, § 1, wet 15 juni
geen afbreuk te doen aan zijn rechten. 1899, gewijzigd bij art. 44, wet 14 jan.
(Art. 662 B.W.)
1975, door het openbaar ministerie naar
388 zijn korpscommandant wordt verwezen
1 december 1983
om krijgstuchtelijk te worden gestraft,
de
strafvordering vervalt.
MILITAIR
16 november 1983
305
1. - Wet 14 jan. 1975, art. 43 - Verbod om een militair voor hetzelfde feit
4. - Wet 15 juni 1899, art. 24, § 1 tweemaal te straffen, enerzijds strafrechVerdachte militair die door het openbaar
telijk, anderzijds tuchtrechtelijk.
Hoewel met name in art. 417 Ger.W. ministerie naar zijn korpscommandant is
het beginsel is neergelegd dat de straf- verwezen om krijgstuchtelijk te worden
vordering en de tuchtvordering wegens gestraft - Draagwijdte van die verwijhun verschillend voorwerp en doel los zing.
Door in voorkomend geval alleen aan
van elkaar staan, blijkt nochtans uit de
opzet van de wet van 14 januari 1975 en het openbaar ministerie de bevoegdheid
uit art. 43 dat, wat de straf- en tuchtvor- toe te kennen om te oordelen of er, gelet
dering ten aanzien van militairen be- op de geringe ernst van het misdrijf,
treft, een militair voor een en hetzelfde grand bestaat om een militair naar diens
feit niet tweemaal, enerzijds strafrechte- korpscommandant te verwijzen om hem
lijk, anderzijds tuchtrechtelijk, kan wor- krijgstuchtelijk te doen straffen, ontneemt art. 24, § 1, wet 15 juni 1899, geden gestraft.
16 november 1983
305 wijzigd bij art. 44 wet 14 jan. 1975, aan
de rechtbanken de bevoegdheid niet om
2. - Wet 15 juni 1899, art. 24, § 1 over geschillen omtrent burgerlijke rechVerdachte militair die door de gerechte- ten te beslissen, laat het de mogelijkheid
Jijke overheid naar zijn korpscomman- om een burgerlijke rechtsvordering in te
dant is verwezen om krijgstuchtelijk te stellen, onverkort bestaan en kent aan
worden gestraft - Verval van de straf- het. openbaar ministerie het recht toe om
vordering.
binnen de bij de wet bepaalde grenzen
Wanneer, gelet op de ogenschijnlijk te kiezen tussen het instellen van de
geringe ernst van het misdrijf, een ver- strafvordering en het op gang brengen
dachte militair, met toepassing van van de tuchtvordering, die in de regel
art. 24, § 1, wet 15 juni 1899, gewijzigd geen betrekking heeft op de in art. 92
bij art. 44, wet 14 jan. 1975, door de be- Gw. bedoelde geschillen.
voegde gerechtelijke overheid naar zijn
16 november 1983
305
korpscommandant is verwezen om
krijgstuchtelijk te worden gestraft, ver5. - Wet 15 juni 1899, art. 24, § 1 dwijnt het strafrechtelijk kenmerk van
Verdachte militair die door de gerechtehet feit, zodat de strafvordering vervalt.
overheid naar zijn korpscomman16 november 1983
305 lijke
dant is verwezen om krijgstuchtelijk te
3. - Wet 15 juni 1899, art. 24, § 1 worden gestraft - Verval van de strafVerdachte militair die door het openbaar vordering - Geen schending van art. 6,
ministerie naar zijn korpscommandant is lid 1, Verdrag Rechten van de Mens.
verwezen om krijgstuchtelijk te worden
Ook al vervalt de strafvordering wangestraft - Rechterlijke beslissing dat neer de procedure van art. 24, § 1, wet
die verwijzing de strafvordering doet 15 juni 1899, gewijzigd bij art. 44 wet
vervallen - Geen schending van art. 6 14 jan. 1975, wordt gevolgd, toch heeft
Gw.
degene die zich door een misdrijf benaArt. 6 Gw., waarin het beginsel is deeld acht, steeds de mogelijkheid om
neergelegd dat de Belgen gelijk zijn voor voor de burgerlijke rechter een op dat
de wet, betekent dat allen die zich in een misdrijf gegronde burgerlijke rechtsvorzelfde situatie bevinden, gelijk moeten dering in te stellen, zodat zijn door art. 6
worden behandeld; het sluit echter niet Verdrag Rechten van de Mens gewaaruit dat voor bepaalde categorieen van borgde recht op een eerlijke en openbare
personen een onderscheid wordt ge- behandeling van zijn zaak, binnen een
maakt, mits dat onderscheid niet wille- redelijke termijn, door een onafhankekeurig is en dus kan worden verant- lijke en onpartijdige rechterlijke instanwoord; die grondwettelijke bepaling tie, welke bij de wet is ingesteld, niet is
wordt niet geschonden door de rechter geschonden.
die beslist dat, wanneer een militair met
16 november 1983
305

-1076. - Dienst in Belgische strijdkrach- HOOFDSTUK VII. - Paging
ten in Duitsland - Militair die dee] uit- HOOFDSTUK IX. - Allerlei
maakt van een troep te velde.
De militair die dienst doet bij de Belgische strijdkrachten in Duitsland, maakt
HOOFDSTUK I
deel uit van een troep te velde.
ALGEMENE BEGRIPPEN, MATERIEEL EN
18 januari 1984
575
MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID
VAN OPZET

MINDER-VALID EN
Aanvullende tegemoetkoming - Bedrag - Verschil tussen het bedrag van
de gewone tegemoetkoming of de bijzondere tegemoetkoming waarop een minder-valide recht zou hebben en het bedrag van het rustpensioen van de echtgenoot van die minder-valide - Begrip.
Het bedrag van de aanvuilende tegemoetkoming die de gewone tegemoetkoming van de minder-valide vervangt op
de dag dat zijn echtgenoot een recht kan
doen gelden op een overlevingspensioen,
is gelijk aan het verschil tussen, enerzijds, het bedrag van de gewone tegemoetkoming waarop die minder-valide
recht zou hebben indien zijn echtgenoot
dat pensioen niet ontving en, anderzijds,
het bedrag van dat pensioen, zonder dat
laatstgenoemd bedrag in aanmerking
kan worden genomen om de bestaansmiddelen van die minder-valide te berekenen en het bedrag van de gewone toelage op basis van die bestaansmiddelen
vast te stellen. (Artt. 6 en 8 wet 27 juni
1969.)
1300
4 juni 1984

MISDRIJF
Algemene begrippen,
materieel en moreel bestanddeel,
eenheid van opzet
HOOFDSTUK II. - Soorten
Afdeling 1.
Aflopend, voortgezet,

HOOFDSTUK I. -

voortdurend misdrijf.
Afdeling 2. - Gewoontemisdrijf.
HOOFDSTUK III. - Toerekenbaarheid
Afdeling 1. - Natuurlijke personen.
Afdeling 2. - Rechtspersonen.
HOOFDSTUK IV. -

Gepleegd in het

buitenland
HOOFDSTUK V. -

verschoning

Afdeling 1. Afdeling 2. -

Rechtvaardiging en

Rechtvaardiging.
Verschoning.

Verzachtende en
verzwarende omstandigheden

HOOFDSTUK VI. -

1. - Misdrijf dat wetens moet zijn gepleegd - Draagwijdte van die voorwaarde.
Het bijwoord « wetens » dat de wet gebruikt om de als bestanddeel van een
misdrijf vereiste wetenschap te bepalen,
is geen volstrekte wetenschap; dat bestanddeel van het misdrijf heeft aileen
tot gevolg dat de goede trouw die voortvloeit uit de verschoonbare dwaling in
aanmerking komt.
30 mei 1984
1286
2. - Verschillende feiten - Ontbreken van een enkele strafbare opzet afgeJeid uit een overweging die een onwettige draagwijdte verleent aan een beslissing van een onderzoeksgerecht in een
andere zaak - Arrest niet naar recht
verantwoord.
Een beslissing van een onderzoeksgerecht die, inzake voorlopige hechtenis,
verklaart dat de handhaving van die
hechtenis niet meer verantwoord is door
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid raken,
stelt, daardoor aileen, niet vast dat de
verdachte op de datum van die beslissing
niet meer het bedrieglijk opzet had om
misdrijven te plegen (art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis); onwettig is derhalve het
arrest dat, om te beslissen dat de aan de
beklaagde ten laste gelegde feiten en gelijkaardige feiten waarvoor hij vroeger is
veroordeeld, niet een enkel strafbaar feit
vormen, enkel erop wijst dat, in de vorige zaak, een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling had vastgesteld dat
de overwegingen van openbare veiligheid
die ten grondslag lagen aan het tegen
beklaagde in de voormelde zaak uitgevaardigde aanhoudingsbevel, niet meer
aanwezig waren, en daaruit afleidt dat
de beklaagde, op de datum van het voormeld arrest van de kamer van in beschuldigingstelling, niet meer het bedrieglijk opzet had om misdrijven te
plegen en dat, derhalve, de feiten van de
tweede zaak, die na die vaststelling werden gepleegd, en die van de eerste zaak,
niet de uitvoering waren van dezelfde
strafbare opzet. (Art. 65 Sw.)
6 juni 1984
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HOOFDSTUK II

HOOFDSTUK VI

SOORTEN

VERZACHTENDE EN VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN

Afdeling 1.
Aflopend, voortgezet,
voortdurend misdrijf.
Afdeling 2. - Gewoontemisdrijf.
3. - Gewoontemisdrijf - Onwettige
uitoefening van de tandheelkunde.
Niet wettelijk verantwoord is het arrest dat, met toepassing van de artt. 3,
tweede lid, 38, § 1, 1", en 52 van de Geneeskundewet en 3 en 4 van het K.B.
van 1 juni 1934, de beklaagde veroordeelt
ter zake van: 1" onwettige uitoefening
van de tandheelkunde en 2" het nemen
van mondafdrukken, als onbevoegde,
met het oog op de vervaardiging en het
plaatsen van een kunstgebit, zonder vast
te stellen dat hij de bedoelde bewerkingen of handelingen gewoonlijk verrichtte.
1196
15 mei 1984

HOOFDSTUK III
TOEREKENBAARHEID

Afdeling 1.
Afdeling 2. -

Natuurlijke personen.
Rechtspersonen.

HOOFDSTUK VII
POGING

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

N

NACHTGERUCHT,
MOER

NACHTRU-

Art. 561, 1°, Strafwetboek - Begrip.
De overtreding als nachtgerucht of
nachtrumoer omschreven in art. 561, 1",
Sw. vereist hetzij een opzettelijke daad
hetzij een schuldige nalati~heid.
6 september 1983
5

HOOFDSTUK IV
GEPLEEGD IN HET BUITENLAND

HOOFDSTUK V
RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING

Afdeling 1. -

Rechtvaardiging.

4. Rechtvaardigingsgrond - Onoverkomelijke dwaling - Vaststellingen
door de feitenrechter- Toezicht van het
Hoi.
Het Hof van Cassatie gaat na of uit de
feiten en omstandigheden die de f~iten
rechter op onaantastbare wijze heeft
vastgesteld, naar recht een rechtvaardigingsgrond kan worden afgeleid.
27 maart 1984
976

5. - Rechtvaardigingsgrond - Onoverkomelijke dwaling - Begrip.
De rechter kan, volgens de omstandigheden, een dwaling als onoverkomelijk
beschouwen, op voorwaarde dat uit die
omstandigheden valt af te leiden dat de
beklaagde heeft gehandeld zoals ieder
redelijk en voorzichtig mens zou hebben
gedaan.
27 maart 1984
976
Afdeling 2. - Verschoning.

NATUURLIJK KIND
1. - Rechtsvordering tot uitkering van
onderhoud - Burgerlijk Wetboek, art.
340b - Aard van die rechtsvordering.
De rechtsvordering waa~bij het natuurlijk kind, op grand van art. 340b
B.W., van hem die gedurende het wettelijk tijdperk der bevruchting met zijn
moeder gemeenschap heeft gehad, een
jaarlijkse uitkering voor zijn onderhoud
en opvoeding kan vorderen totdat het de
valle leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, is een rechtsvordering tot uitkering van onderhoud.
17 mei 1984
1202
2.- Rechtsvordering tot uitkering van
onderhoud - Burgerlijk Wetboek, art.
340b - Afstamming- Rechtsvordering
zonder verband met de afstamming.
De rechtsvordering waarbij het natuurlijk kind, op grand van art. 340 b
B.W., van hem die gedurende het wettelijk tijdperk der bevruchting met zijn
moeder gemeenschap heeft gehad, een
jaarlijkse uitkering kan vorderen, die op
vorenbedoelde gemeenschap is gegrond
en uitsluitend betrekking heeft op het
onderhoud en de opvoeding van het kind
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jaren heeft bereikt, houdt geen verband
met de afstamming die zij niet beoogt te
bewijzen en evenmin het bewijs ervan
leidt.
1202
17 mei 1984

3. - Rechtsvordering tot uitkering van
onderl10ud - Rechtsvordering zonder
verband met de staat van de personen,
niettegenstaande de gevolgen van de beslissing op die rechtsvordering, wat de
huwelijksbeletselen betreft.
Hoewel art. 341c, tweede lid, B.W., om
redenen van moraliteit en uit vrees voor
huwelijken tussen bloedverwanten van
vaderszijde, bepaalt dat het vonnis waarbij de verweerder ingevolge art. 340 b
van dat wetboek tot het betalen van levensonderhoud wordt veroordeeld, dezelfde gevolgen heeft als de erkenning,
wat de huwelijksbeletselen betreft, volgt
daaruit niet dat de vordering waarop het
vonnis wordt gewezen, de staat van de
personen betreft.
17 mei 1984
1202

NATUURRAMP
Schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen - Aanvraag
om financiele tegemoetkoming van de
Staat - Vorm.
Wegens schade aan private goederen,
veroorzaakt door een natuurramp, mag
door de getroffene bij de Staat slechts
een enkele aanvraag om financiiHe tegemoetkoming worden ingediend, voor het
~eheel van zijn geteisterde goederen.
(Art. 2, eerste lid, K.B. van 18 aug. 1976.)
27 oktober 1983
238

NIEUWE VORDERING
1. - Burgerlijke zaken - Radio- en
televisieomroep - Gesproken pers Politie over de pers - Recht tot antwoord - Wet van 23 juni 1961 - Audiovisuele uitzending, uitgave of programma van periodieke aard - Persoon of
feitelijke vereniging bij name genoemd
of impliciet aangewezen - Aanvraag tot
uitzending of opneming van een antwoord - Weigering van de aanvraag Dagvaarding voor de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg - Vordering tot uitbreiding of tot wijziging van
de bij de rechter aangebrachte vordering
- Vordering in overeenstemming met
art. 807 Ger. W. ··- Ontvankelijkheid.

Geen enkele bepaling van de wet van
23 juni 1961 betreffende het recht tot
antwoord, gewijzigd bij de wet van
4 maart 1977, sluit op het gebied van de
audiovisuele middelen de toepassing uit
van art. 807 Ger.W. volgens hetwelk, onder de erin vermelde voorwaarden, de
bij de rechter aangebrachte vordering
uitgebreid of gewijzigd, en bijgevolg beperkt, mag worden; wanneer derhalve
een persoon of een feitelijke vereniging
die in een audiovisuele uitzending, uitgave of programma van periodieke aard bij
name is genoemd of impliciet is aangewezen, zich, overeenkomstig artikel 12
van die wet, tot de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg heeft gewend tegen de weigering van de uitzending of van de opneming van een antwoord die zij had gevorderd, geeft het
aangesproken rechtscollege, dat vaststelt
dat die persoon of feitelijke vereniging
zich subsidiair bij conclusie bereid heeft
verklaard de tekst van haar oorspronkelijk antwoord in te korten, een wettige
verantwoording voor haar beslissing dat
die subsidiaire vordering, die in overeenstemming is met art. 807 Ger.W., ontvankelijk is.
13 oktober 1983
165

2. - Burgerlijke zaken - Uitbreiding
of wijziging van de vordering - Vordering tegen een gedaagde in een andere
hoedanigheid.
Een vordering kan met toepassing van
art. 807 Ger.W. niet worden gericht tegen
een gedaagde in een andere hoedanigheid dan die waarin hij gedagvaard
werd.
24 oktober 1983
210
3. - Burgerlijke zaken - Uitbreiding
of wijziging van de bij de rechter aanhangige vordering - Ger. W:, artt. 702 en
807 - Uitbreiding of wijziging die berust
op een feit of akte in de dagvaarding
aangevoerd.
Wanneer in de dagvaarding de ontbinding van de pachtovereenkomst wordt
gevorderd op grond dat de pachter op
ongeoorloofde wijze zijn contractuele
verplichting niet heeft nageleefd, met name dat hij, in strijd met de pachtovereenkomst, de pacht gedeeltelijk heeft overgedragen, kunnen bij nieuwe op tegenspraak genomen conclusie nieuwe tekortkomingen aan de contractuele verplichtingen van de pachter worden aange-

-110voerd om de oorspronkelijke vordering
ingang te doen vinden, met name een tekortkoming aan de voor de pachter uit
de pachtovereenkomst voortvloeiende
verplichting tot persoonlijke exploitatie
en tot stoffering van de hoeve.
27 januari 1984
636

Uitbreiding
4. - Burgerlijke zaken
of wijziging van de vordering - Art. 807
Ger. W. - " Uitbreiding of wijziging berustend op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd » - Begrip.
In een vordering tot veroordeling van
de architecten en de aannemers om de
schade te vergoeden die in een pand
door inzijpeling van regenwater is ontstaan ten gevolge van een gebrekkige
conceptie en uitvoering van verbouwingswerken, zijn virtueel begrepen in de vorderingen die enkel betrekking hebben op
de nieuwe gevolgen van dezelfde conceptiefout en van dezelfde contractuele fout.
29 maart 1984
1016
5. - Burgerlijke zaken - Wijziging
van de vordering - Ambtshalve wijziging door de rechter van de oorspronkelijke vordering - Onwettige beslissing.
Art. 807 Ger.W. en het algemeen beginsel van het recht van verdediging worden miskend door de beslissing die
ambtshalve de oorzaak van de vordering
wijzigt.
25 mei 1984
1242

NIJVERHEIDSTEKENINGEN
-MODELLEN

EN

Benelux-Verdrag inzake tekeningen of
modellen - Vraag om uitlegging van de
Eenvormige Beneluxwet, bijlage bij dat
Verdrag - Bevnegdheid van het Benelux-Gerechtshoi
Krachtens art. 10 Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen, ondertekend te Brussel op 25 oktober 1966, goedgekeurd bij de wet van 1 dec. 1970 en in
werking getreden op 1 januari 1974,
neemt het Benelux-Gerechtshof kennis
van vragen om uitlegging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of
modellen, die op 1 januari 1975 in werking is getreden en als bijlage bij dat
Verdrag is gevoegd.
12 januari 1984
530

0

ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
1. - Strafzaken - Strafvordering Een enkele opzet.
De rechter oordeelt in feite en derhalve op onaantastbare wijze of verscheidene misdrijven wegens eenheid van opzet
een enkel strafbaar feit opleveren.
4 oktober 1983
129
2. - Strafzaken - Overmacht.
De rechter die in feite vaststelt dat het
technisch defect, waardoor een bij een
verkeersongeval betrokken voertuig tot
stilstand was gebracht, een toeval is, kan
hieruit wettig afleiden dat dit technisch
defect voor de bestuurder van dat voertuig een geval van overmacht heeft opgeleverd.
12 oktober 1983
161
3. - Koop - Koopvernietigende gebreken - Termijn binnen welke de vordering door de koper moet worden ingesteld.
De rechter beoordeelt vrij de « korte
tijd » binnen welke de koper de rechtsvordering op grond van verborgen gebreken moet instellen, rekening houdende
met aile omstandigheden van de zaak,
met name de aard van het verkochte, de
aard van het gebrek, de gebruiken, de
hoedanigheid van partijen en de door
hen verrichte buitengerechtelijke en gerechtelijke handelingen, zoals het vorderen van een gerechtelijk deskundigenonderzoek. (Art. 1648 B.W.)
23 maart 1984
969
4. - Strafzaken - Strafvordering Een enkele opzet - Onaantastbare beoordeling in feite.
De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze of verschillende feiten,
wegens eenheid van de opzet, een enkel
strafbaar feit opleveren.
27 maart 1984
981
5. - Strafzaken - Een enkele opzet
- Onaantastbare beoordeling in feite.
De rechter oordeelt op onaantastbare
wijze in feite of de feiten waarvan hij
kennis neemt en die waarvoor een vroegere beslissing een straf heeft opgelegd,

-111deel uitmaken van een en dezelfde strafbare gedraging.
11 april 1984
1063
6. - Strafzaken
Strafvordering Een enkele opzet - Onaantastbare beoordeling in Ieite.
De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze in feite of verscheidene feiten,
wegens eenheid van opzet, een enkel
strafbaar feit vormen.
17 april1984
1105
7. - Strafzaken - Strafvordering Een enkel strafbaar opzet.
De feitenrechter beoordeelt onaantastbaar, in feite, of verscheidene feiten wegens eenheid van opzet een enkel strafbaar feit opleveren. (Art. 65 Sw.)
22 mei 1984
1223
8. - Strafzaken - Strafvordering Een enkele opzet - Onaantastbare beoordeling in Ieite.
De rechter oordeelt op onaantastbare
wijze in feite of verscheidene feiten, wegens eenheid van opzet, een enkel strafbaar feit vormen.
29 mei 1984
1266
9. - Strafzaken - Betwisting van de·
feiten door de beklaagde - Draagwijdte
- Onaantastbare beoordeling door de
rechter.
Het recht van de beklaagde de ten laste gelegde feiten te ontkennen, houdt
geen verband met de oprechtheid van
die ontkenning, nu die ontkenning op onaantastbare wijze door de rechter in feite wordt beoordeeld.
5 juni 1984
1308

ONDERNEMINGSRAAD
LIGHEIDSCOMITE

- Leidinggevend personeel - Begrip.
Uit art. 26 K.B. van 18 okt. 1978 velgens hetwelk leidinggevend personeel
zijn de « personen » belast met het dagelijks beheer, die gemachtigd zijn om de
werkgever te vertegenwoordigen en te
verbinden, alsmede « de personeelsleden », onmiddellijk ondergeschikt aan
die personen, wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks beheer vervullen,
blijkt dat de personen van de eerste categorie niet noodzakelijk krachtens een
arbeidsovereenkomst met de onderneming dienen verbonden te zijn en met de
werkgever zelf kunnen samenvalien.
17 oktober 1983
174
3. - Verkiezingen ter aanwijzing van
de afgevaardigden van de werknemers
- Leidinggevend personeel - Dagelijks
beheer - Begrip.
Het begrip « dagelijks beheer », in de
zin van art. 26 K.B. van 18 okt. 1978, kan
niet worden verstaan in de zin van
art. 63 Vennootschappenwet en is beperkt tot het daadwerkelijk beheer van
de onderneming, dit is de uitoefening
van de beslissingsmacht die inherent is
aan de functie van de werkgever.
17 oktober 1983
174

4. - Verkiezingen ter aanwijzing van
de afgevaardigden van de werknemers
- Leidinggevend pe1·soneel - Begrip.
De categorie van de personen belast
met het dagelijks beheer van de onderneming, die gemachtigd zijn om de
werkgever te vertegenwoordigen en te
verbinden, kan geen personen van een
verschillende hierarchische rang omvatten die aan elkaar ondergeschikt zijn.
EN VEI- (Art. 26 K.B. 18 okt. 1978.)
17 oktober 1983
174

1. - Verkiezingen ter aanwijzing van
de afgevaardigden van de werknemers
- Leidinggevend personeel - Begrip.
Uit de opzet van art. 26 K.B. 18 okt.
1978 blijkt dat de personen die functies
van dagelijks beheer van de onderneming uitoefenen en die gemachtigd zijn
om de werkgever te vertegenwoordigen
en te verbinden, niet noodzakelijk dienen deel uit te maken van het personeel
van de technische bedrijfseenheid waarvoor een ondernemingsraad of een comite voor veiligheid en gezondheid moeten
worden opgericht.
17 oktober 1983
171
2. - Verkiezingen ter aanwijzing van
de afgevaardigden van de werknemers

5.
Werknemersafgevaardigde of
kandidaat bij de verkiezingen - Ontslag
- Herplaatsing - Aanvraag - Termijn
- Kandidaat.
De aanvraag tot herplaatsing van een
ontslagen kandidaat bij de verkiezing
van de werknemersafgevaardigden in
het veiligheidscomite moet worden ingediend binnen 30 dagen die volgen op de
datum van de voordracht van de kandidaturen. Een aanvraag ingediend v66r de
voordracht heeft geen uitwerking, zelfs
indien de werkgever op dat ogenblik
reeds ervan op de hoogte is gebracht dat
de werknemer kandidaat zal zijn. (Art.
1bis, § 5, wet 10 juni 1952.)
24 oktober 1983
204

-1126.
Werknemersafgevaardigde of
kandidaat bij de verkiezingen - Ontslagvergoeding - Vergoeding bepaald in
art. 21, § 7, eerste lid, :!', Bedrijfsorganisatiewet - Aard van de vergoeding.
De vergoeding bepaald in art. 21, § 7,
eerste lid, 2•, Bedrijfsorganisatiewet is
een forfaitair bedrag berekend op bet lopende loon op bet ogenblik van bet antslag en niet op bet gederfde loon over
bepaalde jaren.
7 november 1983
272
7.
Werknemersafgevaardigde of
kandidaat bij de verkiezingen - Ont-slagvergoeding - Vergoeding bepaald in
art. 21, § 7, eerste lid, :!', Bedrijfsorganisatiewet - Ontslag v66r de aanvang van
het mandaat.
De werknemersafgevaardigde in de ondernemingsraad die onrechtmatig ontslagen wordt alvorens zijn mandaat een
aanvang neemt en die niet in de onderneming wordt herplaatst, heeft aanspraak op de vergoeding bepaald in
art. 21, § 1, eerste lid, 1•, Bedrijfsorganisatiewet.
7 november 1983
272
8.
Werknemersafgevaardigde of
kandidaat bij de verkiezingen - Ontslag
wegens dringende reden
Verdere
tewerkstelling - Gevolg.
De werkgever die bet arbeidsgerecht
verzocht heeft de drmgende reden aan te
nemen op grond waarvan hij een werknemersafgevaardigde bij bet veiligheidscomite of een kandidaat bij de verkiezingen wil ontslaan, heeft bet recht de
werknemer tot de uitspraak te blijven
tewerkstellen; uit de enkele omstandigheid dat hij van dat recht gebruik
maakt, kan niet worden afgeleid dat de
aangevoerde reden de professionele samenwerking tussen partijen niet onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt en '
dientengevolge geen dringende reden is.
(Art. 1bis, § 2, Gezondheid en Veiligheidswet.)
·
7 november 1983
275
9. - Verkiezingen van de afgevaardig-'
den van het personeel - Vonnis van de
arbeidsrechtbank dat uitspraak doet over
een beroep tegen de beslissing van een
werkgever met het oog op de voorbereiding van sociale verkiezingen - Gezag
van het rechterlijk gewijsde - Begrip.
Het vonnis dat uitspraak doet over een
beroep tegen de beslissing van een werkgever met bet oog op de voorbereiding
van de verkiezingen van de afgevaardigden van bet personeel voor de onderne-

mingsraad en bet comite voor veiligheid
en gezondheid heeft, daar de gevorderde
zaak niet dezelfde is, geen gezag van gewijsde ten aanzien van de arbeidsrechtbank waarbij een beroep is ingesteld tegen de beslissing van dezelfde werkgever betreffende de organisatie van latere
sociale verkiezingen. (Art. 21, § 1, eerste
lid, Bedrijfsorganisatiewet; art. 1, § 4, b,
(4), vijfde lid, Gezondheid en Veilig··
heidswet en art. 23 Ger.W.)
·
14 november 1983
297
10. - Verkiezing van de afgevaardigden van het personeel - Verplichting
voor de arbeidsrechtbank om uitspraak
te doen binnen 23 dagen na ontvangst
van het beroep dat is ingesteld tegen een
in art. 6, KB. 18 okt. 1978, bedoelde beslissing van de werkgever - Begrip.
Hoewel art. 7, K.B. 18 okt. 1978, bepaalt dat de arbeidsrechtbank waarbij
bet beroep is ingesteld tegen de in art. 6
van genoemd besluit vermelde beslissingen, uitspraak doet binnen 23 dagen
na ontvangst van bet beroep, is die termijn niet op straffe van nietigheid
voorgeschreven.
14 november 1983
300
11. - Veiligheidscomite
Verkiezing
van de personeelsafgevaardigden - Geschil over de vraag of verkiezingen moeten worden gehouden - Aanleg.
Wanneer de werkgever in een onderneming de aan de verkiezingen voorafgaande procedure bepaald bij de artt. 4,
5 en 6 van bet K.B. 18 okt. 1978 niet
heeft gevolgd, doet de arbeidsrechter in
eerste aanleg uitspraak over de vraag of
in de onderneming al dan niet verkiezingen van de personeelsafgevaardigden in
bet veiligheidscomite moeten worden gehouden. (Artt. 7, 78bis K.B. 18 okt. 1978;
artt. 616, 619 Ger.W.)
28 november 1983
363
12. - Oprichting - Veiligheidscomite
- Overheidsdiensten.
Overheidsdiensten die gewoonlijk ten
minste 50 personeelsleden tewerkstellen,
zijn verplicht een of meer veiligheidscomites op te richten, tenzij bet personeel
valt onder wettelijke bepalingen die hun
vakbondsstatuut vaststellen en voorzien
in gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. (Art. 1, §§ 1, derde lid, en 4, b, 1, eerste lid, en d, vierde lid.)
19 december 1983
453
13. - Verkiezing - Betwistingen
Uitspraak van de arbeidsrechtbank Termijn.

-113De termijnen, bepaald in de artikelen 7 en 30 K.B. 18 okt. 1978, waarbinnen
de arbeidsrechtbank uitspraak moet
doen over beroepen met betrekking tot
de verkiezingen voor de ondernemingsraden en de veiligheidscomites, zijn niet
op straffe van nietigheid voorgeschreven.
(Zaken nrs. 4076 en 4105.)
19 december 1983
455

14. - Verkiezing - Betwisting over de
functies van het leidinggevend personeel
- Vaststelling betreffende het aantal
technische bedrijfseenheden - Gezag
van het rechterlijk gewijsde.
Wanneer, in een geschil betreffende de
verkiezing van de werknemersafgevaardigden in de ondernemingsraad, bij de
arbeidsrechtbank alleen beroep is ingesteld tegen de beslissing van de werkgever aangaande de functies van het leidinggevend personeel, heeft de vaststelling in het desbetreffende vonnis dat de
juridische entiteit een technische bedrijfseenheid vormt, noch gezag van het
rechtedijk gewijsde noch wettelijke bewijswaarde ten aanzien van derden.
(Art. 23 Ger.W.; artt. 6 en 7 K.B. 18 okt.
1978.) (Zaak nr. 4076.)
19 december 1983
455

17. - Verkiezing - Voorwaarden van
verkiesbaarheid - Taalkennis.
De kennis van het Nederlands is geen
voorwaarde om in het Nederlandse taalgebied verkiesbaar te zijn als werknemersafgevaardigde in een veiligheidscomite. (Art. 1, § 1, b bis, eerste lid,
Gezondheid en Veiligheidswet; artt. 2, 3
en 4 Taaldecreet.) 16 januari 1984
548
18. Werknemersafgevaardigde of
kandidaat bij de verkiezing - Bescherming tegen ontslag- Aanvang.
De kandidaten bij de verkiezin"g voor
de ondernemingsraad genieten de bijzondere bescherming tegen ontslag, niet
vanaf de indiening van de kandidatenlijsten, maar vanaf de dertigste dag v66r
de aanplakking van het bericht dat de
verkiezingsdatum vaststelt. (Art. 21, §§ 3
en 4, Bedrijfsorganisatiewet.)
16 januari 1984
551

19. Werknemersafgevaardigde of
kandidaat bij de verkiezingen - Ontslag
wegens dringende reden - Aanneming
. van de dringende reden door de arbeidsrechtbank - Ontslag alvorens de beslissing van de rechtbank in kracht van gewijsde is gegaan - Gevolg.
Wanneer de werkgever een werknemersafgevaardigde in het veiligheidscomite wegens dringende reden ontslaat alvorens de beslissing van de arbeidsrechtbank die de dringende reden heeft
aangenomen, in kracht van gewijsde is
gegaan, wordt de procedure tot aanneming van de dringende reden door het
arbeidshof zonder voorwerp, ook al heeft
de werkgever de ontslagen werknemer
intussen in de onderneming herplaatst.
(Art. 1bis, §§ 2, 5 en 7, Gezondheid en
Veiligheidswet.)
13 februari 1984
717

15. - Verkiezing - Betwisting over de
kiezerslijsten en vaststellen van het aantal mandaten - Beroep bij de arbeidsrechtbank - Ontvankelijkheid.
De werknemers en hun representatieve organisaties kunnen, met betrekking
tot de verkiezingen voor de ondernemingsraden en de veiligheidscomites, tegen de kiezerslijsten en de vaststelling
van het aantal mandaten, bij de arbeidsrechtbank alleen beroep instellen, wanneer daartegen vooraf een bezwaar is
ingediend bij de ondernemingsraad of
het veiligheidscomite of, bij gebrek hieraan, bij de werkgever. (Artt. 20 en 30
20. - Verkiezing van de personeelsafK.B. 18 okt. 1978.) (Zaak nr. 4105.)
gevaardigden - Voordracht van een
19 december 1983
455 werknemer door een representatieve
werknemersorganisatie - Beroep van de
16. - Onderneming - Technische be- werkgever, bij de arbeidsrechtbank, tedrijfseenheid - Begrip.
gen die beslissing - Vonnis uitspraak
Om te beslissen dat twee juridische doende op dat beroep - Vonnis in eerste
entiteiten niet een enkele technische be- ' aanleg gewezen.
drijfseenheid vormen, mag de rechter
Het vonnis van de arbeidsrechtbank,
niet uitsluitend op de economische crite- ,uitspraak doende op het beroep van een
ria steunen, zonder de sociale criteria in werkgever tegen de voordracht van de
acht te nemen. (Artt. 14, § 1, tweede lid, , kandidatuur van een werknemer door
1", Bedrijfsorganisatiewet, en 1, § 4, b [1], een representatieve werknemersorganitweede lid, 1", Gezondheid en Veilig- satie, is in eerste aanleg gewezen.
heidswet.)
(Art. 24 Bedrijfsorganisatiewet; artt. 37,
19 december 1983
459 38 en 78bis K.B. nr. 4 van 11 okt. 1978

-114Gezondheid en Veiligheid der Werknemers.) (Eerste en tweede zaak.)
20 februari 1984
775
21. - Verkiezingen - Voordracht door
een representatieve werknemersorganisatie van een wegens dringende reden
ontslagen kandidaat - Rechtsmisbruik
aangevoerd door de werkgever - Beoordeling door de arbeidsrechtbank - Opdracht.
Wanneer een representatieve werknemersorganisatie bij de verkiezingen voor
de aanwijzing van de personeelsafgevaardigden in het veiligheidscomite de
kandidatuur van een wegens dringende
reden ontslagen werknemer voordraagt,
kan de arbeidsrechtbank, die kennis.
neemt van een beroep van de werkgever
tegen die voordracht, op grond dat ze
een misbruik van recht oplevert en aileen dat ontslag wil dwarsbomen, niet
wettig beslissen dat het beroep, ingesteld
op grond van art. 38 K.B. 18 okt. 1978,
enkel de wettelijke verkiesbaarheidsvereisten betreft, en dat het tot niets dient
te onderzoeken of die werknemer, door
zich kandidaat te stellen, misbruik heeft
gemaakt van zijn recht. (Algemeen
rechtsbeginsel dat misbruik van recht
verbiedt; art. 38 K.B. 18 okt. 1978 betref-'
fende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen.)
5 maart 1984
836
22. - Verkiezing van de personeelsafgevaardigden - Beroep tegen de beslissing van de werkgever betreffende het
aantal technische bedrijfseenheden of juridische entiteiten waarvoor ondernemingsraden of veiligheidscomites moeten
worden opgericht - Personen bevoegd
om beroep in te stellen.
Het beroep tegen de beslissing van de
werkgever betreffende het aantal technische bedrijfseenheden of juridische entiteiten waarvoor ondernemingsraden of
veiligheidscomites moeten worden opgericht, kan enkel worden ingesteld door i
de betrokken werknemers of door een
representatieve organisatie van de betrokken werknemers of in haar naam.
(Art. 7 K.B. 18 okt. 1978, gewijzigd bij
K.B. 5 nov. 1982.)
5 maart 1984
838 1
23.- Verkiezing- Voordracht van de'
kandidaten - Aanplakking van de lijsten - Weigering door de werkgever.
De werkgever mag niet weigeren de
tijdig door de representatieve werknemersorganisaties ingediende kandidaten-

I

i

lijsten voor de verkiezing van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad of het veiligheidscomite aan te
plakken. (Art. 36 K.B. 18 okt. 1978.)
12 maart 1984
895
24. - Verkiezing - Voordracht van de
kandidaten - Recht van de werkgever
om beroep bij de arbeidsrechtbank in te
stellen.
De werkgever kan bij de arbeidsrechtbank beroep instellen tegen de voordracht van de kandidaten voor de verkiezing van de personeelsafgevaardigden in
de ondernemingsraad of het veiligheidscomite, zelfs indien geen werknemer of
geen representatieve werknemersorganisatie een klacht tegen de voordracht
heeft ingediend. (Art. 24, § 1, 1', Bedrijfsorganisatiewet; art. 1, § 4, h, 1', Gezond.heid en Veiligheidswet; art. 38 K.B. 18
okt. 1978.)
12 maart 1984
895
25. - Ondernemingsraad
Oprichting - Koninklijk besluit van 18 okt.
1978, art. 2, eerste lid - Onderneming
die gewoonlijk gemiddeld ten minste
honderd werknemers tewerkstelt
Werknemer- Begrip.
In de zin van art. 2, eerste lid, K.B.
van 18 okt. 1978, naar luid waarvan een
ondernemingsraad moet worden opgericht in de ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste honderd werknemers tewerkstellen, moet onder
« werknemer » worden verstaan de persoon die tewerkgesteld is krachtens een
arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst, ongeacht of de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd is gesloten. (Art. 14, § 1, 2',
wet van 20 sept. 1948; art. 7 wet van 3 juli 1978.)
3 april 1984
1025
26. -' Ondernemingsraad
Oprichting - Koninklijk besluit van 18 okt.
1978, art. 2, eerste lid - Onderneming
die gewoonlijk gemiddeld ten minste
honderd werknemers tewerkstelt
« Gewoonlijk » tewerkgestelde werknemer - Begrip.
Nu de wet geen definitie geeft van het
begrip werknemer die « gewoonlijk » in
de onderneming is tewerkgesteld, in de
zin van art. 2, eerste lid, K.B. van 18 okt.
1978, kan de rechter, wanneer hij vaststelt dat, in de gegeven concrete omstandigheden, de werknemers die krachtens
een voor een bepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst zijn aangeworven
« in elk geval gedurende meer dan twee

-115kwartalen onafgebroken zijn tewerkgesteld "• daaruit wettig afleiden dat die
werknemers personeelsleden zijn die gewoonlijk in de onderneming zijn tewerkgesteld. (Art. 14, § 1, 2", wet van 20 sept.
1948; art. 7 wet van 3 juli 1978.)
1025
3 april 1984
27. - Ondernemingsraad - Oprichting - Koninklijk besluit van 18 okt.
1978, art. 2, eerste lid - Onderneming
die gewoonlijk gemiddeld ten minste
honderd werknemers tewerkstelt
« Gewoonlijk » tewerkgestelde werknemer - Begrip.
Uit de vaststelling dat, in een onderneming waar meer dan honderd werknemers << gedurende meer dan zes kwartalen onafgebroken zijn tewerkgesteld »
geen ondernemingsraad is opgericht, kan
de rechter wettig afleiden dat de werkgever zich schuldig heeft gemaakt aan het
hem ten laste gelegde misdrijf, t.w. dat
hij in een onderneming die gewoonlijk
gemiddeld ten minste honderd werknemers tewerkstelt, geen ondernemingsraad heeft opgericht. (Artt. 16 en 32 wet
van 20 sept. 1948; artt. 2, inz. eerste lid,
en 68 K.B. van 18 okt. 1978.)
3 april 1984
1025
28. - Verkiezing van de afgevaardigden van het personeel - Voorwaarden
om verkozen te worden - Leidinggevend personeel - Begrip.
.
Onwettig is het vonnis van de arbeidsrechtbank dat, ofschoon het vaststelt dat
een werknemer geen deel uitmaakt van
het leidinggevend personeel van een onderneming, aan de werknemer beveelt
diens naam van de lijst van de kandidaten voor de sociale verkiezingen af te
voeren, op grond dat bij de betrokkene
een onverenigbaarheid bestaat door de
gelijktijdige uitoefening van de functie
van adjunct van het hoofd van het personeel en die van afgevaardigde van het
personeel in de ondernemingsraad.
(Art. 19 Bedrijfsorganisatiewet.)
16 april 1984
1099
29. Werknemersafgevaardigde of
kandidaat bij de verkiezingen - Ontslag
- Herplaatsing - Aanvraag - Termijn
- Kandidaat.
De aanvraag tot herplaatsing van een
ontslagen kandidaat bij de verkiezing
van de werknemersafgevaardigden in
het veiligheidcomite, die werd i~gediend
v66r de voordracht van de kand1daturen,
heeft geen uitwerking. (Art. 1bis, § 5, Gezondheid en Veiligheidswet.)
30 april 1984
1129

Werknemersafgevaardigde of
30.
kandidaat bij de verkiezingen - Ontslag
wegens economische of technische redenen - Begrip.
Onwettig is de beslissing van de rechter dat de werknemersafgevaardigden in
een ondernemingsraad of in een veiligheidscomite en de kandidaten om economische of technische redenen enkel kunnen worden ontslagen in geval van
sluiting van de onderneming of een afdeling of in geval van ontslag van een wel
bepaalde, speciale groep van het personeel. (Art. 21, § 2, Bedrijfsorganisatiewet,
1bis, § 2, Gezondheid en Veiligheidswet.)
30 april 1984
1132
31. - Leidinggevend personeel - Dagelijks beheer - Begrip.
. « Dagelijks beheer • in de zin van art.
26 K.B. 18 okt. 1978, dat bepaalt welke
personen als leidinggevend personeel
worden aangemerkt, betekent de uitoefening, geheel of ten dele, van de beslissingsmacht van de werkgever.
30 april 1984
1136
Werknemersafgevaardigde of
32. kandidaat bij de verkiezingen - Ontslag
wegens economische of technische redenen - Beslissing van de arbeidsrecht··
bank - Hoger beroep - Termijn Aanvang.
De termijn van hoger beroep tegen
een beslissing waarbij de arbeidsrechtbank uitspraak doet over het bestaan
van economische of technische redenen
die het ontslag van een beschermde
werknemer kunnen verantwoorden, begint te lopen de dag na die waarop de
geadresseerde de beslissing heeft ontvangen. [Art. 75 K.B. 18 okt. 1978.]
14 mei 1984
1184

..
ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
1. - Huiszoeking en inbeslagneming
van papieren, titels of bescheiden - Opdracht door de onderzoeksrechter gegeven aan een officier van gerechtelijke
politie van een ander arrondissement.
De leden van de gerechtelijke politie
bij de parketten en de leden van de
Rijkswacht zijn bevoegd over het gehele
grondgebied van het Rijk, zodat wettig is
de opdracht die een onderzoeksrechter
voor een huiszoeking en inbeslagneming
van papieren, titels of bescheiden in het
arrondissement heeft gegeven aan een
officier van de gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings

- 116van een ander arrondissement. (Art. 24
Wet Voorlopige Hechtenis, gew. bij
Beslw. van 1 feb. 1947 en bij wet van
25 maart 1969; artt. 9 en 10, wet van
7 april 1919, eerstgenoemd artikel gewijzigd bij wet van 6 juli 1964; artt. 15 en
16, wet van 2 dec. 1957.)
4 oktober 1983
129
2. - Deskundigenonderzoek vereist Beoordeling door de onderzoeksrechter.
De onderzoeksrechter oordeelt in feite
en derhalve op onaantastbare wijze, onder toezicht van de onderzoeksgerechten,
of een deskundigenonderzoek client te
worden bevolen.
25 oktober 1983
212

3. - Deskundige opgevorderd door de
procureur des Konings buiten de gevallen bepaald bij de artt. 32 tot 46 Sv. Eedaflegging niet' vereist.
Buiten de gevalleii bepaald bij de
artt. 32 tot 46 Sv. legt een deskundige
die door de procureur des Konings met
daden van vooronderzoek belast is, niet
de bij art. 44 van dat wetboek bedoelde
eed af.
727
14 februari 1984

Wanneer een officier van gerechtelijke
politie, hulpofficier van de procureur des
Konings, een door de onderzoeksrechter
gegeven opdracht tot huiszoeking en tot
inbeslagneming van papieren, titels of
bescheiden, regelmatig uitvoert, kan hij
zich wettig doen bijstaan door een ondergeschikt agent, die onder zijn rechtstreekse Ieiding optreedt. (Art. 24 Wet
Voorlopige Hechtenis.)
28 februari 1984
817
6. - Huiszoeking v66r vijf uur 's margens en na negen uur 's avonds - Heterdaad - Geoorloofde huiszoeking.
De opsporing of huiszoeking in een
voor het publiek niet toegankelijke
plaats v66r vijf uur 's morgens of na ne. gen uur 's avonds is geoorloofd wanneer
een magistraat of een officier van gerechtelijke politie zich tot vaststelling op
heterdaad van een misdaad of wanbedrijf ter plaatse heeft begeven. (Art. 1,
wet 7 juni 1969.)
12 juni 1984
1342

ONDERZOEKSGERECHTEN

4. - Huiszoeking en inbeslagneming
van papieren, titels of bescheiden - Opdracht gegeven door de onderzoeksrechter - Vervanging van de officier aan
wie de opdracht is gegeven - Wettigheid - Vereisten.
De opdracht die de onderzoeksrechter
heeft gegeven tot huiszoeking en tot inbeslagneming van papieren, titels of bescheiden wordt, in beginsel, gegeven aan
de ambtsbediening; wanneer de gedelegeerde districtcommandant van de rijkswacht verhinderd is, worden de huiszoeking en de inbeslagneming wettig uitge-.
voerd door de onderofficier van de'
rijkswacht, die de districtcommandant
regelmatig vervangt en die zelf de hoedanigheid heeft van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Koning. (Art. 24 Wet Voorlopige
Hechtenis.)
28 februari 1984
817,

1. - Regeling van de procedure
Toepassing van de wet tot bescherming
van de maatschappij - Telastlegging
niet bewezen verklaard - Onwettige beslissing.
Het onderzoeksgerecht, dat uitspraak
heeft te doen over de regeling van de
procedure, moet, na zijn bevoegdheid en
de ontvankelijkheid van de strafvordering te hebben nagegaan, in de eerste
plaats onderzoeken of het feit als misdaad, wanbedrijf of overtreding omschreven wordt en of uit het onderzoek blijkt
dat tegen de verdachte voldoende bezwaren bestaan; het mag pas na die vaststellingen eventueel uitspraak doen over de
internering van de verdachte; onwettig is
de beslissing van het onderzoeksgerecht
dat de telastlegging niet bewezen verklaart en zegt dat er geen reden is tot
het uitspreken van een interneringsmaatregel.
· 14 september 1983
35

5. - Huiszoeking en inbeslagneming
van papieren, titels of bescheiden - Opdracht gegeven aan een officier van ge-1
rechtelijke politie, hulpofficier van de~
procureur des Konings - Deelneming
van een ondergeschikt agent aan de
huiszoeking en aan de inbeslagneming,'
onder de rechtstreekse leiding van de ge·
delegeerde officier - Wettigheid.

2. - Raadkamer - Opschorting van
de veroordeling - Rechtsmiddel tegen
de veroordeling in de kosten - Termijn.
Het verzet binnen vierentwintig uren
voor de kamer van inbeschuldigingstelling is het enige rechtsmiddel dat kan
worden aangewend tegen de veroordeling in de kosten uitgesproken door de
raadkamer die de opschorting van de

-117veroordeling uitspreekt. (Art. 4, § 2, wet
29 juni 1964.)
23 november 1983
352
3. - Beschikking tot verwijzing naar
de correctionele rechtbank, met overname van de redenen van de vordering
waarin voor verschillende misdaden verzachtende omstandigheden worden aangenomen - Geen vermelding van een
van die misdaden in het dispositief van
die vordering - Rechtbank bevoegd
voor het geheel.
Wanneer de raadkamer een verdachte
naar de correctionele rechtbank verwijst
met overname van de redenen van de
vordering van de procureur des Konings
die voor verschillende misdaden verzachtende omstandigheden aanneemt, is de
correctionele rechtbank bevoegd voor het
geheel van die misdaden, ook al wordt in
het dispositief van die vordering een van
die misdrijven niet vermeld.
21 december 1983
468
4. - Beslissing van het onderzoeksgerecht met de vaststelling dat de strafvordering verjaard is - Onbevoegdheid van
het onderzoeksgerecht om de burgerlijke
1·echtsvordering bij het vonnisgerecht
aanhangig te maken.
Wanneer het onderzoeksgerecht vaststelt dat de strafvordering is verjaard, is
het niet bevoegd om de burgerlijke
rechtsvordering bij het vonnisgerecht
aanhangig te maken.
22 februari 1984
791
5. - Afwijzing van het verzet van de
burgerlijke partij tegen een beschikking
van buitenvervolgingstelling - Veroordeling tot schadevergoeding.
De burgerlijke partij wier verzet tegen
een beschikking van buitenvervolgingstelling wordt afgewezen, ook al is het
wegens verjaring van de strafvordering,
wordt veroordeeld in schadevergoeding
jegens de verdachte. (Art. 136 Sv.)
791
22 februari 1984

heid verleent om, op advies van de procureur des Konings, af te wijken van de
dienstregeling van de onderzoeksrechters en de verdeling van de zaken onder
hen, wanneer de behoeften van de dienst
of een goede rechtsbedeling zulks vereisen.
1 februari 1984
666

ONGEOORLOOFDE
GING

MEDEDIN-

Handelspraktijken -

Wet van 14 juli

1971, artt. 54 en 55, i - Met de eerl1jke

handelsgebruiken strijdige daad - Begrip.
Een tekortkoming waarvan de voorzitter van de rechtbank van koophandel,
krachtens art. 55, i, Handelspraktijkenwet, de staking moet bevelen als hij het
bestaan ervan vaststelt, is het feit dat
een bediende van een verzekeringsmaatschappij, nadat deze haar werkzaamheden heeft geiHndigd en haar verzekeringsportefeuille aan een derde heeft
afgestaan, getracht heeft de clienteel van
zijn vroegere werkgever voor zich te
winnen door het verspreiden van misleidende omzendbrieven en door gebruik te
maken van inlichtingen uit handelsdocumenten waarover hij niet wettig mocht
beschikken.
26 januari 1984
627

ONSPLITSBAARHEID

1. - Uitweg verleend voor een eigendom en geweigerd voor een andere Gezamenlijke tenuitvoerlegging van de
twee beslissingen materieel mogelijk Splitsbaar geschil.
Het geschil betreffende een zakelijk
recht van uitweg ten gunste van verschillende eigendommen is niet onsplitsbaar
wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de beslissingen, waarbij dat
recht aan het ene eigendom wel en aan
het andere niet wordt toegekend, materieel mogelijk is.
ONDERZOEKSRECHTER
827
1 maart 1984
Verdeling van de zaken - Bijzonder reglement van de rechtbank - Afwijking' 2. - Strafzaken
Politierechter bij
van de dienstregeling van de onderzoeks- wie een in de artt. 418 en 420 Sw. omrechters - Wettigheid - Voorwaarde.
schreven wanbedrijf, overeenkomstig
Noch art. 8 Gw., noch enige andere art. 138, G'bis, Sv. en naar de vereisten
wettelijke bepaling verzet zich ertegen van die wettelijke bepaling, aanhangig is
dat een ter uitvoering van art. 88 Ger.W. gemaakt
Gevolg wat betreft de
vastgesteld bijzonder reglement door de bevoegdheid.
rechtbank van eerste aanleg aan de
Wanneer een in de artt. 418 en 420 Sw.
voorzitter van de rechtbank de bevoegd- omschreven wanbedrijf bij de politie-

-118rechter, overeenkomstig art. 138, 6"bis
Sv., en naar de vereisten van die wettelijke bepaling aanhangig is gemaakt,
kan die rechter zich niet onbevoegd verklaren om kennis te nemen van dat wanbedrijf en van de hierop gegronde burgerlijke rechtsvordering, zonder daarbij
vast te stellem dat die feiten niet samenhangen of geen onsplitsbaar geheel vormen met de overtredingen van het Wegverkeersreglement die bij hem reeds
aanhangig zijn gemaakt.
28 maart 1984
1002

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE
1. - Onteigening bij " hoogdringende » omstandigheden - Onteigenende
instelling die door een feitelijkheid in
het bezit komt van het onteigende goed
- Feitelijkheid die de gevolgen van de
onteigening niet kan doen ontstaan en
die evenmin afbreuk kan doen aan de
noodzaak en de urgentie van de onteigening.
Een feitelijkheid waardoor de instelling voor wier rekE)ning onteigend wordt,
in het bezit komt van het onteigend
goed, staat los van het onteigeningsrecht
van die instelling; zij kan door die feitelijkheid de gevolgen van de onteigening
bij « hoogdringende » omstandigheden
niet verkrijgen; zij kan ook geen afbreuk
doen aan de noodzaak en de urgentie
van de onteigening.
16 september 1983
50
2, - Onteigening bij " hoogdringende » omstand1gheden - Plaatsbeschrijving - Begrip.
Onverminderd vergoeding van de schade veroorzaakt door een onwettige, voortijdige inbezitneming is voldaan aan de
artt. 4, 10 en 11 van de Onteigeningswet
van 26 juli 1962 wanneer, na een onwettige inbezitneming, de plaatsen worden
beschreven in de staat waarin de aangewezen deskundige ze aantreft.
16 september 1983
50
3. - Vergoeding- Vermindering van
de koopkracht van de munt.
Art. 11 Gw., krachtens hetwelk niemand ten algemenen nutte van zijn eigendom kan worden ontzet dan tegen'
een billijke en voorafgaande vergoeding,
wordt niet geschonden maar integendeel
juist toegepast door de rechter die, bij
het bepalen van het definitief bedrag
van die vergoeding, op de dag van de uitspraak niet aileen rekening houdt met

de vermindering van de koopkracht van
de munt maar ook met de evolutie van
de markt der goederen om te beslissen
of de provisionele vergoeding al dan niet
dient te worden aangevuld met een bijkomend bedrag om de onteigende in staat
te stellen zich een goed aan te schaffen
van dezelfde waarde als het goed waarvan hij werd ontzet.
21 oktober 1983
199
4. - Art. 4, § 4, Onteigeningswet Auto·
snelwegen, gew. bij wet van 7 juli 1978
- Artikel volgens hetwelk de waarde
der onteigende onroerende goederen
wordt berekend zonder inachtneming
van de waardevermeerdering of ·vermin·
dering 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 - Toepasselijk op de
procedures die nog hangende zijn ten tijde van de inwerkingtreding van de wet
van 7 juli 1978.
De bepaling van art. 4, § 4, Onteige·
ningswet Autosnelwegen, gew. bij wet
van 7 juli 1978, volgens hetwelk de waar·
de der onteigende onroerende goederen
wordt berekend zonder inachtneming
van de waardevermeerdering of -vermin·
dering die het gevolg is, hetzij van het
aanleggen van de autosnelweg, hetzij
van de werken die de onteigende heeft
uitgevoerd na het verstrijken van de termijn van een maand, bepaald in art. 8
wet van 12 juli 1956, is toepasselijk op de
procedures die nog hangende zijn ten tijde van de inwerkingtreding van de wet
van 7 juli 1978.
24 november 1983
359

5. - Spoedprocedure - Art. 8, tweede
lid, vervat in art. 5 Onteigeningswet
Autosnelwegen - Provisionele vergoe-'
dingen - Beslissing van de vrederechter
tot vaststelling van die vergoedingen Beslissing niet vatbaar voor beroep Draagwijdte van die regel.
Art. 8, tweede lid, vervat in art. 5 Onteigeningswet Autosnelwegen, krachtens
hetwelk de beslissing waarbij de vrederechter, die kennis heeft genomen van
een vordering inzake onteigening ten algemenen nutte volgens de spoedprocedure, het bedrag van de door de onteigenaar verschuldigde provisionele vergoedingen vaststelt, niet vatbaar is voor
beroep, is toepasselijk op de beschikkingen van die beslissing betreffende de re-

-119gelmatigheid en de wettigheid van de
onteigening.
395
2 december 1983
6. - Spoedprocedure - Art. 8, tweede
lid, en art. 16, vervat in artikel 5 Onteigeningswet Autosnelwegen - Provisionele vergoedingen - Beslissing van de
vrederechter tot vaststelling van die vergoedingen - Beslissing niet vatbaar
voor beroep - Vordering tot herziening
mogelijk.
Ofschoon de beslissing waarbij de vrederechter, die kennis heeft genomen van
een vordering inzake onteigening ten algemenen nutte, volgens de spoedprocedure, het bedrag van de door de onteigenaar verschuldigde provisionele vergoed'.ngen vaststelt, niet vatbaar is voor
beroep, kunnen de onteigende partijen
niettemin al hun verweermiddelen aanvoeren en met name zich beroepen op de
onregelmatigheid van de onteigening,
mits zij de vordering tot herziening instellen, bedoeld in art. 16, vervat in art. 5
Onteigeningswet Autosnelwegen, nadat
de vrederechter in het tweede vonnis,
waarvan sprake is in art. 14, vervat in
hetzelfde art. 5, het bedrag van de vergoeding voorlopig heeft vastgesteld.
2 december 1983
395

7. - Waarde van het onteigende goed
Gevolgen van de onteigening zelf.
Bij onteigening ten algemenen nutte
mag voor het bepalen van de vergoeding
geen rekening worden gehouden met de
gevolgen veroorzaakt door de onteigening zelf.
9 december 1983
427

-

8. - Vergoeding toegekend in het kader van de bij art. 16 Onteigeningswet
ingestelde herzieningsprocedure - Interest begrepen in die vergoeding.
De vergoedingen die de rechter aan de
onteigende in het kader van de bij
art. 16 Onteigeningswet ingestelde herzieningsprocedure toekent, worden beschouwd als een vergoeding voor de volledige schade ten gevolge van het bezitsverlies; zij omvatten derhalve de compensatoire interest vanaf de overdracht
van de eigendom van de onteigende aan
de onteigenaar tot de dag van de uitspraak van de beslissing, waarbij de toegekende bedragen onherroepelijk worden vastgesteld; daaruit volgt dat na de
dag van de uitspraak van het herzieningsvonnis de onteigende ontvankelijk
is om betaling te vorderen van de moratoire interest die is vervallen tussen die

datum en de betaling van de hoofdsom
door de onteigenende overheid.
12 januari 1984
526
9. - Vergoeding - Meerwaarde van
het onteigende goed ten gevolge van de
onteigening - Meerwaarde zonder invloed op het bedrag van de aan de onteigende verschuldigde vergoeding
Draagdwijdte van die regel.
Bij de vaststelling van de vergoeding
voor een onteigening ten algemenen nutte mag geen rekening worden gehouden
met de meerwaarde van het onteigende
goed die voortvloeit uit de onteigening
zelf of uit de uitvoering van werken
waarvoor de onteigening is toegestaan ;
die regel wordt door de rechter niet miskend en evenmin betwist wanneer hij
oordeelt dat geen rekening behoeft te
worden gehouden met de minderwaarde
ten gevolge van een antwerp van gewestplan, op grond dat het koninklijk besluit
waarbij de onteigening is toegestaan, de
gevolgen heeft doen ophouden van het
voorlopig vastgesteld gewestplan dat
nooit zal worden verwezenlijkt en niet
binnen drie jaar zal worden bevestigd.
12 januari 1984
528
10. - Spoedprocedure - Vonnis waarbij wordt bevolen dat de debatten, buiten
de termijn van art. 7 Onteigeningswet,
worden heropend om na te gaan of het
hager beroep ontvankelijk is - Onwettige beslissing.
Art. 7 Onteigeningswet wordt geschonden doordat het vonnis, om na te gaan of
bet hoger beroep ontvankelijk is, beslist
dat de debatten worden heropend buiten
de bij dat artikel voorgeschreven termijn
van acht dagen.
8 maart 1984
869

ONVERDEELDHEID
Verkoop van een onverdeeld goed door
een onverdeelde eigenaar - Aanwenden
van de opbrengst van de verkoop Aankoop van een pand in eigen naam Uitvoering van werken aan dat pand Recht van de onverdeelde medeeigenaars - Recht op vergoeding - Grenzen - Toepassing van de regels van de
verrijking zonder oorzaak.
Wanneer de overlevende echtgenoot,
na de ontbinding van de echtelijke gemeenschap door het overlijden van een
echtgenoot, een gemeenschappelijk goed
verkoopt dat onverdeeld is geworden en
de opbrengst van de verkoop aanwendt
bij de aankoop van een pand in eigen

-120naam en de uitvoering van werken aan
dat pand, moet die echtgenoot de onverdeelde medeeigenaars, erfgenamen van
de vooroverleden echtgenoot, vergoeden
volgens de regels van de verrijking zonder oorzaak.
17 november 1983
315

OPENBAAR MINISTERIE
1. - Strafzaken - Geen vermelding
van de naam van de magistraat van het
openbaar ministerie, tegenwoordig op de
zitting waarop de zaak is behandeld Onwettig arrest.
Onwettig is het arrest van het hof van
beroep, zitting houdend in correctionele
zaken, wanneer het proces-verbaal van
de terechtzitting, waarop de zaak is behandeld, de naam niet vermeldt van de
op de zitting tegenwoordige magistraat
van het openbaar ministerie en evenmin
de naam van de griffier die het procesverbaal heeft ondertekend, en het arrest
het ontbreken van die vermeldingen nergens goedmaakt. (Artt. 190, 210, 273 en
335 Sv.; artt. 137, 138 en 170 Ger.W.; art.
1 wet 17 april 1878.)
19 oktober 1983
187
2. - Strafzaken - Vrijspraak van de
beklaagde - Wetboek van Strafvordering, artt. 159 en 191 - Vordering tot
schadevergoeding voor de strafrechter
ingesteld door de vrijgesproken beklaagde - Geen vordering die tegen het openbaar ministerie kan worden gericht.
Wanneer de politierechtbank 0£ de correctionele rechtbank beslist dat het aan
de beklaagde ten laste gelegde feit geen
wanbedrijf noch overtreding is, mag de
rechtbank, krachtens de artt. 159 en 191
Sv., aileen uitspraak doen over de door
de beklaagde tegen de burgerlijke partij
ingestelde tussenvorderingen tot vergoeding van de schade die hij door de vervolgingen heeft geleden; de vorderingen
bedoeld in die bepalingen kunnen niet
tegen het openbaar ministerie worden
ingesteld.
19 oktober 1983
190
3. - Strafzaken
Beslissing van de
strafrechter waarbij de Staat, die geen
burgerlijke partij is, in de kosten van
een door de vrijgesproken beklaagde tegen het openbaar ministerie ingestelde
tussenvordering wordt veroordeeld Onwettige beslissing.
Wanneer de beklaagde is vrijgesproken, kunnen noch de Staat, indien hij
geen burgerlijke partij is, noch het open-

baar ministerie veroordeeld worden in
de aan de vervolging verbonden kosten;
onwettig is derhalve de beslissing van de
strafrechter waarbij de Staat, die geen
burgerlijke partij is, in de kosten van
een door de vrijgesproken beklaagde tegen het openbaar ministerie ingestelde
tussenvordering
wordt
veroordeeld.
(Artt. 162, 176, 194 en 368 Sv.)
19 oktober 1983
190
4. - Wet 15 juni 1899, art. 24, § 1 Verdachte militair die door het openbaar
ministerie naar zijn korpscommandant is
verwezen om krijgstuchtelijk te worden
gestraft - Draagwijdte van die verwijzing.
Door in voorkomend geval aileen aan
het openbaar miniRterie de bevoegdheid
toe te kennen om te oordelen of er, gelet
op de geringe ernst van het misdrijf,
grond bestaat om een militair naar diens
korpscommandant te verwijzen om hem
krijgstuchtelijk te doen straffen, ontneemt art. 24, § 1, wet 15 juni 1899, gewijzigd bij art. 44 wet 14 jan. 1975, aan
de rechtbanken de bevoegdheid niet om
over geschillen omtrent burgerlijke rechten te beslissen, laat het de mogelijkheid
om een burgerlijke rechtsvordering in te
stellen, onverkort bestaan en kent aan
het openbaar ministerie het recht toe om
binnen de bij de wet bepaalde grenzen
te kiezen tussen het instellen van de
strafvordering en het op gang brengen
van de tuchtvordering, die in de regel
geen betrekking heeft op de in art. 92
Gw. bedoelde geschillen.
16 november 1983
305

5. - Burgerlijke zaken - Vorderingen
mededeelbaar aan het openbaar ministerie - Begrip.
De vorderingen bedoeld in art. 578, 7",
Ger.W. worden op straffe van nietigheid
aan het openbaar ministerie meegedeeld.
(Artt. 578, 7"en 764, 12", Ger.W.) (Twee zaken.)
682
6 februari 1984
6. - Burgerlijke zaken
Rechtsvordering van ambtswege - Cassatieberoep
- Openbare orde - Ontvankelijkheidsvereiste - Begrip.
Het openbaar ministerie kan cassatieberoep instellen tegen een in laatste aanleg gewezen beslissing in burgerlijke zaken, wanneer de openbare orde in het
gedrang komt door een toestand die
moet worden verholpen; dat is het geval
als een arrest van een arbeidshof een
schuldvordering in het passief van een

-121faillissement heeft opgenomen. (Art. 138,
tweede lid, Ger.W.) (Impliciet.)
5 maart 1984
834
7. - Strafzaken - Strafvordering Overtreding van wetten en verordeningen inzake aangelegenheden die behoren
tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten - Vervolgingen wegens die overtredingen in de regel voor de politierechtbank en de correctionele rechtbank uitgeoefend door de leden van het arbeidsauditoraat.
Luidens art. 155 Ger.W. zijn, in de regel, enkel de leden van het arbeidsauditoraat bevoegd om voor de politierechtbank de strafvordering uit te oefenen
wegens overtreding inzake aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid
van de arbeidsgerechten.
6 maart 1984
847
8. - Strafzaken - Algemeen reglement op de arbeidsbescherming of beslissingen en besluiten ter uitvoering
van dat algemeen reglement - Strafvordering wegens overtreding van die reglementering - Uitoefening van de strafvordering aileen door de ]eden van het
arbeidsauditoraat als de beklaagde een
werkgever is.
De strafvordering wegens overtreding
van de bepalingen Algemeen Reglement
Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij
Regentsbesluiten 11 feb. 1946 en 29 sept.
1947, of van de beslissingen en besluiten
ter uitvoering van dat algemeen reglement, kan door de leden van het arbeidsauditoraat enkel worden uitgeoefend als
de beklaagde een werkgever is.
(Artt. 155, eerste lid, en 583 Ger.W.;
artt. 1, 23°, 4, 5 en 19 Wet Administratieve Geldboeten 30 juni 1971.) Wanneer de
overtreding wordt begaan door een vennootschap die de werkgeefster is, dan
wordt de strafvordering door de leden
van het arbeidsauditoraat ingesteld tegen de natuurlijke personen die in naam
van de vennootschap worden vervolgd.
6 maart 1984
847

paalde arbeidsgrens, is een bepaling van
openbare orde.
, 9 januari 1984
512
2. - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Burgerlijk Wetboek, artt.
1382 en 1383 - Bepalingen die de openbare orde niet raken.
De bepalingen van de artt. 1382 en
1383 B.W. raken geenszins de openbare
orde. (Impliciet.)
29 mei 1984
1258

OPLICHTING
1. - Bestanddelen - Begrip.
Voor het bestaan van oplichting is vereist dat het afgeven of het afleveren van
de zaak vrijwillig tot stand is gekomen
door
de
bedrieglijke
handelingen.
(Art. 496 Sw.)
25 oktober 1983
212
2. - Bestanddelen van het misdrijf.
Het misdrijf • oplichting » vereist dat
de dader handelt met het oogmerk om
zich andermans zaak toe te eigenen.
25 januari 1984
605

OVEREENKOMST
HOOFDSTUK I. - Begrip, vereisten
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

OPENBARE ORDE
1. - Arbeidstijd - Artikel 21 wet van
HOOFDSTUK I
15 juli 1964 betreffende de arbeidsduur
- Bepaling van openbare orde.
BEGRIP, VEREISTEN
Art. 21 wet van 15 juli 1964 betreffende
de arbeidsduur in de openbare en parti- Afdeling 1. - Begrip.
culiere sector van 's lands bedrijfsleven,
1. - Strafbeding - Begrip.
dat voorziet in de betaling van loonsverHet strafbeding bestaat in de voorafhogingen aan de werknemer voor het gaande en forfaitaire vaststelling van de
werk verricht buiten de bij die wet be- schade die voor de schuldenaar kan

-122voortvloeien uit niet nakoming van de
Wanneer een contractant zich voor de
uitvoering van zijn verbintenis heeft lahoofdverbintenis.
45 ten vervangen door een uitvoeringsagent
16 september 1983
en de uitvoeringsagent tijdens de uitvoeAfdeling 2. - Toestemming.
ring een fout heeft begaan, kan die uitvoeringsagent op grond van contractuele
Afdeling 3. - Oorzaak.
aansprakelijkheid niet worden veroorAfdeling 4.
Voorwerp.
deeld tot schadeloosstelling jegens de arAfdeling 5. - Vorm.
beidsongevallenverzekeraar van de uitvoeringsagent van de medecontractant
HOOFDSTUK II
van zijn opdrachtgever.
1083
13 april 1984
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
Afdeling 2. - T.a.v. derden.
Afdeling 1. - Tussen partijen.
HOOFDSTUK III
2. - Principe van uitvoering te goeder
trouw - Beginsel volgens hetwelk een
UITLEGGING
partij geen misbruik mag maken van de
5. - Uitlegging door de feitenrechter
haar bij de overeenkomst toegekende
- Regel neergeschreven in art. 1162
rechten.
Hoewel het beginsel dat overeen- B. W. - Toepassingsgebied.
De bepaling van art. 1162 B.W., valkomsten te goeder trouw ten uitvoer
moeten worden gebracht, een partij ver- gens welke de overeenkomst wordt uitbiedt misbruik te maken van de rechten gelegd ten nadele van hem die bedongen
die een contract haar toekent, is een der- heeft en ten voordele van hem die zich
gelijk misbruik maar aanwezig wanneer heeft verbonden, is slechts van toepasdie partij uitsluitend in haar eigen be- sing wanneer het de rechter niet mogelang gebruik maakt van een recht dat zij lijk is de zin van de overeenkomst met
aan de overeenkomst ontleent en daaruit zekerheid vast te stellen aan de hand
een voordeel trekt dat buiten verhouding van de gegevens binnen en buiten de akis met de overeenkomstige last van de te die hem zijn voorgelegd.
andere partij. (Art. 1132 B.W.)
28 oktober 1983
245
19 september 1983
52
6. - Uitlegging - Art. 1156, B. W. 3. - Principe van uitvoering te goeder Begrip.
Zo al uit de uitvoering van een overtrouw - Misbruik door een partij van de
haar bij de overeenkomst toegekende eenkomst de gemeenschappelijke wil
van partijen kan blijken, neemt zulks
rechten - Begrip.
Hoewel het beginsel dat overeenkom- niet weg dat, inzonderheid bij een oversten te goeder trouw ten uitvoer moeten eenkomst waarvan de uitvoering zich in
worden gebracht, een partij verbiedt de tijd uitstrekt, het ook mogelijk is dat
misbruik te maken van de rechten die de concrete uitvoering moet worden beeen contract haar toekent, is een derge- oordeeld aan de hand van de bepalingen
lijk misbruik maar aanwezig wanneer van de overeenkomst; uit de omstandigdie partij uitsluitend in haar eigen be- heid dat de rechters hebben geoordeeld
lang gebruik maakt van een recht dat zij dat de eerste uitvoeringsfase niet dienaan de overeenkomst ontleent en daaruit stig was om de overeenkomst uit te legeep. voordeel trekt dat buiten verhouding gen, volgt niet dat zij de gemeenschappeis met de overeenkomstige last van de lijke bedoeling van de partijen niet
hebben nagegaan. (Art. 1156 BW.)
andere partij. (Art. 1132 B.W.)
1 maart 1984
831
19 september 1983
52
7.
Uitlegging
Commissionair
4. - Contractant die zich voor de uitvoering van zijn verbintenis heeft Jaten Expediteur of commissionair-vervoerder.
Uit het feit dat een overeenkomst bevervangen door een uitvoeringsagent Fout van de uitvoeringsagent- Veroor- paalt dat een expediteur kan worden
deling van de uitvoeringsagent, op grand aangesproken ingeval het vervoer niet
van contractuele aansprakelijkheid, tot behoorlijk is verricht, valt niet noodzakeschadeloosstelling jegens de arbeidson- lijk af te leiden dat de expediteur zich
gevallenverzekeraar van de uitvoerings- bovendien heeft verbonden om zelf het
agent van de medecontractant van zijn vervoer te verrichten, zodat hij als veropdrachtgever - Onwettige veroorde- voerder moet worden aangemerkt.
ling.
25 mei 1984
1234
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HOOFDSTUKIV
VERBINDENDE
RING

KRACHT,

NIET-UITVOE-

8. - Verbintenis iets te geven of te
doen - Uitvoering - Termijn - Strafbeding - Ingebrekestelling - Begrip.
Wanneer een overeenkomst een strafbeding bevat, behoeft de ingebrekeste~
ling niet meer in te houden dan de dmdelijke en ondubbelzinnige uitdrukking
van de wil van de schuldeiser dat de
hoofdverbintenis wordt uitgevoerd; de
schuldeiser is niet verplicht de schuldenaar ervan te verwittigen dat hij, bij
niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de verbintenis, de wettelijke of
contractuele gevolgen daarvan zal moeten ondergaan. (Art. 1146 B.W.)
45
16 september 1983

9. - Laattijdige uitvoering - Uitvoering van geen nut meer voor de schuldeiser - Gevolgen.
Wanneer de uitvoering van een verbintenis wegens haar laattijdigheid van
geen nut meer is voor de schuldeiser,
daar de schuldenaar de tijd heeft laten
voorbijgaan binnen welke de verbintenis
moest worden uitgevoerd, is de schuldeiser niet verplicht de laattijdige uitvoering aan te nemen en heeft hij recht op
schadevergoeding wegens niet-uitvoering
van de genoemde verbintenis.
30 september 1983
96
10. - Strafbeding - Begrip.
De als straf bedongen geldsom mag
slechts een forfaitaire vergoeding zijn
voor de schade die de schuldeiser zal
kunnen lijden ten gevolge van het nietnakomen van de hoofdverbintenis.
(Artt. 1226 en 1229 B.W.)
2 december 1983
398

11. - Aannemingsovereenkomst
Niet-uitvoering - Schadevergoeding Begrip.
Onwettig is de beslissing waarbij de
vordering tot schadevergoeding wegens
niet-nakoming van een beding van een
aannemingsovereenkomst, met name tot
aanpassing van de bedongen prijs aan
de muntontwaarding, wordt afgewezen
op de enkele grond dat, luidens art. 1153
B.W. inzake verbintenissen die alleen betrekking hebben op het betalen van een
bepaalde geldsom, de schadevergoeding
wegens vertraging in de uitvoering in
principe beperkt is tot de wettelijke interest.
13 januari 1984
536

12. - Verbindende kracht - Weigering van de rechter aan een overeenkomst het gevolg toe te kennen dat zij
wettelifk tussen partifen heeft - Schending van art. 1134 B. W.
De verbindende kracht van een overeenkomst wordt met schending van
art. 1134 B.W. miskend wanneer de rechter, op grond van een uitlegging van een
overeenkomst die niet verenigbaar is
met de bewoordingen ervan, weigert
daaraan het gevolg toe te kennen dat zij
wettelijk tussen partijen moest hebben.
(Artt. 1134, 1319, 1320 en 1322 B.W.)
16 februari 1984
752
13. - Verbindende kracht tussen partijen - Rechter die aan de overeenkomst het gevolg toekent dat zif, volgens
de uitlegging die hif eraan geeft, naar
recht tussen de partifen heeft.
De verbindende kracht van een overeenkomst wordt door de rechter niet
miskend wanneer hij daaraan het gevolg
toekent dat zij, volgens de uitlegging die
hij eraan geeft, naar recht tussen partijen heeft. (Art. 1134 B.W.)
29 februari 1984
821
14. - Verbindende kracht - Arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers - Beding in een overeenkomst waarbif aan de handelsvertegenwoordiger een aandeel van 10 pet. op de
brutowinst voor de door hem aangebrachte en behandelde zaken wordt toegekend - Order door de werkgever aanvaard - Niet-uitvoering van de order
buiten de schuld van de vertegenwoordiger - Rechterlijke beslissing houdende
toekenning aan die vertegenwoordiger
van een commissieloon van 10 pet., berekend op de basis van de winst die de
werkgever heeft behaald door de koopwaar, waarop de niet uitgevoerde order
betrekking heeft, aan een andere koper
te verkopen, zonder dat de vertegenwoordiger bif die tweede verrichting is
opgetreden - Schending van art. 1134
B.W.
Wanneer een be ding in een arbeidsovereenkomst van een handelsvertegenwoordiger hem een aandeel van 10 pet.
toekent op de brutowinst voor de door
hem aangebrachte en behandelde zaken
en een door de werkgever aanvaarde order niet is uitgevoerd buiten de schuld
van die vertegenwoordiger, miskent de
rechter de verbindende kracht van die
overeenkomst en schendt hij dus
art. 1134 B.W. wanneer hij hem een commissieloon toekent, berekend op de basis
van de winst die de werkgever heeft be-

-124baald door de koopwaar, waarop de niet
uitgevoerde order betrekking beeft, aan
een andere koper te verkopen zonder dat
de vertegenwoordiger bij die tweede verrichting is opgetreden.
7 mei 1984
1167
15. - Verbindende kracht tussen partijen - Begrip.
De verbindende kracbt van een overeenkomst wordt door de recbter niet
miskend wanneer bij daaraan bet gevolg
toekent dat zij, in zijn interpretatie ervan, wettelijk tussen partijen beeft. (Art.
1134 B.W.)
29 mei 1984
1258
16. - Verbindende kracht
Beding
strijdig met de openbare orde - Gevolg.
Artikel 1134 van bet Burgerlijk Wethoek ten spijt, strekt een beding de contractanten niet tot wet wanneer bet indruist tegen de openbare orde.
7 juni 1984
1323

niet te voorzien was ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst - Voor·
waarden.
Wanneer een partij bij een overeenkomst zicb door een ander beeft laten
vervangen voor de uitvoering van een
contractuele verbintenis en deze ten gevolge van een quasi-delictuele fout andere dan aan een slecbte uitvoering van de
overeenkomst te wijten scbade beeft veroorzaakt, kan de recbter beslissen dat
die scbade in feite niet te voorzien was
ten tijde van bet aangaan van de overeenkomst. (Art. 1150 B.W.)
20 oktober 1983
193
19. - Gebruik - Voorwaarden waar·
onder van gebruik sprake kan zijn.
Het gebruik is geen aanvullende bran
van verbintenissen, wanneer de overeenkomst, zij bet oak impliciet, bet gebruik
als zodanige bran beeft geweerd.
(Artt. 1135 en 1160 B.W.)
13 februari 1984
721

HOOFDSTUK V
EINDE

HOOFDSTUK VI
INTERNATIONAAL RECHT

17. - Reiscontract - Internationale
Overeenkomst betreffende het Reiscontract opgemaakt te Brussel op 23 april
1970 - Art. 17 - Draagwijdte.
De regel vervat in art. 17 van bet Verdrag
betreffende
bet
Reiscontract
(C.C.V.), gesloten te Brussel op 23 april
i970 en goedgekeurd bij de wet van
30 maart 1973, luidens welke elk contract
door de reisbemiddelaar gesloten met
een reisorganisator of met personen die
afzonderlijke prestaties verstrekken,
wordt geacbt gesloten te zijn door de reiziger, belet niet dat de reisorganisator,
kracbtens andere bepalingen van de nationale wetgeving, van de reisbemiddelaar betaling kan vorderen van de door
deze laatste voor rekening van zijn klanten bestelde reizen.
1 maart 1984
830

HOOFDSTUK IX

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN,
LEVERINGEN,
DIENSTEN)
Opdracht van werken - Contractuele
uitsluiting van herziening van de prijzen
van Jonen, sociale fasten en materialen
-ME. 14 okt. 1964, artt. 13, B, 16, B, 1"
- Draagwijdte.
Wanneer bij overheidsopdracbt van
werken bet contract de berziening van
de prijzen van lonen, sociele lasten en
grondstoffen uitsluit, waarin is voorzien
door art. 13, B, M.B. 14 okt. 1964 aangaande de administratieve, tecbniscbe en
contractuele bedingen die het algemeen
lastenkobier van de overeenkomsten van
de Staat uitmaken, kan de aannemer
zicb niettemin beroepen op art. 16, B, 1•,
van dat ministerieel besluit, ten einde
berziening te bekomen ingevolge prij sstijgingen die bet gevolg zijn van omstandigbeden welke de aannemer redelijkerwijze niet kon voorzien bij bet sluiten
van de o,vereenkomst, welke hij niet kon
ontwijken en waarvan bij de gevolgen
niet kon verhelpen.
24 februari 1984
795

ALLERLEI

18. - Partij die zich door een aangestelde of door een andere persoon laat OVERS PEL
vervangen voor de uitvoering van een
Vergoeding morele schade contractuele verbintenis - Quasi-delictuele lout van die andere - Schade die slag.

Grand-

-125Wettig is de beslissing die aan de wegens overspel klacht doende echtgenoot
schadevergoeding toekent op grond dat
de krenking van het recht op trouw,
waarop de burgerlijke partij tijdens haar
huwelijk kon aanspraak maken, het
noodzakelijk gevolg is van het overspel,
en dat deze krenking aan die partij een
zekere morele schade heeft berokkend.
13 maart 1984
904

OVERTREDING
Rechtvaardigingsgrond - Wettige verdediging - Strafwetboek, art. 417 Verwondingen toegebracht bij het afweren van braak van afsluitingen of toegangen - Begrippen.
Het gooien van brokstukken door de
deur en door een venster van een waning, samen met de poging er binnen te
dringen door aan de toegangsdeur te duwen, kan de braak van afsluitingen of
toegangen uitmaken in art. 417 Sw. vermeld als bestanddeel van de wettige verdediging van de bewoner van het huis
die de braak afweert en daarbij de dader
verwondingen toebrengt.
21 december 1983
464

p
POLITIEK MISDRIJF

De Raad van State is bevoegd om uitspraak te doen over een eis tot herstelvergoeding voor een buitengewone schade veroorzaakt door een administratieve
overheid. (Art. 11 Wet Raad van State.)
23 maart 1984
948
2. - Bouwvergunning nietig verklaard
- Gevolgen.
Het arrest waarbij de Raad van State
een bouwvergunning onwettig verklaart,
heeft tot gevolg dat die bouwvergunning
met terugwerkende kracht nietig is erga
omnes; ook al is het gebouw tot stand
gekomen ten gevolge van een onoverkomelijke dwaling, toch mag degene die
weet dat zijn bouwvergunning door de
.Raad van State nietig is verklaard, niet
verder bouwen of het gebouw in stand
houden.
27 maart 1984
976

3. - Vernietigingsarrest - Gezag van
gewijsde - Grenzen.
Uit een arrest van de Raad van State
houdende vernietiging van een koninklijk besluit dat de afzetting van een ambtenaar bevestigt, volgt niet noodzakelijk
dat die ambtenaar recht heeft op een
wedde in plaats van een schadevergoeding, nu het gezag van gewijsde beperkt
is tot wat de rechter beslist heeft over
een punt dat in betwisting was en tot
wat de noodzakelijke grondslag van zijn
beslissing uitmaakt.
8 juni 1984
1327

RADIO- EN TELEVISIEOMROEP

1. - Gesproken pers - Televisie Politie over de pers - Recht van antwoord - Wet van 23 juni 1961 - Audio'visuele uitzending, uitgave of programma van periodieke aard - Persoon of
feitelijke vereniging bij name genoemd
of impliciet aangewezen - Aanvraag tot
uitzending of opneming van een antwoord - Aanvraag tot antwoord - Begrip.
Geen aanvraag van antwoord, in de
zin van art. 8 wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord is de
vordering waarbij de persoon of de feitelijke vereniging die bij name is genoemd
R
of impliciet is aangewezen in een audiovisuele uitzending, uitgave of programma van periodieke aard, na de uitzenRAAD VAN STATE
ding of de opneming van een antwoord
1. - Bevoegdheid en procedure - Uit- te hebben gevorderd, een weigering te
zonderlijke schade veroorzaakt door de hebben gekregen en zich tot de voorzitadministratieve overheid- Bevoegdheid ter van de rechtbank van eerste aanleg
te hebben gewend overeenkomstig
van de Raad van State.

Grondwet, art. 98 - Begrip.
De rechter verantwoordt naar recht
zijn beslissing dat de door de beklaagde
gepleegde feiten geen politiek misdrijf
opleveren, wanneer hij vaststelt dat « die
feiten noch door het opzet van de dader
noch door de uitwerking van zijn actie
enige aanslag op de politieke instellingen inhouden ».
3 april 1984
1023

- 126art. 12 van die wet, onder de voorwaarden van art. 807 Ger.W., de uitbreiding of
de wijziging van de bij rechter aangebrachte vordering vraagt.
13 oktober 1983
165
2. - Gesproken pers - Televisie Politie over de pers - Recht van antwoord - Wet van 23 juni 1961 - Audiovisuele uitzending, uitgave of programma van periodieke aard - Persoon of
feitelijke vereniging bij name genoemd
of impliciet aangewezen - Aanvraag tot
uitzending of opneming van een antwoord- Weigering van de aanvraagDagvaarding voor de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg - Nieuwe
vordering - Uitbreiding of wijziging van
de bij de rechter aangebrachte vordering
- Vordering in overeenstemming met
art. 807 Ger. W. - Ontvankelijkheid.
Geen enkele bepaling van de wet van
23 juni 1961 betreffende het recht tot
antwoord, gewijzigd bij de wet van
4 maart 1977, sluit op het gebied van de
audiovisuele middelen de toepassing uit
van art. 807 Ger.W. volgens hetwelk, onder de erin vermelde voorwaarden, de
bij de rechter aangebrachte vordering
uitgebreid of gewijzigd, en bijgevolg beperkt, mag worden; wanneer derhalve
een persoon of een feitelijke vereniging
die in een audiovisuele uitzending, uitgave of programma van periodieke aard bij
name is genoemd of impliciet is aangewezen, zich, overeenkomstig artikel 12
van die wet, tot de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg heeft gewend tegen de weigering van de uitzending of van de opneming van een antwoord die zij had gevorderd, geeft het
aangesproken rechtscollege, dat vaststelt
dat die persoon of feitelijke vereniging
zich subsidiair bij conclusie bereid heeft
verklaard de tekst van haar oorspronkelijk antwoord in te korten, een wettige
verantwoording voor haar beslissing dat
die subsidiaire vordering, die in overeenstemming is met art. 807 Ger.W., ontvankelijk is.
13 oktober 1983
165
3. - Gesproken pers
Televisie Politie over de pers - Recht tot antwoord - Wet van 23 juni 1961 - Audiovisuele uitzending, uitgave of programma van periodieke aard - Persoon of
feitelijke vereniging bij name genoemd
of impliciet aangewezen - Aanvraag tot
uitzending of opneming van een antwoord - Weigering van de aanvraag Dagvaarding voor de voorzitter van de

rechtbank van eerste aanleg - Bevoegdheden van de voorzitter - Begrip.
De voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg, bij wie beroep is ingesteld
tegen de weigering tot uitzending of opneming van een antwoord die is gevorderd door een persoon of feitelijke vereniging die bij name is genoemd of
impliciet is aangewezen in een audiovisuele uitzending, uitgave of programma
van periodieke aard, moet zich er niet
toe beperken na te gaan of die weigering
wettig of onwettig is; wanneer namelijk
de genoemde of aangewezen persoon of
feitelijke vereniging zich subsidiair bereid heeft verklaard de tekst van haar
oorspronkelijk antwoord in te korten, is
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bevoegd om te oordelen of de
aldus gewijzigde vordering dient te worden ingewilligd. (Artt. 7, 8 en 12 wet
23 juni 1961, gew. bij wet 4 maart 1977.)
13 oktober 1983
165
4. - Radioverbindingen
Stations
voor lokale klankradio-omroep - Uitzending van handelsreclame - Verbod Koninklijk besluit 20 aug. 1981, art. 18Wettelijke grondslag - Wet 30 juli 1979,
artt. 3, §§ 1 en 2, en 10.
Art. 16 K.B. 20 aug. 1981 houdende reglementering voor het aanleggen en
doen werken van stations voor lokale
klankradio-omroep, luidens hetwelk de
uitzendingen van een station voor lokale
klankradio-omroep niet het kenmerk van
handelsreclame mogen vertonen, is wettig genomen ter uitvoering van de artt. 3,
§§ 1 en 2, en 10 van de wet van 30 juli
1979 betreffende de radioberichtgeving.
4 januari 1984
493
5. - Radioverbindingen
Stations
voor lokale klankradio-omroep - Uitzen·
ding van handelsreclame - Verbod Miskenning van het verbod - Strafrech·
telijk misdrijf - Straffen - Wet 30 juli
1979, art. 15, derde lid.
Schending van art. 16 K.B. 20 aug.
1981 houdende reglementering voor het
aanleggen en doen werken van stations
voor lokale klankradio-omroep, luidens
hetwelk de uitzendingen van een station
voor lokale klankradio-omroep niet het
kenmerk van handelsreclame mogen vertonen, maakt een strafrechtelijk misdrijf
uit; aangezien genoemd art. 16 niet enkel
is genomen ter uitvoering van art. 3,
maar ook van art. 10 van de wet van
30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving, wordt dat misdrijf bestraft met

-127de straffen bepaald bij art. 15, derde lid, juli 1979 betreffende de radioberirhtgevan de voormelde wet.
ving.)
493
6 juni 1984
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4 januari 1984
6. - Radioverbindingen
Stations
voor lokale klankradio-omroep - Uitzen·
ding van handelsreclame - Strafrechtelijk misdr~if - Schade ten gevolge van
dat misdrijf - Vergoeding - Verbod
verdere reclame-uitzendingen - Dwang·
sam - Onwettige beslissing.
Aangezien het verbod om nog enige reclameboodschap uit te zenden geen vergoeding is van de schade ten gevolge de
overtreding van art. 16 van het K.B. van
20 aug. 1981 houdende reglementering
voor het aanleggen en doen werken van
de stations voor lokale klankradio-omroep, luidens hetwelk de uitzendingen
van een station voor lokale klankradioomroep niet het kenmerk van handelsreclame mogen vertonen, doch een maatregel bedoeld om de herhaling van dergelijke uitzendingen van handelsreclame in
de toekomst te verhinderen, is de aan
dat verbod verbonden dwangsom onwettig. (Artt. 3 en 4 wet 17 april 1878;
art. 1385bis Ger.W.)
4 januari 1984
493
7. - Wet van 28 jan. 1980 - Toestel
voor het ontvangen van radio-omroepuitzendingen - Opleggen van een taks Verplichting tot betaling van de taks Draagwijdte.
De wet van 26 jan. 1960 legt een jaarlijkse taks op aan de « houders >> van
toestellen voor het ontvangen van radioomroepzendingen; de verplichting tot betaling van de taks is niet beperkt tot de
periodes waarin de houder ·van een radio- of televisietoestel werkelijk het genet ervan heeft. (Artt. 1, 2, 3 en 10 wet
van 26 jan. 1960.)
3 april 1984
1023
8. - Radioverbindingen
Radardetectoren - Bezit en gebruik - Vereisten.
Verboden zijn het bezit en het gebruik
van een zend- en ontvangtoestel voor radioverbinding zonder de schriftelijke,
persoonlijke en herroepbare vergunning
van de minister die de telegrafie en de
telefonie onder zijn bevoegdheid heeft,
met name het bezit en het gebruik van
elk toestel gebouwd voor het opvangen
of trachten op te vangen van de radioelektrische golven die door detcctoren
van de politie of de rijkswacht worden
uitgezonden. (Artt. 3, ~ 1, en 4, c, wet 30
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HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

Afdeling 1. - Algemene regels.
1. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid van de rechter om de door de partijen voorgedragen redenen aan te vullen
- Voorwaarden.
Wanneer een partij betoogt dat zij
slechts contractuele verbintenissen heeft,
dan wenst zij zich impliciet te beroepen
·op al de specifieke regels inzake contractuele aansprakelijkheid; de rechter die
een van die regels toepast, doet uitspraak over een aan de tegenspraak van
de partijen onderworpen gegeven en
miskent het recht van verdediging niet.
20 oktober 1983
193
2. - Burgerlifke zaken - Hoger beroep - Bevoegdheid van de rechter in
Ihager beroep - Omvang.
: Art. 1138, 2•, Ger.W. wordt geschonden
~door de rechter in hager beroep wanneer
:hij uitspraak doet over een punt van de
vordering waarover de eerste rechter
heeft beslist, terwijl de appellant zijn ho-

-128ger beroep tot andere beslissingen van
dat vonnis had beperkt.
13 januari 1984
542

3. - Burgerlijke zaken
Uitbreiding
of wijziging van de bij de rechter aanhangige vordering - Ger. W., artt. 702 en
807 - Uitbreiding of wijziging die berust
op een feit of akte in de dagvaarding
aangevoerd.
Wanneer in de dagvaarding de onthinding van de pachtovereenkomst wordt
gevorderd op grond dat de pachter op
ongeoorloofde wijze zijn contractuele
verplichting niet heeft nageleefd, met name dat hij, in strijd met de pachtovereenkomst, de pacht gedeeltelijk heeft overgedragen, kunnen bij nieuwe op tegenspraak genomen conclusie nieuwe tekortkomingen aan de contractuele verplichtingen van de pachter worden aangevoerd om de oorspronkelijke vordering
ingang te doen vinden, met name een tekortkoming aan de voor de pachter uit
de pachtovereenkomst voortvloeiende
verplichting tot persoonlijke exploitatie
en tot stoffering van de hoeve.
27 januari 1984
636
4. - Burgerlijke zaken - Vordering
in rechte - Ambtshalve wijziging door
de rechter van de oorzaak van de vordering - Onwettige beslissing.
Wanneer de rechtbank kennis heeft
genomen van een op art. 1382 B.W. gegronde vordering tot betaling van de gerechtskosten in een kort geding, kan zij
de oorzaak van die vordering niet ambtshalve wijzigen en evenmin de partij, die
in het kort geding in het ongelijk zou
zijn gesteld, veroordelen ingevolge
art. 1017 Ger.W..
9 februari 1984
703
5. - Burgerlijke zaken
Openbaarheid van de terechtzittingen - Uitzonderingen.
Art. 96 Ger.W. bepaalt dat de terechtzittingen van de rechtbanken openbaar
zijn, tenzij de openbaarheid gevaar aflevert voor de orde of de goede zeden, in
welk geval zulks door de rechtbank bij
vonnis wordt verklaard; die bepaling
wordt geschonden door de rechter die
een burgerlijke zaak niet in het openbaar behandelt, zonder vooraf te hebben.
vastgesteld dat de openbaarheid gevaar
zou opleveren voor de orde of de goede'
zeden.
10 februari 1984
709

ling- Verplichting voor de rechter rekening te houden met de interpretatie van
die bepaling in het land van oorsprong.
Hoewel de rechter in zijn beslissing op
de basis van een bepaling van vreemd
recht rekening dient te houden met de
interpretatie die de rechter er in het
land van oorsprong aan geeft, behoeft
hij, bij onttentenis van een desbetreffende conclusie, niet vast te steilen dat aile
voorwaarden van het vreemde recht vervuld zijn.
23 februari 1984
793
7. - Beslissing van de rechter op de
basis van een vreemde wettelijke bepaJing - Geen conclusie over de interpretatie die de rechter in het land van oarsprang aan die bepaling geeft - Geen
verplichting voor de rechter vast te stelJen dat aile voorwaarden van het vreemde recht vervuld zijn.
Hoewel de rechter in zijn beslissing op
de basis van een bepaling van vreemd
recht rekening dient te houden met de
interpretatie die de rechter er in het
land van oorsprong aan geeft, behoeft
hij, bij ontstentenis van een desbetreffende conclusie, niet vast te steilen dat aile
voorwaarden van het vreemde recht vervuld zijn.
23 februari 1984
793
8. - Burgerlijke zaken - Wijziging
van de vordering - Ambtshalve wijziging door de rechter van de oorspronkeJijke vordering - Onwettige beslissing.
Art. 807 Ger.W. en het algemeen beginsel van het recht van verdediging worden miskend door de beslissing die
ambtshalve de oorzaak van de vordering
wijzigt.
25 mei 1984
1242

9. - Burgerlijke zaken - Voorwerp
van de vordering - Gesch11 - Voorwerp
- Geschil betreffende het recht op
werkloosheidsuitkering - Uitspraak op
niet aangevoerde, aan de wet ontleende
gronden - Geen wijziging van het voorwerp van de vordering.
De rechter die over een geschil betreffende het recht op werkloosheidsuitkering uitspraak doet op aan de wet ontleende gronden die noch in de administratieve beslissing noch door partijen
worden aangevoerd, wijzigt het voorwerp
van de vordering niet en doet geen uitspraak over niet gevorderde zaken.
6. - Beslissing van de rechter op de (Artt. 702, 807 en 1138, 2", Ger.W.)
basis van een vreemde wettelijke bepa18 juni 1984
1367

-129Burgerlijke zaken - Verbod uit- finitief vast te stellen naar de uitslag
spraak over niet gevorderde zaken te van het onderzoek, met inachtneming
doen - Geschil betreffende het recht op van het recht van verdediging.
werkloosheidsuitkering - Uitspraak op
8 februari 1984
690
niet aangevoerde, aan de wet ontleende
13.
Strafzaken
Strafvordering
gronden - Geen uitspraak over niet geRechter in hager beroep die de beklaagvorderde zaken.
De rechter die over een geschil beti·ef- de veroordeelt wegens een ander misfende het recht op werkloosheidsuitke- dri./f dan waarover de eerste rechter
ring uitspraak doet op aan de wet ont- heeft beslist - Voorwaarde voor de wetleende gronden die noch in de adminis- tigheid van de veroordeling.
In correctionele en in politiezaken is
tratieve beslissing noch door partijen
worden aangevoerd, wijzigt het voorwerp de rechter verplicht en bevoegd om de
van de vordering niet en doet geen uit- bestanddelen en de aard van het bij hem
spraak over niet gevorderde zaken. aanhangig gemaakte feit te bepah:m en,
in voorkomend geval, met inachtneming
(Artt. 702, 807 en 1138, 2°, Ger.W.)
van het recht van verdediging, de voorlo18 juni 1984
1367 pige wettelijke omschrijving van het feit,
Afdeling 2. - Sociale zaken, bijzondere ·zoals die uit het bevel tot verwijzing of
regels.
uit de dagvaarding blijkt, door de juiste
wettelijke omschrijving te vervangen,
HOOFDSTUK IV
waarbij hij evenwel dient vast te stellen
DIENSTPLICHTZAKEN ZIE : DIENST- dat het aldus in aanmerking genomen
feit vervat is of hetzelfde is als datgene
PLICHT
waarop de vervolging was gegrond, en
dat de beklaagde verwittigd werd van de
HOOFDSTUK V
wijziging van de kwalificatie.
STRAFZAKEN
13 maart 1984
902
Afdeling 1. - Strafvordering.
14. - Strafzaken - Strafvordering -·
11. - Strafzaken - Vrijspraak van de Vrijwillige verschijning voor de correc·
beklaagde - Wetboek van Strafvorde- tionele rechtbank - Begrip.
Uit het enkel feit dat een beklaagde
ring, artt. 159 en 191 - Vordering tot
schadevergoeding voor de strafrechter zich zonder voorbehoud heeft verdedigd,
ingesteld door de vrijgesproken beklaag- zowel voor de correctionele rechtbank
de - Geen vordering die kan worden in- als voor het hof van beroep, kan niet
worden afgeleid dat hij vrijwillig is vergesteld tegen het openbaar ministerie.
Wanneer de politierechtbank of de cor- schenen, in de zin van artikel 15 wet
rectionele rechtbank beslist dat het aan 15 juni 1849, en dat de strafvordering rede beklaagde ten laste gelegde feit geen gelmatig op gang werd gebracht.
wanbedrijf noch overtreding is, mag de
12 juni 1984
1332
rechtbank, krachtens de artt. 159 en 191
15.
Strafzaken
Kwalificatie
van
Sv., aileen uitspraak doen over de door
de beklaagde tegen de burgerlijke partij het misdri./f - Beslissing dat de in de
ingestelde tussenvorderingen tot vergoe- dagvaarding bedoelde klacht niet was
ding van de schade die hij door de ver- ' vereist - Geen wijziging van de kwalifivolgingen heeft geleden; de vorderingen catie van de feiten.
De kwalificatie van de feiten wordt
bedoeld in die bepalingen kunnen niet
tegen het openbaar ministerie worden niet gewijzigd door de rechter die beslist
dat de in de dagvaarding aangewezen
ingesteld.
klacht niet was vereist, nu de vervolging
19 oktober 1983
190 volgens de wet ambtshalve kan geschie12. - Strafzaken
Vermelding, in de den.
beslissing van verwijzing of in de dag- , 12 juni 1984
1338
vaarding, van de datum waarop het misdrijf is gepleegd - Bevoegdheid van de Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorderechter om ze te verbeteren.
ring.
De vermelding, in het arrest of in de
HOOFDSTUK VI
beschikking van verwijzing of in de dagvaarding, van de datum waarop de feiTUCHTZAKEN
ten, die ten grondslag liggen aan de
HOOFDSTUK VII
vervolging, zijn gepleegd, is maar voorlopig; de feitenrechter dient dle datum deVERKIEZINGSZAKEN
10. -
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HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

16. - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking Beslissing gegrond op de rechtspraak.
De rechter die zijn oordeel laat steunen op de rechtspraak, zonder te zeggen
waarom hij zich daarbij aansluit, geeft
aan die rechtspraak een algemene en als
regel geldende draagwijdte en schendt
derhalve art. 6 Ger.W.
13 februari 1984
716
17. - Zaak gedurende meer dan zes
maanden in beraad gehouden - anttrekking van de zaak aan de rechter Verwijzing naar hetzelfde gerecht, anders samengesteld - Vereisten.
Wanneer een rechter meer dan zes
maanden verzuimt de zaak te berechten
die hij in beraad had genomen, kan het
Hof, zonder de in art. 656 Ger.W. bedoelde mededeling te bevelen, de zaak aan
die rechter onttrekken en ze verwijzen
naar hetzelfde gerecht, anders samengesteld.
1045
5 april 1984

RECHTEN VAN DE MENS
1. - Afstamming - Overspelig kind
- Erkenning - Voorafgaande machtiging door de rechtbank vereist - Artt. 8
en 14 Europees Verdrag Rechten van de
Mens - Verenigbaarheid.
De artt. 8 en 14 Europees Verdrag
Rechten van de Mens verzetten er zich
niet tegen dat de erkenning moet worden voorafgegaan van een machtiging
door de rechtbank, om te beletten dat
opzettelijk onjuiste erkenningen geschieden of dat de rechten van anderen worden_ miskend.
3 oktober 1983
110
2. - Afstamming
Overspelig kind
- Erkenning - Wettelijke procedure Discriminatie tussen natuurlijke en overspelige kinderen - Doe] - Evenredigheid tussen de gestelde voorwaarden en
het beoogde doel.
De wettelijke procedure tot erkenning
van de overspelige afstamming roept
geen op de geboorte gegronde discriminatie in het !even en houdt ze evenmin
in stand; de objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond die het onderscheid1
tussen natuurlijke en overspelige kinderen verantwoordt, bestaat hierin dat, zo
de rechten van het kind dienen te worden geeerbiedigd, de rechten van derden

evenzeer moeten worden geeerbiedigd;
het doel is derhalve wettig en er is geen
onevenredigheid aanwezig tussen de gebruikte middelen en het beoogde doel.
3 oktober 1983
110
3. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art.6.3, e - Verdachte die de
ter zitting gebezigde taal niet verstaat oi
niet spreekt, gerechtigd zich kosteloos te
doen bijstaan door een tolk.
Art. 6.3, e, Europees Verdrag Rechten
van de Mens, volgens hetwelk een beklaagde, die de ter zitting gebezigde taal
niet verstaat of niet spreekt, het recht
heeft zich kosteloos te doen bijstaan
door een tolk, wordt door de rechter geschonden wanneer hij, zij het impliciet,
vaststelt dat de beklaagde de proceduretaal niet sprak en dat hij kosteloos door
een talk is bijgestaan, toen hij door de
voorzitter over zijn identiteit werd ondervraagd, maar niet dat hij door de talk is
bijgestaan gedurende het gehele onderzoek op de zitting van het hof van beroep, en met name tijdens zijn ondervraging door de voorzitter.
5 oktober 1983
146
4. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6, 1 - Tuchtmaatregel die
een schorsing oplegt - Openbaarheid
van de behandeling en de uitspraak Draagwijdte.
Wanneer een beslissing van de provinciale raad van de Orde van Architecten
bij wijze van tuchtstraf een schorsing
heeft opgelegd van het recht het beroep
van architect uit te oefenen, en tegen die
beslissing hoger beroep is ingesteld bij
de raad van beroep van de Orde van Architecten, is het voor de nakoming van
de regel van art. 6.1 Europees Verdrag
Rechten van de Mens, volgens welke behandeling en uitspraak in het openbaar
moeten plaatshebben, voldoende dat die
regel in acht wordt genomen door de
raad van beroep, die immers een rechterlijke instantie met voile rechtsmacht
is en bevoegd om de beslissingen van de
provinciale raad in feite en in rechte te
toetsen.
21 oktober 1983
201

5. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens - Artikel 6.1 - Afzien van de
bij die bepaling voorgeschreven « openbaarheid » - Begrip.
Van de regel van de openbaarheid van
de behandeling en van de uitspraak, zoals die in art. 6.1 Europees Verdrag
Rechten van de Mens is neergelegd, kan
worden afgeweken als zulks de wil is
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en zodanige afstand verenigbaar is met
het nationale recht.
3 november 1983
247
6. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Onafhankelijke e.r;
onpartijdige rechterlijke instantie
Recht om te worden berecht door ee.r;
onafhankelijke en onpartJjdige rechter
Jijke instantie - Begrip.
Uit de enkele omstandigheid dat een
tuchtrechtscollege geheel of ten dele is
samengesteld uit !eden die hetzelfde of
een soortgelijk beroep uitoefenen, of de·
zelfde professionele hoedanigheid heb·
ben als de personen die voor hen verschijnen, valt niet af te leiden dat dit
rechtscollege niet onafhankelijk en niet
onpartijdig is. (Art. 6.1. Europees Verdrag Rechten van de Mens.)
3 november 1983
251
7. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art 6.1 - Uitspraak in het
openbaar door het tuchtrechtscollege van
beroep - Wettigheidsvereiste.
Wanneer krachtens art. 6.1 Europees
Verdrag Rechten van de Mens een tuchtrechtelijk vervolgde recht heeft op een
openbare uitspraak door het tuchtrechts~
college van beroep, begaat dat college
geen onwettigheid, door zijn beslissing
in het openbaar uit te spreken, als uit de
processtukken niet blijkt dat de betrokkene vrijwillig en ondubbelzinnig van de
bij dat artikel vereiste openbaarheid
heeft afgezien.
3 november 1983
254

Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Recht om te worden
berecht door een onafhankelijke en onpartifdige rechterlijke instantie - Begrip.
Uit de enkele omstandigheid dat een
tuchtrechtscollege geheel of ten dele is
samengesteld uit leden die hetzelfde of
een soortgelijk beroep uitoefenen, of dezelfde professionele hoedanigheid hebben als de personen die voor hen verschijnen, valt niet af te leiden dat dit
rechtscollege niet onafhankelijk en niet
onpartijdig is. (Art. 6.1 Europees Verdrag
Rechte11 van de Mens.)
3 november 1983
254
8. -

9. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Tuchtrechtscollege
in hager beroep - Behandeling van de
zaak en uitspraak met gesloten deuren
- Onwettigheid - Voorwaarden.

Wanneer- krachtens art. 6.1 Europees
Verdrag Rechten van de Mens een tucht·rechtelijk vervolgde, in beginsel, recht
heeft op een openbare behandeling van
zijn zaak en op een openbare uitspraak
door het tuchtrechtscollege van beroep,
wordt die bepaling geschonden door dat
rechtscollege, als noch uit zijn beslissing,
noch uit de processen-verbaal van de terechtzitting blijkt dat de behandeling
van de zaak en de uitspraak in het openbaar hebben plaatsgehad en uit zijn beslissing en uit die processen-verbaal niet
blijkt dat de behandeling van de zaak
met gesloten deuren verantwoord was
door een van de redenen van art. 1,
tweede volzin, Europees Verdrag Rechten van de Mens, of dat de vervolgde
vrijwillig en ondubbelzinnig heeft afgezien van de bij dat artikel voorgeschreven openbaarheid. (Drie zaken.)
3 november 1983
257
10. - Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Draagwijdte van die bepaling
met betrekking tot de strafvordering.
In zoverre art. 6.1 Verdrag Rechten
van de Mens de strafvordering betreft,
beoogt het enkel de bescherming van degene tegen wie een strafvervolging wordt
ingesteld en niet van degene die beweert
door een misdrijf benadeeld te zijn; die
bepaling houdt niet in dat de actiemogelijkheden van het openbaar ministerie
en van de benadeelde dezelfde moeten
zijn.
16 november 1983
305

11. - Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Hoger beroep van de partij die
is benadeeld door een misdrijf, gepleega
door een militair die door de gerechte·
Jijke overheid naar zijn korpscomman·
·. dapt is verwezen om krijgstuchtelijk te
worden gestraft - Geen schending van
art. 6, § 1, Verdrag Rechten van de
:Mens.
Ook al vervalt de strafvordering wanneer de procedure van art. 24, § 1, wet
115 juni 1899, gewijzigd bij art. 44 wet
14 jan. 1975, wordt gevolgd, toch heeft
degene die zich door een misdrijf bena.deelci acht, steeds de mogelijkheid om
.voor de burgerlijke rechter een op dat
,misdrijf gegronde burgerlijke rechtsvordering in te stellen, zodat zijn door art. 6
Verdrag Rechten van de Mens gewaarborgde recht op een eerlijke en openbare
behandeling van zijn zaak, binnen een
redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instan-
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geschonden.
16 november 1983
305
12. - Verdrag Rechten van de Mens,
art. 14 - Verbod van discriminatie Begrip.
Art. 14 Verdrag Rechten van de Mens
verbiedt discriminatie slechts met betrekking tot het genot van de door het
Verdrag gewaarborgde rechten en vrijheden; in zoverre art. 6.1 van het Verdrag
enkel de bescherming beoogt van degene
tegen wie een strafvervolging wordt ingesteld en niet van degene die beweert
door een misdrijf benadeeld zijn, is
art. 14 juncto art. 6 in zoverre het op die
rechtsvordering betrekking heeft, niet
geschikt om te worden aangevoerd door
degene die zich door dat misdrijf benadeeld acht.
16 november 1983
305
13. - Verdrag Rechten va11 de Mens,
art. 5, lid 1, a - Beklaagde militair Verzekerde bewaring bevolen bij het veroordelend vonnis van de krijgsraad Bevoegde rechter - Begrip.
Art. 5, lid 1, a, Verdrag Rechten van de
Mens, luidens hetwelk niemand van zijn
vrijheid mag worden beroofd, behalve indien hij op rechtmatige wijze wordt gevangen gehouden door een daartoe bevoegde rechter, wordt niet miskend door
de krijgsraad die, na een tussenvonnis
waartegen de beklaagde militair hager
beroep heeft ingesteld, bij het veroordelend vonnis de verzekerde bewaring van
de beklaagde beveelt, ook al is nog geen
uitspraak gedaan over het voormelde hager beroep.
22 november 1983
343
14. - Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens aangenomen door.
de Verenigde Naties op 10 dec. 1948 Geen wet in de zin van art. 608 Gerechtelijk Wetboek.
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen op 10 december 1948 door de algemene vergadering van de Verenigde Naties, is nieti
ingevoerd in het Belgische recht en is
geen wet in de zin van art. 608 Ger.W. 1
1 december 1983
391

15. - Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Bepaling niet van toepassing
op het publiek recht.
Art. 6.1. Verdrag Rechten van de Mens
betreffende de openbaarheid van de de- '
batten en van het vonnis, is niet van toe·
passing op het Rekenhof dat, inzake het

doen van rekening en verantwoording
van de rekenplichtigen tegenover de
Staatskas, geen uitspraak doet over rech·
ten en verplichtingen van burgerlijke
aard, maar op grond van publiekrechte·
lijke regels.
391
1 december 1983
16. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Eerlijke behandeling
van zijn zaak - Begrip.
Regelmatig met redenen omkleed en
naar recht verantwoord is de beslissing
dat het recht van beklaagde op een eerlijke behandeling van zijn zaak niet is
geschonden, wanneer de rechter, na kennisneming van de conclusie waarin die
beklaagde betoogde dat het te zijnen laste ingestelde onderzoek nietig was omdat het op oneerlijke wijze had plaatsgehad, nu « onmogelijk onderscheid kan
worden gemaakt tussen de onderzoeksverrichtingen die nog voor uitvoering in
aanmerking komen en die welke moeten
worden uitgesloten, daar die verrichtingen zodanig dooreenlopen dat zij een
onsamenhangend geheeld vormen »,
nauwkeurig elk van de aan die beklaagde ten laste gelegde feiten onderzoekt en
voor elk van die feiten aangeeft op welke gronden hij zijn beslissing doet steunen. (Art. 97 Gw.; art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens.)
18 januari 1984
563

17. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Eerlijke behandeling
van zijn zaak - Begrip.
Schending van iemands recht van verdediging en van het in art. 6.1 Europees
Verdrag Rechten van de Mens neergelegde recht op een eerlijke behandeling
van zijn zaak valt niet af te leiden uit de
enkele omstandigheid dat het parket het
beroepsgeheim heeft geschonden bij een
persconferentie, waardoor aan de zaak
van de beklaagde een zekere ruchtbaarheid is gegeven, alsmede bij vorderingen
over een andere zaak, als de rechter
vaststelt dat de gegevens van de procedure waarvan hij kennis heeft genomen,
regelmatig zijn bijeengebracht.
18 januari 1984
563
18. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1. - Eerlijke behandeling van zijn zaak - Begrip.
Bij de beoordeling of een zaak eerlijk
is behandeld, in de zin van art. 6.1. Europees Verdrag RecJ::wn van de Mens,
moet worden nagegaan of de zaak in
haar geheel op een eerlijke wijze is behandeld; blijkt dat de beklal3 ~de voor het
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om vrij tegenspraak te voeren over de
door het openbaar ministerie tegen hem
ingebrachte gegevens, dan kan hij niet
beweren dat hij geen recht heeft gehad
op zijn eerlijke behandeling van zijn
zaak, in de zin van voormeld verdrag.
18 januari 1984
563
19. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 -Recht van een ieder
op een eerlijke behandeling van zijn
zaak - Begrip.
Uit de enkele omstandigheid dat de
rechter zijn overtuiging o.a. heeft doen
steunen op het afschrift van stukken uit
een nog niet gesloten strafdossier, waar~
van de procureur-generaal bij het hof
van beroep, overeenkomstig art. 125 K.B.
van 28 dec. 1950 inzage heeft verleend,
valt niet af te leiden dat de rechter het
recht van een ieder op een eerlijke behandeling van zijn zaak of het recht van
verdediging heeft miskend.
20 januari 1984
593
20. - Europees Verdrag Rechten va.r;
de Mens, art. 6.3, e - Recht op kostelozf.
bijstand van een tolk - Begrip.
Art. 6.3, e, Europees Verdrag Rechten
van de Mens, naar luid waarvan iedere
beschuldigde het recht heeft zich koste·
loos te doen bijstaan door een tolk, in·
dien hij de taal welke ter zitting wordt
gebezigd, niet verstaat of niet spreekt,
moet in het licht van het recht op een
« eerlijke behandeling van zijn zaak » in
die zin worden uitgelegd dat de beschuldigde, die de ter zitting gebezigde taal
niet verstaat of niet spreekt, het recht
heeft zich kosteloos te doen bijstaan
door een tolk voor de schriftelijke of
mondelinge vertaling van aile akten van
de tegen hem ingestelde procedure, die
hij moet verstaan wil zodanige behandeling van de zaak hem tot voordeel kunnen strekken; daaruit volgt o.m. dat de
kosten voor de bijstand van een tolk niet
mogen ten laste komen van de beklaagde.
25 januari 1984
619
21. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 14 - Onderscheid in de uitoefening van de rechten en vrijheden Bepaling niet van toepassing inzake
dienstplicht.
Art. 14 Europees Verdrag Rechten van
de Mens dat elk onderscheid in de uito(!·
fening van de bij dit verdrag toegekende
rechten en vrijheden verbiedt, is niet
van toepassing op de onderscheidingen
betreffende de uitoefening van de rechten

voortvloeiend uit de dienstplichtwetgeving.
6 februari 1984
688
22. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.3, e - Schending - Begrip.
Schending van het Europees Verdrag
Rechten van de Mens, inz. van art. 6.3, e,
van dit verdrag, valt niet af te leiden uit
de enkele omstandigheid dat geschriften
die de beschuldigde of de beklaagde ter
griffie van het Hof heeft neergelegd of
naar die griffie heeft gezonden en die als
memories kunnen worden aangemerkt,
met toepassing van de nationale taalwet
in gerechtszaken, nietig zijn verklaard
doordat zij in een andere taal zijn gesteld dan die van de bestreden beslissing. (Artt. 27 en 40 Taalwet Gerechtszaken 15 juni 1935.)
8 februari 1984
694
23. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Raad van beroep
van de Orde van Geneesheren - Nietontvankelijkverklaring van een verzoek
tot wraking - Verwijzing naar de provinciale raad van de Orde van Geneesheren, voorgezeten door de gewraakte persoon - Wettige VfJrwijzing.
Uit de enkele omstandigheid dat de
raad van beroep van de Orde van Geneesheren een verzoek tot wraking we ..
gens laattijdigheid niet ontvankelijk
heeft verklaard en de zaak heeft verwezen naar de provinciale raad, voorgezeten door de gewraakte persoon, valt geen
schending af te leiden van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens.
9 februari 1984
706
24. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens - Art. 6.1 - Aizien van de bij
die bepaling voorgeschreven openbaarheid - Begrip.
Van de regel van de openbaarheid van
de behandeling en van de uitspraak, zoals die in art. 6.1 Europees Verdrag
Rechten van de Mens is neergelegd, kan
worden afgeweken als zulks de wil is
van de betrokkene en wanneer deze vrijwillig en ondubbelzinnig van die openbaarheid afziet, en zodanige afstand verenigbaar is met het nationale recht.
15 februari 1984
735
25. - Inkomstenbelastingen - Belas·
ting op de samengevoegde inkomsten
van de echtgenoten - Recht om te hu·
wen, op vrijheid van gedachte, geweten
of godsdienst - Evenredigheid tussen de

-134desbetreffende wettelijke bepalingen en
het nagestreefde doel.
De bepalingen van de belastingwet betreffende de samenvoeging van de inkomsten van de echtgenoten hebben enkel tot doel aan de Staat inkomsten te
verstrekken en kunnen niet worden beschouwd als een schending van het recht
en van de mogelijkheid voor een ieder
om te huwen en een gezin te stichten en
evenmin van het recht op vrijheid van
gedachte, geweten en godsdienst. (Art. 71
e.v. W.I.B. en artt. 8, 9, lid 1, en 12 Europees Verdrag Rechten van de Mens.)
16 februari 1984
739
26. - Belasting op de samengevoegde
inkomsten van de echtgenoten - Recht
op vrije meningsuiting en belijdenis van
zijn godsdienstige of zedelijke overtuiging.
Nu de belastingbepalingen betreffende
de samenvoeging van .de inkomsten van
de echtgenoten geen schending inhouden
van de rechten, bedoeld in de artt. 8, 9,
§ 1, en 12 Europees Verdrag Rechten van
de Mens, voeren zij voor het genot en de
uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en belijdenis van zijn godsdienstige of zedelijke overtuiging, generlei onderscheid of voorwaarde in, van
welke aard of voor welk geval dan ook.
(Artt. 71 e.v. W.I.B.; artt. 8, 9, lid 1, en 12
Europees Verdrag Rechten van de
Mens.)
16 februari 1984
739,
27. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Geen toepassing van
die. bepaling op de beslissing van een'
commissie tot bescherming van de maatschappij.
Art. 6.1. Europees Verdrag Rechten
van de Mens is niet van toepassing op
de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij inzakej
een verzoek tot invrijheidstelling van'
een gei'nterneerde.
7 maart 1984.
865

meningsuiting waarborgen, kan niet worden afgeleid uit de enkele omstandigheid
dat een raad van beroep van de Orde
van Geneesheren aan een geneesheer
een tuchtstraf heeft opgelegd wegens
zijn weigering om deel te nemen aan de
verkiezingen van de Orde, op grond dat
de uitoefening door een geneesheer van
het recht zijn mening te uiten, welke
mening hij vrij kon doen blijken op een
andere wijze dan door de weigering om
deel te nemen aan de verkiezingen van
de Orde, beperkt wordt door de vereisten
van de goede werking van die publiekrechtelijke instelling.
15 maart 1984
919
29. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens - Artikel 5.2 - Recht van een
ieder die is gearresteerd om op de hoog
te te worden gebracht van de redenen
van zijn arrestatie en van aile beschuldi
gingen welke tegen hem zijn ingebracht.
Art. 5.2 Europees Verdrag Rechten van
de Mens, volgens hetwelk iedere gearresteerde onverwijld en in een taal welke
hij verstaat op de hoogte moet worden
gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen welke
tegen hem zijn ingebracht, vereist niet
dat in het bevel tot aanhouding melding
wordt gemaakt van de feitelijke elementen die aan de telastlegging ten grandslag liggen; aan het vereiste van de bepaling van het Verdrag wordt voldaan
wanneer de verdachte, vooraleer tegen
hem een bevel tot aanhouding werd verleend, door de onderzoeksrechter werd
ondervraagd over de feiten van de telastlegging, hem bovendien een afschrift
werd ter hand gesteld van het bevel tot
aanhouding met vermelding van het misdrijf waarvan hij is verdacht, alsmede
van de plaats en de datum waarop het is
gepleegd.
27 maart 1984
998
30. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Voorrang van die bepaling boven de klaarblijkelijke bedoeling van de Belgische wetgever.
De bedoeling van de wetgever, die duidelijk bij de voorbereiding van het Gerechtelijk Wetboek is gebleken, kan geen
voorrang hebben hoven het vereiste van
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens. (Eerste en tweede zaak.)
4 april 1984
1029

28. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens - Art. 9 in verband met he~
recht op vrijheid van gedachte - Art. 1D!
in verband met het recht op vrije meningsuiting - Tuchtstraf aan een geneesheer opgelegd wegens zijn weigering om dee] te nemen aan de verkiezingen van de Orde - Geen schending van.
die bepalingen.
Schending van de artt. 9 en 10 Euro31. - Europees Verdrag Rechten van
pees Verdrag Rechten van de Mens, die de Mens, art. 6.1 - Rechterlijke instanrespectievelijk het recht op vrijheid van ties die moeten voldoen aan de bij die
gedachte en het recht op vrijheid van bepaling gestelde vereisten.
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pees Verdrag Rechten van de Mens is, die een zaak berecht waarin hij vroeger,
wanneer in een zaak een beslissing moet in raadkamer, uitspraak heeft gedaan
worden gewezen over geschillen omtrent over de verwijzing van de verdachte
burgerlijke rechten en verplichtingen of naar die rechtbank - Omstandigheia
uitspraak moet worden gedaan over de waaruit geen schending van het recht op
gegrondheid van een strafvervolging, een onpartijdige rechterlijke instantie
niet vereist dat de overheid die in eerste valt af te leiden.
aanleg van de zaak kennis moet nemen
en de voor die overheid gevolgde procedure voldoet aan de door voormelde bepaling gestelde vereisten, mits de betrokken partij of de beschuldigde tegen de
door die overheid te zijnen aanzien genamen beslissing een rechtsmiddel kan
aanwenden voor een rechterlijke instantie, die alle waarborgen van art. 6.1 biedt
en volledige rechtsmacht bezit om toezicht in feite en in rechte uit te oefenen.
(Eerste en tweede zaak.)
4 april 1984
1029
32. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 -Recht op een onpartijdige rechterlijke instantie - Rechter
die een zaak berecht waarin hij vroeger
als onderzoeksrechter is opgetreden Omstandigheden waaruit geen schending
van het recht op een onpart1jdige rechterlijke instantie valt af te Jeiden.
Uit de enkele omstandigheden dat een
lid van de correctionele rechtbank dat
aan de berechting van de zaak heeft
deelgenomen, in die zaak als onderzoeksrechter is opgetreden, dat hij in die
hoedanigheid, ten einde de beklaagde
onder bevel van aanhouding te plaatsen,
overwogen heeft dat er tegen hem ernstige schuldaanwijzingen bestonden, dat
hij zelf verschillende getuigen heeft gehoord die hij als lid van de rechtbank
heeft moeten verhoren, dat hij een pro·
ces-verbaal van vaststelling had opge·
maakt met de beschrijving van de plaats
waar het misdrijf zou zijn gepleegd en
dat hij, na het verhoor van getuigen, een
proces-verbaal van bevinding had opgemaakt houdende een beoordeling van de
waarde der opgetekende verklaringen,
kan niet worden afgeleid dat wettig te
vrezen valt dat die rechter niet meer de
vereiste onpartijdigheid bood om de zaak
ten grande te berechten en te beslissen
of de feiten al dan niet zijn bewezen en,
derhalve, dat het recht van de beklaagde
op een onpartijdige rechterlijke instantie
geschonden is. (Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens.) (!!;erste
zaak.)
4 april 1984
1029
33. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1. - Recht op een onpar·

Uit de enkele omstandigheid dat een
lid van de correctionele rechtbank dat
aan de berechting van de zaak heeft
deelgenomen, vroeger in raadkamer uitspraak heeft gedaan over de verwijzing
van de verdachte naar die rechtbank,
kan niet worden afgeleid dat wettig te
vrezen valt dat die rechter niet de waarborgen voor onpartijdigheid biedt waar. op iedere beklaagde recht heeft en, derhalve, dat het recht van de beklaagde op
een onpartijdige rechterlijke instantie
geschonden is. (Art. 6.1 Europees Ver-.
drag Rechten van de Mens.) (Tweede
zaak.)
4 april 1984
1029
34. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens - Art. 6.1 - Tuchtprocedure Kan in bepaalde gevallen betrekking
hebben op of aanleiding geven tot het
vaststellen van burgerlijke rechten en
verplichtingen, in de zin van art. 6.1.
Voor de toepassing van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens moet
een tuchtprocedure, die tot gevolg heeft
of volgens de nationale wet tot gevolg
kan hebben dat aan de betrokkene tijdelijk of definitief een burgerlijk recht
wordt ontnomen, met name het recht om
nog langer een beroep uit te oefenen dat
geen openbaar ambt is, worden beschouwd als een procedure met als voorwerp « het vaststellen van burgerlijke
rechten en verplichtingen », in de zin
van die bepaling, en als een procedure
waarvan de afloop rechtstreeks bepalend
is voor zodanig recht.
13 april 1984
1092
35. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens - Art. 6.1 - Afzien van de bij
die bepaling voorgeschreven " openbaarheid » - Begrip.
Van de regel van de openbaarheid van
de behandeling en van de uitspraak, zoals die in art. 6.1 Europees Verdrag
Rechten van de Mens is neergelegd, kan
worden afgeweken als zulks de wil is
van de betrokkene en wanneer deze vrijwillig en ondubbelzinnig van die openbaarheid afziet, en zodanige afstand verenigbaar is met het nationale recht.
13 april 1984
1092

-13636. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens - Art. 6.1 - Tuchtrechtelijke
instantie in hager beroep - Behandeling
van de zaak en uitspraak met gesloten
deuren - Onwettigheid - Vereisten.
Wanneer hij die tuchtrechtelijk wordt
vervolgd, krachtens artikel 6.1 Europees
Verdrag Rechten van de Mens, in beginsel recht had op een openbare behandeling van zijn zaak en een openbare uitspraak van de beslissing door de tuchtrechtelijke instantie, schendt dat rechtscollege die bepaling van het Verdrag als
noch uit die beslissing, noch uit de pro·
cessen-verbaal van de terechtzitting
blijkt dat de zaak in het openbaar is behandeld en dat de beslissing in het openbaar is uitgesproken en als uit die beslissing en uit die processen-verbaal evenmin volgt dat de behandeling met gesloten deuren was verantwoord door een
van de in art. 6.1, tweede zin, Europees
Verdrag Rechten van de Mens vermelde
redenen, of dat de vervolgde vrijwillig en
ontdubbelzinnig van de bij dat artikel
voorgeschreven openbaarheid had afgezien.
13 april 1984
1092
37. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 -Recht op een onpar·
tijdige rechterlijke instantie - Strafza·
ken - Rechter die zich van de zaak ont·
houdt op het ogenblik dat hij weet dat ez
een reden van wraking tegen hem be·
staat - Rechter die de zaak heeit be·
handeld - Geen schending van die wet·
telijke bepaling.
De verplichting van de rechter, die
weet dat er een reden van wraking tegen
hem bestaat, om zich van de zaak te onthouden, ontstaat op het ogenblik dat hij
verneemt dat zodanige reden bestaat; uit
de enkele omstandigheid dat de rechter
zich heeft verschoond, nadat hij verslag
heeft uitgebracht en de zaak heeft behandeld, valt niet af te leiden dat art. 6.1
van het Europees Verdrag Rechten van
de· Mens houdende vrijwaring van het
recht op een onpartijdige rechterlijke instantie en het recht van verdediging zijn
geschonden. (Art. 831 Ger.W.)
1139
2 mei 1984
38. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Recht op een onpartijdige rechterlijk instantie - Strafzaken
- Hoi van beroep - Voorzitter die zich
heeit verschoond nadat hij de zaak heeft
behandeld - Zaak opnieuw behandeld
onder het voorzitterschap van een andere magistraat en door dezelfde raadsheren - Verslag uitgebracht door een der

raadsheren - Geen schending van die
wettelijke bepaling.
Wanneer de voorzitter van het hof van
beroep zich in strafzaken heeft verschoond, nadat hij verslag heeft uitgebracht en de zaak heeft behandeld, en
dan de zaak volledig opnieuw is behandeld en berecht door een rechtscollege
waarvan al!een de voorzitter werd vervangen, valt uit de omstandigheid dat,
bij de nieuwe behandeling van de zaak,
het verslag is uitgebracht door een der
raadsheren die had deelgenomen aan de
eerste behandeling ter terechtzitting,
niet af te leiden dat art. 6.1 Europees
Verdrag Rechten van de Mens houdende
vrijwaring van het recht op een onpartijdige rechterlijke instantie, en het
recht van verdediging zijn geschonden.
2 mei 1984
1139
39. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6, lid 1 en 2 - Hoi van beroep - Voorzitter - Vraag gesteld aan
de advocaat van de beklaagde - Geen
meningsuiting over de schuld van de beklaagde.
Schending van het recht van een beklaagde op een eerlijke behandeling van
zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie en evenmin van zijn recht voor onschuldig te
worden gehouden, kan niet worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat de
voorzitter van de correctionele kamer
van het hof van beroep aan de advocaat
van de beklaagde heeft gevraagd of hij
de stelling van zijn client verdedigde.
16 mei 1984
1201
40. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, artt. 6.1 en 6.3 - Schending Begrip.
Schending van het recht van verdediging of van het Verdrag tot Bescherming
Rechten van de Mens, inzonderheid van
de artt. 6.1 en 6.3, alsmede van art. 13
van dat verdrag, valt niet af te Ieiden uit
de enkele omstandigheid dat in strafzaken voorziening in cassatie pas na de
eindbeslissing openstaat. (Art. 416 Sv.)
1285
30 mei 1984
41. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 13 - Schending - Begrip.
Schending van het recht van verdediging of van het Verdrag tot Bescherming
Rechten van de Mens, inzonderheid van
de artt. 6.1 en 6.3, alsmede van art. 13
van dat verdrag, valt niet af te Ieiden uit
de enkele omstandigheid dat in strafza-

-137ken voorziening in cassatie pas na de noodzakelijk maken en vaststelt dat het
eindbeslissing openstaat. (Art. 416 Sv.)
verloop en de beiHndiging van het onder30 mei 1984
1285 zoek geen onverantwoorde vertraging
hebben opgelopen.
42. - Verdrag Rechten van de Mens,
_27 juni 1984
1411
artikel 5.4 - Wet tot bescherming van
de maatschappij - TerbeschikkingstelJing van de regering, bij toepassing van
artikelen 22 of 23 van die wet - Bij artikel 26 bepaalde rechtspleging tot onthef- RECHT VAN VERDEDIGING
fing van de gevolgen van die strafmaat1. - Gemeente- en provinciebelastinregel - Niet in strijd met artikel 5.4 van gen - Directe belastingen - Bezwaar
genoemd verdrag.
- Bestendige d.eputatie van een provinNoch de terbeschikkingstelling van de cieraad - Weigering inzage te verlenen
regering, in de gevallen bepaald bij de van de stukken waamp de beslissing is
Wet Bescherming Maatschappij, noch de gegrond - Miskenning van het recht
bij die wet bepaalde regels van de van verdediging.
rechtspleging betreffende de ontheffing
De bestendige deputatie van een provan de gevolgen van die strafmaatregel vincieraad die uitspraak doet over een
zijn strijdig met artikel 5.4 Verdrag bezwaar tegen een directe gemeentebeRechten van de Mens. (Artt. 22, 23 en 26 lasting miskent het recht van verdediWet Bescherming Maatschappij.)
ging wanneer zij de belastingplichtige
5 juni 1984
1310 niet in staat stelt kennis te nemen van
de stukken waarop zij haar beslissing
43. - Verdrag Rechten van de Mens, steunt.
art. 6.1 - Recht van een ieder op behan8 september 1983
18
deling van zijn zaak binnen een redelijke termijn - Tuchtprocedure- Redelijke termijn - Beoordeling - Omstan2. - Burgerlijke zaken - Verweer gedigheid dat betrokkene gedurende de grond op de regels inzake contractuele
procedure zijn beroepsactiviteiten heeft aansprakelijkheid - Bevoegdheid van
de rechter om een niet uitdrukkelijk
kunnen voortzetten.
Bij de beoordeling van de redelijke door de partijen aangevoerde regel toe te
termijn waarbinnen, krachtens art. 6.1 passen.
Verdrag Rechten van de Mens, een
Wanneer een partij betoogt dat zij
tuchtzaak dient te worden behandeld, slechts contractuele verbintenissen heeft,
moet o.m. worden gelet op de concrete dan wenst zij zich impliciet te beroepen
gegevens van de zaak en op de onzeker- op al de specifieke regels inzake contracheid waarin de betrokkene gedurende de tuele aansprakelijkheid; de rechter die
tegen hem gevoerde procedure verkeerde een van die regels toepast, doet uitomtrent de weerslag ervan op de verdere spraak over een aan de tegenspraak van
uitoefening van zijn beroep.
de partijen onderworpen gegeven en
22 juni 1984
1392 miskent het recht van verdediging niet.
20 oktober 1983
193
44. - Handhaving van de voorlopige
hechtenis - Europees Verdrag Rechten
3. - Rekenhof- Rechtspleging inzavan de Mens, artikel 5.3 - Recht van
een ieder binnen een redelijke termijn te ke het doen van rekening en verantwoorworden berecht of hangende het proces ding van de rekenplichtigep. tegenover
de Staatskas.
in vrijheid te worden gesteld - Begrip.
Noch de regels inzake de openbaarNaar recht verantwoord is de beslissing van de kamer van inbeschuldiging- heid van de terechtzittingen en de uitstelling dat de redelijke termijn waarvan spraak van de vonnissen in openbare tesprake is in artikel 5.3 Europees Verdrag rechtzitting, vastgelegd in de artt. 96 en
Rechten van de Mens niet verstreken is, 97 Gw., noch de artt. 2, 728, 755, 758 en
wanneer zij beveelt dat de voorlopige 780 Ger.W., zijn van toepassing op het
hechtenis van de verdachte wordt ge- Rekenhof inzake het doen van rekening
handhaafd en, onder opgave van de ge- en verantwoording van de rekenplichtigevens eigen aan de zaak of de persoon- gen tegenover de Staatskas, aangezien
lijkheid van de verdachte, de ernstige en de uitoefening van het recht van verdediuitzonderlijke omstandigheden nauwkeu- ging er speciaal door de wetgever is gerig omschrijft die dermate de openbare regeld.
1 december 1983
veiligheid raken dat ze die handhaving
391

-1384. - Strafzaken - Wijziging van de
omschrijving door de appelrechter- Begrip.
Wanneer een verdachte naar de correctionele rechtbank is verwezen wegens
feiten die in de vordering tot verwijzing
worden omschreven als een overtreding
van art. 204, 3°, Vennootschappenwet, en
die vordering bovendien gegrond is op
art. 201, 3oquater, van die wet, wordt de
omschrijving van het aan de verdachte
ten laste gelegde feit niet gewijzigd door
de feitenrechter die vaststelt dat het
openbaar ministerie aldus de verdachte
niet aileen een overtreding van genoemd
art. 204, 3°, doch ook een overtreding van
genoemd art. 201, 3°quater, heeft ten laste gelegd, en dat erop wijst dat het openbaar ministerie in zijn vordering ten onrechte naar art. 204, 3°, heeft verwezen.
14 december 1983
437
5. - Strafzaken - Wijziging van de
kwalificatie door de rechter in hager beroep - Beklaagde niet verwittigd, zodat
hij i. v.m. de nieuwe kwalificatie geen
verweer heeft kunnen voeren - Miskenning van het recht van verdediging.
Het recht van verdediging wordt door
de rechter miskend wanneer hij, zonder
dat hij de beklaagde daarvan heeft verwittigd, de kwalificatie van het ten laste
gelegde feit, zoals die was vermeld in de
akte waardoor de zaak bij de eerste
rechter aanhangig was gemaakt, enerzijds, en in diens beslissing, anderzijds,
vervangt door een nieuwe kwalificatie
i.v.m. waarmee de beklaagde geen verweer heeft gevoerd.
17 januari 1984
553
6.- Begrip.
Schending van iemands recht van verdediging en van het in art. 6.1 Europees
Verdrag Rechten van de Mens neergelegde recht op een eerlijke behandeling
van zijn zaak valt niet af te leiden uit de
enkele omstandigheid dat het parket het
beroepsgeheim heeft geschonden bij een
persconferentie, waardoor aan de zaak
van de beklaagde een zekere ruchtbaarheid is gegeven, alsmede bij vorderingen
over een andere zaak, als de rechter
vaststelt dat de gegevens van de procedure waarvan hij kennis heeft genomen,
regelmatig zijn bijeengebracht.
18 januari 1984
563

brachte gegevens, kan hij niet beweren
dat zijn recht van verdediging in dat opzicht is geschonden.
18 januari 1984
563
8.- Begrip.
Het recht van verdediging van de beklaagde wordt niet geschonden door de
rechter die, om een aan de beklaagde
ten laste gelegd feit bewezen te verklaren, steunt op een gedingstuk dat voorkomt onder de stukken van het onderzoek waarover hij derhalve vrij tegenspraak heeft kunnen voeren.
18 januari 1984
563
9. - Burgerlijke zaken - s Rechters
overtuiging o.a. gegrond op het afschrift
van stukken uit een nog niet gesloten
strafdossier - Geen miskenning van het
recht van verdediging.
Uit de enkele omstandigheid dat de
rechter zijn overtuiging o.a. heeft doen
steunen op het afschrift van stukken uit
een nog niet gesloten strafdossier, waarvan de procureur-generaal bij het hof
van beroep, overeenkomstig art. 125 K.B.
van 28 dec. 1950 inzage heeft verleend,
valt niet af te leiden dat de rechter het
recht van een ieder op een eerlijke behandeling van zijn zaak-of het recht van
verdediging heeft miskend.
20 januari 1984
593
10. - Strafzaken - Regeling van de
procedure - Weigering van de raadkamer een deskundigenverslag waarvan de
objectiviteit wordt betwist, uit de debatten te weren - Geen schending van het
recht van verdediging.
De beschikking van de raadkamer,
waarbij de verdachte naar het vonnisgerecht wordt verwezen, schendt noch het
recht van verdediging noch de algemene
rechtsbeginselen inzake het recht op een
eerlijke behandeling van zijn zaak en op
een onpartijdige deskundige door het feit
aileen dat zij het verzoek van de verdachte om een deskundigenonderzoek
waarvan hij de objectiviteit betwist, uit
de debatten weigert te weren, daar zodanige beslissing aan de verdachte het
recht niet ontneemt om de middelen betreffende de regelmatigheid van het deskundigenverslag voor de feitenrechter
aan te voeren.
1 februari 1984
668

7.- Begrip.
11. - Dienstplicht - Herkeuringsraad
Zodra de beklaagde voor het vonnisge- - Inobservatiestelling bevolen na verrecht de kans heeft gehad om vrij tegen- schijning van de dienstplichtige - Bespraak te voeren over de door het slissing na besluiten van de geneesheeropenbaar ministerie tegen hem inge- deskundige - Geen verzoek van de

-139dienstplichtige om kennis te nemen van
de besluiten van de deskundige of te
worden opgeroepen voor de herkeuringsraad na zijn inobservatiestelling - Nieuwe verschijning nodeloos - Geen oproeping van de dienstplichtige - Geen
schending van het recht van verdediging.
De herkeuringsraad die, in het geval
bedoeld in art. 45, § 3, Dienstplichtwet,
over de besluiten van de geneesheer-deskundige uitspraak doet zonder de dienstplichtige te laten oproepen, schendt het
recht van verdediging niet, wanneer die
dienstplichtige geen memorie heeft ingediend, niet heeft gevraagd kennis te nemen van de besluiten van de deskundige
of te worden opgeroepen voor de herkeuringsraad na zijn inobservatiestelling.
(Algemeen rechtsbeginsel inzake het
recht van verdediging.)
6 februari 1984
686
12. - Strafzaken - Verzoek om een
aanvullende daad van onderzoek - Bewijsaanbod van de beklaagde - Verwerping met redenen omkleed - Daad van
onderzoek nutteloos voor de onthulling
van de waarheid - Geen schending van
het recht van verdediging.
Schending van het recht van verdediging valt niet af te leiden uit de enkele
omstandigheid dat de rechter een door
de beklaagde gedaan aanbod van bewijs
verwerpt, omdat hij het als nutteloos beschouwt voor de onthulling van de waarheid.
8 februari 1984
690
13. - Burgerlijke zaken - Ambtshalve wijziging door de rechter van de oorzaak van de vordering - Onwettige beslissing.
Wanneer de rechtbank kennis heeft
genomen van een op art. 1382 B.W. gegronde vordering tot betaling van de gerechtskosten in een kort geding, kan zij
de oorzaak van die vordering niet ambtshalve wijzigen en evenmin de partij, die
in het kort geding in het ongelijk zou
zijn gesteld, veroordelen ingevolge
art. 1017 Ger.W.
9 februari 1984
703
14. - Strafzaken - Verzoek om verhoor van getuigen - Weigering van de
rechter.
Het recht van verdediging wordt niet
geschonden wanneer de rechter, door de
beklaagde verzocht getuigen te verhoren,
oordeelt dat die beklaagde alle gelegenheid heeft gehad om getuigen a decharge
te doen oproepen, maar zulks niet heeft
gedaan, zodat die vordering dient te wor-

den aangemerkt al.s een middel om de
zaak te doen aanslepen.
28 februari 1984
816
15. - Strafzaken - Veroordeling wegens overtreding van het Wegverkeersreglement - Beslissing waarin, ter omschrijving van de overtredingen, wordt
gewezen op een andere overtreding van
het Wegverkeersreglement waarvan geen
sprake is in de dagvaarding - Geen
schending van het recht van verdediging.
Het recht van verdediging wordt door
de rechter niet geschonden wanneer hij
in een veroordeling wegens verschillende
overtredingen van het Wegverkeersreglement, ter omschrijving van die overtredingen en zonder dat hij de beklaagde
ervan verwittigt, wijst op een andere
overtreding van het Wegverkeersreglement, waarvan geen sprake is in de dagvaarding, maar waarvoor hij geen veroordeling uitspreekt. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.)
4 april 1984
1038
16. - Schending - Begrip.
Uit de enkele omstandigheid dat de eiser zich voor de rechter niet nader verklaard heeft over een grond van niet-ontvankelijkheid die deze rechter tegen de
vordering ambtshalve had opgeworpen
alvorens de zaak in beraad te houden,
kan niet worden afgeleid dat die rechter
aan de eiser niet de mogelijkheid zou
hebben geboden zich daarover uit te !aten en dat derhalve diens recht van verdediging zou zijn miskend.
12 april 1984
1065
17. - Strafzaken - Voorlezing door
de beklaagde van een stuk uit het dossier - Voorlezing door de voorzitter onderbroken - Geen schending van het
recht van verdediging.
Miskenning van het recht van verdediging valt niet af te leiden uit de enkele
omstandigheid dat de voorzitter van de
kamer van inbeschuldigingstelling van
een hof van beroep de voorlezing van
een stuk uit het dossier heeft onderbroken, terwijl de verdachte wou dat het helemaal zou worden voorgelezen.
25 april 1984
1120
18. - Strafzaken
Wraking - Rechter die zich van de zaak onthoudt op het
ogenblik dat hij weet dat er een reden
van wraking tegen hem bestaat - Rechter die de zaak heeft behandeld - Geen
schending van het recht van verdediging.

- 140De verplichting van de rechter, die
weet dat er een reden van wraking tegen
hem bestaat, om zich van de zaak te onthouden, ontstaat op het ogenblik dat hij
verneemt dat zodanige reden bestaat; uit
de enkele omstandigheid dat de rechter
zich heeft verschoond, nadat hij verslag
heeft uitgebracht en de zaak heeft behandeld, valt niet af te leiden dat art. 6.1
van het Europees Verdrag Rechten van
de Mens houdende vrijwaring van het
recht op een onpartijdige rechterlijke instantie en het recht van verdediging zijn
geschonden. (Art. 831 Ger.W.)
1139
2 mei 1984
19. - Strafzaken - Hof van beroep Voorzitter die zich heeft verschoond nadat hij de zaak heeft behandeld- Zaak
opnieuw behandeld onder het voorzitterschap van een andere magistraat en
door dezelfde raadsheren Verslag
door een der raadsheren uitgebracht Geen schending van het recht van verdediging.
Wanneer de voorzitter van het hof van
beroep zich in strafzaken heeft verschoond, nadat hij verslag heeft uitgebracht en de zaak heeft behandeld, en
dan de zaak volledig opnieuw is behandeld en berecht door een rechtscollege
waarvan aileen de voorzitter werd vervangen, valt uit de omstandigheid dat,
bij de nieuwe behandeling van de zaak,
het verslag is uitgebracht door een der
raadsheren die had deelgenomen aan de
eerste behandeling ter terechtzitting,
niet af te leiden dat art. 6.1 Europees
Verdrag Rechten van de Mens houdende
vrijwaring van het recht op een onpartijdige rechterlijke instantie, en het
recht van verdediging zijn geschonden.
2 mei 1984
1139
20. - Burgerlijke zaken - Ambtshalve wijziging door de rechter van de oorspronkelijke vordering - Miskenning
van het recht van verdediging.
Art. 807 Ger.W. en het algemeen beginsel van het recht van verdediging worden miskend door de beslissing die
ambtshalve de oorzaak van de vordering
wijzigt.
25 mei 1984
1242

beklaagde en over de straf laat steunen
op gegevens waarover partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.
29 mei 1984
1278
22. - Schending - Begrip.
Schending van het recht van verdediging of van het Verdrag tot Bescherming
Rechten van de Mens, inzonderheid van
de artt. 6.1 en 6.3, alsmede van art. 13
van dat verdrag, valt niet af te leiden uit
de enkele omstandigheid dat in strafzaken voorziening in cassatie pas na de
eindbeslissing openstaat. (Art. 416 Sv.)
30 mei 1984
1285
23. - Strafzaken - Bescherming van
de maatschappij - Commissie tot bescherming van de maatschappij
Schending van het recht van verdediging
- Begrip.
Schending van het recht van verdediging valt niet hieruit af te leiden dat de
gei:nterneerde door de commissie tot bescherming van de maatschappij buiten
de aanwezigheid van zijn raadsman is
ondervraagd en dat deze hem, zonder
het dossier te kennen, niet naar behoren
had kunnen verdedigen, als de advocaat
van de eiser regelmatig werd verzocht:
aanwezig te zijn op de zitting tijdens
welke de gei:nterneerde zou worden ondervraagd en hij niet heeft gevraagd dat
een andere regeling zou worden getroffen, het dossier gedurende vier dagen ter
beschikking is gesteld van de advocaat
en deze de verdediging van de ge'interneerde heeft gevoerd zonder dat om uitstel van de zaak werd verzocht.
18 juli 1984
1438

RECHTERLIJK GEWIJSDE
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK

I. - Algemene begrippen
II. - Belastingzaken
III. -- Burgerlijke zaken
IV. - Dienstplichtzaken
V. - Strafzaken
VI. - Tuchtzaken
VII. - Verkiezingszaken
IX. - Allerlei

21. Strafzaken
Beslissing geHOOFDSTUK I
grond op gegevens waarover partijen
ALGEMENE
BEGRIPPEN
tegenbpraak hebben kunnen voeren Geen schending van het recht van verde1. - Arrest van de Raad van State tot
diging.
vernietiging van een koninklijk besluit
Het recht van verdediging wordt niet dat de afzetting van een ambtenaar bemiskend wanneer de rechter zijn beslis- vestigt- Gevolgen m.b.t. de rechten van
sing over de schuldigverklaring van de die ambtenaar.

-141Uit een arrest van de Raad van State
houdende vernietiging van een koninklijk besluit dat de afzetting van een ambtenaar bevestigt, volgt niet noodzakelijk
dat die ambtenaar recht heeft op een
wedde in plaats van een schadevergoeding, nu het gezag van gewijsde beperkt
is tot wat de rechter beslist heeft over
een punt dat in betwisting was en tot
wat de noodzakelijke grondslag van zijn
beslissing uitmaakt.
8 juni 1984
1327

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

2. - Burgerlijke zaken - Gezag van
gewijsde - Begrip.
Het gezag van rechterlijk gewijsde is
beperkt tot hetgeen de rechter heeft beslist en tot wat de noodzakelijke grandslag van zijn beslissing uitmaakt.
4 november 1983
263
3. - Burgerlijke zaken - Gezag van
gewijsde :- Begrip.
Een vaststelling in een rechterlijke beslissing waaromtrent de rechter, bij ontstentenis van enige betwisting, geen uitspraak heeft gedaan, heeft noch gezag
van het rechterlijk gewijsde noch wettelijke bewijswaarde ten aanzien van derden. (Art. 23 Ger.W.) (Zaak nr. 4076.)
19 december 1983
455
4. - Burgerlijke zaken - Gezag van
gewijsde - Begrip.
Het gezag van het rechterlijk gewijsde
is beperkt tot hetgeen de rechter heeft
beslist en tot wat de noodzakelijke
grondslag van zijn beslissing vormt.
(Art. 23 Ger.W.)
22 maart 1984
94.1
5. - Burgerlijke zaken
Wegverkeer
- Gezag van gewijsde - Begrip.
Het gezag van gewij sde van een eerste
arrest dat, uitspraak doende over de gevolgen van een wegverkeersongeval tussen twee voertuigen, enkel beslist dat
ten laste van een der bestuurders geen
fout is bewezen, wordt niet miskend door
een later arrest volgens hetwelk de andere bestuurder evenmin een fout heeft
begaan; dat geen enkele fout ten laste
van een der bestuurders is bewezen,
sluit niet noodzakelijk in dat de andere
een fout heeft begaan. (Art. 23 Ger.W.)
22 maart 1984
941

6. - Burgerlijke zaken - Gezag van
gewijsde - Miskenning - Begrip.
Het gezag van gewijsde van het beschikkende gedeelte van een rechterlijke
beslissing, alsmede van de redenen
waarop deze noodzakelijk is gegrond,
wordt miskend wanneer de rechter, onder het voorwendsel dat hij een verschrijving of een misrekening in die beslissing verbetert, eigenlijk de rechten
en verplichtingen van de partijen verandert, die in de beslissing zijn neergelegd.
(Artt. 23 tot 28, 793 en 794 Ger.W.)
12 april 1984
1070
7. - Burgerlijke zaken - Gezag van
gewijsde - Bij gebrek aan een betwisting dienaangaande bestaat voor de rechter geen_ verplichting tot vaststelling dat
de partijen dezelfde hoedanigheid hebben.
Hoewel het gezag van gewijsde in burgerlijke zaken vereist dat de vordering
tussen dezelfde partijen bestaat en door
hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid is ingesteld, is de rechter, bij gebrek aan betwisting dienaangaande, niet
verplicht vast te stellen dat de partijen
in dezelfde hoedanigheid optreden. (Art.
23 Ger.W.)
28 juni 1984
1417
8. - Burgerlijke zaken
Gezag van
gewijsde - Begrip.
Het gezag van gewijsde strekt zich
niet enkel uit tot hetgeen de rechter over
een geschilpunt heeft beslist, maar tot
hetgeen, gelet op het geschil dat voor de
rechter is gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, zij het impliciet, de noodzakelijke
grondslag van zijn beslissing vormt.
28 juni 1984
1417

HOOFDSTUK IV
DIENSTPLICHTZAKEN

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

9. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Veroordeling van de beklaagde op de strafvordering, door een
vonnis met kracht van gewijsde - AIleen burgel'lijke rechtsvordering aanhangig gemaakt bij de appelrechter - Gezag van gewijsde t.a. v. de strafvordering
- Begrip.
Wanneer noch de beklaagde noch het
openbaar ministerie enig rechtsmiddel
hebben aangewend tegen een veroordeling op de strafvordering en deze in
kracht van gewijsde is gegaan, kan de

- 142van de arbeidsrechtbank dat uitspraak
doet over een beroep tegen de beslissing
van een werkgever met het oog op de
voorbereiding van sociale verkiezingen
- Gezag van het rechterlijk gewijsde Begrip.
.

appelrechter, bij wie alleen de burgerlijke rechtsvordering aanhangig is gemaakt, de schuld van de beklaagde niet
meer ter sprake br~ngen.
6 maart 1984
846
10. - St.<·afzaken - Gezag van gewijsde - Verkeersongeval - Onderscheiden
straffen wegens het sturen in staat van
dronkenschap en alcoholintoxicatie en
wegens een overtreding van het Wegverkeersreglement - Geen beslissing over
de oorzaak van het ongeval - Gevolg
t.a. v. de beslissing over het oorzakelijk
verband tussen de schade en de dronkenschap en alcoholintoxicatie.
De rechter die afzonderlijke straffen
uitspreekt wegens het sturen in staat
van dronkenschap en alcoholintoxicatie
en wegens een overtreding van het Wegverkeersreglement, doch niet bepaalt
welk van de misdrijven de oorzaak van
het verkeersongeval en de schade is,
sluit elk oorzakelijk verband tussen de
schade en de dronkenschap en alcoholintoxicatie niet noodzakelijk uit. (Artt. 59
en 60 Sw.; algemeen beginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken.)
12 maart 1984
893
11. - Strafzaken - Stedebouw - Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw,
art. 85, eerste lid - Vordering tot herstel
van de plaats in de vorige staat - Strafvordering vervallen door het rechterlijk
gewijsde - Geen invloed op die vordering - Vereisten.
Wanneer de strafvordering we gens
overtreding van de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw vervallen wordt
verklaard wegens het rechterlijk gewijsde van een vroegere beslissing dient de
strafrechter zich uit te spreken over de
vordering tot herstel van de plaats in de
vorige staat, als de feiten bewezen zijn,
die vordering is ingesteld voordat de
strafvordering vervallen was en de strafvordering bij de strafrechter aanhangig
was gemaakt voordat zij vervallen was.
29 mei 1984
1261

HOOFDSTUK VI
TUCHTZAKEN

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

Het vonnis dat uitspraak doet over een
beroep tegen de beslissing van een werkgever met het oog op de voorbereiding
van de verkiezingen van de afgevaardigden van het personeel voor de ondernemingsraad en het comite voor veiligheid
en gezondheid heeft, daar de gevorderde
zaak niet dezelfde is, geen gezag van gewijsde ten aanzien van de arbeidsrechtbank waarbij een beroep is ingesteld tegen de beslissi.ng van dezelfde werkgever betreffende de organisatie van latere
sociale verkiezingen. (Art. 21, § 1, eerste
lid, Bedrijfsorganisatiewet; art. 1, § 4, b,
(4), vijfde lid, Gezondheid en Veiligheidswet en art. 23 Ger.W.)
14 november 1983
297

RECHTERLIJKE MACHT
1. - Burgerlijke zaken - Eis tot her·
stel van een op onrechtmatige wijze ge·
krenkt recht - Bevoegdheid van de
Rechterlijke Macht.
Elk geschil betreffende het herstel van
een op onrechtmatige wijze gekrenkt
recht, hetzij burgerlijk, hetzij politiek,
behoort tot de uitsluitende bevoegdheid
van de rechtbanken van de Rechterlijke
Macht.
23 maart 1984
948
2. - Grondwet, art. 107 -·· Administratieve beslissing tot intrekking van een
. vervoervergunning
Strafrechtelijke
veroordeling wegens vervoer zonder vergunning - Geen toetsing van de wettigheid van de intrekkingsbeslissing.
De strafrechtelijke veroordeling op de
basis van de wet 1 aug. 1960 en van het
K.B. 9 sept. 1967, wegens vervoer van zaken tegen vergoeding waarvoor geen vervoerbewijs of vervoervergunning voor
nationaal vervoer werd afgegeven,
maakt geen toepassing uit van de administratieve beslissing, waarbij de vroeger
aan de verdachte toegekende vervoetvergunning werd ingetrokken; de rechter
kan derhalve de wettigheid van die intrekking niet toetsen.
19 juni 1984
1373

Sociale zaken - Verkiezing van RECHTERLIJKE ORGANISATIE
de afgevaardigden van het personeel
voor de ondernemingsraad en het comite HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
voor veiligheid en gezondheid - Vonnis HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
12. -

-143HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken
HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken
- Zie : Dienstplicht
HOOFDSTUK V. - Strafzaken
HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken
HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken
HOOFDSTUK IX. - Allerlei

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

1. - Samenstelling van het rechtscolJege - Rechter wettlg verhinderd de uit·
spraak bij te wonen van het vonnis
waarover hij mede heeft beraadslaagd Vervanging - Aanwijzing door de v~or·
zitter van het rechtscollege - Bewijs. •
Wanneer een rechter, die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van
het vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig art. 778
Ger.W., op het ogenblik van de uitspraak
door een andere rechter wordt vervangen, kan het feit dat die andere rechter
door de voorzitter van het gerecht, overeenkomstig van art. 779, tweede lid, van
hetzelfde wetboek, is aangewezen, worden bewezen door de authentieke vaststellingen van het vonnis die niet van
valsheid zijn beticht; de beschikking van
de voorzitter tot aanwijzing van de vervanger behoeft niet bij het dossier te
worden gevoegd.
12 april 1984
1065
2. - Samenstelling van het rechtscolJege - Burgerlijke zaken - Beslissing
alvorens recht te doen - Latere beslis·
sing over de gegrondheid van de vordering - Beslissing die niet door dezelfde
rechters behoeft te worden gewezen ..
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 tijdens de
debatten v66r en bij de uitspraak van dit
vonnis alvorens recht te doen, zitting
hebben gehad.
20 juni 1984
1379
3. - Samenstelling van het rechtscolJege - Burgerlijke zaken - Beslissing
van heropening van de debatten over

een onderwerp dat zij vaststelt - Latere
beslissing die uitspraak doet over de vordering zelf - Beslissing die door dezelfde rechters moet worden uitgesproken of
door de rechters voor wie de debatten
·
volledig worden hervat.
Na een beslissing van heropening van
de debatten over een onderwerp dat zij
vaststelt, moet de beslissing over de
grand van de zaak worden uitgesproken
door d~ rechters die de vorige terechtzittingen hebben bijgewoond of anders
door de rechters voor wie de debatten
volledig zijn hervat.
20 juni 1984
1379

HOOFDSTUK IV
DIENSTPLICHTZAKEN
PLICHT

-

ZIE : DIENST-

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

4. - Samenstelling van het rechtscolJege - Strafzaken.
· _
Wanneer het Hof, wegens'tegenstrijdige vermeldingen in het proces-verbaal
van de terechtzitting en in de uitgifte
van het arrest, niet vermag na te gaan of
het arrest is gewezen door de rechters
die aile zittingen in de zaak hebben bijgewoond, vernietigt het Hof het arrest
van het hof van beroep. (Art. 779 Ger.W.)
4 oktober 1983
139

5. - Strafzaken - Geen vermelding
van de namen van de magistraat van het
openbaar ministerie en van de griffier,
die tegenwoordig waren op de zitting
waarop de zaak is behandeld - Onwettig arrest.
Onwettig is het arrest van het hof van
beroep, zitting houdend in correctionele
zaken, wanneer het proces-verbaal van
de terechtzitting, waarop de zaak is behandeld, de naam niet vermeldt van de
op de zitting tegenwoordige magistraat
van het openbaar ministerie en evenmin
de naam van de gri!fier die het procesverbaal heeft ondertekend, en het arrest
het ontbreken van die vermeldingen nergens goedmaakt. (Artt. 190, 210, 273 en
335 Sv.; artt. 137, 138 en 170 Ger.W.; art.
1 wet 17 april 1878.)
19 oktober 1983
187
6. - Samenstelling van het rechtscolJege - Strafzaken _:: Vonnis na cassatie
. - Rechter die heeft deelgenomen aan
' het vernietigde vonnis en die dee] uitmaakt van het rechtscojlege dat uit
spraak doet na cassatie - Nietig vonms.

-144Een rechter die aan een vernietigd
vonnis heeft deelgenomen, kan geen zitting nemen in het gerecht dat opnieuw
uitspraak doet na cassatie.
19 oktober 1983
188
7. - Samenstelli:ng van het rechtscollege - Strafzaken - Beslissing alvorens
recht te doen - Latere beslissing over
de vordering zelf - Niet vereist is dat
de beslissing doo,r dezelfde rechters
wordt gewezen.
,·
.
Art. 779 Ger.W. vereist niet dat een
vonnis dat, na een vonnis alvorens recht
te doen, in dezelfde zaak wordt uitgesproken, door dezelfde rechters wordt gewezen als degenen die zitting hebben genomen tijdens de debatten v66r het
vonnis alvorens recht te doen of bij de
uitspraak van dat vonnis.
11 januari 1984
518
8. - Samenstelling van het rechtscolJege - Beslissing waarbij de heropening
van het debat wordt bevolen over een
onderwerp dat zij vaststelt- Latere beslissing over de vordering zelf - Vereist
is dat de beslissing wordt gewezen door
dezelfde rechters of door rechters voor
wie het geding volledig is hervat.' '
N a een beslissing die de heropening
van het debat beveelt om de partijen te
horen over een onderwerp dat zij vaststelt, dient de beslissing over de verdering zelf te worden gewezen door de
rechters die de vorige terechtzitting hebben bijgewoond of, zo niet, door rechters
voor wie het geding volledig is hervat.
11 januari 1984
518
9. - Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Samenstelling van
het rechtscollege- Vermeldingen in het
arrest en in andere gedingstukken niet
voldoende om uit te maken hoe het
rechtscollege was samengesteld
Nietigheid van het arrest.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling is nietig wanneer
noch uit de vermeldingen van het arrest,
noch uit de overige gedingstukken kan
worden opgemaakt of de rechters die zitting hadden de dag waarop de zaak is
onderzocht, de beslissing ook hebben uitgesproken.
1 februari 1984
675
10~ - Strafzaken - Strafvordering Overtreding van wetten en verordeningen inzake aangelegenheden die behorentot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten - Uitoefening van de strafvordering
wegens die overtredingen - Vervolgingen voor de politierechtbank en de cor-

rectionele rechtbank in de regel uitgeoefend door de leden van het arbeidsauditoraat.
.
Luidens art. 155 Ger.W. zijn, in de regel, enkel de leden van het arbeidsauditoraat bevoegd om voor de politierechtbank de strafvordering uit te oefenen
wegens overtreding inzake aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid
van de arbeidsgerechten.
6 maart 1984
847
11. - Samenstelling van het rechtscolJege - Correctionele rechtbank - Rechter die een zaak berecht waarin hij vroeger als onderzoeksrechter is opgetreden
- Geen schending van art. 292 Ger. W:
Art. 292 Ger.W., krachtens hetwelk nietig is de beslissing, gewezen door een
rechter die vroeger bij het uitoefenen
van een ander rechterlijk ambt kennis
heeft genomen van de zaak, verbiedt een
rechter niet om zitting te houden in de
correctionele rechtbank die kennis
neemt van een zaak waarin hij vroeger
als onderzoeksrechter is opgetreden.
(Eerste zaak.)
1029
4 april 1984
12. - Samenstelling van het rechtscollege - Correctionele rechtbank- Rechter die een zaak berecht waarin hij in de
raadkamer uitspraak heeft gedaan over
de verwijzing van de verdachte naar die
rechtbank - Geen schending van art.
292 Ger.W:
Art. 292 Ger.W., krachtens hetwelk nietig is de beslissing, gewezen door een
rechter die vroeger bij het uitoefenen
van een ander rechterlijk ambt kennis
heeft genomen van de zaak, verbiedt een
rechter niet om zitting te houden in de
correctionele rechtbank, die kennis
neemt van een zaak waarin hij vroeger,
in raadkamer, uitspraak heeft gedaan
over de verwijzing van de verdachte
-naar die rechtbank. (Tweede zaak.)
1029
4 april 1984
13. - Samenstelling van het rechtscollege - Rechter die een zaak berecht
waarin hij vroeger als onderzoeksrech ter
is opgetreden - Wettigheid - Gevolg
van de algemene rechtsbeginselen betreUende de onpartijdigheid van de rechter en het recht van verdediging.
In de onderstelling dat de voor aile
rechtscolleges toepasselijke algemene
rechtsbeginselen betreffende de onpartijdigheid van de rechter en het recht van
verdediging voor de onderzoeksrechter
het verbod inhouden om zitting te houden in de correctionele rechtbank, die in

-145de zaak uitspraak moet doen,- dan nog
zouden de in die zin uitgelegde beginselen de rechter niet het recht geven af te
wijken van de bedoeling van de wetgever, die duidelijk blijkt uit de voorbereiding van het Gerechtelijk Wetboek, t.w.
dat de onderzoeksrechter bevoegd blijft
om als rechter in de correctionele rechtbank kennis te nemen van de zaak waarin hij met het onderzoek was belast.
(Eerste zaak.)
4 april 1984
1029
14.- Samenstelling van het rechtscolJege - Correctionele rechtbank - Rechter die een zaak berecht waarin hij, in
raadkamer, uitspraak heeft gedaan over
de verwijzing van de verdachte naar die
rechtbank - Wettigheid - Gevolg van
de algemene rechtsbeginselen betreffende de onpartijdigheid van de rechter en
het recht van verdediging.
In de onderstelling dat de voor aile
rechtscolleges toepasselijke algemene
rechtsbeginselen betreffende de onpartijdigheid van de rechter en het recht van
verdediging voor de rechter die, in raadkamer, uitspraak heeft gedaan over de
verwijzing van de verdachte naar de correctionele rechtbank, het verbod inhouden om zitting te houden in die rechtbank die in de zaak uitspraak moet
doen, dan nog zouden de in die zin uitgelegde beginselen de rechter niet het
recht geven af te wijken van de bedoeling van de wetgever, die duidelijk blijkt
uit de voorbereiding van het Gerechtelijk
Wetboek, t.w. dat de rechter die, in raadkamer, uitspraak heeft gedaan over de
verwijzing van de verdachte naar de correctionele rechtbank, zitting kan hebben
in de rechtbank die zich over de zaak
zelf zal uitspreken. (Tweede zaak.}
1029
4 april 1984
15. - Samenstelling van het rechtscolJege - Rechter die een zaak berecht
waarin hij vroeger als onderzoeksrechter
is opgetreden - Omstandigheden waaruit geen schending van het recht op een
onpartijdige rechterlijke instantie valt a1
te leiden.
Uit de enkele omstandigheid dat een
lid van de correctionele rechtbank dat
aan de berechting van de zaak heeft
deelgenomen, in die zaak als onderzoeksrechter is opgetreden, kan niet
worden afgeleid dat valt te vrezen dat
die rechter niet de waarborgen voor onpartijdigheid biedt, waarop iedere beklaagde recht heeft en derhalve dat het
recht van de beklaagde op een onpartijdige rechterlijke instantie geschonden is.

(Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens.) (Eerste zaak.}
4 april 1984
1029
16. - Samenstelling van het rechtscolJege - Correctionele rechtbank - Rechter die een zaak berecht waarin hij vroeger als onderzoeksrechter is opgetreden
- Omstandigheid waaruit geen schending van het recht op een onpartijdige
rechterlijke instantie valt a! te leiden.
Uit de enkele omstandigheid dat een
lid van de correctionele rechtbank dat
aan de berechting van de zaak heeft
deelgenomen, vroeger in raadkamer uitspraak heeft gedaan over de verwijzing
van de verdachte naar die rechtbank,
kan niet worden afgeleid dat wettig te
vrezen valt dat die rechter niet de waarborgen voor onpartijdigheid biedt waarop iedere beklaagde recht heeft en, derhalve, dat het recht van de beklaagde op
een onpartijdige rechterlijke instantie
geschonden is. (Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens.) (Tweede
zaak.}
4 april 1984
1029

17. - Strafzaken - Samenstelling van
het rechtscollege - Rechter wettig verhinderd dee] te nemen aan de uitspraak
van het vonnis waarover hij vroeger mede heeft beraadslaagd - Geen vaststelJing van die omstandigheid - Vaststelling in de beschikking tot vervanging Beschikking niet van valsheid beticht Wettigheid.
Wanneer een vonnis door een ander
rechtscollege is gewezen dan het college
dat de zaak heeft behandeld, nu een der
rechters die over de zaak mede heeft beraadslaagd, werd vervangen doordat hij
wettig was verhinderd de uitspraak bij
·te wonen, is dat vonnis niettemin regelmatig, zelfs al stelt het niet vast dat die
rechter over de zaak mede heeft beraadslaagd, op voorwaarde echter dat die omstandigheid is vastgesteld in de beschikking tot vervanging en dat die beschikking niet van valsheid wordt beticht.
(Art. 779, tweede lid, Ger.W.)
29 mei 1984
1276
18. - Samenstelling van het rechtscolJege - Strafzaken - Beslissing waarbij
de zaak eenvoudig wordt verdaagd Latere beslissing over de grond van de
zaak - Beslissingen die niet door dezelfde rechters behoeven te worden gewezen.
De beslissing waarbij de behandellng
en de berechting van de zaak eenvoudig
wordt verdaagd en die waarbij later over

-146de zaak zelf uitspraak wordt gedaan, be- aileen dat zij het verzoek van de verhoeven niet door dezelfde rechters te dachte om een deskundigenonderzoek
worden gewezen. (Art. 779 Ger.W.)
waarvan hij de objectiviteit betwist, uit
13 juni 1984
1353 de debatten weigert te weren, daar zodanige beslissing aan de verdachte het
recht niet ontneemt om de middelen beHOOFDSTUK VI
treffende de regelmatigheid van het deskundigenverslag voor de feitenrechter
TUCHTZAKEN
aan te voeren.
HOOFDSTUK VII
1 februari 1984
668
VERKIEZINGSZAKEN
5. - Algemeen beginsel van het recht
op onpartijdig deskundige - Strafzaken
HOOFDSTUK IX
- Regeling van de procedure - WeigeALLERLEI
ring van de raadkamer een deskundigenverslag waarvan de objectiviteit wordt
bet.wist, uit de debatten te weren RECHTSBEGINSELEN (ALGEME- Recht van de verdachte om voor de feitenrechter de opgeworpen onregelmatigNE)
heid aan te voeren - Geen scl1ending
1. - Begrip.
van het recht op de onpartijdigheid van
De regel van de rechtspraak in twee de deskundige. (Artt. 828 en 966 Ger. W.)
instanties is geen algemeen rechtsbeginDe beschikking van de raadkamer,
sel.
waarbij de verdachte naar het vonnisge103 recht wordt verwezen, schendt noch het
3 oktober 1983
recht van verdediging noch de algemene
2.- Begrip.
De regel van het accusatoir karakter rechtsbeginselen inzake het recht op een
van het geding is geen algemeen rechts- eerlijke behandeling van zijn zaak en op
een onpartijdige deskundige door het feit
beginsel.
aileen dat zij het verzoek van de ver17 oktober 1983
174 dachte om een deskundigenonderzoek
3. - Dwaling
Rech tvaardigings- waarvan hij de objectiviteit betwist, uit
grond - Onoverkomelijke dwaling - de debatten weigert te weren, daar zodanige beslissing aan de verdachte het
Begrip.
De rechter kan riiet wettig beslissen recht niet ontneemt om de middelen bedat een rechtsdwaling onoverkomelijk is treffende de regelmatigheid van het desen derhalve een rechtvaardigingsgrond kundigenverslag voor de feitenrechter
oplevert, tenzij hij vaststelt dat degene aan te voeren.
die zich beroept op die dwaling, heeft ge1 februari 1984
668
handeld zoals elk bedachtzaam en voor6.
Rechtsmisbruik
Ondernezichtig persoon zou hebben gedaan die
in dezelfde toestand verkeerde. (Alge- mingsraad en veiligheidscomite - Vermeen rechtsbeginsel dat de rechtsdwa- kiezingen - Voordracht door een repreling een rechtvaardigingsgrond oplevert sentatieve werknemersorganisatie van
een wegens dringende reden ontslagen
wanneer zij onoverkomelijk is.)
kandidaat- Rechtsmisbruik aangevoerd
598 door de werkgever - Beoordeling door
23 januari 1984
4. - Algemeen beginsel van het recht. de arbeidsrechtbank - Opdracht.
op een eerlijke behandeling van zijn
Wanneer een representatieve v.rerknezaak - Strafzaken - Regeling van de mersorganisatie bij de verkiezingen voor
procedure - Weigering van de raadka- de aanwijzing van de personeelsafgemer een deskundigenverslag waarvan de vaardigden in het veiligheidscomite de
objectiviteit wordt bet.wist, uit de debat- kandidatuur van een wegens dringende
ten te weren - Geen schending van het reden ontslagen werknemer voordraagt,
recht op een eerlijke beha.pdeling van. kan de arbeidsrechtbank, die kennis
zijn zaak.
· neemt van een beroep van de werkgever
De beschikking van de raadkamer, tegen die voordracht, op grand dat ze
waarbij de verdachte naar het vonnisge-~ een misbruik van recht oplevert en airecht wordt verwezen, schendt noch het leen dat ontslag wil dwarsbomen, niet
recht van verdediging noch de algemene wettig beslissen dat het beroep, ingesteld
rechtsbeginselen inzake het recht op een op grand van art. 38 K.B. 18 okt. 1978,
eerlijke behandeling van zijn zaak en op enkel de wettelijke verkiesbaarheidsvereen onpartijdige deskundige door het feit eisten betreft, en dat het tot niets dient

-147te onderzoeken of die werknemer, door kamer, uitspraak heeft gedaan over de
zich kandidaat te stellen, misbruik heeft verwijzing van de verdachte naar de corgemaakt van zijn recht. (Algemeen rectionele rechtbank, zitting kan hebben
rechtsbeginsel dat misbruik van recht in de rechtbank die zich over de zaak
verbiedt; art. 38 K.B. 18 okt. 1978 betref- zelf zal uitspreken. (Tweede zaak.)
fende de ondernemingsraden en de comi4 april 1984
1029
tes voor veiligheid, gezondheid en ver9.
Misbruik
van
rechtBegrip.
fraaiing van de werkplaatsen.)
Misbruik van recht kan voortvloeien
5 maart 1984
836 uit de uitoefening van een recht op een
wijze die de grenzen van de normale uit7. - Beginselen betreffende de onpar- oefening ervan door een voorzichtig en
tijdigheid van de rechter en het recht bedachtzaam persoon te buiten gaat.
van verdediging - Samenstelling van
6 april 1984
1049
het rechtscollege - Correctionele rechtbank - Rechter die een zaak berecht
10. - Rechtsmisbruik - Begrip.
waarin hij vroeger als onderzoeksrechter
De rechter die oordeelt, aan de hand
is opgetreden - Wettigheid.
van de feitelijke gegevens van de zaak,
In de onderstelling dat de voor aile dat de eisende partij het nadeel dat zij
rechtscoileges toepasselijke algemene ondergaat doordat zij een onrechtmatig
rechtsbeginselen betreffende de onpartij- verkregen voordeel moet prijsgeven, aidigheid van de rechter en het recht van leen aan haar eigen kwade trouw te wijverdediging voor de onderzoeksrechter ten heeft, zonder dat hierbij de tegenparhet verbod inhouden om zitting te hou- tij enige schuld treft, en beslist dat
den in de correctionele rechtbank, die in aileen eiseres de kwalijke gevolgen van
de zaak uitspraak moet doen, dan nog haar kwade trouw moet dragen en dat
zouden de in die zin uitgelegde beginse- de tegenpartij, door haar recht op te eilen de rechter niet het recht geven af te sen, geen enkele onrechtmatige daad
wijken van de bedoeling van de wetge- pleegt, miskent niet het wettelijk begrip
ver, die duidelijk blijkt uit de voorberei- « rechtsmisbruik » en schendt evenmin
ding van het Gerechtelijk Wetboek, t.w. de artt. 1382 en 1383 B.W.
dat de onderzoeksrechter bevoegd blijft
13 april 1984
1084
om als rechter in de correctionele recht11. - Adagium « Onderhoudsgelden labank kennis te nemen van de zaak waarin hij met het onderzoek was belast. ten geen achterstallen » - Geen algemeen rechtsbeginsel.
(Eerste zaak.)
Het adagium « onderhoudsgelden laten
1029
4 april 1984
geen achterstailen » is geen algemeen
8. - Beginselen betreffende de onpar- rechtsbeginsel.
25 mei 1984
1244
tijdigheid van de rechter en het recht
van verdediging - Samenstelling van . 12. - Terugwerkende kracht van een
het rechtscollege - Correctionele recht- vernietigingsarrest van de Raad van Stabank - Rechter die een zaak berecht te - Geen algemeen rechtsbeginsel.
waarin hij, in raadkamer, uitspraak
De terugwerkende kracht van een verheeft gedaan over de verwijzing van de nietigingsarrest van de Raad van State
verdachte naar die rechtbank - Wettig- maakt geen algemeen rechtsbeginsel uit.
heid.
8 juni 1984
1327
In de onderstelling dat de voor aile
rechtscoileges toepasselijke algemene
rechtsbeginselen betreffende de onpartijdigheid van de rechter en het recht van
verdediging voor de rechter die, in raad- RECHTSBIJSTAND
kamer, uitspraak heeft gedaan over de
Beslissing waarbij uitspraak wordt geverwijzing van de verdachte naar de correctionele rechtbank, het verbod inhou- daan over een· aanvraag om rechtsbijden om zitting te houden in die recht- stand - Procureur-generaal bij het hoi
bank die in de zaak uitspraak moet van beroep aileen bevoegd om zich in
doen, dan nog zouden de in die zin uitge- cassatie te voorzien tegen zodanige belegde beginselen de rechter niet het slissing.
recht geven af te wijken van de bedoe- . Alleen de procureur-generaal bij het
ling van de wetgever, die duidelijk blijkt hof van beroep is bevoegd om zich in
uit de voorbereiding van het Gerechtelijk cassatie te voorzien tegen de beslisWetboek, t.w. dat de rechter die, in raad- singen betreffende een verzoek om

-148rechtsbijstand, in de gevallen bij de wet
bepaald. (Artt. 688 en 690 Ger.W.)
3 april 1984
1028

drag toekent tot vergoeding van het verl~es v.an de inkomsten voor het minderjang kmd, ten gevolge van het overlijden
van de vader, en aan de moeder, in haar
eigen naam, anderzijds, een bedrag toekent tot vergoeding van het verlies van
REDENEN VAN DE VONNISSEN haar eigen inkomsten, zonder daarbij reEN ARRESTEN
kening te houden met de onderhoudskosten van het kind, die een tijd lang een
HOOFDSTUK I. - Algemene begrip- deel van het gezinsinkomen opslorpen.
pen : reden, rechtsgrond...
25 oktober 1983
217
HOOFDSTUK II. - Bij afwezigheid van
conclusie
3. - Strafzaken - Burgerhjke rechtsvordering en strafvordering - TegenAfdeling 1.
Algemeen.
strijdigheid tussen de beslissing op de
Afdeling 2.
Belastingzaken.
strafvordering en de beslissing op de
Afdeling 3.
Burgerlijke zaken.
burgerlijke rechtsvordering - Schending
Afdeling 4.
Dienstplichtzaken.
van art. 97 Gw. - Begrip.
Afdeling 5.
Strafzaken.
Tegenstrijdig is het vonnis dat, na de
Afdeling 6.
Tuchtzaken.
beklaagde met toepassing van art. 399,
Afdeling 7. - Verkiezingszaken.
eerste lid, Sw., strafrechtelijk te hebben
Afdeling 9-. - Allerlei.
veroordeeld wegens het opzettelijk toeHOOFDSTUK III. - 'Op conclusie
brengen van slagen of verwondingen
Afdeling 1. - Algemeen, begrip conclu- met de omstandigheid dat deze een ziekte of een ongeschiktheid tot het verrichsie.
ten van persoonlijke arbeid hebben verBelastingzaken.
Afdeling 2.
oorzaakt, bij de uitspraak over de burBurgerlijke zaken.
Afdeling 3.
gerlijke rechtsvordering, een geneesheerDienstplichtzaken.
Afdeling 4.
deskundige aanwijst met de taak het
Strafzaken.
Afdeling 5.
percentage en de duur vast te stellen
Tuchtzaken.
Afdeling 6.
van de arbeidsongeschiktheid die het
Verkiezingszaken.
Afdeling 7.
slachtoffer heeft opgelopen en die geAller lei.
Afdeling 9.
beurlijk van blijvende aard zal zijn, hetgeen de eventualiteit van een blijvende
arbeidsongeschiktheid impliceert. (Art.
97 Gw.)
HOOFDSTUK I
ALGEMENE
BEGRIPPEN
RECHTSGROND ...

RED EN,

1. - Strafzaken - Dubbelzinnige redenen - Niet regelmatig gemotiveerde
beslissing.
Niet regelmatig gemotiveerd is de veroordeling van de beklaagde wegens overtreding van art. 80.1 Wegverkeersreglement, krachtens hetwelk, buiten de bij
dat reglement uitdrukkelijk bedoelde gevallen, de bij het reglement voorgeschre-:
ven verkeerstekens op de openbare weg
slechts door de wettelijke daartoe be-,
voegde personen mogen worden aangebracht, wanneer uit de motivering niet
kan worden opgemaakt of het litigieuze 1
verkeersteken al dan niet op de openbare weg is aangebracht.
11 oktober 1983
160
2. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tegenstrijdige redenen Begrip.
'
Tegenstrijdig is het arrest dat aan de
moeder als voogdes, enerzijds, een be-

16 november 1983
303
Strafzaken - Strafvordering Veroordeling op die rechtsvordering !l(iet vt;rmelding van een wettelijke bepalmg d1e een straf stelt - Niet naar recht
met redenen omklede beslissing.
Niet naar recht met redenen omkleed
is de strafrechtelijke veroordeling waarbij de wettelijke bepaling niet wordt vermeld die een straf stelt op het als misdrijf omschreven feit. (Art. 97 Gw.)
30 november 1983
377
4. -

5. - Burgerlijke zaken - Wet van
10 jan. 1977 houdende regeling van de

schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en het pompen
van grondwater, art. 1, eerste lid - Bevestiging dat zowel tussen het winnen of
het pompen van grondwater en de daling
van de grondwaterlaag, als tussen die
daling en de bovengrondse schade een
oorzakelijk verband vereist is - Geen
strijdigheid met de bevestiging dat tussen het winnen of pompen van grondwa-

-149ter en de bovengrondse schade een oorzakelijk verband vereist is.
Niet tegenstrijdig is het, enerzijds, te
beslissen dat aansprakelijkheid, bepaald
bij art. 1 wet van 10 jan. 1977 houdende
regeling van de schadeloosstelling voor
schade veroorzaakt door het winnen en
het pompen van grondwater afhankelijk
is van een oorzakelijk verband, zowel
tussen het winnen of pompen van grandwater en de daling van de grondwaterlaag als tussen dat verschijnsel en de bovengrondse schade en, anderzijds te
beslissen dat die aansprakelijkheid afhankelijk is van een globaal oorzakelijk
verband tussen het winnen of pompen
van grondwater en de bovengrondse
schade.
8 december 1983
419
6. - Burgerlijke zaken
Tegenstrijdige redenen - Begrip.
Niet tegenstrijdig is de beslissing die
aanneemt eensdeels dat het deskundigenverslag « niet tegenstelbaar » is aan
een derde en anderdeels dat de gegevens
daarvan de waarde van vermoedens kunnen hebben.
22 december 1983
473

7.- Strafzaken- Redenering van de
rechter niet logisch - Geen schending
van art. 97 Gw.
De verplichting om vonnissen en arresten met redenen te omkleden is een
vormvoorschrift; het middel ten betoge
dat er tussen de vaststellingen van de
rechter en het rechtsgevolg, dat hij daaruit afleidt, geen logisch verband bestaat,
heeft geen betrekking op die verplichting
en kan derhalve niet leiden tot vernietiging wegens schending van art. 97 Gw.
17

januar~

1984

555

8. - Burgerlijke zaken - Tegenstrijdige redenen - Beslissing niet regelmatig met redenen omkleed - Begrip.
Tegenstrijdig is het arrest dat, nadat
het heeft aangenomen dat de verbintenissen tot betaling van de compensatoire en bijkomende vergoedingen, bepaald
bij de aitt. 2 en 3 wet van 27 juli 1961
betreffende de eenzijdige beiHndiging
van de voor onbepaalde tijd verleende
concessies van alleenverkoop, twee onafhankelijke verbintenissen zijn met een
verschillend karakter, vervolgens beslist
dat alle gevorderde vergoedingen het gevolg zijn van een enkele verbintenis
waarvan de niet-nakoming wordt aangevoerd tot staving van de vorderingen.
19 januari 1984
577

9. - Burgerlijke zaken - Mening van
de rechter waaruit twijfel of zekerheid
blijkt - Naar gelang van de context.
De woorden « indien hij gemeend
had ... , zou hij niet hebben nagelaten ... •
en • het is waarschijnlijk », die voorkomen in de redenen van een rechterlijke
beslissing, drukken naar gelang van de
context twijfel of zekerheid uit.
26 januari 1984
624
10. - Burgerlijke zaken - Afwezigheid van redenen - Begrip.
Afwezigheid van redenen, in de zin
van art. 97 Gw., valt niet af te leiden uit
de enkele • onduidelijkheid » of • onvolledigheid • van motieven van een beslissing, wanneer geen gebrek ~an. an~oord
op de conclusie, dubbelzmmghe1d of
tegenstrijdigheid wordt aangevoerd en
niet wordt gesteld dat de beweerde onvolledigheid of onduidelijkheid het Hof
zou verhinderen de wettigheid van de beslissing na te gaan.
3 februari 1984
680
11.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering en strafvordering
Tegenstrijdigheid tussen de beslissing op
de strafvordering en de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering - Schending
van art. 97 Gw. - Begrip.
Tegenstrijdig is het vonnis dat, na de
beklaagde, met toepassing van art. 399,
eerste lid, Sw., strafrechtelijk te hebben
veroordeeld wegens opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen met de
omstandigheid dat deze een ziekte of
een ongeschiktheid tot het verrichten
·van persoonlijke arbeid hebben veroor·zaakt, bij de uitspraak over de burgerlijke rechtsvordering, een geneesheerdeskundige aanwijst met de opdracht het
percentage en de duur vast te stellen
van de arbeidsongeschiktheid die het
slachtoffer heeft opgelopen en die gebeurlijk van blijvende aard zal zijn, hetgeen de eventualiteit van een blijvende
arbeidsongeschiktheid impliceert. (Art.
97 Gw.)
15 februari 1984
734
12. - Burgerlijke zaken - Vage reden
,- Begrip.
Wanneer de rechter zijn beslissing
,doet steunen op de algemene rechtsbeginselen, zonder nader te bepalen op
welke beginselen, is de beslissing gegrond op vage redenen, hetgeen neerkomt op een gebrek aan redenen, zodat
het Hof de wettigheid van de beslissing
niet kan toetsen.
16 februari 1984
752

I

- 15013.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Dubbelzinnige reden
- Begrip.
Een beslissing is gegrond op dubbelzinnige redenen, wanneer die redenen op
verscheidene wijzen kunnen worden uitgelegd en de beslissing volgens een van
die uitleggingen wettelijk is verantwoord
en volgens de andere niet.
20 maart 1984
933
14.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering en strafvordering Tegenstrijdigheid tussen de beslissing op
de strafvordering en de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering - Schending
van art. 97 Gw. - Begrip.
Tegenstrijdig is het vonnis dat, na de
beklaagde, met toepassing van art. 400,
eerste lid, Sw., strafrechtelijk te hebben
veroordeeld wegens opzettelijk toebrengen van slagen qf verwondingen « die
hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte,
hetzij een blijvende ongeschiktheid tot
het verrichten van persoonlijke arbeid,
hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware
verminking ten gevolge hebben », bij de
uitspraak op de burgerlijke rechtsvordering, een geneesheer-deskundige aan-,
wijst met de opdracht « een verslag op te
maken over de verwondingen en de letsels, alsook over de evolutie ervan tot de
genezing of de consolidatie » en « het
percentage en de duur van de door de
slagen veroorzaakte arbeidsongeschikt-~
heid te bepalen •, waardoor het ~e
mogelijkheid openlaat dat de verwon~m
gen geen blijvende arbeidsongeschlktheid tot gevolg hebben gehad.
·
11 april 1984
1062
15. - Burgerlijke zaken - Dubbelzin-1
nigheid - Begrip.
,
Dubbelzinnig en derhalve niet regel-'
matig gemotiveerd is het vonnis waarin
wordt beslist dat de litigieuze huurovereenkomst « in ieder geval » op een wel-,
bepaalde dag is ingegaan, wanneer uit
die beschikking niet kan worden opgemaakt of de rechter heeft geoordeeld dat
de huurovereenkomst zeker op die dag is
ingegaan dan wel of hij heeft geoordeeld
dat de huurovereenkomst op die datum,
hoe dan ook, reeds liep. (Art. 97 Gw.)
12 april 1984
1074
16. - Strafzaken - Tegenstrijdige redenen - Begrip.
Het is niet tegenstrijdig bij een veroordeling op de strafvordering in te gaan op.
een vordering tot herstel van de plaats
in de vorige staat, en tevens vast te stel-

len dat de burgerlijke rechtsvordering,
die bij de strafvordering is gevoegd, niet
ontvankelijk is, bij ontstentenis van
schade; de beslissing waarbij wordt bevolen dat de plaats in de vorige staat wordt
hersteld, ressorteert immers onder de
strafvordering.
25 april 1984
1117
17.- Strafzaken - Jeugdbescherming
- Burgerlijke rechtsvordering en strafvordering - Tegenstrijdigheid tussen
bet beschikkende gedeelte op de strafvordering en het beschikkende gedeelte
op de civielrechtelijke vorderingen Schending van art. 97 Gw. - Begrip.
Door tegenstrijdigheid aangetast is het
arrest dat, na met toepassing van art.
399, eerste lid, Sw. de minderjarige te
hebben berispt op de strafvordering wegens opzettelijke slagen of verwondingen
die een ziekte of een ongeschiktheid tot
het verrichten van persoonlijke arbeid
ten gevolge hebben gehad, bij de uitspraak over de burgerlijke rechtsvorderingen een geneesheer-deskundige aanwijst met als opdracht zijn oordeel te
geven nopens de duur van de tijdelijke
of bestendige, gedeeltelijke of volledige
werkonbekwaamheid of leeronmogelijkheid en te bepalen welke de tijdelijke en
blijvende gevolgen ervan zijn op de fysieke toestand en integriteit van het
slachtoffer, wat de eventualiteit van een
blijvende arbeidsongeschiktheid niet uitsluit. (Art. 97 Gw.)
26 augustus 1984
1444

HOOFDSTUK II
BIJ AFWEZIGHEID VAN CONCLUSI.E

AMeling 1. - Algemeen.
Afdeling 2. - Belastingzaken.
18. - Burgerlijke zaken - Conclusie
voor de eerste rechter - Niet hernomen
voor de appelrechter - Appelrechter
niet verplicht erop te antwoorden.
De appelrechter behoeft niet te antwoorden op een voor de eerste rechter
genomen conclusie, waarnaar een partij
enkel verwijst zonder ze voor de appelrechter te hernemen.
26 januari 1984
620
19. - Directe belastingen
Beroep
tegen de beslissing van de directeur Geen conclusie - Arrest van het hoi van
beroep - Redengeving.
Wanneer het hof van beroep uitspraak
doet over een beroep tegen de beslissing
van de directeur behoeft het, bij ontstentenis van een daartoe strekkende conclu-

-151sie, niet uitdrukkelijk vast te stellen dat
Wanneer regelmatig is vastgesteld dat
alle vereisten voor de toepassing van de een conclusie is neergelegd, maar zij
wetsbepaling die het toepasselijk ver- niet voorkomt in het dossier en de beklaart, aanwezig zijn en evenmin uit- woordingen ervan niet zijn overgenomen
drukkelijk te vermelden welke wetsbepa- in de bestreden beslissing noch in andere stukken waarop het Hof vermag acht
ling het toepast. (Art. 97 Gw.)
17 februari 1984
761 te slaan, kan het Hof onmogelijk nagaan
of die beslissing regelmatig is gemotiveerd. (Art. 97 Gw.)
18 oktober 1983
182
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken.
20. - Burgerlijke zaken - Beslissing
van de rechter op de basis van een
vreemde wettelijke bepaling - Geen
conclusie over de interpretatie die de
rechter in het land van oorsprong aan
die bepaling geeft - Geen verplichting
voor de rechter vast te stellen dat aile
voorwaarden van het vreemde recht vervuld zijn.
Hoewel de rechter in zijn beslissing op
de basis van een bepaling van vreemd
recht rekening dient te houden met de
interpretatie die de rechter er in het
land van oorsprong aan geeft, behoeft
hij, bij ontstentenis van een desbetreffende conclusie, niet vast te stellen dat alle
voorwaarden van het vreemde recht vervuld zijn.
23 februari 1984
793

23. - Strafzaken
Veroordeling op
de strafvordering - Geen vermelding
van een wettelijke bepaling die een straf
stelt - Niet met redenen omklede beslissing.
Niet naar recht met redenen omkleed
is de beslissing van veroordeling op de
strafvordering waarin geen melding
wordt gemaakt van een wettelijke bepaling, die een straf stelt op het feit dat
een misdrijf oplevert. (Art. 97 Gw.)
17 januari 1984
555

24. - Strafzaken
Veroordeling op
de strafvordering - Geen vermelding
van een wettelijke bepaling die de straf
stelt - Niet met redenen omklede beslissing.
Niet naar recht met redenen omkleed
is de veroordelende beslissing op de
strafvordering, waarin geen melding is
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken.
gemaakt van een wettelijke bepaling
21. - Dienstplichtzaken - Verschij- welke op het bewezen verklaarde misning van een dienstplichtige voor de her- drijf straf stelt. (Art. 97 Gw.)
keuringsraad na de door die raad bevo31 januari 1984
650
Jen inobservatiestelling - Geen conclu25. - Strafzaken - Geen conclusie sie tot betwisting van het deskundigenrapport - Regelmatig met redenen om- Verklaring van een getuige op de terechtzitting
Nadien neergelegde
klede beslissing - Begrip.
Wanneer een dienstplichtige wiens schriftelijke verklaring van dezelfde geinobservatiestelling door de herkeurings- tuige - Beslissing van de rechter geraad is bevolen voor die raad verschijnt grond op de verklaring ter terechtzitting.
Bij ontstentenis van conclusie dienaanna de neerlegging van de deskundigenrapporten en de dienstplichtige die rap- gaande hoeft de rechter niet aan te geporten niet bij conclusie heeft betwist, is ven om welke redenen hij zijn beslissing
de beslissing van de herkeuringsraad grondt op de door een getuige ter tewaarbij de aanvraag om vrijstelling rechtzitting afgelegde verklaring zonder
wordt afgewezen op grond dat de aange- acht te slaan op een nadien neergelegde
voerde aandoening geen vrijstelling kan schriftelijke verklaring van diezelfde gewettigen, regelmatig met redenen om- tuige.
kleed. (Art. 48 Dienstplichtwet.)
29 februari 1984
824
5 september 1983
3
26. - Strafzaken
Veroordeling op
de strafvordering - Geen vermelding
Afdeling 5. - Strafzaken.
van een wettelijke bepaling die een straf
22. - Strafzaken - Neerlegging van stelt - Beslissing niet met redenen omeen conclusie regelmatig vastgesteld - kleed.
Niet in rechte met redenen omkleed is
Geen conclusie in het dossier - Onmogelijkheid voor het Hof na te gaan of de de veroordeling op de strafvordering
bestreden beslissing regelmat1g is gemo- waarin geen melding wordt gemaakt van
een wettelijke bepaling die een straf
tiveerd.

-152stelt op een bewezen verklaard feit dat
een misdrijf oplevert. (Art. 97 Gw.)
14 maart 1984
913
27. - Strafzaken - Veroordeling Geen vaststelling in de beslissing dat aile bestanddelen van het bewezen verklaarde misdrijf aanwezig zijn - Beslissing niet met redenen omkleed.
Om in rechte met redenen te zijn omkleed moeten in de veroordeling op de
strafvordering de wettelijke bepalingen
worden vermeld die de bestanddelen van
het ten laste van de beklaagde bewezen
verklaarde misdrijf aangeeft. (Art. 97
Gw.)
14 maart 1984
913
Afdeling 6.
Tuchtzaken.
Afdeling 7. - Verkiezingszaken.
Afdeling 9. - Allerlei.

De conclusie en de daarin aangevoerde
argumenten worden beantwoord door de
beslissing die eisers stelling verwerpt
met opgave van de redenen waarop de
beslissing is gegrond.
16 maart 1984
923
31. - Burgerlijke zaken
Conclusie
- Beslissing die, door te steunen op leiten en bewijsmiddelen, een op andere
feiten en bewijsmiddelen gegrond verweermiddel verwerpt - Regelmatig met
redenen omklede beslissing.
Regelmatig met redenen omkleed is de
beslissing die aangeeft op welke feiten
en bewijsmiddelen zij steunt om een op
grond van andere feiten en bewijsmiddelen aangevoerde stelling te verwerpen.
16 maart 1984
923
32. - Burgerlijke zaken - Conclusie
- Beslissing die, door te steunen op bepaalde gegevens, een op daarmee strijdiHOOFDSTUK III
ge of op andere gegevens gegrond verOP CONCLUSIE
weermiddel verwerpt - Regelmatig met
Afdeling 1. - Algemeen, begrip conclu- redenen omklede beslissing.
Regelmatig met redenen omkleed is de
sie.
beslissing die, door te steunen op bepaalAfdeling 2. - Belastingzaken.
de gegevens, een op daarmee strijdige of
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken.
andere gegevens gegrond verweermiddel
28. - Burgerlijke zaken - Conclusie verwerpt.
- Vonnis dat, door te steunen op bepaal16 maart 1984
923
de vaststellingen en overwegingen,
daarmee strijdige of andere bij conclusie
aangevoerde gegevens verwerpt en de Afdeling 4.
Dienstplichtzaken.
redenen opgeeft waarop het zijn beslissing doet steunen - Regelmatig met re- Afdeling 5.
Strafzaken.
denen omkleed vonnis.
33. - Strafzaken - Conclusie van de
Regelmatig met redenen omkleed is
het vonnis dat, door te steunen op be- beklaagde waarin omstandigheden worpaalde vaststellingen en overwegingen, den aangevoerd ten einde de door de
de daarmee strijdige of andere bij con- eerste rechter uitgesproken straf te zien
clusie aangevoerde gegevens verwerpt verminderen - Vermindering van die
en dat de redenen opgeeft waarop het straf door de appelrechter zonder dat hij
uitdrukkelijk antwoordt op de conclusie
zijn beslissing doet steunen.
schending van art. 97 Gw.
26 januari 1984
624 - WGeen
anneer de beldaagde voor de appel29. - Burgerlijke zaken - Beslissing rechter in zijn conclusie omstandigheden
waarbij een vordering wordt aangeno- heeft aangevoerd ten einde de door de
men - Regelmatig voorgedragen ver- eerste rechter uitgesproken straf te zien
weer - Geen antwoord - Gevolg.
verminderen, wordt art. 97 Gw. niet geNiet regelmatig met redenen omkleed schonden door de appelrechter, die, zonis de beslissing waarbij een vordering der uitdrukkelijk op die conclusie te antwordt aangenomen, zonder dat wordt ge- woorden, een minder zware straf uitantwoord op een regelmatig bij conclusie spreekt dan die welke de eerste rechter
voorgedragen verweer van de tegenpar- heeft opgelegd.
tij.
4 oktober 1983
126
16 februari 1984
752
34. - Strafzaken - Strafvordering 30. - Burgerlijke zaken
Conclusie Schuldigverklaring - Feiten omschre- Beslissing met opgave van de redenen ven in de bewoordingen van de wet.
waarom de stelling van de conclusie
Bij ontstentenis van conclusie dienwordt verworpen - Regelmatig met re- aangaande motiveert de rechter regelmadenen omklede beslissing.
tig de schuldigverklaring van de beklaag-

-153de door vast te stellen dat de in de
bewoordingen van de wet omschreven
feiten bewezen zijn; hij behpeft geen nadere uitleg te verschaffen over de gegevens waaruit hij de schuld van de beklaagde afleidt. (Art. 97 Gw.)
25 oktober 1983
225
35. - Strafzaken - Conclusie met een
gemotiveerd verweer - Redengeving
vereist bij art. 97 Gw.
Niet regelmatig met redenen omkleed
is het arrest dat een bij conclusie gevoerd omstandig verweer verwerpt, zonder dat het de redenen waarop dit verweer is gegrond, beantwoordt; wanneer
de beklaagde zich bij conclusie beroept
op verdrags- en wetsbepalingen en op
het recht van verdediging om zijn verweer te staven, is aan de motiveringsverplichting niet voldaan door de rechters
die zich ertoe beperken te stellen dat de
ingeroepen bepalingen en het recht van
de verdediging niet werden geschonden.
8 november 1983
284
36. - Strafzaken - Strafvordering Conclusie - Beslissing die, op grand van
bepaalde feitelijke gegevens, andere of
daarmee strijdige feitelijke gegevens
verwerpt - Regelmatig met redenen omklede beslissing.
Regelmatig met redenen omkleed is de
beslissing die, op grond van bepaalde feitelijke gegevens, andere of daarmee
strijdige feitelijke gegevens van de conclusie verwerpt. (Art. 97 Gw.)
22 november 1983
339
37.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Tegenstrijdige redenen - Begrip.
Tegenstrijdig is het arrest dat vermeldt dat de burgerlijke partij recht
heeft op een vergoeding van 17.000 frank
wegens schade in verband met het voertuig en dat in de herhaling van de schadeposten dat bedrag vervangt door een
niet nader toegelicht bedrag van 67.778
frank en het totale bedrag van de schadevergoeding vaststelt op grond van
laatstvermeld getal. (Art. 97 Gw.)
29 november 1983
369
38. - Beslissing van het onderzoeksgerecht waarbij een verdachte naar de
correctionele rechtbank wordt verwezen
- Conclusie - Motivering van de beslissing.
De conclusie van de verdachte waarin
noch de onbevoegdheid van het onderzoeksgerecht wordt aangevoerd noch een
exceptie wordt opgeworpen en waarin

evenmin wordt betoogd dat de ten laste
gelegde feiten, zelfs al waren, ze bewezen, geen strafbare misdrijven opleveren, wordt genoegzaam naar recht beantwoord door het onderzoeksgerecht dat
vaststelt dat er voldoende bezwaren bestaan om de verdachte naar de correctionele rechtbank te verwijzen wegens de
hem ten laste gelegde misdrijven. (Enig
art., § XV, wet 25 okt. 1919; art. 1 wet
22 juli 1927; wet 19 aug. 1920.)
14 december 1983
433
39. - Strafzaken - Conclusie - Conclusie niet overgenomen na hervatting
van het geding in zijn geheel voor het
hoi van beroep, anders samengesteld Geen verplichting op de conclusie te antwoorden.
Wanneer een partij op de terechtzitting van het hof van beroep een conclusie heeft genomen en het hof, anders samengesteld, op een latere terechtzitting
zegt dat het het geding in zijn geheel zal
hervatten, behoeft het de conclusie niet
te beantwoorden, indien de conclusienemer niet verklaard heeft dat hij die conclusie voor de andere rechters zal overnemen. (Art. 97 Gw.)
4 januari 1984
502
40. - Strafzaken - Veroordeling wegens paging tot moord - Opgave van de
artikelen 392 en 394 van het Strafwetboek en van de bepalingen van dat wetboek inzake de paging tot moord - Voldoende opgave.
De artt. 392 en 394 Sw. omschrijven de
bestanddelen van de misdaad « doodslag » en art. 394 Sw. stelt daarop een
straf vast. Niet-vermelding van art. 393
Sw. heeft geen invloed op de wettigheid
van de veroordeling wegens poging tot
moord, wanneer de beslissing de opgave
bevat van de artt. 392 en 394 Sw., alsmede van de bepalingen van dat wetboek
inzake de poging tot moord.
11 januari 1984
525
41. - Strafzaken - Strafvordering Conclusie - Antwoord - Begrip.
Regelmatig met redenen omkleed en
naar recht verantwoord is de beslissing
dat het recht van beklaagde op een eerlijke behandeling van zijn zaak niet is
geschonden, wanneer de rechter, na kennisneming van de conclusie waarin die
beklaagde betoogde dat het te zijnen laste ingestelde onderzoek nietig was omdat het op oneerlijke wijze had plaatsgehad, nu « onmogelijk onderscheid kan
worden gemaakt tussen de onderzoeksverrichtingen die nog voor uitvoering in

- 154aanmerking komen en die welke moeten
worden uitgesloten, daar die verrichtingen zodanig dooreenlopen dat zij een
onsamenhangend geheeld vormen »,
nauwkeurig elk van de aan die beklaagde ten laste gelegde feiten onderzoekt en
voor elk van die feiten aangeeft op welke gronden hij zijn beslissing doet steunen. (Art. 97 Gw.; art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens.)
18 januari 1984
563
42. - Strafzaken
Handhaving van
de voorlopige hechtenis - Overneming
van een vroegere conclusie - Verwijzing
naar een antwoord in een vroeger arrest
- Regelmatig antwoord.
Wanneer de verdachte verklaart dat
hij een vroegere conclusie overneemt,
antwoordt de kamer van inbeschuldigingstelling, die beveelt dat de hechtenis
zal worden gehandhaafd, regelmatig op
die conclusie wanneer zij vaststelt dat
hierop reeds voldoende is geantwoord in
een vroegere beslissing.
24 januari 1984
603

43. - Strafzaken
Veroordeling op
de strafvordering - Te vermelden wetteJijke bepalingen.
Om naar recht met redenen te zijn
omkleed, moet een veroordelende beslissing op de strafvordering, hetzij in haar
eigen redenen, hetzij met verwijzing
naar de beroepen beslissing, de wettelijke bepalingen opgeven die de bestanddelen van het ten laste van de beklaagde
gelegde misdrijf inhouden, alsmede die
waarbij een straf wordt gesteld. (Art. 97
Gw.)
·
31 januari 1984
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44. - Strafzaken
Veroordeling op
de strafvordering - Vei'oordeling wegens onopzettelijk doden - Opgave van
de wettelijke bepaling waarbij een straf
wordt gesteld - Vermelding van art. 420
Sw. - Vermelding voldoende - Vereisten.
Naar recht met redenen omkleed, wat
betreft de opgave van de wettelijke bepaling waarbij een straf wordt gesteld, is
de beslissing van veroordeling wegens
onopzettelijk doden, die niet art. 419 Sw.,
maar wei art. 420 van dat wetboek vermeldt wanneer, enerzijds, die beslissing
impliceert dat de beklaagde zich ook
schuldig heeft gemaakt aan het misdrijf
onopzettelijk toebrengen van slagen of
verwondingen waarop art. 420 Sw. straf
stelt en, anderzijds, de uitgesproken
straf niet overschrijdt die op dat misdrijf

van « onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen • staat.
31 januari 1984
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45. - Strafzaken
Veroordeling op
de strafvordering - Veroordeling wegens onopzettelijk doden - Opgave van
de wettelijke bepaling die de bestanddeJen van het misdrijf inhoudt - Vermelding van art. 418 Sw. doorgehaald en
vervangen door iets anders - Doorhaling en toevoeging niet goedgekeurd Gevolg.
Naar recht met redenen omkleed, wat
betreft de opgave van de wettelijke bepaling die de bestanddelen van het misdrijf
« onopzettelijk doden » inhoudt, is de beslissing van veroordeling wegens dat
misdrijf, waarin de vermelding van
art. 418 Sw. voorkomt die is doorgehaald
en door een andere is vervangen, wanneer die doorhaling en toevoeging niet
zijn goedgekeurd en derhalve als niet bestaande worden beschouwd.
31 januari 1984
656
46.
Strafzaken - Beschouwing
waaruit de conclusienemer geen rechtsgevolg afleidt - Geen verplichting voor
de rechter erop te antwoorden.
De rechter behoeft niet te antwoorden
op een beschouwing waaruit de conclusienemer geen rechtsgevolg afleidt.
1 februari 1984
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47. - Strafzaken - Bewijsaanbod van
de beklaagde - Verwerping met redenen omkleed - Begrip.
Wanneer de beklaagde aanbod van bewijs heeft gedaan van de datum waarop
de hem ten laste gelegde feiten zijn gepleegd, is de verwerping van het aanbod
regelmatig met redenen omkleed wanneer de feitenrechter die datum vaststelt
aan de hand van gegevens die hij nader
bepaalt en waarop hij zijn overtuiging
doet steunen, nu hij aldus het aanbod
impliciet als nutteloos beschouwt voor de
onthulling van de waarheid. (Art. 97
Gw.)
690
8 februari 1984
48.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Verwerping van een
vordering zonder dat de beslissing antwoordt op een middel waarop de vordering is gegrond - Geen redengeving.
Niet regelmatig met redenen omkleed
is het arrest dat aan een partij, die de
moeder is van een door een ongeval getroffen minderjarig kind, vergoedmg
voor latere dokterskosten, die zij als eigen schade vorderde, weigert op grond
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juist kunnen worden geraamd en dat de
eonsolidatie van 20 pet., d.i. de erkende
blijvende invaliditeit van het slaehtoffer,
de kosten ruimsehoots eompenseert,
maar daarbij niet antwoordt op de bij
eonclusie aangevoerde bewering van die
partij dat er twee afgeseheiden patrimonia bestaan en dat de vergoeding voor de
blijvende invaliditeit van 20 pet. uitsluitend ten goede komt van het patrimonium van het kind en niet van de moeder.
21 februari 1984
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49. - Strafzaken - Strafvordering Veroordeling - Verweer van de beklaagde niet beantwoord - Beslissing niet
met redenen omkleed.
Niet met redenen omkleed is de beslissing waarbij de beklaagde op de strafvordering wordt veroordeeld, zonder dat
daarin een antwoord wordt gegeven op
een regelmatig door hem bij eonclusie
voorgedragen verweer. (Art. 97 Gw.)
27 maart 1984
981

52. - Strafzaken - Wegverkeer Besturen van een voertuig op de openbare weg spijt verval van het recht tot sturen - Veroordeling - Motivering.
Niet regelmatig met redenen omkleed
is de beslissing die een beklaagde veroordeelt wegens het besturen van een
voertuig op de openbare weg, spijt verval
van het recht tot sturen, wanneer noeh
uit de beslissing noch uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat het vonnis waarbij de vervallenverklaring was uitgesproken, in
kracht van gewijsde was gegaan, noeh
op welke data de bij art. 40 Wegverkeersreglement bepaalde kennisgeving is
gesehied en de vervallenverklaring is
ingegaan. (Art. 48, 1•, Wegverkeersreglement.)
22 mei 1984
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53. - Strafzaken - Conclusie - Beslissing die op grand van bepaalde feiteJijke gegevens daarmee strijdige of andere feitelijke gegevens van de conclusie
verwerpt - Regelmatig met redenen omklede beslissing.
Regelmatig met redenen omkleed is de
beslissing die op grond van bepaalde feitelijke gegevens daarmee strijdige of andere feitelijke gegevens van de conelusie
verwerpt.
29 mei 1984
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54. - Strafzaken - Conclusie - Conclusie niet meer ter zake dienend wegens de beslissing van de rechter Geen verplichting voor de rechter op die
conclusie te antwoorden.
De rechter is niet verplicht te antwoorden op de conclusie van de beklaagde
wanneer die zonder belang is geworden
wegens een van zijn beslissingen. (Art.
97 Gw.)
29 mei 1984
1276

50. - Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling over de handhaving
van de voorlopige hechtenis - Conclusie
van de verdachte waarin een verschoningsgrond wordt aangevoerd - Geen
verplichting voor de rechter daarop te
antwoorden.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis, behoeft zij niet te antwoorden op de
conclusie van de verdaehte waarin deze
bepaalde feiten als verschoningsgrond
aanvoerde, nu een verschoningsgrond
enkel tot strafvermindering kan leiden
en het bestaan van het misdrijf niet uitsluit.
55. - Strafzaken - Strafvordering 28 maart 1984
1006 Conclusie - Beslissing die op grand van
bepaalde feitelijke gegevens daarmee
51. - Strafzaken
Beslissing van strijdige of andere feitelijke gegevens
veroordeling op de strafvordering - Ver- van de conclusie verwerpt - Regelmatig
melding van de wettelijke bepalingen.
met redenen omklede beslissing.
De beslissing van veroordeling op de
Regelmatig met redenen omkleed is de
strafvordering is aileen dan naar recht beslissing die op grond van bepaalde feimet redenen omkleed als de rechter, het- telijke gegevens daarmee strijdige of anzij in de redenen van zijn eigen beslis- dere feitelijke gegevens van de eonclusie
sing, hetzij met verwijzing naar de beroepen beslissing, de wettelijke bepalin-. verwerpt. (Art. 97 Gw.)
29 mei 1984
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gen betreffende de bestanddelen van het
ten laste van de beklaagde gelegde mis56. - Strafzaken - Voorlopige hechtedrijf en de strafbepalingen vermeldt. nis - Art. 5.3 Europees Verdrag Rechten
(Art. 97 Gw.)
van de Mens - Conclusie ten betoge dat
11 april 1984
1061 de redelijke termijn zou overschreden

-156worden indien de hechtenis van de verdachte wordt gehandhaafd - Antwoord.
Het arrest antwoordt regelmatig op de
conclusie volgens welke de redelijke termijn zou overschreden worden ingeval
de hechtenis van de beklaagde, die sedert acht maanden is aangehouden, zonder dat enige onderzoeksdaad werd verricht gedurende de laatste vier maanden
van zijn hechtenis, zou worden gehandhaafd, wanneer het, na op omstandige
wijze de redenen te hebben aangewezen
waarom het onderzoek geen onverantwoorde vertraging heeft opgelopen en
waarom de redelijke termijn, waarbinnen de beklaagde het recht heeft om berecht te worden of hangende het proces
in vrijheid te worden gesteld, niet overschreden is, beslist « dat de voorlopige
hechtenis dient te worden gehandhaafd,
op grand dat de invrijheidstelling van de
beklaagde hoogstwaarschijnlijk maatschappelijke beroering zou teweegbrengen; dat de omstandigheid dat de beklaagde met hoge ambtelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden be. last, niet aarzelde gedurende meerdere
jaren en uitsluitend uit winstbejag herhaaldelijk vertrouwelijke documenten
aan vreemde mogendheden door te spelen en dat de openbare opinie diep ontroerd zou kunnen worden moest de beklaagde nu en v66r de berechting van de
zaak ten gronde worden ontslagen en aldus het vertrouwen in de rechtsmachten
hierdoor hoogstwaarschijnlijk zou kunnen tot wankelen gebracht worden ».
(Art. 97 Gw.)
29 mei 1984
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§ 3. Verzachtende omstandigheden.

§ 4. Militair.
§ 5. Minderjarige.
§ 6. Omstandigheden na de verwijzing.
§ 9. Allerlei.
Afdeling 4. - Tussen raadkamer en correctionele rechtbank.
§ 1. Aard van het misdrijf, misdaad.
§ 2. Verschillende misdrijven, samenhang.
§ 3. Verzachtende omstandigheden.
§ 4. Militair.
§ 5. Minderjarige.
§ 6. Omstandigheden na de verwijzing.
§ 9. Allerlei.

Afdeling 5. - Tussen onderzoeksrechters of -gerechten.

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

HOOFDSTUK II
BURGERLIJKE ZAKEN

HOOFDSTUK III
STRAFZAKEN

Afdeling 1. - Algemene regels.
Afdeling 2. - Tussen vonnisgerechten.
Afdeling 3. - Tussen raadkamer en politierechtbank.
§ 1. Aard van het misdrijf, wanbedrijf.
§ 2. Verschillende misdrijven, samenhang.

1. - Strafzaken - Beschikking van
de raadkamer waarbij verdachten naar
de correctionele rechtbank worden verwezen wegens gecorrectionaliseerde misdaden en wanbedrijven - Misdaden niet
vatbaar voor correctionalisering - Correctionele rechtbank die zich onbevoegd
· verklaart voor die misdaden en ermee
samenhangende misdrijven, met uitzondering van een niet ermee samenhangend wanbedrijf - Hoi van Beroep dat
zich onbevoegd verklaart voor het geheel
van de misdrijven, zonder de samenhang
of de onsplitsbaarheid vast te stellen,
wat het wanbedrijf betreft - Beslissingen in kracht van geWijsde gegaan Toezicht van het Hoi- Beslissing waarbij het hoi van beroep zich onbevoegd
heeft verklaard, gedeeltelijk verantwoord
Jijkend - Gedeeltelijke vernietiging van
de beschikking van de raadkamer en

-157van het arrest van het hof van beroep - grond dat, na de beschikking tot verwijVerwijzing naar de kamer van inbeschul- zing, een omstandigheid is gebleken
digingstelling.
waarvan het feit bij de wet met een
Wanneer de raadkamer verdachten,
wegens gecorrectionaliseerde misdaden
en wanbedrijven, naar de correctionele
rechtbank heeft verwezen, de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van niet te
correctionaliseren misdaden en de ermee
samenhangende misdrijven, met uitzondering van een niet ermee samenhangend wanbedrijf, en het hof van beroep
zich vervolgens voor het geheel van de
misdrijven onbevoegd verklaart zonder
vast te stellen dat dit wanbedrijf samenhangend was of een onsplitsbaar geheel
vormde met andere misdrijven waarvoor
het niet bevoegd was, regelt het Hof het
rechtsgebied, gaat na of de beslissingen
in kracht van gewijsde zijn gegaan, stelt
vast dat de beslissing waarbij het hof
van beroep zich onbevoegd verklaart,
slechts gedeeltelijk is verantwoord, vernietigt de beschikking van de raadkamer, behalve in zoverre het de zaak naar
de correctionele rechtbank verwijst wegens een niet ermee samenhangende telastlegging, vernietigt het arrest van het
hof van beroep, in zoverre het zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van
die telastlegging, en verwijst de zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
1142
2 mei 1984
§ 3. Verzachtende omstandigheden.
§ 4. Militair.
§ 5. Minderjarige.
§ 6. Omstandigheden na de verwijzing.
2. - Strafzaken
Beschikking van
de raadkamer waarbij een misdaad
wordt gecorrectionaliseerd - Vonnis tot
onbevoegdverklaring, gegrond op een
omstandigheid die gebleken is na de beschikking tot verwijzing en ten gevolge
waarvan het feit met een zwaardere criminele straf wordt gestraft _ Beslissingen in kracht van gewijsde gegaan Vaststellingen van de rechter gegrond
lijkend - Regeling van rechtsgebied Beschikking nietig verklaard - Verwijzing van de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
Wanneer de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden,
de dader van een misdaad naar de correctionele rechtbank heeft verwezen en
die rechtbank een vonnis uitspreekt
waarbij zij zich onbevoegd verklaart op

zwaardere criminele straf wordt gestraft,
gaat het Hof, waarbij een verzoek tot regeling van rechtsgebied aanhangig is, na
of beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan en of de vaststelling
van de feitenrechter gegrond lijkt; zo ja,
dan vernietigt het de beschikking en verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
21 september 1983
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§ 9. Allerlei.
Afdeling 4. - Tussen raadkamer en correctionele rechtbank.
§ 1. Aard van het misdrijf, misdaad.
3. - Strafzaken - Beschikking van
de raadkamer waarbij een verdachte
naar de correctionele rechtbank wordt
verwezen wegens gecorrectionaliseerde
misdaden en wegens wanbedrijven Correctionele rechtbank die zich niet bevoegd verklaart op grond dat sommige
misdrijven politieke misdrijven zijn Controle door het Hof - Onbevoegdverklaring van de rechtbank gegrond lijkend - Vernietiging van de beschikking
- Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
Wanneer de raadkamer een verdachte
naar de correctionele rechtbank verwijst
wegens gecorrectionaliseerde misdaden
en wegens wanbedrijven en de correctionele rechtbank zich vervolgens onbevoegd verklaart op grond dat sommige
misdrijven politieke misdrijven zijn, gaat
het Hof, tot regeling van het rechtsgebied, na of de beslissingen van de raadkamer en de correctionele rechtbank in
kracht van gewijsde zijn gegaan en of de
onbevoegdverklaring gegrond schijnt; in
bevestigend geval vernietigt het Hof de
beschikking en verwijst de zaak naar de
kamer van inbeschuldigingstelling.
29 november 1983
364
§ 2. Verschillende misdrijven, samenhang.
4. - Strafzaken - Beschikking van

de raadkamer waarbij een verdachte
naar de correctionele rechtbank wordt
verwezen wegens wanbedrijven - Niet
, gecorrectionaliseerde misdaad die aan de
verdachte wordt ten Jaste gelegd, bij dezelfde rechtbank aanhangig gemaakt
door een dagvaarding van het openbaar
ministerie - Onbevoegdverklaring voor
de gehele zaak wegens de door de correctionele rechtbank vastgestelde samen-

- 158§ 5. Minderjarige.
hang tussen de wanbedrijven en de misdaad - Beslissingen in kracht van
§ 6. Omstandigheden na de verwijgewijsde gegaan - Regeling van rechtszing.
gebied - Onbevoegdverklaring voor de
6.
Strafzaken
Beschikking van
wanbedrijven onwettig - Gedeeltelijke
vernietiging van het vonnis - Verwij- de raadkamer tot verwijzing van de bezing naar dezelfde correctionele recht- klaagden naar de correctionele rechtbank, anders samengesteld.
bank wegens een wanbedriji - Vonnis
W anneer een beschikking van de raad- waarbij de rechtbank zich onbevoegd
kamer een verdachte wegens wanbedrij- verklaart op grand dat zich na de verwijven naar de correctionele rechtbank zingsbeschikking een
omstandigheid
heeft verwezen, bij die rechtbank achter- heeit voorgedaan waardoor het ieit met
af een aan dezelfde beklaagde ten laste een criminele strai wordt gestraft - Begelegde niet gecorrectionaliseerde mis- slissingen in kracht van gewijsde gegaan
daad aanhangig is gemaakt door een - Toezicht van het Hoi - Beslissing
dagvaarding van het openbaar ministerie van onbevoegdverklaring blijkbaar geen die rechtbank zich voor de gehele grond - Regeling van rechtsgebied zaak onbevoegd heeft verklaard op Nietigverklaring van de beschikking grond dat de feiten samenhangend zijn, · Verwijzing van de zaak naar de kamer
regelt het Hof het rechtsgebied en ver- van inbeschuldigingstelling.
nietigt het vonnis van de correctionele
rechtbank, in zoverre deze zich voor de
in de beschikking omschreven feiten onbevoegd heeft verklaard; het Hof verwijst de aldus beperkte zaak naar dezelfde correctionele rechtbank, anders samengesteld.
8 februari 1984
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§ 3. Verzachtende omstandigheden.

Wanneer de raadkamer de daders van
een als wanbedrijf gekwalificeerd feit
naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen en die rechtbank zich bij vonnis onbevoegd heeft verklaard op grond
dat zich na de verwijzingsbeschikking
een omstandigheid heeft voorgedaan
waardoor het feit bij de wet met een criminele straf wordt gestraft, onderzoekt
het Hof, op een verzoek tot regeling van
rechtsgebied, of beide beslissingen in
kracht van gewijsde zijn gegaan en of de
vaststelling van de rechter juist blijkt te
zijn; zo ja, dan vernietigt het de bestreden beschikking en verwijst het de zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
13
7 september 1983

5. - Strafzaken - Raadkamer - Verwijzing naar de correctionele rechtbank,
met overname van de redenen van de
vordering, waarin voor verschillende
misdaden verzachtende omstandigheden
worden aangenomen - Geen vermelding
van een van die misdaden in het dispositiei van die vordering - Beslissing van
het hoi van beroep dat de eerste rechter
7. - Strafzaken - Beschikking van
niet bevoegd is om over die misdaad uit- de raadkamer die een verdachte naar de
spraak te doen - Beslissing niet verant- correctionele rechtbank verwijst - Miswoord - Vernietiging van het arrest en driji dat geen overtreding is van de wetverwijzing naar hetzelfde hoi van be- ten en verordeningen inzake wegverkeer
roep, anders samengesteld.
- Vonnisgerecht dat zich onbevoegd verWanneer de raadkamer een verdachte klaart omdat de verdachte op het ogennaar de correctionele rechtbank verwijst, blik van de hem ten Jaste gelegde iei ten
met overname van de redenen uit de minder dan voile achttien jaar oud was
vordering van de procureur des Konings, - Beslissingen in kracht van gewijsde
die voor verschillende misdaden verzach- gegaan - Vernietiging van de beschiktende omstandigheden aanneemt, ook al king - Verwijzing naar de procureur
wordt in het dispositief van die vorde- des Konings.
ring een van die misdaden niet vermeld,
is niet naar recht verantwoord het arrest
dat de eerste rechter onbevoegd verklaart om over laatstgenoemde misdaad
uitspraak te doen; het Hof regelt het
rechtsgebied, vernietigt het arrest en
verwijst de zaak naar hetzelfde hof van
beroep, anders samengesteld.
468
21 december 1983
§ 4. Militair.

W anneer een beschikking van de raadkamer een verdachte naar de correctionele rechtbank heeft verwezen en dit
vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard omdat de verdachte, die wegens
een ander misdrijf dan een overtreding
van de wetten en verordeningen inzake
wegverkeer vervolgd wordt, op het ogenblik van de hem ten laste gelegde feiten
minder dan volle achttien jaar oud was,
regelt het Hof het rechtsgebied en gaat
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gewijsde zijn gegaan en of de vaststelling van de feitenrechter juist is; zo ja,
dan vernietigt het de beschikking van de
raadkamer en verwijst de zaak naar de
bevoegde
procureur
des
Konings.
(Artt. 525 e.v. Sv.; art. 36, 4", wet 8 april
1965.)
7 maart 1984
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§ 9. Allerlei.
Afdeling 5. Tussen
ters of -gerechten.

Art. 6.1. Verdrag Rechten van de Mens
betreffende de openbaarheid van de debatten en van het vonnis, is niet van toepassing op het Rekenhof dat, inzake het
doen van rekening en verantwoording
van de rekenplichtigen tegenover de
Staatskas, geen uitspraak doet over rechten en verplichtingen van burgerlijke
aard, maar op grond van publiekrechtelijke regels.
1 december 1983
391

onderzoeksrech-

RUILVERKAVELING VAN LANDEIGENDOMMEN
REKENHOF
1. - Grondwet, artt. 96 en 97 - Openbaarheid van de terechtzittingen en uitspraak van de vonnissen in openbare terechtzitting - Niet toepasselijke bepaJingen.
Noch de regels inzake de openbaarheid van de terechtzittingen en de uitspraak van de vonnissen in openbare terechtzitting, vastgelegd in de artt. 96 en
97 Gw., noch de artt. 2, 728, 755, 758 en
780 Ger.W., zijn van toepassing op het
Rekenhof inzake het doen van rekening
en verantwoording van de rekenplichtigen tegenover de Staatskas, aangezien
de uitoefening van het recht van verdediging er speciaal door de wetgever is geregeld.
1 december 1983
391
2. - Rechtspleging - Gerechtelijk
Wetboek, artt. 2, 728, 755, 758 en 780 Bepalingen niet toepasselijk op de
rechtspleging voor het Rekenhol
Noch de regels inzake de openbaarheid van de terechtzittingen en de uitspraak van de vonnissen in openbare terechtzitting, vastgelegd in de artt. 96 en
97 Gw., noch de artt. 2, 728, 755, 758 en
780 Ger.W., zijn van toepassing op het
Rekenhof inzake het doen van rekening
en verantwoording van de rekenplichtigen tegenover de Staatskas, aangezien
de uitoefening van het recht van verdediging er speciaal door de wetgever is geregeld,
1 december 1983
391
3. - Doen van rekening en verantwoording van de rekenplichtigen tegenover de Staatskas - Toepassing van de
regels van publiek recht - Art. 6.1 van
het Verdrag Rechten van de Mens niet
van toepassing.

Wet 22 juli 1970 op de rw1verkaveling
van landeigendommen uit kracht van de
wet - Art. 52 - Bevoegdheid van de
· rechter.
Art. 52 wet van 22 juli 1970, dat aan de
vrederechter de bevoegdheid verleent om
op verzoek van de belanghebbenden te
bepalen op welke nieuwe kavels of gedeelten hiervan de rechten overgaan die
personen op vroegere kavels bezaten en
waarmee in de ruilverkavelingsakte geen
, rekening is gehouden ten gevolge van in
dat artikel nader vermelde omstandigheden, is eveneens toepasselijk op de gevallen waarin het ruilverkavelingscomite
·onder dezelfde omstandigheden op de
nieuwe kavels zakelijke of persoonlijke
rechten heeft gevestigd die op de vroegere kavels niet rustten.
18 november 1983
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RUST- EN
SIOEN

OVERLEVINGSPEN-

HOOFDSTUK I. -

Werknemers

,HOOFDSTUK II. -

Zelfstandigen

iHOOFDSTUK III. den

Vrijwillig verzeker-

HOOFDSTUK IV. - Gewaarborgd inkomen voor bejaarden

HOOFDSTUK I
WERKNEMERS

1. - Werknemers - KB. 21 december
1967, art. 32ter, derde lid- Draagwijdte.
Art. 32ter, derde lid, K.B. 21 dec. 1967
bepaalt dat, wanneer de in het tweede

-160lid van dat artikel beoogde pensioenstortingen verricht werden voor een bepaald
verzekeringsjaar dat gespreid is over
twee kalenderjaren, het bewijs van een
gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling in het in het eerste lid bedoelde
geval geleverd wordt voor het laatste van
de twee kalenderjaren waarover het verzekeringsjaar gespreid is; deze bepaling
vindt geen toepassing op de regularisatiebijdragen die overeenkomstig art.
32bis, § 1, van hetzelfde besluit worden
betaald.
5 december 1983
406

is gedurende ten minste vijf jaar v66r de
datum waarop het recht op het gewaarborgd inkomen geopend wordt, werkelijk
in Belgie hebben verbleven », is niet toepasselijk op degene die in het genot is
van de status van vluchteling. (Art. 1.2,
tweede lid, wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen
voor bejaarden; art. 23 Internationaal
Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Geneve op
28 juli 1951 en goedgekeurd bij de wet
van 26 juni 1953.)
16 april 1984
1093

HOOFDSTUK II
ZELFSTANDIGEN

HOOFDSTUK III

s

VRIJWILLIG VERZEKERDEN

HOOFDSTUK IV
GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAARDEN

2. - Gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Aard van die uitkering, in het
licht van de artt. 23 en 24.1, b, lnternationaal Verdrag betreffende de status van
vluchtelingen.
Wanneer een aanvrager nooit aan de
sociale zekerheid onderworpen is geweest, is het gewaat:borgd inkomen voor
bejaarden niet bestemd om zijn beroeps1nkomen te_ vervangen of aan te vullen;
voor de toekenning van dit voordeel is
een staat van behoeftigheid vereist en
die uitkering valt niet onder de sociale
zekerheid, in de zin van art. 24 Interna-.
tionaal Verdrag betreffende de statuts
van vluchtelingen, maar van de ondersteuning van overheidswege, in de zin
van art. 23 van dat verdrag. (Wet van
1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden; Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te
Geneve op 28 juli 1951 en goedgekeurd
bij de wet van 26 juni 1953.)
16 april 1984
1093.
3. - Gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Verblijf - Vereiste in dat verband gesteld bij art. 1, § 2, tweede lid,:
wet van 1 april1969 - Vereiste niet gesteld voor degene die in het genot is van
de status van vluchteling.
Art. 1, § 2, tweede lid, wet van 1 april
1969, dat bepaalt : « om het gewaarborgd
minimuminkomen voor bej aarden te
kunnen genieten, moet hij die geen Belg

SAMENHANG
1. - Strafzaken - Feiten aanhangig
gemaakt door verschillende akten Bevoegdheid van de rechter om uitspraak te doen over de feiten voorgelegd
in een van de akten - Onbevoegdheid
voor de feiten voorgelegd in de andere
akte - Gevolg.
Wanneer bij een vonnisgerecht door
onderscheiden akten verschillende feiten
aanhangig worden gemaakt waarvan
sommige wei en andere niet tot zijn
bevoegdheid behoren, kan dat gerecht
zich niet wettig onbevoegd verklaren
voor de gehele zaak, in zoverre het zelf
vaststelt dat de verschillende feiten samenhangend zijn.
8 februari 1984
695
2. - Strafzaken
Politierechter bij
wie een in de artt. 418 en 420 Sw. omschreven wanbedrijf, overeenkomstig
art. 138, tfbis, Sv. en naar de vereisten
van die wettelijke bepaling, aanhangig is
gemaakt
Gevolg wat betreft de
bevoegdheid.
Wanneer een in de artt. 418 en 420 Sw.
omschreven wanbedrijf bij de politierechter, overeenkomstig art. 138, 6'bis
Sv., en naar de vereisten van die wettelijke bepaling, aanhangig is gemaakt,
kan die rechter zich niet onbevoegd verklaren om kennis te nemen van dat wanbedrijf en van de hierop gegronde burgerlijke rechtsvordering, zonder daarbij
vast te stellen dat die feiten niet samenhangen of geen onsplitsbaar geheel vormen met de overtredingen van het Weg-

-161verkeersreglement die bij hem reeds
aanhangig zijn gemaakt.
28 maart 1984
1002

gere beslissing een straf heeft opgelegd,
deel uitmaken van een en dezelfde strafbare gedraging.
11 april 1984
1063
6.- Een enkele opzet- Onaantastbare beoordeling door de rechter.
De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze in feite of verscheidene feiten,
wegens eenheid van opzet, een enkel
str.'lfbaar feit vormen.
17 april 1984
1105
7. - Misdrijven opgeleverd door een
enkel feit of door onderscheiden. feiten
- Onaantastbare beoordeling door de
feitenrech ter.
De feitenrechter beoordeelt onaantastbaar, in feite, of verscheidene feiten wegens eenheid van opzet een enkel strafbaar feit opleveren. (Art. 65 Sw.)
22 mei 1984
1223
8. - Een enkele opzet- Onaantastbare beoordeling door de rechter.
De rechter oordeelt op onaantastbare
wijze in feite of verscheidene feiten, wegens eenheid van opzet, een enkel strafbaar feit vormen.
29 mei 1984
1266

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN
1. - Een enkele opzet - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
De rechter oordeelt in feite en
derhalve op onaantastbare wijze of
verscheidene misdrijven wegens eenheid
van opzet een enkel strafbaar feit opleveren.
129
4 oktober 1983

2. - Misdrijven opgeleverd door een
enkel feit - Veroordeling tot verscheidene straffen - Onwettelijkheid - Art. 65
van het Strafwetboek.
Onwettig is de beslissing die, na te
hebben vastgesteld dat de verscheidene
bewezen verklaarde misdrijven door een
zelfde feit worden opgeleverd, de beklaagde tot onderscheiden straffen veroordeelt; wanneer derhalve de feitenrechter het bestaan van het in art. 418
Sw. vermelde gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg afleidt uit de door de beklaagde begane verkeersovertredingen
en alzo impliciet doch zeker aanneemt
dat evengenoemde overtredingen en de SCHENKINGEN EN TESTAMEN~
TEN
inbreuk op artt. 418 en 420 Sw. door een
enkel feit worden opgeleverd, kan hij
1. - Testament - Uitlegging - Exkrachtens art. 65 Sw. alleen de zwaarste trinsieke gegevens.
straf uitspreken.
De rechter mag een testament uitleg516 gen aan de hand van extrinsieke gege10 januari 1984
vens, wanneer hij vaststelt dat de erfla3. - Collectief misdrijf - Een enkele ter zijn wil niet volkomen duidelijk te
opzet - Een enkele straf, t. w. de zwaar- kennen heeft gegeven.
ste.
23 september 1983
70
Krachtens de regel van art. 65 Sw.
mag de rechter, wanneer verschillende
2. - Schenking - Lauter potestatieve
feiten, wegens eenheid van opzet, een voorwaarde - Begrip.
Geen potestatieve voorwaarde, in de
enkel strafbaar feit vormen, slechts een
enkele straf, t.w. de zwaarste straf, zin van art. 944 B.W., is de door de
schenker aan de begiftigde opgelegde
opleggen.
voorwaarde
om • dezelfde diensten te
31 januari 1984
652 blijven verstrekken
en om maandelijks
4. - Een enkele opzet - Onaantastba- een staat van zijn ontvangsten en uitgaven over te leggen ».
re beoordeling door de feitenrechter.
De feitenrechter beoordeelt op onaan26 januari 1984
620
tastbare wijze of verschillende feiten,
wegens eenheid van de opzet, een enkel
strafbaar feit opleveren.
SCHIP, SCHEEPVAART
27 maart 1984
981
1. - Vervoer over zee - Ontheffing
5. - Een enkele opzet - Onaantastba- van aansprakelijkheid wegens verlies of
re beoordeling door de feitenrechter.
schade ontstaan als gevolg van of voortDe rechter oordeelt op onaantastbare 'spruitende uit perikelen, gevaren en anwijze in feite of de feiten waarvan hij heilen van de zee of van andere bevaarkennis neemt en die waarvoor een vroe- bare wateren - Becrip.
1

1

-162Voor de toepassing van artikel 91, § IV,
2°, c, van boek II van het Wetboek van
Koophandel, luidens welke bepaling
noch de vervoerder noch het schip aansprakelijk zijn wegens verlies of schade
als gevolg van of voortspruitende uit perikelen, gevaren en onheilen van de zee
of van andere bevaarbare wateren, is
vereist maar voldoende dat de vervoerder zich in de onmogelijkheid bevindt de
vervoerde goederen tegen de schadelijke
gevolgen van die gebeurtenissen te beschutten; die onmogelijkheid kan onrechtstreeks blijken uit een geheel van
omstandigheden dat elke mogelijkheid
van een fout aan de zijde van de vervoerder uitsluit.
9 september 1983
20

loods de aansprakelijkheid van de Staat
in het gedrang. (Artt. 1382 e.v. B.W.)
15 december 1983
443

SCHULDVERGELIJKING

Opeisbare schulden - Opeisbaarheid
Begrip.
Wanneer een verbintenis onder opschortende voorwaarde is aangegaan,
kan zij niet worden uitgevoerd dan nadat die voorwaarde is vervuld en kan zij
voordien niet worden gei:!ist; er kan derhalve geen sprake zijn van schuldvergelijking tussen twee geldschulden waarvan de ene vaststaand en opeisbaar is,
terwijl de andere, die een geldsom betreft die ten gevolge van de voorlopige
2. - Scheepvaartwet, artt. 64 en 251, tenuitvoerlegging van een beroepen vonderde en zevende lid - Aanvaring - nis is betaald, onderworpen is aan de opSchuld van het schip - Schuld van de schortende voorwaarde dat dit vonnis
loods - Verplichting van de eigenaar - door het appelgerecht wordt gewijzigd.
(Artt. 1181 en 1291 B.W.)
Grenzen - Verhaal.
15 september 1983
41
Indien de aanvaring te wijten is aan
de schuld van een schip, ook wanneer de
schuld bij de loods ligt, zelfs wanneer
het gebruik van diens diensten verplich- SLAGEN EN VERWONDINGEN,
tend is, moet de eigenaar van dat schip
DOD EN
de schade van de benadeelden ten gevolge van die aanvaring vergoeden, onver- HOOFDSTUK I. - Onopzettelijk toeminderd zijn recht verhaal uit te oefenen
brengen van verwondingen en onoptegen derden die eventueel aansprakelijk
zettelijk doden
kunnen worden gesteld, met name op
grond van de artt. 1382 of 1383 B.W. HOOFDSTUK II. - Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk
(Artt. 64, 251, derde en zevende lid,
doden
Scheepvaartwet.)
15 december 1983
443
-

HOOFDSTUK I

3. - Zeeschepen - Loodsen - Wet
TOEBRENGEN VAN VERvan 3 nov. 1967, art. 5 - Respectieve OPZE'ITELIJK
WONDINGEN EN ONOPZE'ITELIJK DOfuncties van de kapitein en van de loods
DEN
- Geen gezagsverhouding tussen de
loods en de kapitein.
HOOFDSTUK II
Overeenkomstig art. 5 wet 3 nov. 1967 OPZE'ITELIJK TOEBRENGEN VAN VERbetreffende het loodsen van zeevaartuiWONDINGEN EN OPZE'ITELIJK DODEN
gen is de kapitein aileen meester over de
Rechtvaardigingsgrond
- Wettige verIeiding en de maneuvers van het vaartuig; hij heeft geen enkel gezag over de dediging - Strafwetboek, art. 417 Verwondingen toegebracht bij afweren
loods die als zijn raadgever optreedt.
van braak van afsluitingen en toegangen
15 december 1983
443 - Begrippen.
Het gooien van brokstukken door de
4. - Zeeschepen - Aanvaring deur en door een venster van een woSchuld van de loods - Gevolgen.
De fout, ook al was zij zeer licht, van ning, samen met de poging er binnen te
een loods die heeft bijgedragen tot de dringen door aan de toegangsdeur te duschade ten gevolge van een aanvaring wen, kan de braak van afsluitingen of
tussen twee zeeschepen, brengt de aan- toegangen uitmaken in art. 417 Sw. versprakelijkheid van die loods in het ge- meld als bestanddeel van de wettige verdrang; aangezien de loodsdienst door de dediging van de bewoner van het huis
Staat is ingericht en onder diens uitslui- die de braak afweert en daarbij de dader
tende bevoegdheid valt, brengt de bur- verwondingen toebrengt.
gerrechtelijke aansprakelijkheid van de
21 december 1983
464
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SOCIALE ZEKERHEID
HOOFDSTUK I. HOOFDSTUK II. HOOFDSTUK III. HOOFDSTUK IV. de zelfstandigen
HOOFDSTUK V. zekerheid
HOOFDSTUK IX. -

Werknemers
Mijnwerkers
Schepelingen
Sociaal statuut van
Overzeese sociale
Allerlei

HOOFDSTUK I
WERKNEMERS

1. - Werknemers - Toepassingsgebied - Territorialiteit.
De Sociale-Zekerheidswet Werknemers
is in de regel niet toepasselijk op werknemers die niet in Belgie tewerkgesteld
zijn. (Sociale-Zekerheidswet Werknemers, art. 3.)
10 oktober 1983
156
2. - Werknemers
Toepassingsgebied - Personen die arbeid verrichten
in gelijkaardige voorwaarden als die van
een arbeidsovereenkomst - Thuiswerkers.
Om te oordelen of thuiswerkers arbeid
verrichten in gelijkaardige voorwaarden
als die van een arbeidsovereenkomst en
derhalve onder de sociale zekerheid vallen, mag de rechter geen rekening houden met gegevens die niets te maken
hebben met de voorwaarden en omstandigheden waarin de arbeid wordt verricht. (Art. 3, 4°, K.B. 28 nov. 1969.)
10 oktober 1983
157
3. - Werknemers - Bijdragen - Tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen - Nieuw aangeworven werknemer - Begrip.
« Nieuw aangeworven werknemer » in
de zin van art. 3, derde lid, a, wet 24 jan.
1977, is de werknemer die, op het ogenblik van zijn indiensttreding met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd,
nog uitkeringsgerechtigde volledig werloze is en gedurende ten minste een
maand als werkzoekende is ingeschreven bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
16 januari 1984
545
4. - Werknemers
Toepassingsgebied - Muzikanten.
Onder de sociale zekerheid voor werknemers vallen enerzijds de !eden van

een orkest die tegen betaling van loon
worden aangeworven om op te treden tijdens voorstellingen in een dancing, en
anderzijds de exploitant van de dancing
die hen heeft aangeworven. (Art. 3, 2°,
K.B. 28 nov. 1969.)
27 februari 1984
807
5. - Werknemers
Toepassingsgebied - Orkestleider.
Onder de sociale zekerheid voor werknemers valt de orkestleider die muzikanten aanwerft om tegen betaling van loon
op te treden tijdens voorstellingen.
(Art. 3, 2°, K.B. 28 nov. 1969.)
30 april 1984
1134
6. - Werknemers - Verzekeringsverplichting - Uitsluiting van de werknemers die gewoonlijk niet !anger dan
twee uren per dag arbeid in hun dienstbetrekking verrichten - Afwijkingen Werknemer uitsluitend als schoonmaker
tewerkgesteld - Begrip.
Niet uitsluitend als schoonmaker tewerkgesteld en derhalve aan de toepassing van de sociale zekerheid onttrokken
als die werkzaamheid niet Ianger duurt
dan twee uren per dag, is de werknemer
die een andere werkzaamheid uitoefent,
ook al wordt deze niet op dezelfde dag
uitgeoefend en brengt zij geen verplichting mede tot sociale verzekering. (Art.
16 K.B. 28 nov. 1969 tot uitvoering van
de wet van 27 juni 1969 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
27 juni 1984
1406

HOOFDSTUK II
MIJNWERKERS

HOOFDSTUK III
SCHEPELINGEN

HOOFDSTUK IV
SOCIAAL STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN

7. - Zelfstandigen - Toepassingsgebied - Beheerder van een naamloze
vennootschap - Kosteloosheid van het
mandaat - BeWijs.
Wanneer de statuten van een naamloze vennootschap bepalen dat de algemene vergadering der aandeelhouders een
vergoeding aan de beheerders kan toe;kennen, wordt, voor de toepassing van
·het sociaal statuut der zelfstandigen, het
'bewijs van de kosteloosheid geleverd
door een beslissing van de algemene ver-

- 164gadering dat het mandaat kosteloos is.
(Art. 2 K.B. 19 dec. 1967.)
74
26 september 1983
8. - Zelfstandigen - Toepassingsgebied - Helper - Toevallige bezigheid Begrip.
Een zelfde bezigheid die gedurende
verscheidene jaren tijdens een of meer
zelfde perioden van het jaar wordt uitgeoefend, moet worden aangemerkt als een
regelmatige bezigheid, in de zin van
art. 5 K.B. van 19 dec. 1967 houdende algemeen reglement ter uitvoering van
K.B. nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut van de
zelfstandigen, gewijzigd bij K.B. van
6 oktober 1977.
19 maart 1984
931
9. - Zelfstandigen
Bijdrageplicht
- Uitoefening van een zelfstandige activiteit in twee E.E.G.-Lid-Staten - Gelijke behandeling van de onderdanen
van beide Janden - Geen beperking van
de vrijheid van vestiging. ·
De verplichting van een onderdaan
van een E.E.G.-Lid-Staat die een zelfstandige activiteit in BelgH! en in zijn
land uitoefent, om in Belgie sociale-zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen te
betalen, hoewel hij reeds in zijn eigen
land bijdragen betaalt, kan de vrijheid
van vestiging aileen beperken wanneer
een Belgisch onderdaan die in dezelfde
landen een zelfstandige activiteit uitoefent en in het andere land bijdragen betaalt, in Belgie niet bijdrageplichtig is.
(Art. 52 E.E.G.-Verdrag.)
1364
18 juni 1984

HOOFDSTUK V
0\'ERZEESE SOCIALE ZEKERHEID

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

STAAT
Beslissing van de strafrechter
waarbij de Staat tot schadevergoeding
jegens de vrijgesproke11 beklaagde en in
de kosten wordt veroordeeld - Geen
vordering tegen de Staat aanhangig bij
de rechtbank - Staat niet in de gelegen-·
heid gesteld zijn verweermiddelen voor·
te dragen - Onwettige beslissing.
Onwettig is de beslissing van de straf- ,
rechter die de Staat veroordeelt tot betaling van schadevergoeding aan de ·vrijge-'
sproken beklaagde en in de kosten van
een tussenvordering van laatstgenoemde

tegen het openbaar ministerie, zonder
dat een vordering tegen de Staat aanhangig is bij de rechtbank en zonder dat
deze de gelegenheid heeft gehad zijn
verweermiddelen voor te dragen. (Artt. 3,
4, 159 en 162 Sv.; algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt uitspraak te doen over
niet gevorderde zaken vastgelegd in art.
1138, 2°, Ger.W.; algemeen beginsel van
het recht van verdediging.)
190
19 oktober 1983
2. - Beslissing van de strafrechter
waarbij de Staat, die geen burgerlijke
partij is, in de kosten van een door de
vrijgesproken beklaagde tegen het openbaar ministerie ingestelde tussenvordering wordt veroordeeld - Onwettige beslissing.
Wanneer de beklaagde is vrijgesproken, kunnen noch de Staat, indien hij
geen burgerlijke partij is, noch het openbaar ministerie veroordeeld worden in
de aan de vervolging verbonden kosten;
onwettig is derhalve de beslissing van de
strafrechter waarbij de Staat, die geen
burgerlijke partij is, in de kosten van
een door de vrijgesproken beklaagde te-.
gen het openbaar ministerie ingestelde
tussenvordering wordt veroordeeld. (Artt.
162, 176, 194 en 368 Sv.)
190
19 oktober 1983

STEDEBOUW
HOOFDSTUK I. - Verkaveling
HOOFDSTUK II. - Bouwvergunning
HOOFDSTUK III. -

Onteigening

HOOFDSTUK IV. - Belasting op niet
bebouwde percelen - Zie : Gemeente- en provinciebelastingen
HOOFDSTUK V. - Straf
HOOFDSTUK VI. - Herstel,· betaling
meerwaarde
HOOFDSTUK IX. -

Allerlei

1. -

HOOFDSTUK I
VERKAVELING

Verkavelingsvergunning
Draagwijdte.
Een verkavelingsvergunning heeft dezelfde waarde als een bijzonder plan van
aanleg en is gericht op een goede plaatselijke aanleg met het oog op het bouwen; het verkrijgen van een verkave1.

-165lingsvergunning verleent niet aileen
rechten aan de verkrijger maar brengt
ook verplichtingen mee voor hem en
voor
de
administratieve
overheid.
(Artt. 56, 57 en 58 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
13 april 1984
1081
2. - Verkavelingsvergunning - Atstand door de verkrijger - Verval van
de verkavelingsvergunning - Voorwaarde.
Wanneer de verkrijger van een verkavelingsvergunning afstand doet van uit
die vergunning verkregen rechten, heeft
die afstand slechts uitwerking indien hij
door het bestuur van de Stedebouw is
aangenomen. (Artt. 56, 57 en 58 Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
13 april 1984
1081

waardevermeerdering of -vermindering
die voortvloeit uit de voorschriften van
zulk een plan. (Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 31.)
9 december 1983
427

HOOFDSTUK IV
BELASTING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN - ZIE : GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN

6. - Gemeentebelasting op niet bebouwde percelen in een niet vervallen
verkaveling - Niet bebouwd perceel Begrip.
ledere eenheid grond van een verkaveling, die kavel, perceel of hoe dan ook
wordt genoemd, is een perceel bouwgrond, in de zin van de belastingverordening genomen o.g.v. art. 70bis Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, ook al
wordt het perceel bij een hoofdperceel
HOOFDSTUK II
gevoegd, dat bestemd is om te worden
BOUWVERGUNNING
bewoond, en vormen beide percelen een
3. - Bouwverordening - Begrip.
harmonisch geheel.
Onder bouwverordeningen, in de zin
13 april 1984
1087
van de artt. 59 tot 62 Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw, moeten worden
HOOFDSTUK V
verstaan verordeningen inzake bouw,
wegen en stedebouw; die verordeningen
STRAF
betreffen evenwel enkel de eigenlijke
7.
Wet
Ruimtelijke
Ordening en StemateriiHe bouwwerkzaamheden en de
daarmee gelijkgestelde handelingen en debouw - Overtreding van de artt. 64,
eerste lid, en 68 Wet Ruimtelijke Ordewerken.
ning en Stedebouw - Een enkele opzet
16 maart 1984
926 - Een enkele straf, t. w. de zwaarste 4. - Bouwvergunning nietig verklaard Zwaarste straf - Begrip.
Wanneer de rechter beslist dat overtredoor de Raad van State - Gevolgen.
Het arrest waarbij de Raad van State dingen van de Wet Ruimtelijke Ordening
een bouwvergunning onwettig verklaart, en Stedebouw, nl. van art. 64, eerste lid,
heeft tot gevolg dat die bouwvergunning enerzijds, en van art. 68, anderzijds, een
met terugwerkende kracht nietig is erga collectief misdrijf wegens eenheid van
omnes ; ook al is het gebouw tot stand opzet vormen, kan hij slechts een enkele
gekomen ten gevolge van een onoverko- ·straf uitspreken, t.w. de straf gesteld bij
melijke dwaling, toch mag degene die art. 68; de wet straft de overtreding van
weet dat zijn bouwvergunning door de art. 64, eerste lid, met een gevangenisRaad van State nietig is verklaard, niet straf van acht tot vijftien dagen en een
verder bouwen of het gebouw in stand geldboete van 26 tot 2.000 frank of met
een van deze straffen aileen, en de overhouden.
27 maart 1984
976 treding van art. 68 met een gevangenisstraf van acht dagen tot een maand, zodat die laatste straf het !angst duurt en
HOOFDSTUK III
dan ook de zwaarste straf is. (Art. 63
ONTEIGENING
Sw.)
31 januari 1984
652
5. - Onteigening - Streek-, gewestof gemeenschappelijk plan van aanleg '
regelmatig goedgekeurd - Gevolgen van
HOOFDSTUK VI
de onteigening zelf.
HERSTEL, BETALING MEERWAARDE
Bij het bepalen van de waarde van een
8. - Wet Ruimtelijke Ordening en Steperceel, onteigend ter verwezenlijking
van een goedgekeurd streek-, gewest- of debouw, art. 65 - Vordering van de begemeentelijk plan van aanleg, is het ver- voegde administratieve overheid om de
boden om rekening te houden met de plaats in de vorige staat te herstellen -

-166Wijze waarop die vordering wordt ingesteld.
Geen enkele wettelijke bepaling
schrijft voor op welke wijze de gemachtigde ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen de vordering tot
herstel van de plaats in de vorige toestand moet instellen, wanneer het werk
zonder bouwvergunning is uitgevoerd;
het is voldoende dat een van de daartoe
wettelijk bevoegde administratieve overheden zijn wil duidelijk te kennen geeft.
25 april 1984
1117
9. - Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 65, eerste lid - Vordering
tot herstel van de plaats in de vorige
staat - Strafvordering vervallen door
het rechterlijk gewijsde - Geen invloed
op die vordering - Vereisten.
Wanneer de strafvordering wegens
overtreding van de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw vervallen wordt
verklaard wegens het rechterlijk gewijsde van een vroegere beslissing dient de
strafrechter zich uit te spreken over de
vordering tot herstel van de plaats in de
vorige staat, als de feiten bewezen zijn,
die vordering is ingesteld voordat de
strafvordering vervallen was en de strafvordering bij de strafrechter aanhangig
was gemaakt voordat zij vervallen was.
29 mei 1984
1261

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

10. - Bevoegdheid van de rechter in
kor.t geding - Bevoegdheid van de rechter in kort geding om aan de gemeente
de stopzetting van werken te bevelen, als
de titel op grond waarvan zij de werken
uitvoerde, schijnbaar vervallen is.
De rechter in kart geding die, na te
hebben vastgesteld dat de gemachtigde
ambtenaar, bedoeld in art. 48 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, aan de
gemeente een vergunning heeft afgegeven om te bouwen op een grond die
paalt aan de grand van een prive-persoon, dat het bouwwerk pas na het ver-'
strijken van de bij art. 52 van de genoemde wet bepaalde vervaltermijn van
de vergunning was aanbesteed, dat de
door de gemeente uitgevoerde werken diverse beschadigingen aan de gebouwen
van de prive-persoon hebben veroorzaakt
en dat de voortzetting ervan die beschadigingen heel wat erger zou kunnen rnaken, oordeelt dat de titel op grand waarvan de gemeente die werken uitvoert,
schijnbaar vervallen is en de stopzetting.

ervan beveelt tot op het ogenblik dat
eventueel een nieuwe bouwvergunning
wordt afgegeven of dat een beslissing
over het geschil zelf wordt gewezen, overschrijdt de grenzen van zijn bevoegdheid
niet en schendt evenmin de artt. 584 en
1039 Ger.W.
29 september 1983
85
11. - Ontwerp gewestplan
Verbindende kracht.
Een antwerp gewestplan wordt niet
verbindend door de enkele bekendmaking, bij uittreksel in het Belgisch
Staatsblad van het ministerieel besluit
houdende voorlopige goedkeuring van
dat antwerp, maar door de neerlegging
van het antwerp op het gemeentehuis
van elke gemeente waarop het plan betrekking heeft. (Artt. 9, tweede en derde
lid, en 13 Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw.)
7 oktober 1983
153

STRAF
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
- Straf en maatregel - Wettigheid

Vrijheidsstraffen
HOOFDSTUK III. - Geldboete en opdeciemen
Vervangende geHOOFDSTUK IV.
vangenisstraf
HOOFDSTUK II. -

HOOFDSTUK V.
Andere straffen
(verbeurdverklaring, verval sturen,
enz.)
HOOFDSTUK VI. - Zwaarste straf
HOOFDSTUK
Mdeling 1.
Mdeling 2.
niet.
Mdeling 3.

VII. - Samenloop
Elmdaadse.
Meerdaadse, een opzet of
Gescheiden berechting.

HOOFDSTUK VIII. - Verzachtende en
verzwarende omstandigheden
HOOFDSTUK IX. - Allerlei

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN STRAF
MAATREGEL- WETTIGHEID

EN

1. - Wanbedrijf - Verwijzing van de
verdachte naar de politierechtbank -

-167Aanneming van verzachtende omstandigheden - Correctionele straf - Onwettige straf.
Wordt de verdachte door de raadkamer wegens een wanbedrijf op grand
van verzachtende omstandigheden naar
de politierechtbank verwezen, dan kan
de politierechtbank, of in hager beroep
de correctionele rechtbank, hem hiervoor
geen correctionele straf opleggen.
10 januari 1984
516
2. - Dee] uitmaken van een vereniging opgericht met het oogmerk om een
aanslag op personen of eigendommen,
bepaaldelijk wanbedrijven, te plegen.
Het deel uitmaken van een vereniging
opgericht met het oogmerk om een aanslag op personen of eigendommen, bepaaldelijk wanbedrijven, te plegen, is
slechts strafbaar met gevangenisstraf;
veroordeling, met hoofdgevangenisstraf,
tot een geldboete is onwettig. (Artt. 322,
323 en 324, laatste lid, Sw.)
648
31 januari 1984

HOOFDSTUK II
VRIJHEIDSSTRAFFEN

HOOFDSTUK III
GELDBOETE EN OPDECIEMEN

juli 1981, op welke datum die wet in werking is getreden, of daarna.
7 september 1983
14
5. - Geldboete - Opdeciemen - Feiten gepleegd v66r 8 juli 1981 - Geldboete
verhoogd met 590 deciemen - Onwettige
veroordeling.
Niet naar recht verantwoord is het arrest waarbij de geldboete, waartoe de beklaagde is veroordeeld, met 590 deciemen wordt verhoogd wegens een misdrijf dat hij heeft gepleegd v66r 8 juli
1981. (Twee arresten.)
4 oktober 1983
135

HOOFDSTUK IV
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF

6. - Vervangende gevangenisstraf Materif!Je samenloop van wanbedrijven
- Samenvoeging van de vervangende
gevangenisstraffen - Mag de duur van
zes maanden niet te boven gaan.
Behoudens bijzondere wettelijke bepaling mogen de vervangende gevangenisstraffen, die worden uitgesproken in geval van samenloop van wanbedrijven, de
duur van zes maanden niet te boven
gaan. (Artt. 40 en 60 Sw.)
30 november 1983
378
7. - Vervangende gevangenisstraf Geldboete wegens een wanbedrijf inzake
douane en accijnzen - Maximum drie
maanden.
De gevangenisstraf ter vervanging van
een geldboete wegens een wanbedrijf inzake douane en accijnzen mag drie
maanden niet te boven gaan. (Artt. 40 en
100 Sw.; art. 249, § 2, Douane en Accijnzenwet.)
7 maart 1984
860
8. - Vervangende gevangenisstraf Misdrijf gestraft met een correctionele
gevangenisstraf en een geldboete - Vervangende gevangenisstraf - Maximum
drie maanden.
De vervangende gevangenisstraf voor
een enkele geldboete die samen met een
correctionele gevangenisstraf wordt uitgesproken, mag niet meer bedragen dan
drie maanden.
25 april 1984
1116

3. - Geldboete - Opdeciemen - Wet
van 2 juli 1981 waarbij de strafrechtelijke geldboeten met 590 deciemen worden verhoogd - Wet toepasselijk op de
sinds 8 juli 1981 gepleegde misdrijven.
De wet van 2 juli 1981, tot wijziging
van de wat van 5 maart 1952, waarbij de
strafrechtelijke geldboeten met 590 deciemen worden verhoogd, is toepasselijk
op de geldboeten die zijn uitgesproken
voor de sinds 8 juli 1981 gepleegde misdrijven.
7 september 1983
14
4. - Geldboete - Opdeciemen - Wet
van 2 juli 1981 waarbij de strafrechteJijke geldboeten met 590 deciemen worden verhoogd - Onzekerheid omtrent
het feit of het misdrijf v66r of na de inwerkingtreding van die wet is gepleegd.
- Toepassing van die wet niet wettelijk
verantwoord.
Niet naar recht verantwoord is de toeHOOFDSTUK V
passing, op een geldboete, van de verhoANDERE
STRAFFEN
(VERBEURDVERKLAging met 590 deciemen, ingevoerd bij de
RING, VERVAL STUREN, ENZ.)
wet van 2 juli 1981, wanneer de vaststellingen van de beslissing in het onzekere
9. - Ontzetting van rechten - Ontzetlaten of het misdrijf is gepleegd v66r 8 ting van een tot correctionele straffen

-168veroordeelde - Enkel in de bij de wet
HOOFDSTUK VII
bepaalde gevallen.
SAMENLOOP
De tot correctionele straffen veroordeelden kunnen niet geheel of ten dele Afdeling 1. - Elmdaadse.
ontzet worden van de rechten genoemd Afdeling 2. - Meerdaadse, een opzet of
in art. 31 Sw., dan in de gevallen bij de
niet.
wet bepaald. (Art. 33 Sw.)
14. - Rechter die wegens verscheide3 januari 1984
491
ne misdrijven onderscheiden straiten uit10. - Ontzetting van rechten
Ont- spreekt - Beslissing impliceert dat die
zetting uitgesproken ten laste van een misdrijven door onderscheiden feiten
veroordeelde wegens overtreding Straf- worden opgeleverd.
De rechter die wegens verscheidene
wetboek, art. 177, tweede lid - Onwettimisdrijven onderscheiden straffen uitge ontzetting.
Niet naar recht verantwoord is het ar- spreekt, beslist daardoor dat die misdrijrest dat de uitoefening van bepaalde in ven door onderscheiden feiten worden
art. 31 Sw. opgesomde rechten verbiedt opgeleverd.
22 mei 1984
1223
aan een persoon die veroordeeld is om,
met overtreding van art. 177, tweede lid, Afdeling 3. - Gescheiden berechting.
van hetzelfde wetboek, nagemaakte of
15. - Medeplichtige zwaarder gestraft
vervalste biljetten te ontvangen of zich
te hebben aangeschaft met het oogmerk dan de dader - Straf niet hager dan de
wettelijke straf - Wettige straf.
ze in omloop te brengen.
Geen enkele wettelijke bepaling ver3 januari 1984
491 biedt dat de rechter de medeplichtige
aan een wanbedrijf een zwaardere straf
11. Verbeurdverklaring
Geen oplegt dan die welke hij uitspreekt tegen
vaststelling van de wettelijke vereisten de dader van het wanbedrijf, als de al- Niet naar recht verantwoorde beslis- dus opgelegde straf niet hoger is dan die
sing.
waarin de wet voorziet voor de medeNiet naar recht verantwoord is de be- plichtige.
slissing van de strafrechter die inzake
4 oktober 1983
126
douane en accijnzen verbeurdverklaring
uitspreekt zonder vast te stellen dat aan
HOOFDSTUK VIII
de wettelijke vereisten is voldaan.
VERZACHTENDE
EN VERZWARENDE OM(Art. 221 e.v. Douane en Accijnzenwet.)
STANDIGHEDEN
7 maart 1984
860
16. - Overtreding van de bijzondere
12. - Wegverkeerswet; art. 48 - Mini- wetten of verordeningen - Verzachtenmumstraf.
de omstandigheden - Slechts Jichtere
Beneden het wettelijke minimum en straf dan het bepaalde minimum mogederhalve onwettig is de veroordeling van Jijk, als die wetten en verordeningen
de beklaagde tot een geldboete van min- daarin uitdrukkelijk voorzien.
der dan 500 frank, ter zake dat hij een
Inzake overtreding van bijzondere wetvoertuig of luchtschip heeft bestuurd of ten of verordeningen kan, zelfs in geval
een rijdier geleid niettegenstaande het van
verzachtende
omstandigheden,
tegen hem uitgesproken verval van het slechts dan een lichtere straf dan de bepaalde minimumstraf worden uitgesprorecht tot sturen.
27 juni 1984
1409 ken als die wetten of verordeningen
daarin uitdrukkelijk voorzien. (Art. 100
Sw.)
27 juni 1984
1409

HOOFDSTUK VI
ZWAARSTE STRAF

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

13. - Zwaarste straf - Begrip.
De zwaarste straf is de straf die het
langst duurt, ongeacht de geldboete die
de wet steeds beschouwt als een minder STRAFVORDERING
zware straf dan de gevangenisstraf.
1. - Wet 15 juni 1899, art. 24, § 1 (Art. 63 Sw.)
Verdachte militair die door de gerechte31 januari 1984
652 lijke overheid naar zijn korpscomman-

- 169dant is verwezen om krijgstuchtelijk te
worden gestraft - Verval van de strafvordering.
Wanneer, gelet op de ogenschijnlijk
geringe ernst van het misdrijf, een verdachte militair, met toepassing van
art. 24, § 1, wet 15 juni 1899, gewijzigd
bij art. 44, wet 14 jan. 1975, door de bevoegde gerechtelijke overheid naar zijn
korpscommandant is verwezen om
krijgstuchtelijk te worden gestraft, verdwijnt het strafrechtelijk kenmerk van
het feit, zodat de strafvordering vervalt.
16 november 1983
305
2. - Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Draagwijdte van die bepaling
met betrekking tot de strafvordering.
In zoverre art. 6.1 Verdrag Rechten
van de Mens de strafvordering betreft,
beoogt het enkel de bescherming van degene tegen wie een strafvervolging wordt
ingesteld en niet van degene die beweert
door een misdrijf benadeeld te zijn; die
bepaling houdt niet in dat de actiemogelijkheden van het openbaar ministerie
en van de benadeelde dezelfde moeten
zijn.
305
16 november 1983
3. - Dagvaarding van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij door het
openbaar ministerie - Geen wettelijke
verplichting.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht het openbaar ministerie, op straffe
van nietigheid van de strafrechtspleging,
de werkgever, in wiens bediening het
aan de aangestelde ten laste gelegde
misdrijf is gepleegd, als burgerrechtelijk
aansprakelijk voor de rechtbank te dagvaarden.
6 december 1983
412
4. - Uitstel van de uitspraak - Wet
van 3 juli 1969 (W.B.T. W.), art. 74 Draagwijdte.
Art. 74, tweede lid, W.B.T.W., krachtens hetwelk de strafrechter de uitspraak op de strafvordering kan uitstellen, is niet toepasselijk wanneer bij de
rechter, die vroeger uitspraak heeft ge<iaan op de strafvordering, aileen nog de
burgerlijke rechtsvordering aanhangig
is.
846
6 maart 1984
5. - Overtreding van het algemeen reglement op de arbeidsbescherming of
van de beslissingen en besluiten ter uitvoering van die reglementering - Uitoefening van de strafvordering aileen door
de ]eden van het arbeidsauditoraat als
de beklaagde een werkgever is.

De strafvordering wegens overtreding
van de bepalingen Algemeen Reglement
Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij
Regentsbesluiten 11 feb. 1946 en 29 sept.
1947, of van de beslissingen en besluiten
ter uitvoering van dat algemeen reglement, kan door de leden van het arbeidsauditoraat enkel worden uitgeoefend als
de beklaagde een werkgever
is.
(Artt. 155, eerste lid, en 583 Ger.W.;
artt. 1, 23•, 4, 5 en 19 Wet Administratieve Geldboeten 30 juni 1971.) Wanneer de
overtreding wordt begaan door een vennootschap die de werkgeefster is, dan
wordt de strafvordering door de leden
van het arbeidsauditoraat ingesteld tegen de natuurlijke personen die in naam
van de vennootschap worden vervolgd.
847
6 maart 1984
6. Opeenvolgende dagvaardingen
van een beklaagde wegens een en hetzelfde feit - Wettige dagvaarding.
Geen algemeen rechtsbeginsel of
wettelijke bepaling verbiedt dat een
beklaagde wordt gedagvaard wegens een
feit waarvoor hij reeds vroeger werd
gedagvaard en waarover niet definitief
uitspraak is gedaan.
• 6 maart 1984
854
7. Op gang brengen
Rechtstreekse dagvaarding - Persoonlijke benadeling wordt niet aangevoerd - Strafvordering niet geldig ingesteld.
Om zich burgerlijke partij te kunnen
stellen, en met name om de zaak door
rechtstreekse dagvaarding bij het strafgerecht aanhangig te maken, moet de
partij aantonen dat zij persoonlijk door
het misdrijf benadeeld is kunnen worden; de partij die niet beweert schade te
hebben geleden en derhalve geen vergoeding eist, is niet bevoegd om de strafvordering op gang te brengen door zich burgerlijke partij te stellen.
12 juni 1984
1332

T
TAALGEBRUIK
HOOFDSTUK I. - Gerechtszaken (wet
15 juni 1935)
Afdeling 1. - In eerste aanleg.
§ 1. Burgerlijke zaken.

-170§ 2. Strafzaken.
§ 3. Andere zaken.
Afdeling 2. - In hoger beroep.
§ 1. Burgerlijke zaken.
§ 2. Strafzaken.
§ 3. Andere zaken.
Afdeling 3. - In cassatie.
§ 1. Burgerlijke zaken.
§ 2. Strafzaken.
§ 3. Andere zaken.
Afdeling 4. - Betekening en tenuitvoerlegging.
§ 1. Burgerlijke zaken.
§ 2. Strafzaken.
§ 3. Andere zaken.

de rechtspleging wordt voortgezet in de
andere taal dan voor het opmaken van
de gedinginleidende akte werd gebruikt,
moet de rechter beoordelen of de rechtspersoon zelf een voldoende kennis van
laatstgenoemde taal heeft; niet naar
recht verantwoord is de beslissing van
de rechter die de taalkennis van de gemachtigde van de rechtspersoon beoordeelt. (Art. 4, §§ 1 en 2, wet 15 juni 1935.)
15 september 1983
44

2. - Gerechtszaken - Burgerlijke zaken - Verscheidene verweerders, woonachtig, de enen in de Brusselse agglomeratie en een enkele in een eentalig
Afdeling 5. - Vonnissen en arresten
gewest - Akte tot inleiding van het geNietigheden.
ding - Taalgebruik.
§ 1. Burgerlijke zaken.
Wanneer een of meer verweerders
woonachtig zijn in de Brusselse agglome§ 2. Strafzaken.
ratie en een verweerder woonachtig is,
§ 3. Andere zaken.
hetzij in een Waalse gemeente, hetzij in
HOOFDSTUK II. - Gerechtszaken (bui- een Vlaamse gemeente, moet de akte tot
ten wet 15 juni 1935)
inleiding van het geding worden gesteld
in het Frans of in het Nederlands naarHOOFDSTUK III. - Bestuurszaken
gelang de verweerder, die niet in een geHOOFDSTUK IV. - Sociale betrekkizr. meente van de Brusselse agglomeratie
gen
woont, in een Waalse of in een Vlaamse
gemeente woonachtig is. (Art. 4, § 1,
HOOFDSTUK V. - Onderwijs
Taalwet Gerechtszaken.)
HOOFDSTUK IX. - Allerlei
20 februari 1984
773

HOOFDSTUK I
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)

Afdeling 1. - In eerste aanleg.
§ 1. Burgerlijke zaken.
1. - Franse taal - Nederlandse taal
- Burgerlijke zaken - Rechtspleging
voor de burgerlijke en handelsgerechten
van eerste aanleg waarvan de zetel in
het arrondissement Brussel is gevestigd
- Gerecht bedoeld in art. 4 van de wet
van 15 juni 1935 - Aanvraag van de verweerder, rechtspersoon, dat de rechtspleging wordt voortgezet in de andere taal
dan die van de gedinginleidende akte Rechtspersoon verschijnende door gemachtigde - Beoordeling door de rechter van kennis, bij de gemachtigde, van
de voor het opmaken van de gedinginleidende akte gebruikte taal - Onwettige
beoordeling.
Wanneer voor een burgerlijk of handelsgerecht van eerste aanleg waarvan
de zetel in het arrondissement Brussel is
gevestigd, als bedoeld in art. 4 wet 15 juni 1935, de verweerder, rechtspersoon,
door een gemachtigde verschijnt, met
name door een advocaat, en vraagt dat

3. - Burgerlijke zaken
Rechtspleging in betwiste zaken - Rechtbank van
koophandel te Brussel - Territoriale
bevoegdheid bepaald door een plaats binnen het grondgebied van een Vlaamse
gemeente gelegen buiten de Brusselse
agglomeratie - Nederlandstalige procedure.
Wanneer de territoriale bevoegdheid
van de rechtbank van koophandel, wier
zetel te Brussel is gevestigd, bepaald
wordt door de woonplaats of de zetel van
een partij en die plaats zich bevindt op
het grondgebied van een Vlaamse gemeente gelegen buiten de Brussele agglomeratie, verloopt de rechtspleging in
betwiste zaken voor die rechtbank van
koophandel in het Nederlands. (Artt. 2
en 3, inz. tweede lid, Taalwet Gerechtszaken.)
4 mei 1984
1153
§ 2. Strafzaken.
4. - Strafzaken - Geen verplichting
het vonnis op de terechtzitting te vertalen.
Geen enkele wettelijke bepaling
schrijft voor de vonnissen ter zitting te
vertalen ten behoeve van de beklaagden

-171die de taal van de rechtspleging niet
HOOFDSTUK V
spreken.
ONDERWIJS
3 januari 1984
491
§ 3. Andere zaken.
HOOFDSTUK IX
Afdeling 2. - In hoger beroep.
ALLERLEI
§ 1. Burgerlijke zaken.
§ 2. Strafzaken;
TERUGVORDERING VAN HET ON§ 3. Andere zaken.

VERSCHULDIGD BETAALDE

Afdeling 3. - In cassatie.
Vereisten - Onverschuldigd betaalde
§ 1. Burgerlijke zaken.
- Opeisbaarheid - Begrip.
§ 2. Strafzaken.
Wanneer een betaling ten gevolge van
§ 3. Andere zaken.
de voorlopige tenuitvoerlegging van een
Afdeling 4. - Betekening en tenuitvoer- beroepen vonnis is gedaan, blijkt uit de
beslissing van de appelrechter die dat
legging.
vonnis wijzigt dat die betaling onver§ 1. Burgerlijke zaken.
schuldigd was en wordt het terug te be§ 2. Strafzaken.
talen bedrag ervan opeisbaar. (Artt. 1235,
5. - Strafzaken - Voorziening in cas- 1376 en 1377 B.W.)
15 september 1983
41
satie - Memorie gesteld in een andere
taal dan die van de bestreden beslissing
- Nietigheid.
Nietig is de tot staving van een cassatieberoep in strafzaken neergelegde me- TUSSENKOMST
marie, die is gesteld in een andere taal
1. - Strafzaken - Bepalingen van het
dan die van de bestreden beslissing.
(Artt. 27 en 40 Taalwet Gerechtszaken Gerechtelijk Wetboek betreffende de tussenkomst niet toepasselijk voor de straf15 juni 1935.)
rechter - Afwijking.
8 februari 1984
694
Behoudens afwijking op grond van een
bijzondere wet zijn de bepalingen van
§ 3. Andere zaken.
het Gerechtelijk Wetboek betreffende de
Afdeling 5. - Vonnissen en arresten tussenkomst niet toepasselijk voor de
Nietigheden.
strafrechter, daar het Wetboek van Strafvordering en de wetten betreffende de
§ 1. Burgerlijke zaken.
strafrechtspleging bepalen door welke
§ 2. Strafzaken.
partijen en tegen wie voor deze rechter
§ 3. Andere zaken.
een vordering kunnen instellen of tegen
6. - Gerechtskosten - Nietigheid - wie een vordering kan worden ingesteld.
Begrip.
Wanneer de wet uitzonderlijk de strafDe nietigheid van een akte van rechts- rechter bevoegd maakt om een veroordepleging ten gevolge van overtreding van ling, een sanctie of een andere maatregel
de Taalwet Gerechtszaken treft zowel de uit te spreken tegen een derde, moet devorm als de inhoud van de akte. (Art. 40 ze tot het geding worden toegelaten of
kan hij in het geding worden opgeroeTaalwet Gerechtszaken.)
13 februari 1984
720 pen.
14 december 1983
441
2. - Strafzaken - Beklaagde vervolgd
HOOFDSTUK II
wegens onopzettelijk toebrengen van
GERECHTSZAKEN (BUITEN WET 15 JU- verwondingen - Tussenkomst van de
verzekeraar van de burgerrechtelijke
NI 1935)
aansprakelijkheid van de beklaagde Vereiste.
Geen wettelijke bepaling verleent aan
HOOFDSTUK III
de strafrechter bevoegdheid om kennis
BESTUURSZAKEN
te nemen van een vordering tot bindendverklaring van een vonnis, door de veroorzaker van een ongeval ingesteld teHOOFDSTUK IV
gen een andere verzekeraar, van zijn
burgerrechtelijke aansprakelijkheid
SOCIALE BETREKKINGEN

-172dan de verplichte verzekeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, in de zin van de
W.A.M.-wet.
14 december 1983
441
3.- Strafzaken- W.A.M-verzekering
- Gedwongen tussenkomst van de verzekeraar voor het strafgerecht - Voorwaarden.
De voorwaarden waaronder de W.A.M.verzekeraar door de benadeelde of de
verzekerde in de zaak kan worden betrokken wanneer de burgerlijke rechtsvordering tot herstelling van de schade
tegen de verzekerde voor het strafgerecht is ingesteld, zijn de voorwaarden
waaronder de verzekeraar tot tussenkomst had kunnen worden opgeroepen
indien de benadeelde zijn vordering tegen de verzekerde voor het burgerlijk
gerecht had gebracht, met name de voorwaarde dat er geen reeds verkregen beslissing bestaat waardoor het recht van
verdediging van de verzekeraar in gevaar is gebracht. (Art. 812 Ger.W.; art. 9,
vierde lid, W.A.M.-wet.)
4 januari 1984
498
4. - Burgerlijke zaken - Vordering
tot bindendverklaring van het arrest,
door eiser ingesteld - Ontvankelijkheid
- Voorwaarde.
Niet ontvankelijk is de door de eiser
ingestelde vordering tot bindendverklaring, wanneer niet blijkt dat hij belang
erbij heeft het arrest bindend te doen
verklaren ten aanzien van de tot tussenkomst opgeroepen partij.
6 januari 1984
507

5. - Strafzaken - Verzoekschrift gericht aan het Hof doch neergelegd ter
griffie van de rechtbank die de bestreden beslissing heeft gewezen - Niet ontvankelijk verzoekschrift.
Niet ontvankelijk is het verzoekschrift
tot tussenkomst in een bij het Hof aangebrachte zaak, wanneer, hoewel gericht
aan het Hof, het is neergelegd ter griffie
van de rechtbank die de bestreden beslissing heeft gewezen.
21 februari 1984
778
6. - Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring
van het arrest, door eiser ingesteld
Verwerping van de voorziening - Vordering zonder belang.
Verwerping van de voorzieni!lg ontneemt aile belang aan eisers vordering
tot bindendverklaring van het arrest.
10 mei 1984
1175

7. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Schuldeiser die op grand
van art. 1166 B. W. de burgerlijke rechtsvordering van zijn schuldenaar uitoefent
- Schuldenaar die de schade-eis van de
bij wijze van zijdelingse vordering tussengekomen partij overneemt - Schuldeiser kan de zijdelingse vordering niet
voortzetten.
Ongeacht of voor de strafgerechten de
schuldeiser de vordering tot schadevergoeding van zijn schuldenaar kan uitoefenen met toepassing van art. 1166 B.W.,
kan de schuldeiser de door hem bij wijze
van zijdelingse vordering ingestelde
rechtsvordering van zijn schuldenaar
niet voortzetten, wanneer de schuldenaar
de door de schuldeiser ingestelde eis
heeft overgenomen.
26 juni 1984
1397

u
UITLEVERING
1. - Bevel tot aanhouding door de buitenlandse overheid verleend - Wet van
15 maart 1874, art. 5, tweede lid, betreffende de duur van de voorlopige aanhouding niet van toepassing op de procedure
van art. 3 zelfde wet.
Art. 5, tweede lid, wet 15 maart 1874,
waarbij de duur van de voorlopige aanhouding van een vreemdeling met het
oog op zijn uitlevering tot drie weken
wordt beperkt, is niet van toepassing op
de door art. 3 van dezelfde wet voorgeschreven procedure betreffende de uitvoerbaarverklaring van het door de
vreemde bevoegde overheid afgeleverde
bevel tot aanhouding.
23 november 1983
355
2. - Voorlopige aanhouding met het
oog op eventuele uitlevering, overeenkomstig art. 5, eerste lid, van de Uitleveringswet - Art. 96 Sv. niet van toepassing.
Art. 96 Sv., in zoverre het voorschrijft
dat het bevel tot aanhouding de wet
dient te vermelden die bepaalt dat het
ten laste gelegde feit een misdaad of een
wanbedrijf is, is niet van toepassing op
het bevel tot voorlopige aanhouding met

-173het oog op eventuele uitlevering dat is
verleend op grond van art. 5, eerste lid,
van de Uitleveringswet.
17 januari 1984
559
3.- Verdrag aangaande de uitlevering
en de rechtshulp in strafzaken tussen
het Koninkrijk Belgie, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der
Nederlanden, ondertekend te Brussel op
27 juni 1962, art. 21 - Transit - Begrip.
Art. 21 van het Verdrag aangaande de
uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk Belgie, het
Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, bepaling die
transit betreft, heeft niet tot doel de
overbrenging van een persoon, aangehouden in een Belgische enclave binnen
Nederlands grondgebied, naar ander Belgisch grondgebied, overbrenging die
geen transit is in de zin van die bepaling, te regelen.
17 januari 1984
559
4. - Benelux - Bestemming van de
inbeslaggenomen voorwerpen - Toepasselijke regels - Beoordelingsvrijheid
van de raadkamer.
Krachtens art. 20.2 Benelux-Uitleveringsverdrag 27 juni 1962, waarbij de toepassing van art. 11, derde lid, wet van
15 maart 1874 op de uitleveringen wordt
uitgesloten, oordeelt de raadkamer op
onaantastbare wijze in feite of de in beslag genomen voorwerpen, die niet rechtstreeks betrekking hebben op het feit
dat aan de beklaagde ten laste wordt gelegd, aan de verzoekende partij worden
overgedragen, dan wel of zij worden teruggegeven aan de beklaagde of aan derden die houder waren van de voorwerpen, of nog aan andere rechthebbenden.
24 januari 1984
600

v

VALSHEID EN GEBRUIK
VALSE STUKKEN

VAN

1. - Wetboek van de Inkomstenbelastingen, art. 340, gew. bij art. 1 wet van
10 feb. 1981 - Valsheid en gebruik van
valse stukken gepleegd met het oogmerk

om een van de in art. 339 W:LB. bedoelde misdrijven te plegen - Toepasselijke
strai
Wanneer valsheid en gebruik van valse stukken gepleegd is met het oogmerk
om een van de in art. 339 W.I.B. bedoelde misdrijven te plegen, welke misdrijven strafbaar zijn gesteld bij art. 340 van
dat wetboek, berecht wordt na de inwerkingtreding van art. 2, 13°, wet van 2 feb.
1982 en van art. 1 K.B. nr. 41 van 2 april
1982, waarbij art. 347 van dat wetboek
wordt gewijzigd en art. 85 Sw. toepasselijk wordt verklaard op die misdrijven,
behoeft de hoofdgevangenisstraf niet altijd, samen met de geldboete, te worden
uitgesproken.
4 oktober 1983
137
2. - Bedrieglijk opzet - Begrip.
Het bedrieglijk opzet dat inzake valsheid of het gebruik van valse stukken is
vereist, is het opzet om zichzelf of een
ander een onrechtmatig voordeel te verschaffen. (Artt. 193 en 213 Sw.)
3 januari 1984
478
3. - Deelneming aan misdrijven Veroordeling wegens deelneming aan dat
misdrijf - Wettigheid - Vereisten.
Om een beklaagde wettig te kunnen
veroordelen als dader van een misdrijf
van « valsheid in geschrifte » en • ge·
bruik van valse stukken » behoeven niet
alle deelnemingshandelingen aanwezig
te zijn; het is voldoende dat vaststaat dat
een dader het misdrijf van • valsheid in
geschrifte » en « gebruik van valse stukken » heeft gepleegd en dat de mededader aan de uitvoering van dat misdrijf
bewust heeft deelgenomen op een der bij
de wet bepaalde wijzen van deelneming.
1 februari 1984
668
4. - Gebruik - Ogenblik waarop het
gebruik eindigt.
Het gebruik van valse stukken, zelfs
zonder een nieuw feit van de dader van
de valsheid en zonder herhaalde tussenkomst van zijnentwege duurt voort zolang het door hem beoogde doel niet volkomen is bereikt en zolang de hem
verweten beginhandeling zonder verzet
van zijn kant, het nuttig gevolg heeft dat
hij ervan verwachtte.
1 februari 1984
668

5. - Valsheid in geschrifte - Mededader - Begrip.
W anneer de rechter vaststelt dat de
waarheid is verdraaid doordat in een geschrift « op onmiddellijke onderrichtingen van de beklaagde » wijzigingen zijn

-174aangebracht door een derde « die als een
instrument in zijn handen is opgetreden », verantwoordt hij wettelijk zijn beslissing dat de beklaagde heeft deelgenomen aan de uitvoering van de valsheid
in geschrifte, in de zin van art. 66, tweede lid, Sw.
6 maart 1984
851

VENNOOTSCHAP
HOOFDSTUK I. - Gemeenschappelijke
regels
HOOFDSTUK II. - Onder firma
HOOFDSTUK III. - Naamloze
HOOFDSTUK IV. - Met beperkte aansprakelijkheid
HOOFDSTUK V. - Commanditaire
HOOFDSTUK VI. - Cooperatieve
HOOFDSTUK VII. - Landbouwvennootschap
HOOFDSTUK VIII. - Vennootschappen
naar buitenlands recht
HOOFDSTUK IX. - Vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid
HOOFDSTUK XIX. -

Allerlei

HOOFDSTUK I
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS

1. - Handelsvennootschap - Vereffening - Algemeen voorrecht van de
schuldenaar op de roerende goederen
van de vennootschap - Beginsel van de
gelijkheid tussen de schuldeisers Draagwijdte.
Bij vereffening van een handelsvennootschap belet het beginsel van de gelijkheid tussen de schuldeisers, vervat in
art. 184 Handelsvennootschappenwet, dat
andere schuldeisers dan de houders van
een bijzonder voorrecht of een zakelijke
zekerheid, individueel handelingen van
tenuitvoerlegging verrichten waardoor de
rechten van de andere schuldeisers worden geschaad.
19 januari 1984
583
2. - Handelsvennootschap
Vereffening - Toepasselijke regels.
De vereffenaars van een handelsvennootschap mogen niet tot verdeling van
de goederen, bedragen of waarden onder
de vennoten overgaan dan na betaling of
consignatie van de gelden die nod1g zijn

voor de betaling van de schulden waarvan zij het bestaan kennen, ook al zijn
deze nog niet invorderbaar. (Art. 185
Vennootschappenwet.)
6 april 1984
1048

HOOFDSTUK II
ONDER FIRMA

3. - Handelsvennootschap - Vennootschappenwet, art. 15 - Vennootschap
onder firma - Begrip.
Naar recht verantwoord is de beslissing dat twee personen vennoten onder
firma zijn, in de zin van art. 15 Vennoot- ·
schappenwet, wanneer de rechter oordeelt dat die personen in een Duitse
handelsvennootschap werkzaam waren
en op grond van uitdrukkelijk vermelde
stukken vaststelt dat zij, na de ontbinding van de Duitse vennootschap en de
stopzetting van hun bedrijvigheid in
Duitsland, hun handelsverrichtingen in
Belgie en in het Belgisch filiaal van het
Duitse bedrijf hebben voortgezet.
2 december 1983
400
4. - Handelsvennootschap - Vennootschap onder firma - Faillietverklaring
van de vennootschap - Draagwijdte.
Faillietverklaring van een vennootschap onder firma houdt vaststelling in
dat aile vennoten opgehouden hebben te
betalen en dat het krediet van aile vennoten aan het wankelen is gebracht.
(Artt. 437, 442 en 444 Faillissementswet;
art. 17 Vennootschappenwet.)
2 december 1983
400
5. - Handelsvennootschap - Vennootschap onder firma failliet verklaard Vennoot later zelf failliet verklaard Vereisten.
Na faillietverklaring van een vennootschap onder firma kan een vennoot
daarvan failliet worden verklaard zonder
dat behoeft te worden nagegaan of hij
koopman was op de dag van zijn faillietverklaring en of hij daden van koophandel heeft verricht in de periode van zes
maanden v66r die dag.
2 december 1983
400
6. Vennootschap onder firma Verscheidene personen die handel drijven onder een gemeenschappelijke naam
- Vennootschap onder firma afgezien
van het bestaan van een bijzondere akte.
Krachtens de wet en afgezien van het
bestaan van enige bijzondere akte die
het bestaan van het vennootschapscontract zou vaststellen, is er een vennootschap onder firma wanneer twee of meer

-175personen een handelsbedrijvigheid uitoe- van de schuldeiser - Verplichting tot tefenen onder een gemeenschappelijke rugbetaling onder opschortende voornaam, met het oogmerk om de daaruit waarde - Voorwaarde - Wijziging van
behaalde winsten te delen. (Art. 15 Ven- het vonnis door het appelgerecht.
nootschappenwet.)
Wanneer een in eerste aanleg gewezen
20 januari 1984
591 vonnis een partij veroordeelt tot betaling
van een geldsom en de voorlopige tenuitvoerlegging van zijn beslissing beveelt,
HOOFDSTUK III
moet de schuldenaar die hoger beroep
NAAMLOZE
instelt niettemin die betaling doen zon7. - Naamloze vennootschap
Be- der de _beslissing van de appelrechter af
stuurder - Arbeidsovereenkomst - Ge- te wachten; de schuldeiser heeft echter
zag.
een voorwaardelijke verplichting tot teHet bekleden van een mandaat van rugbetaling; die verplichting is onderworbestuurder van een naamloze vennoot- pen aan de opschortende voorwaarde dat
schap sluit de uitoefening van een ande- het vonnis, waarvan de voorlopige tenuitre functie onder het gezag van een or- voerlegging tot de betaling heeft geleid,
gaan of een aangestelde van de vennoot- door het appelgerecht wordt gewijzigd.
schap niet uit. (Eerste zaak.)
15 september 1983
41
28 mei 1984
1252
2. - Potestatieve voorwaarde waar8. - Naamloze vennootschap - Afge- door een verbintenis nietig is - Begrip.
De potestatieve voorwaarde waaronder
vaardigd bestuurder - Arbeidsovereeneen verbintenis is aangegaan en die deze
komst - Gezag.
Een bestuurder van een naamloze ven- nietig maakt, iS de zuiver potestatieve
nootschap kan het dagelijks bestuur voorwaarde, dat wil zeggen de voorwaarwaarnemen onder het gezag van een de waarvan de vervulling uitsluitend aforgaan van de vennootschap. (Tweede hangt van degene die zich verbindt.
(Artt. 1170, 1171 en 1174 B.W.)
zaak.)
28 mei 1984
1252
13 oktober 1983
163
3.
Resultaatsof
middelverbintenis
HOOFDSTUK IV
wil van de partijen - Vaststelling door
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
de rechter op grand van feitelijke gegevens - Wettelijkheid.
HOOFDSTUK V
De wil van de partijen is doorslaggeCOMMANDITAIRE
vend om een resultaats- dan wel een
middelverbintenis te doen ontstaan; is
HOOFDSTUK VI
derhalve wettelijk de beslissing van de
vrederechter die, bij toepassing van artiCOOPERATIEVE
kel 1137 van het Burgerlijk Wetboek en
op grond van feitelijke elementen, waarHOOFDSTUK VII
uit hij de wil van partijen afleidt, de beLANDBOUWVENNOOTSCHAP
twiste verbintenis voor een middelverbintenis houdt.
HOOFDSTUK VIII
3 mei 1984
1147
VENNOOTSCHAPPEN NAAR BUITENLANDS
RECHT

HOOFDSTUK IX
VENNOOTSCHAP ZONDER
SOONLIJKHEID

RECHTSPER-

HOOFDSTUK XIX
ALLERLEI

VERBINTENIS
1. - Vonnis in eerste aanleg - Veroordeling tot een geldsom - Voorlopige
tenuitvoerlegging - Verplichting van de
schuldenaar - Betaling - Verplichting

VERDENKING (GEWETriGDE)
Verwijzing van een rechtbank naar
een andere - Strafzaken - Verdenking
volgt niet uit de door de verzoeker uiteengezette gegevens - Verwerping van
het verzoekschrift.
Het Hof verwerpt het verzoekschrift
tot verwijzing van een rechtbank naar
een andere wegens gewettigde verdenking, wanneer uit de door de verzoeker
uiteengezette gegevens niet kan worden
afgeleid dat alle rechters die in deze
rechtbank zitting houden, niet in staat

-176zijn om op een onafhankelijke en onpartijdige wijze over de zaak uitspraak te
doen of dat ze bij de openbare opinie
twijfel doen ontstaan aan hun gechiktheid om de zaak op die wijze te beoordelen.
383
1 december 1983

VERENIGING ZONDER
OOGMERK

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zakim
Afdeling 1. - Termijnen (aard, duur,
aanvang en einde).
Afdeling 2. - Schorsing.
Afdeling 3. - Stuiting.
HOOFDSTUK IV. -

(Opgeheven.)

HOOFDSTUK V. - Strafzaken
Termijnen (aard, duur,
aanvang en einde).
Afdeling 2. - Schorsing.
Afdeling 3. - Stuiting.
Afdeling 5. - Verjaring van de straf.

WINST- Afdeling 1. -

Recl1tspersoonlijkheid - Bekendmaking van de Jijst van beheerders - Begrip.
Wanneer de rechter vaststelt dat de HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken
lijst van beheerders van een vereniging
zonder winstoogmerk in het Belgisch HOOFDSTUK VII. - Verkiezingsza'ken
Staatsblad is bekendgemaakt zonder vermelding van hun beroep, maar dat, behalve voor een enkele beheerder, hun beHOOFDSTUK I
roep is vermeld bij de bekendmaking
ALGEMENE
BEGRIPPEN
van de akte van oprichting van de vereniging in de bijlagen tot het Belgisch
HOOFDSTUK II
Staatsblad, beslist hij wettig dat de vereniging t.a.v. derden rechtspersoonlijkBELASTINGZAKEN
heid bezit, overeenkomstig de artt. 3 en
HOOFDSTUK III
26 van de wet van 27 juni 1921, als hij
beslist dat de vastgestelde nalatigheid
BURGERLIJKE ZAKEN
niet belet dat derden de hoedanigheid
van beheerder van de betrokkenen kun- Afdeling 1. - Termijnen (aard, duur,
aanvang en einde).
nen nagaan.
1.
- Strafzaken - Strafvordering 25 mei 1984
1230
Verscheidene misdrijven - Felten die de
uitvoering zijn van eenzelfde opzet Aanvang van de verjaringstermijn.
VERHAAL OP DE RECHTER
Wanneer de rechter vaststelt dat ver1. - Bijstand van een advocaat bij het scheidene misdrijven, die aan dezelfde
Jfaf van Cassatie vereist.
verjaringstermijn zijn onderworpen, de
Daar het verhaal op de rechter een uitvoering zijn van een zelfde opzet,
burgerlijk rechtsgeding is, kan het enkel neemt de verjaring van de strafvordeworden ingesteld bij een door een advo- ring pas een aanvang vanaf het laatst
caat bij het Hof van Cassatie onderte- gepleegde feit, op voorwaarde evenwel
kend verzoekschrift. (Artt. 478, 1080, 1140 dat elk van de vroegere strafbare feiten
tot 1147 Ger.W.)
niet gescheiden is van het volgend feit,
16 november 1983
304 behoudens stuiting of schorsing van de
2. - Ambtelijke medewerking van een verjaring, door ee'n langere termijn dan
advocaat bij het Hoi van Cassatie ver- de verjaringstermijn.
18 januari 1984
563
eist.
Daar het verhaal op de rechter een
2. - Burgerlijke zaken - Benadeling
burgerlijk geding is, kan het enkel wor-' door gebruik van een niet gei'dentificeerd
den ingesteld bij een door een advocaat of niet verzekerd motorrijtuig - Benabij het Hof van Cassatie ondertekend deelde in het genot van de ziekte- en inverzoekschrift. (Artt. 478, 1080, 1140 tot validiteitsverzekering- Eigen rechtsvor1147 Ger.W.)
dering van de verzekeringsinstelling die
· 24 april 1984
1113 prestaties aan de benadeelde heeft verleend, tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Verjaring van die
rechtsvordering - Termijn.
VERJARING
De rechtsvordering waarbij, 'overeenHOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
komstig art. 70, § 2, derde lid, Z.I.V.-wet,
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
de verzekeringsinstelling tegen het Ge-

-177meenschappelijk
Motorwaarborgfonds
Een vordering tot vergoeding van de
haar eigen recht van terugvordering van schade ten gevolge van een misdrijf is
de verleende prestaties uitoefent, ver- onderworpen aan de in de wet van 17
jaart door verloop van dertig jaren, daar april 1878 houdende de voorafgaande tibedoelde rechtsvordering niet volgt uit tel van het Wetboek van Strafvordering
een misdrijf, doch uit de eigen wettelijke gestelde verjaringstermijnen, ook al is
verplichtingen van de verzekeringsinstel- zij niet gegrond op dat misdrijf maar wel
ling tegenover de getroffene, al werden op een tekortkoming aan een contractudie verplichtingen uitgevoerd naar aan- ele verbintenis; de handeling of het verleiding van een misdrijf. (Art. 2262 B.W.) zuim blijft, als oorzaak van de schade,
4 mei 1984
1156 immers strafbaar en het strafbaar kenmerk vervalt niet doordat de handeling
3. - Burgerlijke zaken - Vervoer of het verzuim terzelfder tijd een tekortovereenkomst - Aansprakelijkheid - koming aan een contractuele verbintenis
Verjaring - C.MR.-Verdrag (19 mei oplevert. (Artt. 3, 4, 26 wet 17 april 1878;
1956}, art. 32, eerste lid - Draagwijdte. artt. 1382 en vlg. B.W.)
De regels inzake verjaring, vervat in
1 juni 1984
1293
art. 32, § 1, C.M.R.-Verdrag (19 mei 1956),
Afdeling
2.
Schorsing.
zijn toepasselijk op de regresvordering
van de vervoerder tegen de onderver- ·Afdeling 3. - Stuiting.
voerder van de gesubstitueerd vervoer6. - Burgerlijke zaken -· Stuiting der.
Dagvaarding - Gevolgen voor de bij
25 mei 1984
1238 dagvaarding ingeleide vordering alsmede
4. - Burgerlijke zaken - Vordering voor de vorderingen die virtueel daarin
tot vergoeding van schade ten gevolge zijn begrepen.
van een misdrijf - Verjaring - TermJj'De dagvaarding stuit de verjaring voor
nen gesteld in de voorafgaande titel van de vordering die zij inleidt en voor de
het Wetboek van Strafvordering - Toe- vorderingen die virtueel daarin zijn bepassing van die termijnen, oak al is de grepen.
vordering terzelfder tijd gegrond op een
29 maart 1984
1016
tekortkoming van een contractuele verbintenis.
HOOFDSTUK IV
Een vordering tot vergoeding van de
(OPGEHEVEN.)
schade ten gevolge van een misdrijf is
onderworpen aan de in de wet van 17
HOOFDSTUK V
april 1878 houdende de voorafgaande tiSTRAFZAKEN
tel van het Wetboek van Strafvordering
gestelde verjaringstermijnen; de hande- Afdeling 1. - Termijnen (aard, duur,
Jing of het verzuim blijft, als oorzaak
aanvang en einde).
·
van de schade, immers strafbaar en het
7. - Strafzaken - Valsheid in gestrafbaar kenmerk vervalt niet doordat schrifte en gebruik van valse stukken
de handeling of het verzuim terzelfder door de vervalser - Aanvang van de
tijd een tekortkoming aan een contractu- verjaring van de strafvordering.
ele verbintenis oplevert; zolang de hanWanneer de dader van valsheid in gedeling of het verzuim niet gedekt zijn schrifte ook gebruik heeft gemaakt van
door de verjaring van de burgerlijke het valse stuk met hetzelfde bedrieglijk
rechtsvordering, bepaald in de wet van opzet of oogmerk om te schaden, gaat de
17 april 1878, kunnen zij derhalve als verjaring van de strafvordering zowel
grondslag dienen voor een burgerlijke t.o.v. de valsheid als van het gebruik van
rechtsvordering ex delicto. (Artt. 3, 4, 26, het valse stuk eerst in vanaf de laatste
28 wet 17 april 1878; artt. 1382 en vlg. gebruikmaking.
B.W.)
1 februari 1984
668
1 juni 1984
1291
5. _ Burgerlijke zaken _ Vordering
8. - Strafzaken
Strafvordering in rechte _ Vordering tot vergoeding Gecontra.ventionaliseerd wanbedrijf en
van schade ten gevolge van een misdrijf l overtredmg van de Wegverkeerswet ?f
- Verjaring _ Termijnen gesteld in de v~n het Wegverkeersreglemf!nt - VerJavoorafgaande titel van het Wetboek van rmg door verlooP. van een Jaar
Strafvordering _ Toepassing van die
De s~rafv?rdermg we gens . een gecontermijnen, oak al is de vordering terzelf- travenh~nahseerd wanbednJ£ en een
der ti}d gegrond op een tekortkoming overtredmg van de Wegverkeerswet of
aan een contractuele verbintenis,
van het Weverkeersreglement veqaart,

-178bij ontstentenis van enige grond tot
schorsing van de verjaring, door verloop
van een jaar te rekenen van de laatste
daad van onderzoek of van vervolging,
verricht binnen de termijn van een jaar
te rekenen van de dag waarop de misdrijven werden gepleegd. (Art. 21, tweede lid, wet 17 april 1878; art. 68 Wegverkeerswet.)
14 februari 1984
724
9. - Strafzaken
Strafvorderingen
- Veroordeling - Misdrijf gepleegd tussen twee data, zonder verdere precisering - Onmogelijkheid voor het Hoi na
te gaan of de strafvordering al dan niet
verjaard was - Vernietiging met verwijzing.
Wanneer de oestreden beslissing de
beklaagde, zonder verdere precisering,
veroordeelt wegens feiten, die tussen
twee bepaalde data zijn gepleegd, en uit
de processtukken niet blijkt dat er een
daad werd verricht waardoor de verjaring van de strafvordering werd ges~it
of dat deze verjaring werd geschorst bmnen de wettelijke verjaringstermijn, berekend vanaf de dag na de eerste in de
beslissing opgegeven datum, kan het Hof
niet nagaan of de strafvordering al d~n
niet verjaard was; dientengevolge vermetigt het de beslissing tot veroordeling,
met verwijzing. (Art. 97, Gw.; artt. 22 en
23 wet van 17 april 1878.)
15 februari 1984
733

enkele opzet - Aanvangspunt van de
verjaringstermijn vanaf het laatste strafbaar feit - Vereisten.
De regel volgens welke, wanneer verschillende misdrijven de uitvoering zijn
van een enkele opzet, en zodoende
slechts een misdrijf vormen, de verjaring
van de strafvordering t.a.v. de gezamenlijke feiten slechts begint te !open vanaf
het laatste feit, is maar toepasselijk als
het laatste niet verjaarde feit bewezen is
verklaard.
27 maart 1984
981
13. - Strafzaken
Strafvordering Verschillende misdrijven die de uitvoering zijn van een enkele opzet - Aanvang van de verjaringstermijn - Laatst
gepleegde strafbaar feit - Vereiste . .•
Wanneer de rechter beslist dat de ten
laste van de beklaagde bewezen verklaarde feiten de uitvoering zijn van een
enkele opzet en slechts een enkel strafbaar feit vormen, begint de verjaring
van de strafvordering slechts te lopen
vanaf het laatste feit, op voorwaarde
evenwel dat, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, ieder vroeger gepleegd strafbaar feit niet van het daaropvolgende feit gescheiden is door een
langere termijn dan de verjaringstermijn. (Artt. 21 en 25 wet van 17 april
1878.)
27 maart 1984
981

14. - Strafzaken
Strafvordering Verscheidene misdrijven - Een enkele
opzet - Aanvang van de verjaring Laatst gepleegd feit.
.
Wanneer de rechter vaststelt dat verscheidene misdrijven de uitvoering zijn
van eenzelfde opzet, gaat de verjaring
van de strafvordering pas in vanaf het
laatste strafbaar feit, zulks echter op
voorwaarde 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 verjaringstermijn.
1i. - Strafzaken - Gecorrectionali17 april 1984
1105
seerde misdaad ·af wanbedrijf - Termijn.
De strafvordering ten gevolge van een
15. - Strafzaken - Toezicht van het
gecorrectionaliseerde misdaad of een Hoi - Ogenblik waarop het wordt uitgewanbedrijf is noodzakelijk verjaard wan- oe~nJ. tetsing van een bestreden beslisneer, bij ontstentenis van enige grond
tot schorsing van de verjaring, sedert de sing op haar wettigheid onderzoekt het
feiten zes jaar zijn verlopen. (Artt. 21 tot Hof niet of de strafvordering verjaard
was de dag waarop het cassatieberoep
1878 )
·
· · werd ingediend, doch wei of die verja24 wet 17 april
29 februari 1984
8191 ring was ingetreden op de dag van de
12. - Strafzaken - Verschillende mis- beslissing.
drijven die de uitvoering zijn van een
8 mei 1984
1170

Strafzaken - Strafvordering Verscheidene misdrijven die de uitvoering zijn van een enkele opzet - Verjaring - Begrip.
Wanneer verscheidene misdrijven de
uitvoering blijken te zijn van een enkele
opzet dient de rechter, alvorens hij zich
uitspreekt over de schuldigverklaring
van de beklaagde voor elk misdrijf, na te
gaan of de strafvordering t.a.v. elk misdrijf niet is verjaard.
28 februari 1984
811
10. -

-17916. - Strafzaken - Strafvordering Overtreding van het Wegverkeersreglement - Verjaring door verloop van een
jaar.
.
De strafvordering wegens een overtreding van het Wegverkeersreglement verjaart, bij ontstentenis van enige grond
tot schorsing van de verjaring, door verloop van een jaar te rekenen van de laatste daad van onderzoek of van vervolging, verricht binnen de termijn van een
jaar, te rekenen van de dag waarop de
overtreding is gepleegd. (Art. 21, tweede
lid, wet 17 april 1878; art. 68 Wegverkeerswet.)
12 juni 1984
1343

stelde vervolging noodzakelijk moet worden geschorst; zij geven enkel aan de
partijen het recht om te vorderen en aan
de rechter het recht om te bevelen, zelfs
ambtshalve, dat de zaak naar de eerstvolgende zitting wordt verwezen.
28 februari 1984
816

21. - Strafzaken - Strafvordering Vonnis waarbij de zaak wordt uitgesteld
- Daad van onderzoek waardoor de verjaring wordt gestuit.
Een tijdig gewezen beslissing tot uitstel van de zaak is een daad van onderzoek waardoor de verjaring van de strafvordering wordt gestuit. (Art. 22 wet van
17.
Strafzaken
Burgerlijke 17 april 1878.)
7 maart 1984
863
rechtsvordering - Verjaring van de
strafvordering - Omstandigheid zonder
gevolg voor de tijdig ingestelde burger- Afdeling 3. - Stuiting.
lijke rechtsvordering.
22. - Strafzaken - Strafvordering Verjaring van de strafvordering brengt
geen verjaring mede van de burgerlijke Stuiting van de verjaring - Daad van
rechtsvordering die tijdig, dit is v66r de onderzoek - Begrip.
De controle, door een 'speciaal agent
verj aring van de strafvordering, is ingesteld. (Art. 26 voorafgaande titel Wet- aan de hand van de registers van de burgerlijke stand verricht betreffende de in
hoek van Strafvordering.)
het inlichtingsbulletin vermelde identi26 juni 1984
1403 teit van de beklaagde, is geen daad van
18. - Strafzaken - Overtreding van onderzoek die de verjaring van de strafvordering stuit.
het Veldwetboek - Termijn.
De uit een overtreding van het Veld28 september 1983
80
wetboek voortvloeiende strafvordering
verjaart, bij ontstentenis van een grond
23. - Strafzaken - Strafvordering van schorsing van de verj aring, door ver- Vordering tot dagvaarding van de beloop van zes maanden, te rekenen van klaagde voor de rechter in hager beroep
de laatste verjaringstuitende daad. (Art. - Daad van stuiting van de verjaring.
83 Veldwetboek.)
De vordering die door het openbaar
27 juni 1984
1408 ministerie binnen de termijn van verjaring van de strafvorderiilg tot een ge19.
Strafzaken
Burgerlijke rechtsdeurwaarder is gericht om de berechtsvordering - Vernietiging van de . klaagde
voor de rechter in boger beroep
beslissing op de strafvordering wegens te dagvaarden,
is een daad van vervolverjaring - Vernietiging zonder gevolg ging waardoor de
verjaring van de straften aanzien van de tijdig ingestelde bur- vordering wordt gestuit.
(Art. 22 wet van
gerlijke rechtsvordering.
17 april 1878.) ·
Verjaring van de strafvordering brengt
17 januari 1984
555
geen verjaring mede van de tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvordering. (Artt.
24. - Strafzaken - Strafvordering 26, 27 en 28 wet 17 april 1878.)
27 juni 1984
1408 Stuiting van de verjaring - Daad van
onderzoek - Begrip.
Geen daad van onderzoek waardoor de
Afdeling 2. - Schorsing.
20. - Strafzaken - Strafvord_ering - strafvordering wordt gestuit, omdat het
Schorsing van de verjaring - Verden- geen daad is van een daartoe bevoegde
king van vals getuigenis - Geen ver- overheid, is het opmaken van een uitplichting voor de rechter de vervolging treksel uit het strafregister van de beklaagde door het hoofd van het centraal
op te schorten.
•
De artt. 330 en 331 Sv., waarvan het strafregister op verzoek van de procubeginsel toepasselijk is voor alle strafge- reur des Konings. (Art. 22 wet van
rechten, schrijven niet voor dat, bij ver- , 17 april 1878.)
denking van vals getuigenis, de inge14 februari 1984
724

-180Strafzaken - Strafvordering in gebreke was gebleven de termen van
Stuiting van de verjaring - Daad van die onderhoudsuitkeringen te kwijten.
(Art. 391bis Sw.)
onderzoek - Begrip.
Buiten de bij de wet bep'aalde gevallen
5 oktober 1983
141
is een wachtmeester van de rijkswacht
2.
Overeenkomst
voorafgaand
aan
geen bevoegd persoon om daden van onderzoek te verrichten waardoor de verja- de echtscheiding door onderlinge toering van de strafvordering wordt gestuit. stemming - Bijdrage in het onderhoud
en de opvoeding van de kinderen - Uit(Art. 22 wet van 17 april 1878.)
kering tot onderhoud - Vrijwillig in ge14 februari 1984
731 breke blijven gedurende meer dan twee
maanden - Overtreding van art. 391bis
Afdeling 5. - Verjaring van de straf.
Sw.
Art. 39lbis Sw. wordt door de beklaagHOOFDSTUK VI
de overtreden wanneer hij gedurende
meer dan twee maanden vrijwillig in geTUCHTZAKEN
breke is gebleven de termijnen te kwijHOOFDSTUK VII
ten van zijn bijdrage in het onderhoud
en de opvoeding van de kinderen en van
VERKIEZINGSZAKEN
zijn aan de gewezen echtgenoot verschuldigde uitkering tot onderhoud, zoals
zij zijn bepaald bij de overeenkomsten
die aan de echtscheiding door onderlinge
toestemming zijn voorafgegaan. De
VERKIEZINGEN
opheffing van de artt. 279 en 280 B.W.,
Voorziening in cassatie
Ver- waarvan art. 391bis, tweede lid, Sw. melzoekschrift - Voorafgaande betekening ding maakt en de vervanging ervan door
aan de verweerders - Vorm op straffe de artt. 1287 en 1288 Ger.W. doen niets
a.f aan de strafbaarheid van die feiten.
van nietigheid voorgeschreven.
28 maart 1984
1001
Inzake verkiezingen is de voorafgaande betekening aan de verweerders van
het bij het Hof van Cassatie ingediende
verzoekschrift een op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm. (Art. 40, VEROORDELING MET UITSTEL
EN OPSCHORTING VAN DE
tweede lid, Kieswetboek.)
VEROORDELING
29 mei 1984
1284
25. -

Gewoon uitstel
Probatie-uitstel
IIOOFDSTUK III. - Gewone opsch6rVERLATING VAN FAMILIE
ting
1. - Strafwetboek, art. 39Jbis - Wezenlijke bestanddelen - Niet·betalen HOOFDSTUK IV. - Probatieopschorting
van
onderhoudsuitkering gedurende
meer dan twee maanden - Begrip.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij een beklaagde wegens
HOOFDSTUK I
familieverlating wordt veroordeeld, als
GEWOON
UITSTEL
de rechter, na· erop te hebben gewezen
dat de beklaagde aan zijn echtgenote
1. - Veroordeling met uitstel - Uiteen bedrag van driehonderdduizend stel van rechtswege herroepen doordat
frank had betaald, waarvan was overeen- de veroordeelde een ander misdrijf heeft
gekomen dat het op de verschuldigde on- : gepleegd - Herroeping van het uitstel
derhoudsuitkeringen zou worden toege- door de rechter, met strafoplegging ter
kend, enkel vaststelt dat, zelfs als men zake van dezelfde feiten en onmiddelrekening houdt met die storting van lijlce aanhouding- Onwettige veroordedriehonderdduizend frank, de uitkerin- ling.
Wanneer de rechter een straf met uitgen niet volledig zijn betaald, zonder
evenwel ook vast te stellen dat de be- ste1 heeft uitgesproken en het uitstel van
doelde beklaagde, na aftrek van voor- rechtswege is herroepen, doordat de vermeld bedrag van driehonderdduizend oordeelde gedurende de proeftijd een anfrank, meer dan twee maanden vrijwillig der misdrijf heeft gepleegd waarvoor hij
HOOFDSTUK I. -

HOOFDSTUK II. -

1

-181is veroordeeld tot een correctionele
hoofdgevangenisstraf van meer dan twee
maanden, zonder uitstel, wordt art. 14
wet van 29 juni 1964 door het hof van beroep geschonden, wanneer het zegt dat
het uitstel wordt herroepen, dat reeds
van ambtswege was herroepen, en het
een straf uitspreekt met onmiddellijke
aanhouding ter zake van de feiten die
tot de veroordeling met uitstel hebben
geleid.
6 maart 1984
852

HOOFDSTUK II
PROBATIE-UITSTEL

HOOFDSTUK III
GEWONE OPSCHORTING

2. - Opschorting van de uitspraak van
de veroordeling - Mogelijkheid doch
geen verplichting voor de rechter.
De wet van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie
legt aan de rechter niet de verplichting
op, doch verleent hem slechts de mogelijkheid de opschorting van de uitspraak
van de veroordeling te gelasten, wanneer
de bij art. 3, eerste lid, van die wet bepaalde voorwaarden zijn vervuld.
22 november 1983
339
3. - Opschorting van de uitspraak van
de veroordeling door de eerste rechter
aan aile beklaagden toegestaan - Rechters in hager beroep van oordeel dat de
opschorting niet moet worden behouden
wat een beklaagde betreft, doch wei wat
de overige beklaagden betreft - Wettelijke verantwoording.
De rechters in hager beroep die, gelet
op de aard, de omvang en de gewichtigheid van de ten laste van een beklaagde
bewezen verklaarde feiten, oordelen dat
de opschorting van de uitspraak van de
veroordeling, door de eerste rechter aan
alle beklaagden toegestaan, niet moet
worden behouden wat die beklaagde betreft, doch wei moet worden behouden
wat de overige beklaagden betreft omdat
voor hen de veroordeling te zware professionele gevolgen zou hebben, verantwoorden zodoende wettelijk hun beslissing.
22 november 1983
339
4. - Opschorting van de uitspraak van
de veroordeling door de eerste rechter
aan aile beklaagden toegestaan - Rechters in hager beroep van oordeel dat de
opschorting niet moet worden behouden

wat een van de beklaagden betreft, doch
wei wat de overige beklaagden betreft Redengeving.
Zo de opschorting van de uitspraak
van de veroordeling de reclassering van
de beklaagde tot doel heeft, belet dit de
rechters in hager beroep niet om, rekening houdende met aile omstandigheden
van de zaak, o.m. met de aard, de omvang en de gewichtigheid van de bewezen verklaarde feiten en de gevolgen van
de straf voor ieder beklaagde individueel, onaantastbaar in feite te beslissen
dat de door de eerste rechter toegestane
opschorting niet moet worden behouden
wat een der beklaagden betreft.
22 november 1983
339
5. - Raadkamer - Opschorting van
de veroordeling - Rechtsmiddel tegen
de veroordeling in de kosten - Termijn . .
Het verzet binnen vierentwintig uren
voor de kamer van inbesohuldigingstelling is het enige rechtsmiddel dat kan
worden aangewend tegen de veroordeling in de kosten uitgesproken door de
raadkamer die de opschorting van de
veroordeling uitspreekt. (Art. 4, § 2, wet
29 juni 1964.)
23 november 1983
352

HOOFDSTUK IV
PROBATIEOPSCHORTING

VERRIJKING ZONDER OORZAAK
Verkoop van een onverdeeld goed door
een onverdeelde eigenaar - Aanwenden
van de opbrengst van de ve1·koop Aankoop van een pand in eigen naam Uitvoering van werken aan dat pand Recht van de onverdeelde medeeigenaars - Recht op vergoeding - Grenzen - Toepassing van de regels van de
verrijking zonder oorzaak.
Wanneer de overlevende echtgenoot,
na de ontbinding van de echtelijke gemeenschap door het overlijden van een
echtgenoot, een gemeenschappelijk goed
verkoopt dat onverdeeld is geworden en
de opbrengst van de verkoop aanwendt
bij de aankoop van een pand in eigen
naam en de uitvoering van werken aan
dat pand, moet die echtgenoot de onverdeelde medeeigenaars, erfgenamen van
de vooroverleden echtgenoot, vergoeden
volgens de regels van de verrijking zonder oorzaak.
17 november 1983
315

VERVOER,
KOMST

- 182VERVOEROVEREEN-

1. - Internationaal vervoer van goederen over de weg - Verjaring - Schorsing.
De schriftelijke vordering bedoeld in
art. 32, lid 2, C.M.R.-Verdrag 19 mei 1956,
die de door lid 1 van dit artikel geregelde verjaring schorst, kan worden ingesteld door een lasthebber van de geadresseerde.
7 november 1983
271
2. - Aansprakelijkheid van de hoofdvervoerder en van de gesubstitueerd vervoerder.
Al is de vervoerder aansprakelijk jegens de verzender, toch kan hij een regresvordering instellen tegen iedere gesubstitueerd vervoerder aan wie de beschadiging of het verlies van de zaken of
de vertraging kan ·worc;Ien toegeschreven.
25 mei 1984
1238
3. - Aansprakelijkheid - Verjaring C.MR.-Verdrag (19 mei 1956}, art. 32,
eerste lid - Draagwijdte.
De regels inzake verjaring, vervat in
art. 32, § 1, C.M.R.-Verdrag (19 mei 1956),
zijn toepasselijk op de regresvordering
van de vervoerder tegen de ondervervoerder van de gesubstitueerd vervoerder.
25 mei 1984
1238

VERWIJZING NA CASSATIE
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen

Belastingzaken
Burgerlijke zalien
Dienstplichtzaken
Strafzaken
Tuchtzaken
HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken

HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK

HOOFDSTUK IV
DIENSTPLICHTZAKEN

II. III. IV. V. VI. -

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

Strafzaken - Vonnis van de politierechtbank waarbij een militair, die ten
tijde van de feiten deel uitmaakt van een
troep te velde, wordt veroordeeld wegens
overtreding van de wetten en reglementen inzake wegverkeer - Nietigverklaring - Verwijzing naar de krijgsauditeur.
·op het cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld met toepassing
van art. 441 Sv., vernietigt het Hof het
vonnis van de politierechtbank waarbij
een militair, die ten tijde van de feiten
deel uitmaakt van een troep te velde,
wegens overtreding van de wetten en
reglementen inzake wegverkeer wordt
veroordeeld; het verwijst de zaak naar de
krijgsauditeur.
18 januari 1984
575
1. -

2. - Strafzaken - Vernietiging van
de beslissing op de strafvordering omdat
die rechtsvordering vervallen is - Kosten van die rechtsvordering ten Jaste van
de Staat - Vernietiging met verwijzing
- Vereisten - Grenzen.
Wanneer verschillende beklaagden
voor hetzelfde misdrijf zijn veroordeeld,
elk tot een stra£ en allen hoofdelijk in de
kosten van de strafvordering, een onder
hen cassatieberoep heeft ingesteld, de
beslissing op de strafvordering ten laste
van de beklaagde eiser wordt vernietigd
omdat die rechtsvordering door verjaring
vervallen is, en het aandeel van de aan
de genoemde eiser aangerekende kosten
van de verjaarde telastlegging ten laste
van de Staat moest worden gelaten, geschiedt de vernietiging met verwijzing
die echter beperkt blijft tot de beslissing
over de ten laste van de beklaagde eiser
gelegde kosten van de strafvordering.
29 februari 1984
819
3. - Vernietiging van een arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling dat
geen uitspraak doet over de handhaving
van de hechtenis van een verdachte
wiens inobservatiestelling wordt verJengd - Vernietiging zonder verwijzing.
Een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat geen uitspraak
doet over de handhaving van de hechtenis van een verdachte wiens inobservatiestelling wordt verlengd, behoeft, na
cassatie ervan, niet te worden verwezen,

-183wanneer die verdachte bij een in kracht
van gewijsde gegane beslissing werd geinterneerd, voordat op het cassatieberoep uitspraak is gedaan.
18 april 1984
1110
4. - Strafzaken - Vernietiging doordat de rechter in hager beroep kennis
heeft genomen van de strafvordering die
bij hem niet aanhangig was gemaakt en
definitief was berecht - Vernietiging
zonder verwijzing.
W anneer een beslissing wordt vernietigd doordat de rechter in hoger beroep
beslist heeft op de strafvordering die
niet voor hem was gebracht en definitief
was berecht, wordt de vernietiging uitgesproken zonder verwijzing.
29 mei 1984
1270
5. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering en strafvordering - Beslissing
in hager beroep vernietigd omdat de
rechter in eerste aanleg kennis heeft genomen van een rechtsvordering die niet
bij hem aanhangig was gemaakt - Vernietiging zonder verwijzing.
W anneer een in hoger beroep genom en beslissing wordt vernietigd omdat
de rechter in eerste aanleg heeft kennis
genomen van een strafvordering en een
burgerlijke rechtsvordering die niet regelmatig aanhangig zijn gemaakt, gebeurt de vernietiging zonder verwijzing.
12 juni 1984
1332
6. - Strafzaken - Vernietiging van
de op de strafvordering gewezen beslissing wegens verval van die rechtsvordering - Kosten van die rechtsvordering
die ten Jaste van de Staat moeten blijven
- Cassatie zonder verwijzing.
W anneer de op de strafvordering gewezen beslissing wordt vernietigd omdat
die rechtsvordering vervallen is, en de
eraan verbonden kosten ten laste van de
Staat moeten blijven, geschiedt de cassatie zonder verwijzing.
12 juni 1984
1343

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. - Burgerlijke zaken - Gewettigde
verdenking - Verzoek tot onttrekking
van een zaak aan een rechtbank van
koophandel - Feiten die niet kunnen
leiden tot verdenking t.a. v. de rechtbank
- Verwerping van het verzoek.
Het Hof verwerpt een vorderingverzoek tot verwijzing van een rechtbank
naar een andere wegens gewettigde verdenking wanneer de aangevoerde feiten
niet kunnen doen vermoeden dat de
rechter, bij wie de zaak aanhangig is, deze niet met de vereiste sereniteit en onpartijdigheid zou kunnen behandelen.
2 september 1983
1

HOOFDSTUK IV
DIENSTPLICHTZAKEN

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek gericht tegen leden van
het openbaar ministerie en tegen een
rechtscollege waarbij de zaak nag niet
aanhangig is gemaakt - Niet onvankeJijk verzoek.
Niet ontvankelijk is het verzoek tot
HOOFDSTUK VI
verwijzing wegens gewettigde verdenTUCHTZAKEN
king dat gericht is, enerzijds, tegen leden van het openbaar ministerie en, anHOOFDSTUK VII
derzijds, tegen het rechtscollege waarbij
VERKIEZINGSZAKEN
de zaak in hoger beroep eventueel aanhangig zou worden gemaakt, maar niet
tegen het rechtscollege waarbij de zaak
VERWIJZING VAN EEN RECHT- aanhangig is.
14 september 1983
38
BANK NAAR EEN ANDERE
3. - Strafzaken - Gewettigde verdenHOOFDSTUK I. - Algemene begrippen king - Gewettigde verdenking volgt niet
uit de door de verzoeker uiteengezette
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
2. -

-184gegevens - Verwerping van het verzoekschrift.
Het Hof verwerpt het verzoekschrift
tot verwijzing van een rechtbank naar
een andere wegens gewettigde verdenking, wanneer uit de door de verzoeker
uiteengezette gegevens niet kan worden
afgeleid dat alle rechters die in deze
rechtbank zitting houden, niet in staat
zijn om op een onafhankelijke en onpartijdige wijze over de zaak uitspraak te
doen of dat ze bij de openbare opinie
twijfel doen ontstaan aan hun geschiktheid om de zaak op die wijze te beoordelen.
383
1 december 1983
4. - Strafzaken - Verzet tegen een
arrest van het Hoi, uitspraak doende
over een verzoek tot verwijzing van een
rechtbank naar een andere - Geen verzet toegelaten vanwege de partij die de
vordering heeft ingesteld.
De partij die de vordering heeft ingesteld, heeft niet het recht om in verzet te
komen tegen een arrest, waarbij het Hof
uitspraak doet over een verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere. (Artt. 532, 533 en 547 Sv.)
8 februari 1984
700

5. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift van de beklaagde
- Vorm.
De verwijzing van een rechtbank naar
een andere wegens gewettigde verdenking moet door de beklaagde worden gevorderd bij een met redenen omkleed en
ondertekend verzoekschrift, neergelegd
ter griffie van het Hof. (Art. 542 Sv.)
7 maart 1984
862

7.- Strafzaken - Gewettigde verdenking - Niet ontvankelijk verzoek tot
verwijzing - Begrip.
Niet ontvankelijk is het verzoek tot
verwijzing van een correctionele rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking, wanneer dat verzoek gegrond is op grieven die niet zijn aangevoerd tegen het rechtscollege waarbij de
vervolgingen aanhangig zijn, maar wel
tegen personen die met dat rechtscollege
niets te maken hebben. (Art. 542 Sv.)
23 mei 1984
1226
8. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Gegevens door de verzoeker uiteengezet, waaruit geen verdenking valt
af te Jeiden - Verwerping van het verzoek.
Het Hof verwerpt een verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking,
wanneer uit de door de verzoeker uiteengezette gegevens niet kan worden afgeleid dat alle rechters die in deze rechtbank zitting houden, niet in staat zijn op
een onafhankelijke en onpartijdige wijze
over de zaak uitspraak te doen of dat ze
bij de openbare opinie gewettigde twijfel
doen ontstaan aan hun geschiktheid om
de zaak op die wijze te beoordelen.
23 mei 1984
1226

9. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Vordering van een burgerlijke
partij- Verplichting een beroep te doen
op een advocaat bij het Hoi van Cassatie.
De door een burgerlijke partij ingestelde vordering tot verwijzing van een
rechtbank naar een andere op grond van
gewettigde verdenking, is niet ontvankelijk als het verzoekschrift niet is ondertekend door een advocaat bij het Hof
6. - Strafzaken - Gewettigde verden- van Cassatie. (Art. 542, tweede lid, Sv.)
king - Verzoek van de gei'nterneerde
18 juli 1984
1436
gericht tegen de commissie tot bescherming van de maatschappij die te beslis10. - Strafzaken - Gewettigde versen heeft over zijn invrijheidstelling denking - Vordering gegrond op de onVerzoek dat geen betrekking heeft op de bevoegdheid ratione personae van de
gehele commissie doch slechts op som- rechtbank - Geen grond voor verdenmige Jeden ervan - Niet ontvankelijk king.
verzoek.
Geen grond voor gewettigde verdenNiet ontvankelijk is het verzoek van king ter verantwoording van een verdede gei:nterneerde tot verwijzing op grond ring tot verwijzing van een rechtbank
van gewettigde verdenking, dat gericht naar een andere is de omstandigheid dat
is tegen de commissie tot bescherming de rechtbank ratione personae onbevan de maatschappij die te beslissen voegd zou zijn.
heeft over zijn invrijheidstelling, en be18 juli 1984
1436
rust op feiten die niet op de gehele commissie doch enkel op sommige leden er11. - Strafzaken
Gewettigde vervan betrekking hebben.
denking - Verzoekschrift van een be24 april 1984
1113 trokken partij - Geldigheidsvereisten.

-185Het verzoekschrift van een belanghebbende partij tot verwijzing, wegens gewettigde verdenking, van een rechtbank
naar een andere is niet ontvankelijk als
het niet rechtstreeks aan het Hof van
Cassatie is gericht. (Art. 542, tweede lid,
Sv.)
18 juli 1984
1439

HOOFDSTUK VI
TUCHTZAKEN

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

VERZEKERING
HOOFDSTUK I. HOOFDSTUK II. HOOFDSTUK III. HOOFDSTUK IV. HOOFDSTUK V. HOOFDSTUK IX. -

Algemene regels
Landverzekering
Zeeverzekering
W:A.M-verzekering
Levensverzekering
Allerlei

HOOFDSTUK I
ALGEMENE REGELS

1. - Algemene regels - Verzekeringsovereenkomst - Bewijs.
De verzekeringsovereenkomst moet in
beginsel bij geschrift worden bewezen
(wet van 11 juni 1874, art. 25); in zaken
van koophandel is evenwel niet toepasselijk de regel van art. 1325 B.W., volgens
welke een onderhandse akte die een wederkerige overeenkomst bevat, slechts
geldig is voor zover zij is opgemaakt in
zoveel originelen als er partijen zijn die
een onderscheiden belang hebben.
20 januari 1984
589

HOOFDSTUK II
LANDVERZEKERING

2. - Landverzekering » - Sommenverzekering - Begrip.
De sommenverzekering dekt welomschreven risico's ten belope van een
vooraf vastgesteld bedrag, ongeacht de
werkelijk geleden schade. (Impliciete
oplossing.)
28 september 1983
77
3. - Landverzekering » - Schadeverzekering - Begrip.
De schadeverzekering beoogt de, zij
het gedeeltelijke, vergoeding van een

werkelijk geleden schade.
oplossing.)
28 september 1983

(Impliciete

77
4. - Landverzekering
Driejarige
verjaring bepaald bif art. 32 Verzekeringswet - Regresvordering van de verzekerde tegen zijn verzekeraar - Schorsing - Leiding van het proces tegen de
derde waargenomen door de verzekeraar.
Wettelijk verantwoord is de beslissing
die verklaart dat de bij art. 32 Verzekeringswet bepaalde verjaring met betrekking tot de regresvordering van de verzekerde tegen de verzekeraar geschorst
werd, op grand dat de verzekeraar het
beding van de polis betreffende de
leiding van het proces tegen de derde
heeft uitgevoerd onder feitelijke omstandigheden die niet verenigbaar waren met
het in stand houden van het vereiste van
het instellen van het regres van de
verzekerde tegen de verzekeraar binnen
drie jaar te rekenen van de gerechtelijke
eis van de getroffene, en dat die schorsing heeft geduurd zolang de verzekeraar aldus die leiding waarnam. (Art. 32
Verzekeringswet.)
22 juni 1984
1387

HOOFDSTUK III
ZEEVERZEKERING

HOOFDSTUK IV
W.A.M.-VERZEKERING

5. - Tussenkomst voor de strafrechter
- Tussenkomst van de verzekeraar van
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van de beklaagde, vervolgd wegens onopzettelijk toebrengen van verwondingen
- Vereiste.
Geen wettelijke bepaling verleent aan
de strafrechter bevoegdheid om kennis
te nemen van een vordering tot bindendverklaring van een vonnis, door de veroorzaker van een ongeval ingesteld tegen een andere verzekeraar, van zijn
burgerrechtelijke aansprakelijkheid ...
dan de verplichte verzekeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, in de zin van de
W.A.M.-wet.
14 december 1983
441
6. - W:A.M-verzekering
Gedwongen tussenkomst van de verzekeraar
voor het strafgerecht - Voorwaarden.
De voorwaarden waaronder de W.A.M.verzekeraar door de benadeelde of de
verzekerde in de zaak kan worden betrokken wanneer de burgerlijke rechts-

- 186vordering tot herstelling van de schade
tegen de verzekerde voor het strafgerecht is ingesteld, zijn de voorwaarden
waaronder de verzekeraar tot. tussenkomst had kunnen worden opgeroepen
indien de benadeelde zijn vordering tegen de verzekerde voor het burgerlijk
gerecht had gebracht, met name de voorwaarde dat er geen reeds. verkregen beslissing bestaat waardoor het recht van
verdediging van de verzekeraar in gevaar is gebracht. (Art. 812 Ger.W.; art. 9,
vierde lid, W.A.M.-wet.)
4 januari 1984
498
7. - WA.M-verzekering
Gemeenschappelijke bepalingen behorende bij
de Benelux-Overeenkomst, art. 3, § 1 Uitsluiting wegens diefstal van het voertuig toepasselijk op gebruiksdiefstal.
Artikel 3, § 1, van de gemeenschappelijke bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, dat onder meer
bepaalt dat de verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet behoeft te dekken van hen die zich door
diefstal de macht over het motorrijtuig
hebben verschaft, moet worden uitgelegd
in die zin dat de aldus bepaalde uitsluiting van toepassing is op het bedrieglijk
wegnemen van een motorrijtuig toebehorende aan een ander, voor een kortstondig gebruik.
25 januari 1984
611
8. - W.A.M-verzekering
Verzekeringsovereenkomst betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor
een motorrijtuig - Vervanging van het
verzekerde rijtuig - Polisaanhangsel Datum van inwerkingtreding van het
aanhangsel - Datum aangewezen in het
aanhangsel niet dezelfde als die waarop
het verzekerde rijtuig werkelijk is vervangen - Ongeval gebeurd tussen die
twee data - Beslissing van de rechter
dat het aanhangsel van kracht wordt op
de datum van de werkelijke vervanging
- Gevolg.
De rechter die, op grond van de door
hem vermelde feitelijke omstandigheden,
oordeelt dat het aanhangsel bij een verzekeringspolis van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen,
gesloten tussen de verzekeraar en de
verzekeringnemer voor het geval van
vervanging van het verzekerde voertuig,
niet in werking is getreden op de datum
die in voornoemd aanhangsel wordt aangewezen als die waarop het nieuwe voertuig in het verkeer is gebracht maar op

een latere datum, te weten die waarop
het oude voertuig werkelijk door het
nieuwe is vervangen, miskent noch de
verbindende kracht van de oorspronkelijke verzekeringsovereenkomst noch die
van het aanhangsel, door te beslissen
dat de verzekeraar dekking verschuldigd
is om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het oude voertuig. aanleiding heeft gegeven, bij een verkeersongeval gebeurd na de in het aanhangsel
aangewezen datum, maar v66r de dag
waarop het oude verzekerde voertuig
werkelijk door het nieuwe is vervangen.
29 februari 1984
821
9. W.A.M-verzekering - Schade
veroorzaakt door een niet geiaentificeerd
of niet verzekerd motorrijtuig - Benadeelde in het genot van de ziekte- en invaliditeitsverzekering - Eigen rechtsvordering van de verzekeringsinstelling die
prestaties aan de benadeelde heeft verJeend, tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Aangifte van het
ongeval bij en ingebrekestelling van dat
fonds verplicht, op straffe van verval van
die rechtsvordering- Koninklijk besluit
van 5 jan. 1957, art. 5 - Aangifte en
ingebrekestelling hetzij door de benadeelde, hetzij door de verzekeringsinstelJing ze1f.
De aangifte van het ongeval bij het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
en de ingebrekestelling van dat fonds,
die naar luid van art. 5 K.B. van 5 jan.
1957 respectievelijk binnen een jaar en
drie jaar na dat ongeval moeten geschieden, een en ander op straffe van verval
van de rechtsvordering, waarover de verzekeringsinstelling overeenkomstig art.
70, § 2, derde lid, Z.I.V.-wet beschikt
om de prestaties terug te vorderen, die
zij heeft verleend aan degene die is benadeeld door het gebruik van een niet geidentificeerd motorrijtuig of waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet
gedekt is door een verzekering, zijn de
aangifte en de ingebrekestelling hetzij
door die benadeelde, hetzij door die verzekeringsinstelling zelf. (Art. 16 W.A.M.wet; art. 70, § 2, Z.I.V.-wet, lid 3 dat het
zesde lid is geworden; art. 5 K.B. van 5
jan. 1957, art. 24, § 2, K.B. van 16 dec.
1981.)
1156
4 mei 1984
10. - WA.M-verzekering
Schade
veroorzaakt door een niet geiaentificeerd
of niet verzekerd motorrijtuig - Benadeelde in het genot van de ziekte- en invaliditeitsverzekering - Eigen rechtsvordering van de verzekeringsinstelling die

-187prestaties aan de benadeelde heefi ver- der de feitelijke heerschappij over het
leend, tegen het Gemeenschappelijk Mo- motorrijtuig heeft.
torwaarborgfonds - Verjaring van die
22 mei 1984
1218
rechtsvordering - Termijn.
De rechtsvordering waarbij, overeenkomstig art. 70, § 2, derde lid, Z.I.V.-wet
de verzekeringsinstelling tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarbo:gfonds
haar eigen recht van terugvordermg van
de verleende prestaties uitoefent, verjaart door verloop van dertig jaren, daar
bedoelde rechtsvordering niet volgt uit
een misdrijf, doch uit de eigen _wet~elijke
verplichtingen van de verzekermgsmstelling tegenover de getroffene, al werden
die verplichtingen uitgevoerd naar aanleiding van een misdrijf. (Art. 2262 B.W.)
4 mei 1984
1156

11. W.A.M-verzekering
Eigen
recht van de benadeelde tegen de verzekeraar - Grondslag en vereiste.
Het eigen recht tegen de verzekeraar,
dat door art. 6 W.A.M.-wet ten gunste
van de benadeelde is ingevoerd, hangt
niet af van het bestaan van gelijk welke
verzekeringsovereenkomst, doch van een
overeenkomst die het litigieuze risico
dekt.
9 mei 1984
1173
12.- W.A.M-verzekering- Excepties
die door de verzekeraar aan de benacleelde niet kunnen worden tegengeworpen
- Begrip.
De uit de verzekeringsovereenkomst
voortvloeiende excepties die, ingevolge
art. 11 W.A.M.-wet, door de verzekeraar
aan de benadeelde niet kunnen worden
tegengeworpen, zijn de excepties die de
verzekeraar op een bestaande overeenkomst kan doen steunen om ontslagen te
worden van zijn verplichting jegens de
verzekeringnemer en niet die welke het
bestaan zelf van de overeenkomst, haar
draagwijdte en dekking van het risico
betreffen.
9 mei 1984
1173

13. - Verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds KB. 5 januari 1957, art. 4, 1" - Houder
van een motorrijtuig - Begrip.
« Houder » van een motorrijtuig, in de
zin van de artt. 4, 1°, K.B. 5 januari 1957,
3, eerste lid, wet 1 juli 1956 en 3, § 1, van
de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst
betreffende de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, is een persoon die zelf of door middel van een an-

14. Verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds KB. 5 januari 1957, art. 4, 1°- Getroffene houder van een niet verzekerd motorrijtuig - Gevolg.
De feitenrechter die in concreto vaststelt dat een persoon die schade heeft
geleden voortvloeiende uit lichamelijke
letsels, in Belgie veroorzaakt door ~en
motorrijtuig waarvan de bestuurder ZlCh
door diefstal meester had gemaakt en
dat niet was verzekerd overeenkomstig
de wet van 1 juli 1956, zich samen met
de bestuurder door diefstal meester had
gemaakt van dat motorrijtuig, zodat de
getroffene en de bestuurder, de getroffene ook door middel van de bestuurder,
de feitelijke heerschappij over het voertuig uitoefenden, leidt hieruit wettig af
dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds t.a.v. de getroffene of zijn
rechthebbenden niet tot vergoeding van
de schade is gehouden. (Artt. 1 en 4, 1o,
K.B. 5 jan. 1957.)
22 mei 1984
1218

HOOFDSTUK V
LEVENSVERZEKERING

15. - Tijdelijke verzekering bij overlijden, met afnemend kapitaal, aangegaan
.door de man ten voordele van de echtgenote tot waarborg van een hypothecaire
Jening toegestaan aan de twee echtgenoten voor het verwerven van een gebouwd
onroerend goed - Annui"teiten tot aliossing aftrekbaar van het bedrijfsinkomen
van de echtgenote.
Ingevolge art. 54, 3°, W.I.B. mogen van
het totale bedrijfsinkomen van de echtgenote de sommen worden afgetrokken
die zijn besteed tot aflossing of herstelling van hypothecaire leningen door de
echtgenoten gesloten voor het bouwen,
het verwerven of het verbouwen van een
gebouwd onroerend goed en gewaarborgd door een tijdelijke verzekering bij
overlijden met afnemend kapitaal, die
de echtge~oot ten voordele van zijn echtgenote heeft aangegaan.
22 september 1983
69

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

188VERZET
1. - Strafzaken - Verzet van de beklaagde tegen een bij verstek gewezen
beslissing - Ontvankelijk verklaard verzet - Gevolgen.
Het ontvankelijk verklaarde verzet
van de beklaagde tegen de beslissing
waarbij hij bij verstek wordt veroordeeld, maakt die beslissing ongedaan en
verplicht de rechter om binnen de perken van de voorziening opnieuw uitspraak te doen over het voorwerp van de
eerste beslissing.
26 oktober 1983
230
2. - Raadkamer - Opschorting van
de veroordeling - Rechtsmiddel tegen
de veroordeling in de kosten - Termijn.
Het verzet binnen vierentwintig uren
voor de kamer van inbeschuldigingstelling is het enige rechtsmiddel dat kan
worden aangewend tegen de veroordeling
in de kosten uitgesproken door de raadkamer die de opschorting van de veroordeling uitspreekt. (Art. 4, § 2, wet 29 juni
1964.)
352
23 november 1983
3. - Strafzaken
Veroordeling bij
verstek - Beklaagde die verzet doet,
niet verschenen op de in de verzetakte
vermelde terechtzitting - Niet de eerstkomende terechtzitting na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen,
bepaald in art. 188 Sv. - Verzet ongedaan verklaard - Onwettige beslissing.
Onwettig is de beslissing waarbij het
verzet wegens niet-verschijning van de
verzetdoende partij op de in de verzetakte vermelde terechtzitting ongedaan
wordt verklaard wanneer die terechtzitting niet de eerstkomende terechtzitting
is na het verstrijken van de termijn van
vijftien dagen, bepaald in art. 188 Sv.
500
4 januari 1984
4. - Strafzaken - Veroordeling bij
verstek tot een enkele straf wegens verscheidene misdnjven - Verzet van de
beklaagde - Vrijspraak voor bepaalde
misdrijven - Veroordeling tot dezelfde
enkele straf wegens de andere misdrijven - Geen verzwaring van de straf Wettige beslissing.
Wanneer de beklaagde tot een enkele
straf bij verstek is veroordeeld wegens
verschillende misdrijven die als een enkel strafbaar feit worden beschouwd,
kan de rechter die hem, op verzet, vrijspreekt voor sommige van die misdrijven, niettemin voor de andere bewezen
verklaarde misdrijven, de enkele bij ver-

stek uitgesproken straf behouden, daar
zulks geen verzwaring van de straf is.
(Artt. 187 en 188 Sv.)
31 januari 1984
653
5. - Strafzaken - Vergissing in de
akte van verzet - Verschrijving - Begrip - Gevolg.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter waarin deze het
verzet van de beklaagde niet ontvankelijk verklaart, op grand dat het vonnis
waartegen dat rechtsmiddel is gericht, in
het exploot van verzet een verkeerde
dagtekening draagt en dat die vergissing, « die aan de verzetdoende beklaagde is te wijten, een onregelmatigheid in
een processtuk oplevert die de openbare
orde raakt », terwijl de onjuistheid van
dat exploot het gevolg is van een verschrijving die duidelijk blijkt zowel uit
de processtukken, als uit de context zelf
van de akte van verzet.
8 februari 1984
689
6. - Strafzaken - Verzet tegen een
arrest van het Hoi, uitspraak doende
over een verzoek tot verwijzing van een
rechtbank naar een andere - Geen verzet toegelaten vanwege de partij die de
vordering heeft ingesteld.
De partij die de vordering heeft ingesteld, heeft niet het recht om in verzet te
komen tegen een arrest, waarbij het Hof
uitspraak doet over een verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere. (Artt. 532, 533 en 547 Sv.)
700
8 februari 1984

7. - Strafzaken - Betekening van de
bij verstek gewezen veroordelende beslissing niet gedaan aan de persoon van
de veroordeelde - Buitengewone verzettermijn - Aanvang.
Wanneer een beklaagde bij verstek is
veroordeeld en de betekening van de veroordelende beslissing niet is gedaan aan
zijn persoon, kan hij in ve;zet komen
binnen een termijn van vijftien dagen na
de dag waarop hij van de betekening
kennis heeft gekregen, zonder dat vereist is dat hij een afschrift van het exploot van betekening of van de beslissing
heeft ontvangen. (Art. 187 Sv.)
21 februari 1984
784
8. - Strafzaken - Betekening van de
bij verstek gewezen veroordelende beslissing niet gedaan aan de persoon van
de veroordeelde - Buitengewone verzettermijn - Kennis van de betekening Feitelijke beoordeling van de rechter Grenzen.

-189W anneer een beklaagde bij verstek is
veroordeeld en de betekening van de veroordelende beslissing niet is gedaan aan
zijn persoon, beoordeelt de rechter in feite of de veroordeelde kennis heeft gekregen van de betekening en op welke datum; de rechter beoordeelt op onaantastbare wijze, in feite, de bewijswaarde van
de hem voorgelegde gegevens op grond
waarvan hij tot zijn overtuiging komt en
waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, mits hij de bewijskracht niet miskent van de akte waarin
die gegevens zijn opgenomen. (Art. 187
Sv.)
21 februari 1984
784
9. - Strafzaken - Gewone termijn Berekening van de termijn.
De gewone termijn van verzet loopt tot
de vijftiende dag, niet na de datum van
de bij verstek gewezen beslissing maar
na de datum van de regelmatige betekening van die beslissing. (Artt. 151, 187
Sv.)
12 juni 1984
1343
10. - Strafzaken - Aan de opposant
te wijten verstek - Feitelijke beoordeJing.
De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze, in feite, of het verstek aan de
verzetdoende partij te wijten is; het middel dat opkomt tegen die beoordeling is
niet ontvankelijk.
19 juni 1984
1372

De misrekening die een grond oplevert
tot verbetering van een rechterlijke beslissing is die welke betrekking heeft op
een rekenkundige bewerking en die
blijkt uit de intrinsieke gegevens van de
genoemde beslissing. (Art. 794 Ger.W.)
14 september 1983
36
2. - Strafzaken - Conclusie - Begrip.
Een geschrift, zij het betiteld « nota ''•
dat blijkens de vermeldingen van de beslissing of van het proces-verbaal van de
terechtzitting door een partij of door
haar raadsman tijdens de debatten ter
terechtzitting aan de rechter is overgelegd, dat bekleed is met het visum van
de griffier en door hem is ondertekend
en waarin een middel wordt aangevoerd
tot staving van een eis, verweer of exceptie, levert een conclusie op, ook al is
het niet ondertekend door de partij of
haar raadsman.
20 december 1983
463
3. - Strafzaken - Openbaarheid van
de uitspraak van het vonnis - Begrip.
De openbaarheid van de zitting waarop het vonnis wordt uitgesproken, bestaat in de toegankelijkheid tot de zitting waarop uitspraak wordt gedaan en
wordt niet bei:nvloed door de regelen inzake taalgebruik in gerechtszaken.
(Art. 97 Gw.)
491
3 januari 1984

HOOFDSTUK II

VONNISSEN EN ARRESTEN
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
Afdeling 1. Afdeling 2. -

I. - Algemene begrippen,
II. - Belastingzaken
III. - Burgerl1jke zaken
Algemeen.
Sociaal procesrecht.

BELASTINGZAKEN

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

Afdeling 1. - Algemeen.
4. - Burgerlijke zaken - Vonnis in
eerste aanleg - Veroordeling tot een
geldsom - Voorlopige tenuitvoerlegging
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- Begrip - Gevolgen.
Wanneer een in eerste aanleg gewezen
HOOFDSTUK V. - Strafzaken
vonnis een partij veroordeelt tot betaling
Afdeling 1. - Strafvordering.
van een geldsom en de voorlopige tenuitAfdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde- voerlegging van zijn beslissing beveelt,
ring.
moet de schuldenaar die hoger beroep
instelt niettemin die betaling doen zonHOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken
der de beslissing van de appelrechter af
HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken te wachten; de schuldeiser heeft echter
een voorwaardelijke verplichting tot terugbetaling; die verplichting is onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat
HOOFDSTUK I
het vonnis, waarvan de voorlopige tenuitALGEMENE BEGRIPPEN
voerlegging tot de betaling heeft geleid,
1. - Vordering tot verbetering - Mis- door het appelgerecht wordt gewijzigd.
15 september 1983
41
rekening - Begrip.

-190Burgerlijke zaken - Beslissingen
of maatregelen van inwendige aard Begrip.
Art. 1046 Ger.W. bepaalt dat beslissingen of maatregelen van inwendige
aard, zoals uitstel, niet vatbaar zijn voor
verzet of hoger beroep; die regel is echter aileen van toepassing op de beslissingen waarbij de rechter geen enkel
geschil van feitelijke of juridische aard
beslecht of niet reeds een beslissing
daarover wijst, zodat de beslissing geen
onmiddellijk nadeel kan berokkenen aan
een van de partijen.
3 oktober 1983
103
5. -

6. - Burgerlijke zaken - Arbeidsrechtbank - Sociale verkiezingen Termijn waarbinnen het vonnis dient te
worden gewezen.
De termijnen, bepaald in de artikelen 7 en 30 K.B. 18 okt. 1978, waarbinnen
de arbeidsrechtbank uitspraak moet
doen over beroepen met betrekking tot
de verkiezingen voor de ondernemingsraden en de veiligheidscomites, zijn niet
op straffe vannietigheid voorgeschreven.
(Zaken nrs. 4076 en 4105.)
19 december 1983
455
7. - Burgerlijke zaken - Gerechtelijk
Wetboek, art. 1138, 2'- Verbod voor de
rechter om uitspraak te doen over niet
gevorderde zaken - Begrip.
De appelrechter doet uitspraak over
niet gevorderde zaken, wanneer hij de
onderhuurders hoofdelijk met de hoofdhuurders veroordeelt om aan de verhuurders achterstallige huur te betalen, hoewei de eerste rechter enkel de hoofdhuurders had veroordeeld tot betaling
van die huur en de verhuurders zich ertoe hadden beperkt de bevestiging van
het beroepen vonnis te vragen.
22 december 1983
470
8. - Burgerlijke zaken - Gerechtelijk
Wetboek, artt. 702, 807 en 1138, 2' - Verbod voor de rechter om de oorzaak van
de vordering te wijzigen.
De artt. 702, 807 en 1138, 2°, Ger.W.,
alsmede het algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk het verboden is uitspraak te doen over niet gevorderde zaken en het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging worden geschonden wanneer de rechter de oorzaak
van een vordering wijzigt in een andere
oorzaak, nl. wanneer hij, zoals i.e. de
aquiliaanse fout vervangt door de aansprakelijkheid uit overeenkomst.
22 december 1983
470

9. - Burgerlijke zaken - Gerechtelijk
Wetboek, art. 1138, 2' - Verbod voor de
rechter om uitspraak te doen over niet
gevorderde zaken - Begrip.
Geen uitspraak ultra petita is de beslissing van de rechter waarin hij op een
vordering tot aanstelling van een deskundige met het oog op het opnieuw verrichten van een deskundigenonderzoek
waarmee een eerste deskundige in een
ander geding was belast, afwijzend beschikt op grond dat dit deskundigenonderzoek onmogelijk opnieuw kan worden
verricht, maar dezelfde deskundige aanstelt met de opdracht te antwoorden op
aile vragen die een partij die buiten het
geding was gebleven waarin het eerste
onderzoek was bevolen, meende te moeten opwerpen i.v.m. diens vaststellingen
en besluiten; de feitenrechter beoordeelt
immers op onaantastbare wijze de noodzakelijkheid en de geschiktheid van een
maatregel van onderzoek en kan de naar
zijn oordeel vereiste onderzoeksmaatregelen ambtshalve bevelen.
22 december 1983
473
10. - Burgerlijke zaken
Vorderingen op straffe van nietigheid van het
openbaar minsterie mee te delen -- Beslissing waarin de naam van de magistraat van het openbaar ministerie die
zijn advies zou hebben gegeven en dit
advies niet worden vermeld - Gevolg.
Het arrest dat de naam van de magistraat van het openbaar ministerie die
zijn advies over de vordering zou hebben
gegeven en dit advies niet vermeldt, terwijl uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat het
openbaar ministerie zijn advies heeft gegeven, is nietig wanneer de vordering op
straffe van nietigheid aan het openbaar
ministerie moest worden meegedeeld.
(Artt. 764, 12°, en 780, 1° en 2°, Ger.W.)
(Twee zaken.)
6 februari 1984
682
11. - Burgerlijke zaken - Vorm op
straffe van nietigheid voorgeschreven Verzuim - Gevolg.
Buiten de uitdrukkelijk bij de artt. 860
tot 864 Ger.W. bepaalde gevallen zijn die
bepalingen enkel van toepassing op de
vormen en proceshandelingen en niet op
de vonnissen en arresten. (Tweede zaak.)
6 februari 1984
682
12. - Onteigening ten algemenen nutte - Spoedprocedure - Vonnis waarbij
wordt bevolen dat de debatten, buiten de
termijn van art. 7 Onteigeningswet, worden heropend om na te gaan of het ho-

- 19117. - Verbetering - Miskenning Begrip.
De misrekening die een grand oplevert
tot verbetering van een rechterlijke beslissing is die welke betrekking heeft op
een rekenkundige bewerking en die
blijkt uit de intrinsieke gegevens van die
beslissing. (Art. 794 Ger.W.)
12 april 1984
1070
18. - Burgerlijke zaken - Gerechtelijk Wetboek, art. 774, tweede lid - Verplichting van de rechter de heropening
van de debatten te bevelen alvorens de
vordering af te wijzen op grand van een
exceptie die partijen voor hem niet badden opgeworpen - Exceptie - Begrip.
De rechter is verplicht, ingevolge
art. 774, tweede lid, Ger.W., de heropening van de debatten te bevelen wanneer
hij een vordering geheel of gedeeltelijk
afwijst op grond van een exceptie van
onbevoegdheid, nietigheid, verjaring, verval, niet-ontvankelijkheid of van enige
andere exceptie "in de zin van dat artikel;
die wetsbepaling is evenwel niet van toepassing wanneer de rechter de vordering
gedeeltelijk afwijst op grand van zijn be14.- Burgerlijke zaken- Datum van oordeling van een beding van een overeenkomst.
de uitspraak - Vaststelling.
Geen enkele wettelijke bepaling wijst
27 april 1984
1125
aan op welke plaats in een arrest de da19.
Burgerlijke
zaken
Natuurl1)'k
tum van de uitspraak moet worden vermeld, zodat die datum o.a. in de linker kind - Rechtsvordering tot uitkering
bovenhoek van de beslissing mag wor- van onderhoud - Vordering tot het betalen van levensonderhoud - Burgerlijk
den gezet.
5 april 1984
1042 Wetboek, art. 340b - Mededeling aan
het openbaar ministerie - Geen vereis15. - Burgerlijke zaken
Openbare te.
De vordering die het natuurlijk kind,
terechtzitting - Vaststelling.
De openbaarheid van de terechtzitting op grand van art. 340 b B.W., instelt, is
kan blijken uit een eensluidend ver- geen vordering betreffende de staat van
de personen en behoeft, derhalve, niet op
klaard afschrift van het zittingsblad.
straffe van nietigheid, aan het openbaar
5 april 1984
1042 ministerie
te worden meegedeeld. (Impli16. - Burgerlijke zaken
Gerechte- ' ciet.) (Art. 764 Ger.W.)
17 mei 1984
1202
lijk Wetboek, art. 774, tweede lid - Verplichting voor de rechter de heropening
20. - Burgerlijke zaken - Vordering
van de debatten te bevelen alvorens de waarvan de mededeling aan het openvordering af te wijzen op grand van een ' baar ministerie is vereist - Geen medeexceptie die de partijen voor hem niet 1deling - Nietigheid die niet kan worden
hadden ingeroepen - Exceptie - Begrip gedekt.
- Gevolg.
De nietigheid van de beslissing die is
Wanneer de rechter zich beperkt tot gewezen op een vordering betreffende de
het weren van een door de eiser tijdens staat van personen, zonder dat deze vorhet debat voorgelegd medisch attest dering aan het openbaar ministerie is
wijst hij diens vordering niet af op grand . meegedeeld, kan niet worden gedekt,
van een exceptie, in de zin van art. 774, overeenkomstig art. 864, tweede lid,
tweede lid, Ger.W.; derhalve moet hij de Ger.W.; de artt. 860 tot 864 van vorenverdebatten niet heropenen als hij de verde- meld wetboek zijn immers enkel van toering afwijst.
passing op de vormen en proceshandelin12 april 1984
1065 gen en niet op de vonnissen en arresten,

ger beroep ontvankelijk is - Onwettige
beslissing.
Art. 7 Onteigeningswet wordt geschonden doordat het vonnis, om na te gaan of
het hager beroep ontvankelijk is, beslist
dat de debatten worden heropend buiten
de bij dat artikel voorgeschreven termijn
van acht dagen.
8 maart 1984
869
13. - Burgerlijke zaken - Verplichting voor de rechter heropening van het
debat te bevelen alvorens hij een vordering afwijst op grand van een exceptie
waarover de partijen voor hem geen
tegenspraak hebben gevoerd - Begrip.
Wanneer de rechter beslist dat een
vordering gegrond is op art. 1382 B.W. en
hij die vordering afwijst wegens het ontbreken van oorzakelijk verband tussen
fout en schade, schendt hij geenszins
art. 774, tweede lid, Ger.W., krachtens
hetwelk hij geen vordering mag afwijzen
op grand van een exceptie waarover de
partijen voor hem geen tegenspraak hebben gevoerd.
22 maart 1984
943

-192buiten de gevallen waarin die bepalingen
uitdrukkelijk voorzien.
17 mei 1984
1202
21. - Vermeldingen van het vonnis Vermelding van de kamer van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, niet
vereist.
Noch art. 780 Ger.W., naar luid waarvan het vonnis onder meer, op straffe
van nietigheid, de vermelding van de
rechter of de rechtbank die het heeft gewezen, moet bevatten, noch enige andere
wetsbepaling vereist dat het vonnis bbvendien zou vermelden door welke kamer van de rechtbank het is gewezen.
22 mei 1984
1222
22. - Burgerlijke zaken - Voorlopige
tenuitvoerlegging - Gerechtelijk Wethoek, art. 1400, § 1 - Zekerheidstelling
- Zekerheid - Begrip.
De zekerheid die de rechter overeenkomstig art. 1400, § 1, Ger.W. als voorwaarde aan de voorlopige tenuitvoerlegging kan verbinden, is geen noodzakelijk
onderdeel van de tenuitvoerlegging,
maar is enkel, wanneer de rechter beveelt ze te stellen, een voorwaarde die
aan die tenuitvoerlegging voorafgaat.
14 juni 1984
1354
23. - Burgerlijke zaken - Voorlopige
tenuitvoerlegging - Gerechtelijk Wethoek, art. 1400, § 1 - Zekerheidstelling
- Kosten - Begrip - Gevolg.
De kosten welke de zekerheidstelling
eventueel kan meebrengen die de rechter overeenkomstig art. 1400, § 1, Ger.W.,
als voorwaarde kan verbinden aan de
voorlopige tenuitvoerlegging, kunnen
niet worden beschouwd als kosten van
tenuitvoerlegging, in de zin van art. 1024
van dat wetboek; wanneer de rechter
ambtshalve over die kosten beslist, doet
hij uitspraak over niet gevorderde zaken.
(Art. 1138, 2", Ger.W.)
14 juni 1984
1354
Afdeling 2. - Socfaal procesrecht.
24. - Sociale zaken - Verkiezing van
de afgevaardigden van het personeel
voor de ondernemingsraad en het comite
voor veiligheid en gezondheid - Verplichting voor de arbeidsrechtbank om
uitspraak te doen binnen 23 dagen na
ontvangst van het beroep dat is ingesteld
tegen een in art. 6, KB. 18 okt. 1978, bedoelde beslissing van de werkgever Begrip.
Hoewel art. 7, K.B. 18 okt. 1978, bepaalt dat de arbeidsrechtbank waarbij
het beroep is ingesteld tegen de in art. 6

van genoemd besluit vermelde beslissingen, uitspraak doet binnen 23 dagen
na ontvangst van het beroep, is die termijn niet op straffe van nietigheid voorgeschreven.
14 november 1983
300

HOOFDSTUK IV
(OPGEHEVEN.)

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

Afdeling 1. -

Strafvordering.

25. - Strafzaken - Beroepen vonnis
nietig - Beslissing van de rechter in hager beroep die bij wege van nieuwe beschikking uitspraak doet op grond van
eigen redenen - Nietigheid van het beroepen vonnis zonder invloed op de wettigheid van de beslissing in hoger beroep.
De nietigheid van het beroepen vonnis
is zonder invloed op de wettigheid van
de beslissing van de rechter in hoger beroep wanneer die bij wege van nieuwe
beschikking uitspraak doet op grond van
eigen redenen, zelfs al verklaart hij te
verwijzen naar de in het beroepen vonnis aangewezen wettelijke bepalingen.
6 september 1983
7
26. - Strafzaken - Politierechtbank
- Proces-verbaal van een terechtzetting
tijdens welke de zaak is behandeld, niet
voorzien van de handtekening van de
voorzitter - Vonnis waarin niet aile vereiste vaststellingen voorkomen om de regelmatigheid van de procedure te bewijzen - Nietig vonnis.
Nietig is het vonnis van de politierechtbank, indien het proces-verbaal van
de terechtzetting tijdens welke de zaak
is behandeld, niet is voorzien van de
handtekening van de voorziter of van de
griffier, en in het vonnis niet aile vereiste vaststellingen voorkomen om de regelmatigheid van de procedure te bewijzen.
(Artt. 155, 189 en 190 Sv.; art. 10 wet
1 mei 1849.)
5 oktober 1983
140
27. - Strafzaken - Beroepen vonnis
nietig - Nietigheid overgenomen in de
beslissing van de appelrechter - Beslissing in hoger beroep eveneens nietig.
Nietig is de beslissing van de appelrechter waarin de nietigheid van het beroepen vonnis is overgenomen.
5 oktober 1983
140

-193Rechtsvordering tot verbetering tigheid van de gewezen beslissing.
op grond van art. 794 Ger. W. - Verwer- (Art. 96 Gw.; artt. 153 en 190 Sv.)
ping - Wettelijke verantwoording.
520
11 januari 1984
Wettelijk verantwoord is de beslissing
die de rechtsvordering tot verbetering,
32. - Strafzaken
Rechterlijke beingesteld door de burgerlijke partij be- slissing - Niet goedgekeurde doorhaling
treffende de beslissing op haar civiel- en toevoeging - Doorhaling en toevoerechtelijke vordering voor de strafrech- ging als niet bestaande beschouwd.
ter, verwerpt op grand dat, nu het
Een wijziging door middel van een
nemen, in het vonnis waarvan verbete- doorhaling en toevoeging wordt als niet
ring wordt gevraagd, van een verkeerde bestaa:nde beschouwd indien de doorhageboortedatum van de burgerlijke partij ling en toevoeging niet regelmatig zijn
als aanvangspunt voor de haar toeko- goedgekeurd. (Art. 78 Sv.)
mende vergoeding wegens blijvende ar31 januari 1984
656
beidsongeschiktheid meer is dan een louter materiele vergissing, het inwilligen ,
33. - Strafzaken - Verzet - Vergisvan de rechtsvordering in feite zou meebrengen dat opnieuw zou worden gesta- sing in de akte van verzet - Verschrijtueerd over een vordering waarover een ving - Begrip - Gevolg.
Niet naar recht verantwoord is de bein kracht van gewijsde gegane beslissing
is gewezen en hierdoor de in het bedoeld slissing van de rechter waarin deze het
strafrechtelijk vonnis bevestigde rechten verzet van de beklaagde niet ontvankezouden worden uitgebreid, beperkt of ge- lijk verklaart, op grond dat het vonnis
waartegen dat rechtsmiddel is gericht, in
wijzigd. (Art. 794 Ger.W.)
· het exploot van verzet een verkeerde
18 oktober 1983
179 dagtekening draagt en dat die vergis29. - Verbetering in de zin van art. sing, « die aan de verzetdoende beklaagde is te wijten, een onregelmatigheid in
794 Ger. W. - Grondslag.
Elke verbetering op grand van art. 794 een processtuk oplevert die de openbare
Ger.W. moet niet noodzakelijk gebeuren orde raakt », terwijl de onjuistheid van
met behulp van gegevens die worden op- ! dat exploot het gevolg is van een vergeleverd door de beslissing zelf waarvan schrijving die duidelijk blijkt zowel uit
de processtukken, als uit de context zelf
de verbetering wordt gevraagd.
179 van de akte van verzet.
18 oktober 1983
689
8 februari 1984
30. - Strafzaken - Openbaarheid van
de terechtzitting - Openbaarheid niet
34. Strafzaken
Correctionele
aangetoond - Rechtspleging nietig.
rechtbank en politierechtbank - GetuiDe rechtspleging is nietig wanneer \ gen - Geen verplichting aan de beklaagnoch uit de processen-verbaal van de te- ' de kennis te geven van de getuigen.
rechtzitting noch uit enig stuk waarop
In correctionele zaken en politiezaken
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat dient het openbaar ministerie aan de bede debatten voor het hof van beroep in I klaagde geen kennis te geven van de
openbare terechtzitting zijn gehouden of lijst van de getuigen die het wil doen
dat het sluiten der deuren regelmatig is verhoren. (Artt. 153, 190, 211 Sv.)
28 februari 1984
bevolen; nietigheid van de rechtspleging
816
leidt tot nietigheid van het bestreden arrest. (Art. 96 Gw.)
35. - Strafzaken - Getuigen, deskun14 december 1983
436 digen, tolken - Nietigheid betreffende
de door hen af te Jeggen eed - Latere
31. - Strafzaken - Openbare terecht- beslissing op tegenspraak, die geen bezitting - Geen vaststelling van de open- 1slissing van inwendige aard is - Nietigbaarheid - Procedure nietig.
heid gedekt.
Nietig is de procedure wanneer noch
In strafzaken is een nietigheid voortuit de processen-verbaal van de terecht- ' komend uit enige onregelmatigheid bezittingen, noch uit enig ander stuk waar- treffende de eed van getuigen, deskundiop het Hof vermag acht te slaan, blijkt gen of tolken gedekt wanneer een vonnis
dat de debatten van de terechtzittingen ,of arrest op tegenspraak, behalve datgewaarop de zaak is behandeld en de uit- ne dat een maatregel van inwendige
spraak van het uitgestelde arrest in het aard inhoudt, gewezen is zonder dat de
openbaar hebben plaatsgehad of dat het nietigheid door een van de partijen is
sluiten der deuren regelmatig is bevolen; voorgedragen of door de rechter ambtsnietigheid van de procedure leidt tot nie- halve is uitges:proken. (Art. 407 Sv., aan28. -

1

-194gevuld bij het enige artikel van de wet
van 22 juni 1976.)
7 maart 1984
868
36. - Strafzaken
Gerechtelijk Wethoek, art 774, tweede lid - Wettelijke
bepaling die niet van toepassing is.
De regel die vervat is in het tweede lid
van art. 774 Ger.W. vindt geen toepassing in strafzaken.
29 mei 1984
1278
37. - Strafzaken
Plaatsopneming
door de eerste rechter - Inachtneming
van de regels inzake de openbaarheid
van de terechtzittingen niet vastgesteld
- Beslissing van de appelrechter gegrond op de vaststellingen bij de plaatsopneming - Nietigheid.
Wanneer in strafzaken de eerste rechter zich ter plaatse heeft begeven, maar
het proces-verbaal van die onderzoeksmaatregel noch het vonnis vaststellen
dat de regels inzake de openbaarheid
van de terechtzittingen in acht zijn genamen, is het vonnis in hoger beroep nietig
als het beschikkende gedeelte daarvan
met name gegrond is op de tijdens de
plaatsopneming gedane vaststellingen.
(Art. 96 Gw.)
1316
6 juni 1984
Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvordering.
38. - Strafzaken - Hof van beroep Terechtzitting - Openbaarheid - Geen
vaststelling - Gevolg.
Wanneer, in strafzaken, noch het proces-verbaal van een terechtzitting tijdens
welke een zaak voor het hof van beroep
is behandeld, noch het arrest van dat hof
vaststelt dat de regels inzake de openbaarheid van het debat in acht zijn genomen, moeten die substantiele vormvereisten worden geacht niet in acht te zijn
genomen, wat nietigheid van het arrest
tot gevolg heeft. (Art. 96 Gw.)
19 januari 1984
587

HOOFDSTUK VI
TUCHTZAKEN

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

VOORLOPIGE HECHTENIS
HOOFDSTUK I. HOOFDSTUK II. -

Aanhouding
Bevestiging

Handhaving
HOOFDSTUK IV. - Uitlevering
HOOFDSTUK V. - Borgstelling
HOOFDSTUK VI. - Douane en accijnzen
HOOFDSTUK VII. - Onwettige hechtenis
HOOFDSTUK VIII. - Militaire rechtspleging
HOOFDSTUK III. -

HOOFDSTUK I
AANHOUDING

1. - Veroordelingsbeslissing - Bevel
tot onmiddellijke aanhouding - Preventieve maatregel die met de voorlopige
hechtenis kan worden gelijkgesteld.
Het bevel tot onmiddellijke aanhouding van een beklaagde, die tot een gevangenisstraf van ten minste zes maanden wordt veroordeeld, maakt geen uitvoering uit van de straf; het is een
preventieve maatregel die gelijk te stellen is met de voorlopige hechtenis.
(Art. 21 Wet Voorlopige Hechtenis.)
12 juni 1984
1345
2. - Bevel tot medebrenging, met redenen omkleed - Begrip.
Een telegram waarop staat dat het
geldt als bevel tot medebrenging uitgaande van de onderzoeksrechter en
waarin wordt vermeld dat er grond bestaat tot voorgeleiding van een persoon
aan wie nader omschreven feiten worden
ten laste gelegd en die in handen is van
de gerechtelijke politie bij het parket
van een ander arrondissement, is een
met redenen omkleed bevel tot medebrenging.
20 juni 1984
1381
3. - Grondwet, art. 7, derde lid - Beschikking van de rechter, met redenen
omkleed - Begrip.
Het met redenen omklede bevel tot
medebrenging, dat door de onderzoeksrechter is verleend en aan de verdachte
werd betekend binnen vierentwintig
uren na zijn aanhouding, is een met redenen omklede beschikking van de rechter, als bedoeld in art. 7, derde lid, Gw.
20 juni 1984
1381
4. - Bevel tot medebrenging - Verplichting om het bevel aan de verdachte
binnen vierentwintig uren na zijn aanhouding te betekenen.

-195Het met redenen omklede bevel tot
medebrenging, dat door de onderzoeksrechter is verleend en aan de verdachte
werd betekend binnen vierentwintig
uren na zijn aanhouding, is een met redenen omklede beschikking van de rechter, als bedoeld in art. 7, derde lid, Gw.
20 juni 1984
1381
5. - Bevel tot medebrenging - Art.
91 Sv. - Doel.
Het overeenkomstig art. 91 Sv. tegen
een verdachte verleende bevel tot medebrenging bedoelt de voorgeleiding voor
de onderzoeksrechter, desnoods met
dwang, van een persoon die deze magistraat meent te moeten ondervragen in
verband met de tegen hem bestaande
aanwijzingen van schuld en tegen wie
hij daarna, eventueel, een bevel tot aanhouding zal verlenen.
20 juni 1984
1381
6. - Bevel tot medebrenging - Titel
voor de voorlopige hechtenis - Duur
van de geldigheid ervan.
Het overeenkomstig art. 91 Sv. ten laste van een verdachte verleende bevel tot
medebrenging kan vrijheidsberoving tot
gevolg hebben en maakt meteen de titel
daarvan uit; die vrijheidsberoving is
uiteraard en, op straffe van overtreding
o.m. van de artt. 147, 155, 156 en 157 Sw.,
beperkt tot de tijd die strikt noodzakelijk
is voor de voorgeleiding van de verdachte ter beschikking van de onderzoeksrechter.
20 juni 1984
1381

HOOFDSTUK II
BEVESTIGING

8. - Middel dat berust op feitelijke beweringen betreffende de vrijheidsberoving - Beweringen zonder enige steun
in de bestreden beslissing noch in de gedingstukken - Gemis aan feitelijke
grondslag.
Feitelijke grondslag mist het middel
dat door een verdachte onder aanhoudingsbevel wordt voorgedragen tot staving van een cassatieberoep tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarin het bevel wordt bevestigd, wanneer dat middel berust op
feitelijke beweringen betreffende de vrijheidberoving, die geen steun vinden in
het arrest, noch in de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan.
3 januari 1984
489
9. - Hoger beroep van de verdachte
tegen de beschikking tot handhaving van
de voorlopige hechtenis na een maandBeschikking onregelmatig - Bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling om het bevel tot aanhouding te
bevestigen.
De kamer van inbeschuldigingstelling,
waarbij het hoger beroep van de verdachte aanhangig is tegen een door onregelmatigheid aangetaste beschikking tot
bevestiging van het bevel tot aanhouding, kan zelf dat bevel bevestigen, ook
al zijn, op het tijdstip van haar beslissing, meer dan vijf dagen verstreken sedert de ondervraging van de verdachte.
(Art. 4 Wet Voorlopige Hechtenis.)
27 maart 1984
998

HOOFDSTUK III
HANDHAVING

7. - Bevel tot medebrenging door de
onderzoeksrechter verleend - Termijn
van vierentwintig uren bij art. 93 Sv. gesteld voor de ondervraging van de verdachte - Aanvang van de termijn op
het ogenblik dat de verdachte ter beschikking van de onderzoeksrechter is
gesteld.
Wanneer overeenkomstig art. 91 Sv.
door de onderzoeksrechter een bevel tot
medebrenging is verleend, gaat de bij
art. 93 van hetzelfde wetboek voor de ondervraging van de verdachte gestelde
termijn van vierentwintig uren pas in
vanaf de tenuitvoerlegging van dat bevel,
d.w.z. vanaf het ogenblik dat de verdachte ter beschikking van de onderzoeksrechter is gesteld.
20 juni 1984
1381

10.- Handhaving van de hechtenisWet op de voorlopige hechtenis, art. 5 Motivering.
De ernstige en uitzonderlijke omstandigheden, eigen aan de zaak of aan de
persoonlijkheid van de verdachte, die
dermate de openbare veiligheid raken
1
dat de voorlopige hechtenis moet worden
gehandhaafd, worden niet nauwkeurig
omsc}J.reven en aan het vermoeden van
onschuld waarop de verdachte krachtens
artikel 6, lid 2, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden aanspraak kan maken voor het vonnisgerecht, wordt afbreuk gedaan, door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat zich ertoe beperkt te vermelden : het uitgeven van gestolen cheques

-196voor een bedrag van meer dan een miljoen is een zwaarwichtig feit dat w~jst op
een gevaarlijke geestesgesteldhe1d en
het niet meewerken aan het onderzoek
bemoeilijkt de verdere opsporingen, zodat de noodwendigheden van het onderzoek de handhaving vereisen;
20 september 1983
59

11. - Handhaving van de voorlopige
hechtenis - Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, artikel 6, lid 2 Vermoeden van onschuld waarop de verdachte krachtens die bepaling aanspraak
kan maken voor het vonnisgerecht - Afbreuk aan dat vermoeden - Begrip.
De ernstige en uitzonderlijke omstandigheden, eigen aan de zaak of aan ~e
persoonlijkheid van de verdachte, d1e
dermate de openbare veiligheid raken
dat de voorlopige hechtenis moet worden
gehandhaafd, worden niet nauwkeurig
omschreven en aan het vermoeden van
onschuld waarop de verdachte krachtens
artikel 6, lid 2, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden aanspraak kan maken voor het vonnisgerecht, wordt afbreuk gedaan, door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat zich ertoe beperkt te vermelden : het uitgeven van gestolen cheques
voor een bedrag van meer dan een miljoen is een zwaarwichtig feit dat wijst op
een gevaarlijke geestesgesteldheid en
het niet meewerken aan het onderzoek
bemoeilijkt de verdere opsporingen, zo- '
dat de noodwendigheden van het onderzoek de handhaving vereisen;
20 september 1983
59
12. - Handhaving van de hechtenis Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 - Redenen.
De ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die dermate de openbare veiligheid raken dat de voorlopige hechtenis
moet worden gehandhaafd, worden, onder vermelding van gegevens eigen aan ·
de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte, nauwkeurig omschreven door het 1
arrest van de kamer van inbeschuldi- '
gingstelling dat, op grond van de feite-1
lijke gegevens die het opsomt, wijst op
de zeer gevaarlijke geestesgesteldheid
van de verdachte waaromtrent trouwens '
een psychiatrisch onderzoek is ingesteld. (Art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis.)
25 oktober 1983
227
,I

1

1

13. - Handhaving van de hechtenis Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 - Conclusie van de verdachte - Begrip.
Art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis wordt
geschonden door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij
wordt beslist dat de voorlopige hechtenis
wordt gehandhaafd, zonder dat wordt geantwoord op de conclusie van de verdachte, waarin wordt betwist dat er ernstige en uitzonderlijke omstandigheden
bestaan die dermate de openbare veiligheid raken dat de voorlopige hechtenis
moet worden gehandhaafd.
25 oktober 1983
228
14. - Handhaving van de hechtenis Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 - Redengeving.
De reden waarom de aangeduide gegevens, eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte ernstige en uitzonderlijke omstandigheden opleveren
die de openbare veiligheid dermate raken dat de hechtenis moet worden gehandhaafd, wordt niet aangegeven door
het arrest dat, om de beschikking van de
raadkamer te wijzigen waarbij de voorlopige invrijheidstelling van verdachte
werd bevolen, erop wijst dat de verdachte heeft toegegeven de dader te zijn van
een gekwalificeerde diefstal van kasbons
ter waarde van 900.000 frank, dat zijn gerechtelijk verleden aantoont dat hij een
aanhoudende neiging tot het plegen van
deze welbepaalde vorm van misdrijven
vertoont, dat hij in tegenstelling tot de
medeverdachten geld afkomstig van de
gepleegde misdrijven heeft achtergehouden, dat hij verklaarde dat men hem dat
geld ontstolen had, hetgeen wijst op zijn
uitgesproken misdadig karakter.
26 oktober 1983
237
15. - Handhaving van de hechtenis Redengeving.
De ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die dermate de openbare veiligheid raken dat de voorlopige hechtenis
moet worden gehandhaafd, worden, onder vermelding van gegevens eigen aan
de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte nauwkeurig omschreven door het
arrest 'van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, met overneming van de
redenen van de schrilielijke vordering
van het openbaar ministerie, o.m. uit diverse getuigenissen afleidt dat de blijvende labiele geestesgesteldheid van de
verdachte, zijn agressiviteit, zijn gewelddadigheid en zijn gebrek aan zelfbeheersing maken dater in geval van vrijlating
terecht voor herhaling van criminele ge-

-197dragingen meet worden gevreesd en hij
aldus een gevaar oplevert voor de openbare veiligheid. (Art. 5 Wet Voorlopige
Hechtenis.)
24 januari 1984
603
16. - Hoger beroep van de verdachte
tegen de beschikking van de raadkamer
waarbij zijn voorlopige hechtenis wordt
gehandhaafd - Akte van hager beroep
opgemaakt en ondertekend door de gemachtigde van de directeur van de gevangenis waarin de verdachte is opgesloten - Authentieke akte - Gevolg.
Wanneer de verdachte aan de gemachtigde van de directeur van de gevangenis
waarin hij is opgesloten, verklaard heeft
hager beroep in te stellen tegen de beschikking van de raadkamer waarbij zijn
voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd,
is de akte desaangaande opgemaakt en
ondertekend door die gemachtigde een
authentieke akte; hieruit volgt dat er hoger beroep is, ook al heeft de verdachte
geweigerd de akte van hager beroep te
ondertekenen. (Artt. 20 Wet Voorlopige
Hechtenis, 1 wet 25 juli 1893.)
21 februari 1984
786
17. - Handhaving van de voorlopige
hechtenis - Arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling over de handhaving van de voorlopige hechtenis - Conclusie van de verdachte waarin een verschoningsgrond wordt aangevoerd Geen verplichting voor de rechter daarop
te antwoorden.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis, behoeft zij niet te antwoorden op de
conclusie van de verdachte waarin deze
bepaalde feiten als verschoningsgrond
aanvoerde, nu een verschoningsgrond
enkel tot strafvermindering kan leiden
en het bestaan van het misdrijf niet uitsluit.
28 maart 1984
1006
18. - Handhaving van de hechtenis Wet 'Voorlopige Hechtenis, art. 5 - Redenen.
De ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die dermate de openbare veiligh.eid raken dat de voorlopige hechtenis
moet worden geh.andhaafd, worden, onder vermelding van gegevens eigen aan
de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte, nauwkeurig omschreven door hct
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarin wordt gewezen op
de ernst van de feilen en wordt vastgesteld dat het gedrag van de verdachte

getuigt van een gevaarlijke geestesgesteldheid die de openbare veiligheid
raakt, en dat valt te vrezen dat eiser, die
zich voordien aan gewelddaden en be·
dreigingen heeft schuldig gemaakt, andere gelijkaardige feiten zou begaan indien
hij in vrijheid zou worden gesteld.
28 maart 1984
1006
19. - Verlenging van de inobservatiestelling van een verdachte - Zander gevolg voor de handhaving van de voorlopige hechtenis.
Ofschoon de inobservatiestelling van
een voorlopig gehechte verdachte een
nieuwe beslissing is over de handhaving
van de hechtenis, heeft de beslissing
houdende verlenging van die inobservatiestelling niet zodanig gevolg; het onderzoeksgerecht meet daarbij ook uitspraak
doen over de handhaving van de hechtenis.
18, april 1984
1110
20. - Handhaving van de voorlopige
hechtenis - Conclusie ten betoge dat de
redelijke termijn zou overschreden worden indien de hechtenis van de verdachte wordt gehandhaa.fd - Antwoord.
Het arrest antwoordt regelmatig op de
conclusie volgens welke de redelijke
termijn zou overschreden worden ingeval
de hechtenis van de beklaagde, die
sedert acht maanden is aangehouden,
zonder dat enige onderzoeksdaad werd
verricht gedurende de laatste vier
maanden van zijn hechtenis, zou worden
gehandhaafd, wanneer het, na op
omstandige wijze de redenen te hebben
aangewezen waarom het onderzoek geen
onverantwoorde vertraging heeft opgelopen en waarom de. redelijke termijn,
waarbinnen de beklaagde het recht heeft
om berecht te worden of hangende het
proces in vrijheid te worden gesteld, niet
overschreden is, beslist « dat de voorlopige hechtenis dient te worden gehand~haafd, op grond dat de invrijheidstelling
fvan de beklaagde hoogstwaarschijnlijk
,maatschappelijke beroering zou teweegibrengen; dat de omstandigheid dat de
1beklaagde met hoge ambtelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden belast,
niet aarzelde gedurende meerdere jaren
en uitsluitend uit winstbejag herhaaldelijk vertrouwelijke documenten aan
vreemde mogendheden door te spelen en
'dat de openbare opinie diep ontroerd zou
.kunnen worden moest de beklaagde nu
en v66r de berechting van de zaak ten
grande worden ontslagen en aldus het
vertrouwen in de rcchtsmachten hierdoor
hoogstwaarschijnlijk zou kunnen tot

-198wankelen gebracht worden >>, (Art. 97 ·
Gw.)
29 mei 1984
1283
21. - Beslissing van het onderzoeksgerecht dat de handhaving van de hechtenis niet meer verantwoord is door ernstige en uitzonderlijke omstandigheden
die de openbare veiligheid raken Draagwijdte van die beslissing.
Een beslissing van een onderzoeksgerecht die, inzake voorlopige hechtenis,
verklaart dat de handhaving van die
hechtenis niet meer verantwoord is door
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid raken,
stelt, daardoor alleen, niet vast dat de
verdachte op de datum van die beslissing
niet meer het bedrieglijk opzet had om
misdrijven te plegen (art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis); onwettig is derhalve het
arrest dat, om te 'Qeslissen dat de aan de
beklaagde ten laste gelegde feiten en gelijkaardige feiten waarvoor hij vroeger is
veroordeeld, niet een enkel strafbaar feit
vormen, enkel erop wijst dat, in de vorige zaak, een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling had vastgesteld dat
de overwegingen van openbare veiligheid
die ten grondslag lagen aan het tegen
beklaagde in de voormelde zaak uitgevaardigde aanhoudingsbevel, niet meer
aanwezig waren, en daaruit afleidt dat de
beklaagde, op de datum van het voormeld arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, niet meer het bedrieglijk
opzet had om misdrijven te plegen en'
dat, derhalve, de feiten van de tweede
zaak, die na die vaststelling werden
gepleegd, en die van de eerste zaak, niet
de uitvoering waren van dezelfde strafbare opzet. (Art. 65 Sw.)
1318
6 juni 1984

soonlijkheid van de verdachte en de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden
aanwijst die de openbare veiligheid raken en de handhaving van de voorlopige
hechtenis noodzakelijk maken. (Art. 5
Wet Voorlopige Hechtenis.)
12 juni 1984
1347
23. - Handhaving van de hechtenis Redengeving - Conclusie van de verdachte - Verplichting ze te beantwoorden - Begrip.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling de handhaving van de voorlopige hechtenis beveelt, met aanwijzing
van de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid
raken en van de gegevens eigen aan de
zaak of de persoonlijkheid van de verdachte, te weten de buitengewone ernst
van de feiten, de noodwendigheden van
het onderzoek en het gevaar voor verstoring van de openbare rust die de vrijlating van eiser met zich zou kunnen brengen, behoeft zij niet te antwoorden op de
conclusie van de verdachte waarin het
vluchtgevaar wordt betwist. (Art. 5 Wet
Voorlopige Hechtenis.)
12 juni 1984
1347
24. - Handhaving van de voorlopige
hechtenis - Europees Verdrag Rechten
van de Mens, artikel 5.3 - Recht van
een ieder binnen een redelijke termijn te
worden berecht of hangende het proces
in vrijheid te worden gesteld - Begrip.
Naar recht verantwoord is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de redelijke termijn waarvan
sprake is in artikel 5.3 Europees Verdrag
Rechten van de Mens niet verstreken is,
wanneer zij beveelt dat de voorlopige
hechtenis van de verdachte wordt gehandhaafd en, onder opgave van de gegevens eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte, de ernstige en
uitzonderlijke omstandigheden nauwkeurig omschrijft die dermate de openbare
veiligheid raken dat ze die handhaving
noodzakelijk maken en vaststelt dat het
verloop en de bei:Hndiging ·van het onderzoek geen onverantwoorde vertraging
hebben opgelopen.
27 juni 1984
1411

22. - Handhaving van de hechtenis Redengeving - Begrip.
Hoewel de ernst van de aan de verdachte ten laste gelegde feiten op zichzelf de handhaving van de voorlopige 1
hechtenis na eim maand niet kan verant- ,
woorden, kan die omstandigheid, samen
met andere gegevens, in aanmerking '
worden genomen om de handhaving van
de hechtenis te verantwoorden; regelmatig met redenen omkleed is de beslissing 1
25. - Handhaving van de voorlopige
van het onderzoeksgerecht die, door verwijzing naar de buitengewone ernst van 1 hechtenis - Wet Voorlopige Hechtenis,
de feiten, de aangehaalde noodwendighe- artikel 5 - Aanwijzingen van schuld den van het onderzoek en de opspraak, Redengeving - Begrip.
Hoewel de onderzoeksgerechten, ingemet gevaar voor verstoring van de openbare rust, die de vrijlating van eiser met val zij de voorlopige hechtenis handhazich zou kunnen brengen, de gegevens ven, hun beslissing met redenen moeten
vermeldt eigen aan de zaak of de per- omkleden, zoals zulks is voorgeschreven

-199bij artikel 5 Wet Voorlopige Hechtenis,
zijn zij evenwel, bij gebrek aan een conclusie dienaangaande, niet verplicht bovendien uitdrukkelijk vast te stellen dat
er voldoende aanwijzingen van schuld
bestaan; wanneer bij conclusie wordt betwist dat zodanige aanwijzingen bestaan,
antwoorden die gerechten regelmatig op
de conclusie door vast te stellen dat zodanige aanwijzingen bestaan.
27 juni 1984
1411
26. - Hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer - Termijn.
Het hager beroep van de verdachte tegen een beschikking van de raadkamer
tot handhaving van de voorlopige hechtenis moet, in de regel, uiterlijk worden ingesteld de dag volgend op die waarop de
beschikking hem is betekend. (Art. 20
wet 20 april 1874.)
18 juli 1984
1440
27. - Beschikking van de raadkamer
tot handhaving van de hechtenis - Niet
ontvankelijk hoger beroep - Gevolg.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling het hager beroep van de verdachte tegen een beschikking van de
raadkamer tot handhaving van de voorlopige hechtenis niet ontvankelijk verklaart, is zij niet bevoegd om uitspraak
te doen over de verweermiddelen waarin
de verdachte zich beroept op de onwettigheid van het bevel tot aanhouding.
18 juli 1984
1440
28. - Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling - Verwerping - Redengeving.
Krachtens art. 7 juncto artt. 2, 5 en 6,
vierde lid, Wet Voorlopige Hechtenis
kan het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling slechts worden geweigerd indien de voorlopige hechtenis wegens ernstige en uitzonderlijke omstandigheden
in verband met de openbare veiligheid
moet worden gehandhaafd.
20 augustus 1984
1446

HOOFDSTUK IV
UITLEVERING

Doelloos en derhalve niet ontvankelijk
is de voorziening van de verdachte tegen
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de invrijheidstelling mits zekerheidstelling wordt bevolen, wanneer de voorlopige hechtenis op
het ogenblik van de voorziening reeds
was beiHndigd door de betaling van de
borgsom en de vrijlating van de verdachte.
10
6 september 1983
30. - Arrest van de 'kamer van inbeschuldigingstelling waarbij handhaving
van de voorlopige hechtenis wordt bevoJen - Cassatieberoep van de verdachte
- Latere invrijheidstelling op borgtocht
- Cassatieberoep doelloos - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Doelloos en derhalve niet ontvankelijk
is het cassatieberoep van de verdachte
tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij handhaving
van de voorlopige hechtenis wordt bevolen, wanneer de verdachte, voordat het
Hof op het cassatieberoep uitspraak
heeft gedaan, bij een latere beslissing op
borgtocht in vrijheid is gesteld en de
voorlopige hechtenis na de betaling van
de borgtocht is geeindigd.
17 april 1984
1106
31. - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doende
over een betwisting in verband met de
invrijheidstelling op borgtocht - Cassatieberoep van de verdachte - Invrijheidstelling van de verdachte na betaling
van de geldsom - Cassatieberoep doelJoos - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Doelloos en derhalve niet ontvankelijk
is het cassatieberoep van de verdachte
tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, uitspraak doende
over een betwisting in verband met de
invrijheidstelling op borgtocht, wanneer
de voorlopige hechtenis op het ogenblik
dat het cassatieberoep wordt ingesteld,
reeds geeindigd was door betaling van
de geldsom en vrijlating van de verdachte.
17 april 1984
1107

HOOFDSTUK V

HOOFDSTUK VI

BORGSTELLING

DOUANE EN ACCIJNZEN

29. - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de invrijheidstelling wordt bevolen mits zekerheidstelling - Betaling van de som en
invrijheidstelling - Voorziening van de
verdachte - Voorziening doelloos
Niet ontvankelijke voorziening.

32. Wet Voorlopige Hechtenis
Niet toepasselijk op de bestraffing van
het bedrog inzake douane en accijnzen.
De Wet Voorlopige Hechtenis is niet
toepasselijk op de bestraffing van het bedrag inzake douane en accijnzen.
(Art. 22 Wet Voorlopige Hechtenis;

-200art. 128 Alcoholwet; art. 248 Douane en
Accijnzenwet.)
6 maart 1984
854
33. - Douane en accijnzen
Dagvaarding van de verdachte voor de correctionele rechtbank binnen veertien dagen na de aanhouding - Handhaving
van de hechtenis - Tweede dagvaarding
- Gevolg.
Wanneer inzake douane en accijnzen
de verdachte onder bevel tot aanhouding
staat en het bestuur van douane en accijnzen hem binnen veertien dagen na
de aanhouding voor de correctionele
rechtbank heeft gedagvaard, wordt de
voorlopige hechtenis gehandhaafd; een
tweede dagvaarding, die na die termijn
wordt betekend en die de eerste dagvaarding vervangt, brengt geen nietigheid mede van de eerste en maakt geen
einde aan de voorlopige hechtenis.
(Art. 248 Douane en Accijnzenwet.)
6 maart 1984
854

kunnen stellen wanneer de aard van de
zaak zulks wettigt.
22 november 1983
343
37. - Militair- Verzekerde bewaring
bevolen door de krijgsraad bij het veroordelend vonnis - Hoger beroep Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
- Verwerping- Wettelijke verantwoording.
Wettelijk verantwoord is de beslissing
waarbij het Militair Gerechtshof het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van
de beklaagde, wiens verzekerde bewaring door de krijgsraad is bevolen bij het
veroordelend vonnis waartegen hager beroep is ingesteld, verwerpt op grond van
de aard van de zaak en van redenen die
aan de zaak eigen zijn.
343
22 november 1983

De voorlopige hechtenis van militairen
is niet geregeld door de wet voorlopige
hechtenis doch wei door het Wetboek
van Regtspleging bij de Landmagt van
20 juli 1814.
22 november 1983
343
35. - Militair in verzekerde bewaring
- Verzoek tot voorlopige invrijheidstelJing - Behandeling van en uitspraak
over het verzoek.
Uit geen enkele bepaling Wetboek van
n.egtspleging bij de Landmagt van 20 juli
1814, noch uit enige andere wetsbepaling, noch uit enig algemeen rechtsbeginsel. kan worden afgeleid dat de behandeling van een verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling en de uitspraak over
zodanig verzoek door de militaire gerechten in raadkamer dienen te geschieden.
22 november 1983
343
36. - Militair - Wetboek van Regtspleging bij de Landmagt van 20 juli 1814,
art. 184 - Draagwijdte.
Uit de bepalingen van art. 164 Wethoek van Regtspleging bij de Landmagt
van 20 juli 1814 volgt dat de militaire gerechten, ook in de loop van het geding,
de beklaagde in verzekerde bewaring

De « inschrijving » van de vordering
strekkende tot vernietiging of tot herroeping van rechten voortvloeiende uit akten, aan overschrijving onderworpen, op
de kant der overschrijving van de titel
van verkrijging waarvan de vernietiging
of de herroeping gevorderd wordt en, in
voorkomend geval, op de kant der overschrijving van de laatst overgeschreven
titel, is bij art. 3 Hypotheekwet voorgeschreven om derden in kennis te stellen
van de mogelijke vernietiging van bepaalde rechten voortvloeiende uit de betrokken akten. (Art. 3 Hypotheekwet.)
17 februari 1984
770
2. - Rechten voortvloeiende uit aan
overschrijving onderworpen akten
Vordering tot vernietiging of tot herroeping van die rechten - /nstellen van de
rechtsvordering
Ontbreken van
inschrijving op de kant - Hypotheekwet, art. 3 - Gevolg.
Het ontbreken van de bij art. 3 Hypotheekwet voorgeschreven « inschrijving •
op de kant kan voor de reeds ingestelde
rechtsvordering aileen tot gevolg hebben
dat over de vordering strekkende tot vernietiging of tot herroeping van rechten
voortvloeiende uit aan overschrijving on-

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
HOOFDSTUK VII
1.
- Rechten voortvloeiende uit aan
ONWETriGE HECHTENIS
overschrijving onderworpen akten
Vordering tot vernietiging of tot herroeHOOFDSTUK VIII.
ping
van die rechten - Ontvankelijke
MILITAIRE RECHTSPLEGING
vordering - Vereiste - Inschrijving op
34. - Militairen - Toepasselijke wet- de kant - Hypotheekwet, art. 3 - Doe]
geving.
van die bepaling.

-201derworpen akten geen uitspraak mag
worden gedaan zolang de inschrijving op
de kant van de overschrijving van de bedoelde akten niet is verricht; de exceptie
van niet-inschrijving heeft geen doel
meer en kan geen effect meer sorteren
wanneer de vordering reeds definitief is
afgewezen in laatste aanleg. (Art. 3 Hypotheekwet.)
17 februari 1984
770
3. - Voorrechten - Samenloop van
beFoorrechte schuldeisers - Voorrecht
van de commissionair-expediteur en van
de pandhoudende schuldeiser - Rang.
De artt. 13 en 20, 3•, Hypotheekwet,
alsmede de artt. 1, 11 en 14 wet van
5 mei 1872, worden door de rechter geschonden wanneer hij beslist dat het
voorrecht van de commissionair-expediteur voorrang geniet boven alle voorrechten en, met name, boven het voorrecht
van de pandhoudende schuldeiser.
25 mei 1984
1234

VOORZIENING IN CASSATIE
HOOFDSTUK I. - (Inleiding) Algemene
begrippen. Voorziening in het belang
van de wet - zie : Cassatie, hoofdstuk III

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar· voor
cassatieberoep.
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun
aard niet vatbaar voor cassatieberoep.
§ 2. Beslissingen in feite en in rechte.
§ 3. Beslissingen waartegen reeds
cassatieberoep is ingesteld.
§ 4. Gemis aan belang of bestaansreden.
Afstand.
Afdeling 5.
Afdeling 6. - Registratie en zegel.
HOOFDSTUK III. - Burgerlljke zaken
Afdeling 1. - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan worden ingesteld.
§ 1. Eisers en verweerders.
§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijkheid t.a.v. een partij.
Afdeling 2. - Termijnen van cassatieberoep en betekening.
§ 1. Duur, begin en einde.
§ 2. Voorbarig cassatieberoep.
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vatbaar 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 cassatieberoep of memorie).
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijkheid.
§ 6. Onsplitsbare zaken.
§ 9. Allerlei.
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep.
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun
aard niet vatbaar voor cassatieberoep.
§ 2. Beslissingen in feite en in rechte.
§ 3. Beslissingen waartegen reeds
cassatieberoep is ingesteld.
§ 4. Gemis aan belang of bestaansreden.
Afstand.
Afdeling 5.
Afdeling 6. - Registratie en zegel.

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
Afdeling 1. - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan worden ingesteld.
§ 1. Eisers en verweerders.
§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijkheid t.a.v. een partij.
Afdeling 2. - Termijnen van cassatieberoep en betekening.
§ 1. Duur, begin en einde.
§ 2. Voorbarig cassatieberoep.
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vatbaar 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 cassatieberoep of memorie).
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk- HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken
heid.
Afdeling 1. - Personen door of tegen
§ 6. Onsplitsbare zaken.
wie cassatieberoep kan worden inge§ 9. Allerlei.
steld.

-202Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe§ 6. Onsplitsbare zaken.
roep en betekening.
§ 9. Allerlei.
Afdeling 3. - Vormen.
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep.
cassatieberoep.
Afdeling 5. - Afstand.
Onderafdeling 1. - Strafvordering.
Afdeling 6. - Registratie en zegel.
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun
aard niet vatbaar voor cassatieberoep.
HOOFDSTUK V. - Strafzaken
§ 2. Beslissingen in feite en in rechte.
Afdeling 1. - Eisers en verweerders.
§ 3. Beslissingen waartegen reeds
Onderafdeling 1. - Strafvordering.
cassatieberoep is ingesteld.
§ 1. Beklaagde en verdachte.
§ 4. Gemis aan belang of bestaansre§ 2. Openbaar ministerie en vervolden.
gende partij.
Onderafdeling
2. - Burgerlijke rechts§ 3. Burgerrechtelijk aansprakelijke.
vordering.
§ 4. Burgerlijke partij.
§ 11. Algemeen.
§ 5. Tussenkomende partij.
§ 12. Beklaagde.
§ 6. Andere partijen.
§ 13. Openbaar ministerie.
Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts§ 14. Burgerlijke partij.
vordering.
§ 15. Tussenkomende partij.
§ 16. Andere partijen.
§ 11. Beklaagde.
§ 12. Openbaar ministerie.
Afdeling 5. - Afstand.
§ 13. Burgerrechtelijk aansprakelijke.
§ 1. Strafvordering.
§ 14. Burgerlijke partij.
§ 11. Burgerlijke rechtsvordering.
§ 15. Tussenkomende partij.
§ 16. Andere partijen.
Afdeling 6. - Registratie en zegel.
Afdeling 2. - Termijnen van cassatieberoep en van betekening.
Onderafdeling 1. - Strafvordering.
HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken
§ 1. Duur, begin en einde.
Afdeling 1. - Personen door of tegen
§ 2. Voorbarig cassatieberoep (geen
wie cassatieberoep kan worden ingeeindbeslissing).
steld.
§ 3. Eindbeslissing.
Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe§ 4. Geen eindbeslissing, toch onmidroep en betekening.
dellijk vatbaar voor cassa- Afdeling 3. - Vormen.
tieberoep.
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
§ 5. Geschil inzake bevoegdheid.
cassatieberoep.
Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts- Afdeling 5.
Afstand.
vordering.
Afdeling 6. - Registratie en zegel.
§ 11. Duur, begin en einde.
§ 12. Voorbarig cassatieberoep.
§ 13. Eindbeslissing.
§ 14. Geen eindbeslissing, maar on- HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken
middellijk vatbaar voor cas- Afdeling 1. - Personen door of tegen
.
satie.
wie cassatieberoep kan worden inge§ 15. Geschil inzake bevoegdheid.
steld.
Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebeAfdeling 3. - Vormen.
roep en betekening.
§ 1. Vorm van het cassatieberoep en Afdeling 3. - Vormen.
vermeldingen.
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
§ 2. Vorm en termijn van betekening
cassatieberoep.
en/of neerlegging.
Afdeling 5.
Afstand.
§ 3. Vorm en termijn voor memories Afdeling 6. - Registratie en zegel.
en stukken.
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie).
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk- HOOFDSTUK VIII. - Arresten Raad
van State
heid.
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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 ingesteld.
§ 1. Eisers en verweerders.
§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijkheid t.a.v. een partij.
Afdeling 2. - Termijnen van cassatieberoep en betekening.
§ 1. Duur, begin en einde.
1. - Termijn - Directe gemeente- en
provinciebelastingen - Voorziening, op
straffe van verval, in te dienen binnen
een maand na betekening van de bestreden beslissing.
De voorziening in cassatie tegen een
beslissing van de bestendige deputatie
inzake directe gemeente- of provinciebelastingen moet, op straffe van verval,
worden ingesteld binnen de termijn van
een maand, te rekenen van de betekening van de betreden beslissing. (Art. 4
wet van 22 jan. 1849; art. 2 wet van 22 juni 1865; art. 16 wet van 22 juni 1877 .)
25 mei 1984
1251

3. - Vorm - Directe gemeentebelastingen - Beslissing van de bestendige
deputatie - Betekening van de voorziening aan de partij tegen wie zij is gericht, binnen een termijn van tien dagen
- Ontvankelijkheid - Vereiste.
De voorziening in cassatie tegen de beslissing van de bestendige deputatie van
een provincieraad over het bezwaar van
een belastingschuldige inzake directe gemeentebelastingen moet, op straffe van
niet-ontvankelijkverklaring, binnen tien
dagen worden betekend aan de partij tegen wie zij is gericht. (Art. 4 wet van 22
jan. 1849; art. 2 wet van 22 juni 1865; art.
2 wet van 18 maart 1874 en art. 16 wet
van 22 juni 1877.)
18 mei 1984
1212

4. - Vorm - Directe gemeentebelastingen - Beslissing van de bestendige
deputatie - Betekening van de voorziening aan de partij tegen wie zij is gericht - Vorm van de betekening.
De voorziening in cassatie tegen de beslissing van een bestendige deputatie
van een provincieraad over het bezwaar
van een belastingschuldige inzake directe gemeentebelastingen moet aan de
partij tegen wie zij is gericht, worden betekend bij wege van een gerechtsdeurwaardersexploot; toezending aan die partij van een ter post aangetekende brief
met de voorziening in cassatie als bijlage
voldoet niet aan de wettelijke vereisten.
18 mei 1984
1212
§ 2. Voorbarig cassatieberoep.
§ 3. Vorm en termijn voor memories
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vaten stukken.
baar voor cassatieberoep.
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie).
Afdeling 3. - Vormen.
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijkheid.
§ 1. Vorm van het cassatieberoep en
§ 6. Onsplitsbare zaken.
vermeldingen.
§ 9. Allerlei.
§ 2. Vorm en termijn van betekening
en/of neerlegging.
2. - Termijn - Directe belastingen - Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
Kennisgeving van het bestreden arrest
cassatieberoep.
door de griffie van het hoi van beroep § 1. Algemeen, beslissingen uit hun
Kennisgeving door de aanbieding van de
aard niet vatbaar voor cassatieaangetekende brief op de woonplaats
beroep.
van de partij.
De kennisgeving van het arrest die in5. - Directe belastingen - Inkomzake directe belastingen de cassatietermijn doet lopen, geschiedt door de aan- stenbelastingen - Beroep tegen een bebieding van de aangetekende brief op de slissing van de directeur der belastingen
woonplaats van de partij aan wie de ken- - Beroep door de rechter tardief verklaard - Eindbeslissing - Voorziening
nisgeving moet worden gedaan. (Art. 289 in
cassatie toelaatbaar.
W.I.B., gew. bij art. 48 wet van 3 nov.
Het arrest van het hof van beroep dat
1976.)
een beslissing van de directeur der be6 oktober 1983
147 lastingen inzake inkomstenbelastingen

-204tardief verklaard, is een eindbeslissing, Afdeling 3. - Vormen.
in de zin van art. 1077 Ger.W.
§ 1. Vorm van het cassatieberoep en
13 januari 1984
534
vermeldingen.
§ 2. Vorm en termijn van betekening
§ 2. Beslissingen in feite en in rechen/of neerlegging.
te.
Burgerlijke
zaken - Vorm - Be9.
§ 3. Beslissingen waartegen reeds
tekening - Keuze van woonplaats in de
cassatieberoep is ingesteld.
§ 4. Gemis aan belang of bestaansre- betekening van de bestreden beslissing.
De voorziening in cassatie wordt
den.
rechtsgeldig betekend aan de woonplaats
Afdeling 5. - Afstand.
die gekozen is in de betekening van de
Afdeling 6. - Registratie en zegel.
bestreden beslissing. (Art. 1079 Ger.W.)
21 november 1983
330
HOOFDSTUK III
10. - Burgerlijke zaken - Vorm BURGERLIJKE ZAKEN
Betekening - Keuze van woonplaats in
Afdeling 1. - Personen door of tegen de akte van betekening van de besliswie cassatieberoep kan worden inge- sing.
steld.
De voorziening in cassatie wordt
geldig betekend aan de woonplaats die
§ 1. Eisers en verweerders.
gekozen is in de akte van betekening
6. - Personen bevoegd om zich in cas- van de bestreden beslissing. (Art. 1079
satie te voorzien - Burgerlijke zaken - Ger.W.)
Eiser, geen partij in de bestreden beslis16 januari 1984
545
sing - Niet ontvankelijke voorziening.
Niet ontvankelijk is de voorziening in
§ 3. Vorm en termijn voor memories
cassatie van een eiser, wanneer deze
en stukken.
geen partij is in de bestreden beslissing.
11. - Vorm - Burgerlijke zaken 17 februari 1984
767 Memorie van antwoord van de door de
7. - Burgerlijke zaken - Vertegen- eiser tot bindendverklaring van het arwoordiging in rechte van de gemeen- rest opgeroepen partijen - Indiening ter
griffie van het Hoi buiten de termijn van
schappen en gewesten.
Luidens artikel 82 bijzondere wet 8 au- art. 1093 Ger. W.
In burgerlijke zaken slaat het Hof
gustus 1980 tot hervorming der instellingen wordt de gemeenschap in rechte ver- geen acht op een memorie van antwoord
tegenwoordigd en wordt in haar naam die ter griffie is ingediend buiten de bij
cassatieberoep ingesteld door haar exe- art. 1093 Ger.W. op straffe van verval
voorgeschreven termijn. De memorie
cutieve en niet door dezer voorzitter.
1327 van antwoord is tardief wanneer de door
8 juni 1984
de eiser tot bindendverklaring van het
§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijk- arrest opgeroepen partijen die akte ter
heid t.a.v. een partij.
griffie van het Hof hebben neergelegd
Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe- buiten de termijn van drie maanden te
rekenen van de dag waarop de voorzieroep en betekening.
ning hun door de eisers is betekend, ook
§ 1. Duur, begin en einde.
al is de memorie ter griffie ingediend
8. - Termijn - Burgerlijke zaken
binnen de termijn van twee maanden na
Exploot van betekening van de bestre- de betekening van de voorziening aan de
den beslissing - Vermelding van de dag verweerders. (Impliciet.) (Art. 1093
van de betekening, onleesbaar - Ont- Ger.W.)
vankelijke voorziening.
22 december 1983
470
Ontvankelijk is het cassatieberoep in
burgerlijke zaken, wanneer noch het ori§ 4. Te voegen stukken (bij cassatiegineel noch het afschrift van het exploot
beroep of memorie).
van de betekening van de bestreden be§ 5. Gronden van niet-ontvankelijkslissing de dag waarop die betekening is
heid.
geschied, leesbaar vermelden.
12. - Grond van niet-ontvankelijkheid
15 juni 1984
1361 - Burgerlijke zaken - Enig middel niet
ontvankelijk of niet gegrond - Geen in§ 2. Voorbarig cassatieberoep.
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vat- vloed op de ontvankelijkheid van het
cassatieberoep.
baar voor cassatieberoep.
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heid van een enig cassatiemiddel heeft
STRAFZAKEN
geen invloed op de ontvankelijkheid van
het cassatieberoep in burgerlijke zaken. Afdeling 1. - Eisers en verweerders.
29 maart 1984
1008
Onderafdeling 1. - Strafvordering.
§ 1. Beklaagde en verdachte.
§ 6. Onsplitsbare zaken.
§ 9. Allerlei.
15. - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien - Strafzaken - ArAfdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor rest van de kamer van inbeschuldigingcassatieberoep.
stelling verwerpt een verzoekschrift tot
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun voorlopige invrijheidstelling - Cassatieaard niet vatbaar voor cassatie- beroep van de beklaagde - Beklaagde
niet daadwerkelijk aangehouden - Niet
beroep.
ontvankelijk cassatieberoep.
13. - Beslissingen waartegen cassatieHet cassatieberoep van de beklaagde
beroep kan worden ingesteld - Burger- tegen het arrest van de kamer van inbeJijke zaken - Beslissing in eerste aan- schuldigingstelling
dat
zijn
verJeg gewezen - Niet ontvankelijk cassa- zoekschrift tot voorlopige invrijheidsteltieberoep.
ling verwerpt, is niet ontvankelijk als
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep niet is aangetoond dat de beklaagde, tetegen een in eerste aanleg gewezen be- gen wie een bevel tot onmiddellijke aanslissing. (Art. 608 Ger.W.) (Tweede zaak.) houding bestaat, daadwerklijk is aange20 februari 1984
775 houden. (Artt. 7 en 21, derde lid, Wet
§ 2. Beslissingen in feite en in rech- Voorlopige Hechtenis; art. 421 Sv. en art.
2 wet 10 feb. 1866.)
te.
12 juni 1984
1345
§ 3. Beslissingen waartegen reeds
cassatieberoep is ingesteld.
§ 2. Openbaar ministerie en vervol§ 4. Gemis aan belang of bestaansregende partij.
den.
16. - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien - RechtsbJjstand Afdeling 5. - Afstand.
Beslissing waarbij uitspraak wordt ge14. - Burgerlijke zaken - Afstand daan over een aanvraag om rechtsbijIntrekking - Gevolg.
stand - Procureur-generaal bij het hoi
Wanneer partijen bij een ter griffie van beroep aileen bevoegd om zich in
van het Hof neergelegde akte verklaren cassatie te voorzien tegen zodanige beafstand te doen van hun voorziening, slissing.
met de bedoeling een nieuwe voorziening
Alleen de procureur-generaal bij het
in te dienen, en zij achteraf verklaren hof van beroep is bevoegd om zich in
hun afstand in te trekken, verleent het cassatie te voorzien tegen de beslisHof geen akte van de afstand, maar doet singen betreffende een verzoek om
uitspraak op de voorziening.
rechtsbijstand, in de gevallen bij de wet
22 december 1983
470 bepaald. (Artt. 688 en 690 Ger.W.)
3 april 1984
1028
Afdeling 6. - Registratie en zegel.
§ 3. Burgerrechtelijk aansprakelijke.
§ 4. Burgerlifke partij.
HOOFDSTUKIV
17. - Personen bevoegd om zich in
DIENSTPLICHTZAKEN
cassatie te voorzien - Strafzaken Afdeling 1. - Personen door of tegen Cassatieberoep van de burgerlijke partij
wie cassatieberoep kan worden inge- - Cassatieberoep gericht tegen de beslissing op de strafvordering - Ontvansteld.
kelijk cassatieberoep - Grenzen.
Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebeHet cassatieberoep van de burgerlijke
roep en betekening.
partij tegen de beslissing op de strafvordering is slechts ontvankelijk in zoverre
Afdeling 3. - Vormen.
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor het betrekking heeft op de veroordeling
van die partij in de door het openbaar
cassatieberoep.
ministerie gemaakte kosten van vervolAfdeling 5.
Afstand.
ging.
Afdeling 6. - Registratie en zegel.
3 april 1984
1022
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18. - Strafzaken - Cassatieberoep
van de beklaagde tegen de beslissing op
de vordering tot tussenkomst en tot bindendverklaring van het vonnis die hij tegen zijn verzekeraar heeft ingesteld Cassatieberoep niet betekend - Niet
ontvankelijk cassatieberoep.
Het cassatieberoep van een beklaagde
tegen de beslissing op de vordering tot
tussenkomst en tot bindendverklaring
van het vonnis, die hij tegen zijn verzekeraar heeft ingesteld, is niet ontvankelijk als het niet is betekend aan de partij
tegen wie het is gericht. (Art. 418 Sv.)
23 mei 1984
1225
§ 6. Andere partijen.
Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechtsvordering.
§ 11. Beklaagde.
§ 12. Openbaar ministerie.
§ 13. Burgerrechtelijk aansprakelijke.
§ 14. Burgerlijke partij.
§ 15. Tussenkomende partij.
19. - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien of tegen wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Voorziening van het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds, vrijwillig tussengekomen partij, tegen de tot tussenkomst
opgeroepen verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde - Geen geding tussen hen of
veroordeling ten gunste van de verzekeraar - Niet ontvankelijke voorziening.
Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, dat voor het strafgerecht vrijwillig is tussengekomen, is niet ontvankelijk om zich in cassatie te voorzien
tegen de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde, die voor hetzelfde gerecht tot tussenkomst is opgeroepen, wanneer tussen die
partijen geen geding is aangegaan en
geen veroordeling van dat fonds ten
gunste van de verzekeraar is uitgesproken.
19 januari 1984
587
§ 16. Andere partijen.

20. - Termijn - Strafzaken - Arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelJing waarbij het verzet van de verdachte
tegen een beschikking tot verwijzing
naar de correctionele rechtbank niet ontvankelijk wordt verklaard - Geen uitspraak over een geschil inzake bevoegdheid van de onderzoeksgerechten Voorziening van de verdachte v66r de
eindbeslissing - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Wanneer de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten noch voor de raadkamer noch voor de kamer van inbeschuldigingstelling is betwist, is niet ontvankelijk de voorziening v66r de eindbeslissing tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen over een geschil inzake
bevoegdheid, het verzet van de verdachte
tegen de beschikking van de raadkamer
tot verwijzing naar de correctionele
rechtbank niet ontvankelijk verklaart.
(Art. 416 Sv.)
8
6 september 1983

21. - Termijn - Strafzaken - Arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelJing waarbij het verzet van de verdachte
tegen de beschikking tot verwijzing naar
de correctionele rechtbank niet ontvankelijk wordt verklaard - Geen uitspraak
over een geschil inzake de bevoegdheid
van de onderzoeksgerechten - Voorziening van de verdachte v66r de eindbeslissing - Niet ontvankelijke voorziening.
Niet ontvankelijk is de voorziening
welke de verdachte v66r de eindbeslissing heeft ingesteld tegen een arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling
dat, zonder uitspraak te doen over een
geschil inzake bevoegdheid van de onderzoeksgerechten, hem naar de correctionele rechtbank verwijst. (Art. 416 Sv.)
20 september 1983
57

22. - Termijn - Strafzaken - Bescherming van de maatschappij - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de internering van de
verdachte wordt bevolen - Beslissing
bij verstek - Voorziening door de verdachte ingesteld tijdens de gewone verzettermijn - Niet ontvankelijk cassatieberoep.

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebeNiet ontvankelijk is het cassatieberoep
roep en van betekening.
dat door een verdachte tijdens de gewone verzettermijn is ingesteld tegen het
Onderafdeling 1. - Strafvordering.
arrest van de kamer van inbeschuldi§ 1. Duur, begin en einde.
gingstelling dat bij verstek zijn interne§ 2. Voorbarig cassatieberoep (geen ring heeft bevolen.
eindbeslissing).
21 september 1983
64
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waarbij een verzoek tot verwijzing naar
een rechtscollege van dezelfde rang, met
een andere voertaal, wordt ingewilligd Voorziening v66r de eindbeslissing Niet ontvankelijke voorziening.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen een vonnis dat zich ertoe beperkt
het verzoek tot verwijzing naar een
rechtscollege van dezelfde rang, met een
andere voertaal, in te willigen en te zeggen dat de rechter op verwijzing over de
kosten zal beslissen. (Artt. 416 Sv., 23 en
24 wet 15 juni 1935.)
18 oktober 1983
181
24. - Termijn - Strafzaken - Arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelJing 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 ontvankelijke voorziening.
Wanneer de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten noch voor de raadkamer noch voor de kamer van inbeschuldigingstelling is betwist, is niet ontvankelijk de voorziening v66r de eindbeslissing tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen over een geschil inzake
bevoegdheid, het verzet van de verdachte
tegen de beschikking tot verwijzing naar
de correctionele rechtbank niet ontvankelijk verklaart. (Art. 416 Sv.)
22 november 1983
347

25. - Term1jn - Strafzaken
Bij
verstek gewezen veroordelend vonnis
van een correctionele rechtbank, in hager beroep rechtdoende - Voorziening
van het openbaar ministerie tijdens de
gewone verzettermifn - Niet ontvankeJijke voorziening.
Niet ontvankelijk is de voorziening die
het openbaar ministerie tijdens de gewone verzettermijn instelt tegen een beslissing van veroordeling bij verstek.
(Art. 443, tweede lid, Sv.)
17 januari 1984
557
26. - Termijn - Strafzaken - Arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelJing dat het verzet van de verdachte tegen een beschikking tot verwijzing, in
staat van aanhouding, naar de correctionele rechtbank niet ontvankelifk verklaart - Arrest dat geen uitspraak doet
over een geschil inzake bevoegdheid van

de onderzoeksgerechten - Cassatieberoep van de verdachte v66r de eindbeslissing - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Wanneer de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten noch voor de raadkamer noch voor de kamer van inbeschuldigingstelling is betwist, is niet ontvankelijk het cassatieberoep dat v66r de
eindbeslissing is ingesteld tegen het arrest va_n de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen
over een geschil inzake bevoegdheid, het
verzet van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer tot verwijzing, in staat van aanhouding, naar de
correctionele rechtbank niet ontvankelijk
verklaart. (Art. 416 Sv.)
17 april 1984
1107
27. - Termijn - Strafzaken
Voorziening ingesteld v66r de eindbeslissing
' - Niet ontvankelijke voorziening - Begrip.
Niet ontvankelijk is de voorziening die
v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen
een arrest dat, zonder dat het uitspraak
doet over een geschil inzake bevoegdheid, de vordering van de beklaagde om
hem kosteloos of in debet afschrift t1~
verlenen van het strafdossier afwijst en
beveelt dat de pleidooien over de zaak
zelf zouden worden gehouden op een latere terechtzitting waarvan het de datum
vaststelt. (Art. 416 Sv.)
30 mei 1984
1285
§ 3. Eindbeslissing.
28. - Termifn - Strafzaken - Voorziening tegen een eindarrest op tegenspraak.
Buiten het geval van art. 40, vierde lid,
van de wet van 15 juni 1935 en het geval
van overmacht is te laat ingediend de
voorziening die in strafzaken tegen een
eindarrest op tegenspraak is ingesteld
na het verstrijken van de bij art. 373 Sv.
bepaalde termijn.
18 oktober 1983
183
29. - Termifn - Strafzaken - Burgerlifke rechtsvordering - Beslissing
waarbij uitspraak wordt gedaan over de
verschillende bestanddelen van de schade, compensatoire en gerechtelijke interest wordt toegekend, de beklaagde in de
kosten wordt veroordeeld en de uitspraak wordt aangehouden m.b.t. het bedrag van de bif de aankoop van een vervangingsvoertuig te betalen belasting
over de toegevoegde waarde - Eindbeslissing, in de zin van art. 416 Sv. On tvankelijk cassa tieberoep.
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de verschillende bestanddelen van de
schade, de toegekende bedragen verhoogt met compensatoire en gerechtelijke interest, de beklaagde in de kosten
veroordeelt en de uitspraak aanhoudt
over de vergoeding waarop de burgerlijke partij, in geval van vervanging door
haar van het verongelukte voertuig, aanspraak kon maken als terugbetaling van
het bedrag van de belasting over de toegevoegde waarde die bij de aankoop van
het vervangingsvoertuig zou worden betaald, wordt bij die beslissing, niettegenstaande het vorenbedoeld voorbehoud,
waardoor aan de burgerlijke partij een
rechtsvordering wordt gewaarborgd met
betrekking tot een toekomstige en onzekere schade, aan die partij het gehele
door haar gevorderde bedrag toegekend
en is de rechtsmacht van de strafrechter
derhalve volledig uitgeoefend, zodat zij
een eindbeslissing is, in de zin van art.
416 Sv., waartegen onmiddellijk cassatieberoep kan worden ingesteld.
1036
4 apri11984
§ 4. Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep.
§ 5. Geschil inzake bevoegdheid.
Onderafdeling 2. -- Burgerlijke rechtsvordering.
§ 11. Duur, begin en einde.
§ 12. Voorbarig cassatieberoep.

30. - Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing bij
verstek gewezen t.a. v. de burgerlijke partij en waartegen die partij verzet kan
doen - Cassatieberoep van de beklaagde v66r het verstrijken van de verzettermijn - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
lngeval de burgerlijke partij tegen een
te haren opzichte bij verstek gewezen
beslissing verzet kan doen, is niet ontvankelijk het beroep in cassatie dat de
beklaagde tijdens de verzettermijn tegen
de burgerlijke partij instelt. (Art. 413 Sv.;
art. 3 wet van 9 maart 1908.)
25 januari 1984
614
§ 13. Eindbeslissing
§ 14. Geen eindbeslissing, maar onmiddellijk vatbaar voor cassatie
'
§ 15. Geschil inzake bevoegdheid

Afdeling 3. - Vormen.
§ 1. Vorm van het cassatieberoep en
vermeldingen.
31. - Vorm - Strafzaken - Geschrift
tot staving van het cassatieberoep Niet getekend geschrift - Gevolg.
Het Hof slaat geen acht op een geschrift dat tot staving van een cassatieberoep is neergelegd, wanneer dat geschrift niet is ondertekend. (Artt. 422 en
425 Sv.)
11 oktober 1983
161
32. - Vorm - Strafzaken - Bescherming van de maatschappij - Geen vermelding van de bestreden beslissing Niet ontvankelijke voorziening.
Niet ontvankelijk is de voorziening in
cassatie inzake bescherming van de
maatschappij, die de bestreden beslissing niet vermeldt. (Art. 417 Sv.)
24 april 1984
1113
§ 2. Vorm en termijn van betekening
en/of neerlegging.
33. - Vorm - Strafzaken - Betekening van de voorziening - Bewijs.
Hoewel het bewijs van de betekening
van een volledig afschrift van de verklaring van voorziening 11an de partij tegen
wie ze is gericht uit de vaststellingen
van het exploot zelf kan blijken, wordt
dit bewijs niet geleverd wanneer, in
strijd met de vermeldingen van het exploot, een fotokopie van een stuk dat
geen betrekking heeft op de verklaring
van voorziening bij het origineel van genoe~d exploot is gevoegd. (Art. 418, eerste hd, Sv.)
13 september 1983
31
34. - Vorm - Strafzaken - Arrest
van buitenvervolgingstelling - Cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen de
beslissing van buitenvervolgingstelling
- Cassatieberoep betekend aan de procureur-generaal en niet betekend aan de
verdachte - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Het cassatieberoep van de burgerlijke
partij tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling tot buitenvervolgingstelling van de verdachte is niet ontvankelijk, in zoverre het gericht is tegen
de beslissing van buitenvervolgingstelling zelf, wanneer het niet aan de verdachte is betekend; dat het cassatieberoep aan de procureur-generaal is betekend brengt in dat opzicht geen gevolg
teweeg.
523
11 januari 1984
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van buitenvervolgingstelling - Cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen de
beslissing waarbij zij in de kosten van
de strafvordering wordt veroordeeld Betekening aan de procureur-generaal Ontvankelijk cassatieberoep.
Het cassatieberoep van de burgerlijke
partij tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling tot buitenvervolgingstelling van de verdachte is ontvankelijk, in zoverre het gericht is tegen de
beslissing waarbij zij in de kosten van
de strafvordering is veroordeeld, mits
het aan de procureur-generaal is betekend.
11 januari 1984
523
36. - Vorm - Straizaken - Arrest
van buitenvervolgingstelling - Cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen de
beslissing waarbij zij jegens de verdachte tot schadevergoeding wordt veroordeeld - Geen betekening aan de verdachte - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Het cassatieberoep van de burgerlijke
partij tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling tot buitenvervolgingstelling van de verdachte is niet ontvankelijk, in zoverre het gericht is tegen
de beslissing waarbij zij jegens de verdachte tot schadevergoeding wordt veroordeeld, wanneer het niet aan de verdachte is betekend.
11 januari 1984
523
37. - Vorm - Strafzaken - Cassatieberoep van de burgerlijke partJ.j tegen
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Geen betekening aan de
procureur-generaal - Niet ontvankelijk
cassatieberoep.
Het cassatieberoep van de burgerlijke
partij tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling tot niet-ontvankelijkverklaring van het verzet van die partij tegen een beschikking waarbij wordt
beslist dat er geen reden is tot vervolging van de beklaagde, is niet ontvankelijk wanneer het niet aan de procureurgeneraal bij het hof van beroep is
betekend; in zoverre het cassatieberoep
regelmatig is betekend aan de beklaagde, kan de burgerlijke partij opkomen tegen haar veroordeling tot schadevergoeding t.a.v. de beklaagde, die ingevolge
art. 136 Sv. is uitgesproken.
17 januari 1984
557
35. -

derjarige - Voorzieningen niet betekend
aan het openbaar ministerie - Niet ontvankelijke voorzieningen.
Niet ontvankelijk, indien zij niet zijn
betekend aan het openbaar ministerie,
zijn de voorzieningen van de ouders en
van een grootvader van een minderjarige tegen het arrest van de jeugdkamer
van het hof van beroep waarbij ten aanzien van de minderjarige een maatregel
is bevolen.
20 augustus 1984
1448
§ 3. Vorm en termijn voor memories
en stukken.
•
39. - Vorm - Strafzaken - Neerleggen van memorie - Termijn.
Niet ontvankelijk is de memorie tot
staving van een voorziening in strafzaken die op de griffie van het Hof is neergelegd na het verstrijken van de termijn
bepaald bij art. 420 his, tweede lid, Sv.
6 september 1983
4
40. - Strafzaken - Vorm - Memorie
- Memorie gesteld in een andere taal
dan die van de bestreden beslissing Nietigheid.
Nietig is de tot staving van een cassatieberoep in strafzaken neergelegde memarie, die is gesteld in een andere taal
dan die van de bestreden beslissing.
(Artt. 27 en 40 Taalwet Gerechtszaken
15 juni 1935.)
8 februari 1984
694

41. - Vorm - Strafzaken - lndienen
van een memorie - Verzoekschriit door
de eiser, beklaagde, ingediend ter griiiie
van het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen - Indiening na het
verstrijken van de bij art. 422 Sv. gestelde termijn - Verzoekschriit overgezonden aan de grifiie van het Hoi - Vaststelling door de griffier van het Hoi
houdende vermelding van de ontvangst
van het verzoekschrift v66r het verstrijken van de bij art. 420 Sv. gestelde termijn.
Ontvankelijk is het als memorie
geldend verzoekschrift dat de beklaagde
tot staving van zijn cassatieberoep, na
het verstrijken van de bij art. 422 Sv. gestelde termijn, heeft ingediend op de
griffie van het gerecht dat de bestreden
beslissing heeft gewezen, wanneer de
griffier van het Hof de ontvangst van dat
verzoekschrift vaststelt, ter gri!!ie van
het Hof, v66r het verstrijken van de bij
38. - Vorm - Strafzaken - Jeugdbe- art. 420bis Sv. gestelde termijn. (Implischerming - Voorzieningen van de ou- ciet.)
ders en van een grootvader van een min27 maart 1984
995
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tot staving van een memorie - Indiening buiten de bij art. 420bis, tweede lid,
Sv. bepaalde termijn - Door het Hof
niet in aanmerking te nemen stukken.
Wanneer de eiser tegen een in strafzaken gewezen beslissing cassatieberoep
instelt, mag hij, na het verstrijken van
de bij art. 420bis, tweede lid, Sv. bepaalde termijn, geen stukken meer indienen,
behalve akten van afstand of hervatting
van het geding of akten waaruit blijkt
dat de voorziening doelloos geworden is.
11 april 1984
1063
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie).
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijkheid.
§ 6. Onsplitsbare zaken.
§ 9. Aller lei.

slissingen van de commissie tot bescherming van de maatschappij waarbij het
verzoek van de gei'nterneerde tot plaatsing in een prive-inrichting wordt verworpen - Voorziening in cassatie Niet ontvankelijke voorziening.
Niet ontvankelijk is de voorziening die
een ge'interneerde instelt tegen de beslissing van de commissie tot bescherming
van de maatschappij waarbij zijn verzoek tot plaatsing in een prive-inrichting,
die daarvoor geschikt is uit het oogpunt
van veiligheid en verzorging, wordt verworpen. (Art. 14, tweede lid, Wet Bescherming Maatschappij.)
13 september 1983
32
46. - Beslissingen waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld - Strafzaken - Beslissing in eerste aanleg gewezen - Niet ontvankelijke voorziening.
Niet ontvankelijk is de voorziening teAfdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor gen een beschikking van de raadkamer
tot internering van de beklaagde, daar
cassatieberoep.
een dergelijke beschikking niet in laatOnderafdeling 1. - Strafvordering.
ste aanleg is gewezen. (Artt. 407, 413 Sv.;
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun wet 9 april 1930, vervangen bij art. 8 wet
aard niet vatbaar voor cassatie- 1 juli 1964.)
beroep.
13 september 1983
34
43. - Strafzaken - Voorziening tegen
47. - Beslissingen waartegen cassatieeen arrest dat een verzet niet ontvanke- beroep kan worden ingesteld - Strafzalijk verklaart - Draagwijdte van de ken - Beschikking van de raadkamer
voorziening.
tot internering van de beklaagde - Niet
De voorziening ingesteld tegen een ar- ontvankelijke voorziening.
rest dat een verzet tardief en niet ontNiet ontvankelijk is de voorziening tevankelijk verklaart, werpt geen andere gen een beschikking van de raadkamer
kwestie op dan die van de wettigheid tot internering van de beklaagde, daar
van die beslissing.
een dergelijke beschikking niet in laat6 september 1983
4 ste aanleg is gewezen. (Artt. 407, 413 Sv.;
44. - Beslissing waartegen cassatiebe- wet 9 april 1930, vervangen bij art. 8 wet
roep openstaat- Strafzaken - Bescher- 1 juli 1964.)
34
13 september 1983
ming van de maatschappij - Beslissing
van de commissie tot bescherming van
48. - Strafzaken - Voorziening tegen
de maatschappij waarbij het verzoek van
de gei'nterneerde tot plaatsing in een pri- een arrest waarbij het verzet wegens
ve-inrichting wordt verworpen - Voor- niet-verschijning ongedaan wordt verziening in cassatie - Niet ontvankelijke klaard - Draagwijdte van de voorziening.
voorziening.
De voorziening ingesteld tegen een arNiet ontvankelijk is de voorziening die
een ge'interneerde instelt tegen de beslis- rest waarbij het verzet wegens niet-versing van de commissie tot bescherming schijning ongedaan wordt verklaard,
van de maatschappij waarbij zijn ver- werpt geen andere vraag op dan. die over
zoek tot plaatsing in een prive-inrichting de wettigheid van deze beslissing.
die daarvoor geschikt is, uit het oogpunt _ (Artt. 188 en 208 Sv.)
418
7 december 1983
van veiligheid en verzorging, wordt verworpen. (Art. 14, tweede lid, Wet Be49. - Beslissingen waartegen cassatiescherming Maatschappij.)
beroep kan worden ingesteld - Strafza6 september 1983
9
ken - Beschikking van de raadkamer
45. - Beslissingen waartegen casatie- tot bevestiging, binnen vijf dagen, van
beroep openstaat - Strafzaken
Be- een bevel tot aanhouding - Niet ontvanscherming van de maatschappij - Be- kelijk cassatieberoep.
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tegen een beschikking van de raadkamer
tot bevestiging, binnen vijf dagen, van
een door de onderzoeksrechter verleend
bevel tot aanhouding, daar zodanige beschikking niet in laatste aanleg is gewezen. (Art. 608 Ger.W.; art. 19 Wet Voorlopige Hechtenis.)
25 april 1984
1119
50. - Strafzaken
Cassatieberoep
gericht tegen « het dossier » - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat tegen « het dossier » is gericht, daar
uit zodanig cassatiebroep niet kan worden opgemaakt tegen welke beslissingen
het cassatieberoep is gericht.
25 april1984
1119
51. - Beslissingen waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld - Strafzaken - Vonnis van de correctionele
rechtbank in eerste aanleg gewezen Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
tegen een in eerste aanleg door de correctionele rechtbank gewezen vonnis.
(Artt. 407, 413 Sv.)
12 juni 1984
1344
§ 2. Beslissing in feite en in
rechte.
§ 3. Beslissingen waartegen reeds
cassatieberoep is ingesteld.
52. - Beslissingen waartegen voorziening in cassatie openstaat - Strafzaken
- Cassatieberoep na cassatieberoep is
uitgesloten - Uitzonderingen.
Buiten het toepassingsgeval van art.
40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken,
het geval van regelmatige afstand en dat
waarin tegen een arrest van verwijzing
naar het hof van assisen nog cassatieberoep openstaat na het veroordelend arrest, kan, in strafzaken, een partij zich
geen tweede maal in cassatie voorzien
tegen een en dezelfde beslissing. (Art.
438 Sv.)
26 oktober 1983
235
§ 4. Gemis aan belang of bestaansreden.
53. - Strafzaken - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij
de invrijheidstelling wordt bevolen mits
zekerheidstelling - Betaling van de sam
en invrijheidstelling - Voorziening van
de verdachte - Voorziening doelloos Niet ontvankelijke voorziening.
Doelloos en derhalve niet ontvankelijk
is de voorziening van de verdachte tegen

een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de invrijheidstelling mits zekerheidstelling wordt bevolen, wanneer de voorlopige hechtenis op
het ogenblik van de voorziening reeds
was beiHndigd door de betaling van de
borgsom en de vrijlating van de verdachte.
10
6 september 1983
54. - Strafzaken - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij
het beroep van een vreemdeling tegen de
maatregel van vrijheidsberoving die de
minister van Justitie, overeenkomstig de
wet van 15 dec. 1980, heeft genomen,
niet ontvankelijk is verklaard - Vreemdeling verwijderd van het grondgebied
van het Rijk - Gemis aan belang.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is de voorziening die een vreemdeling heeft ingesteld tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling
waarbij zijn beroep tegen de maatregel
van vrijheidsberoving, die de minister
van Justitie overeenkomstig de wet van
15 dec. 1980 te zijnen opzichte heeft genomen, niet ontvankelijk is verklaard,
wanneer de eiser van het grondgebied
van het Rijk is verwijderd voordat het
Hof op de voorziening uitspraak heeft
gedaan.
4 januari 1984
503
55. - Strafzaken - Strafvordering -,Cassatieberoep van de beklaagde Overlijden van de beklaagde - Cassatieberoep zonder reden van bestaan in zoverre het gericht is tegen de beslissing
op de strafvordering.
Door het overlijden van de beklaagde
tijdens het cassatiegeding heeft het door
hem tegen de beslissing op de strafvordering ingestelde cassatieberoep geen reden van bestaan meer. (Art. 20 wet van
17 april 1878.) Het heeft wel nog reden
van bestaan in zoverre het gericht is tee
gen de beslissing op de rechtsvordering
van de burgerlijke partij.
6 maart 1984
842
56. - Strafzaken - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij
handhaving van de voorlopige hechtenis
: wordt bevolen ~ Cassatieberoep van de
verdachte - Latere invrifheidstelling op
1
borgtocht,- Cassntieberoep doelloos Niet ontvankelifk cassatieberoep.
Doelloos en derhalve niet ontvankelijk
is het cassatieberoep van de verdachte
tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij handhaving
van de voorlopige hechtenis wordt
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het Hof op het cassatieberoep t'J.itspraak
heeft gedaan, bij een latere beslissing op
borgtocht in vrijheid is gesteld en de
voorlopige hechtenis na de betaling van
de borgtocht is geiHndigd.
17 april 1984
1106
57. - Strafzaken -Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doende over een betwisting in
verband met de invrijheidstelling op
borgtocht - Cassatieberoep van de verdachte - Invrijheidstelling van de verdachte. na betaling van de geldsom Cassatieberoep doelloos - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Doelloos en derhalve niet ontvankelijk
is het cassatieberoep van de verdachte
tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, uitspraak doende
over een betwisti:p.g in verband met de
invrijheidstelling op borgtocht, wanneer
de voorlopige hechtenis op het ogenblik
dat het ~~ss~tieberoep wordt ingesteld,
reeds geemd1gd was door betaling van
de geldsom en vrijlating van de verdachte.
17 april 1984
1107
58. - Strafzaken - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot
handhaving van de voorlopige hechtenis
- Onttrekking van de zaak aan de rechter die het bevel tot aanhouding heeft
verleend, waarop dat arrest betrekking
heeft - Nieuw bevel tot aanhouding tegen de verdachte, wegens dezelfde leiten, verleend door de onderzoeksrechter
van een ander arrondissement - Voorziening tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling tot handhaving van de voorlopige hechtenis waarop
het eerste bevel betrekking heeft Voorziening doelloos.
Doelloos wordt de voorziening van de
verdachte tegen het arrest van de kamer
v~n inbeschuldigingstelling tot handhavmg van de voorlopige hechtenis wanneer de zaak is· onttrokken aan de 'onderzoeksrechter die het bevel tot aanhouding heeft verleend waarop dat arrest
betrekking heeft, en tegen de verdachte
wegens dezelfde feiten, een nieuw bevei
tot aanhouding is verleend door de onderzoeksrechter van een ander arrondissement.
2 mei 1984
1141
Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechtsvordering.
§ 11. Algemeen.
§ 12. Beklaagde.

§
§
§
§

13.
14.
15.
16.

Openbaar ministerie.
Burgerlijke partij.
Tussenkomende partij.
Andere partijen.

Afdeling 5. - Afstand.
§ 1. Strafvordering.
§ 11. Burgerlijke rechtsvordering.
59. - Afstand - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Voorziening
va_n ~e b!frgerlijke partij tegen een beslissmg die haar vordering afwijst - Afs_tand door een advocaat die geen houder
Is van een bijzondere volmacht - Afstand zonder gevolg.
Het Hof slaat geen acht op de afstand,
gedaan door een advocaat die geen advocaat is bij het Hof van Cassatie en ook
geen bijzonder gemachtigde, van de
voorziening door de burgerlijke partij ingesteld. tegen een beslissing waarbij
h!'lar e1s werd afgewezen, daar in zodamg geval afstand van de voorziening geli_jkstaat met afstand van rechtsvordermg. (Art. 6, wet 16 feb. 1961, gew. bij
art. 1, wet 20 dec. 1974.)
29 november 1983
368
60. - Afstand - Strafzaken
Burgerlijke rechtsvordering - Voorziening
van de burgerlijke partij tegen een beslissing waarbij haar vordering wordt afgewezen - Afstand gedaan door een advocaat, die geen houder is van een
bijzondere volmacht - Afstand zonder
gevolg.
Het Hof slaat geen acht op de afstand
van een voorziening van de burgerlijke
partij tegen een beslissing waarbij haar
vordering wordt afgewezen wanneer de
afstand is gedaan door een' advocaat die
geen advocaat is bij het Hof van Cassatie en evenmin houder is van een bijzondere volmacht, daar in zodanig geval de
afstand van voorziening gelijkstaat met
afstand van rechtsvordering. (Art. 6, wet
16 feb. 1961, gew. bij art. 1 wet 20 dec.
1974.)
30 november 1983
380
61. - Strafzaken - Cassatieberoep
van de beklaagde tegen de beslissing op
de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering - Afstand hierop gegrond dat de beslissing geen eindbeslissing is, in de zin van art. 416 Sv. - Afstand die niet als een berusting kan
worden uitgelegd - Gevolg.
Wanneer de beklaagde zich in cassatie
heeft voorzi.en tegen de beslissing op de
tegen hem mgestelde burgerlijke rechtsvordering en hij vervolgens afstand doet

-213van dat cassatieberoep op grond aileen
dat de beslissing geen eindbeslissing is,
in de zin van art. 416 Sv., kan die afstand niet worden uitgelegd als een berusting en verleent het Hof daarvan
geen akte, indien het vaststelt dat die
beslissing toch een eindbeslissing is.
4 april 1984
1036
Afdeling 6. - Registratie en zegel.

HOOFDSTUK VI
TUCHTZAKEN

Afdeling 1. - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan worden ingesteld.
Afdeling 2. - Termijnen van cassatieberoep en betekening.
62. - Tuchtzaken - Beslissing van de
raad van beroep van de Orde van Architecten - Uitgangspunt van de termijn
van een maand om cassatieberoep in te
stellen.
De termijn van een maand om zich in
cassatie te voorzien tegen een beslissing
van de raad van beroep van de Orde van
Architecten gaat in op het ogenblik dat
de beslissing door de griffier bij ter post
aangetekende brief wordt verzonden.
(Art. 32 Ger.W.; art. 33 wet van 26 juni
1963.)
5 januari 1984
506
Afdeling 3. - Vormen.
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 ingesteld.
Afdeling 2. - Termijnen van cassatieberoep en betekening.
Afdeling 3. - Vormen.
63. - Vorm - V{!rkiezingen - Verzoekschrift bij het Hoi van Cassatie
ingediend - Voorafgaande betekening
aan de verweerders - Vorm op straffe
van nietigheid voorgeschreven.
Inzake verkiezingen is de vooraf·gaande betekening aan de verweerders
van het bij het Hof van Cassatie ingediende verzoekschrift een op straffe van
nietigheid voorgeschreven vorm. (Art. 40,
tweede lid, Kieswetboek.)
29 mei 1984
1284

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep.
Afdeling 5. - Afstand.
Afdeling 6. - Registratie en zegel.

HOOFDSTUK VIII
ARRESTEN RAAD VAN STATE

64. - Beslissing waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld - Cassatieberoep tegen een arrest van de Raad van
State - Arrest waarbij uitspraak wordt
gedaan over een declinatoire exceptie
volgens welke het geschil tot de bevoegdheid van de « rechterlijke overheden »
behoort - Ontvankelijk cassatieberoep.
Een cassatieberoep tegen een arrest
van de Raad van State is slechts ontvankelijk in de gevallen, welke op beperkende wijze zijn opgesomd in art. 33, eerste
lid, Wet Raad van State; zulks is het geval wanneer de Raad van State beschikt
op een declinatoire exceptie die hierop is
gegrond dat de eis tot de bevoegdheid
van de • rechterlijke overheden » behoort.
23 maart 1984
948

VORDERING IN RECIITE
1.- Burgerlijke zaken - Vereiste van
een reeds verkregen en dadelijk belang
- Reeds verkregen en dadelijk belang
- Begrip.
Geen rechtsvordering • ad futurum » is
de vordering die een echtgenoot of een
gewezen echtgenoot tegen zijn echtgenoot of zijn gewezen echtgenoot instelt
tot betaling van een bijdrage in het onderhoud van het meerderjarig geworden
gemeenschappelijk kind waarvoor die
echtgenoot of gewezen echtgenoot, wegens het voiledig of gedeeltelijk verzuim
van de andere echtgenoot of gewezen
echtgenoot, voor het grootste deel aileen
in de onderhoudskosten heeft ingestaan.
(Art. 18 Ger.W.)
24 november 1983
356
2. - Burgerlijke zaken - Exceptie
van nietigheid van een proceshandeling
- Verplichting om in de akte van hager
beroep de plaats te vermelden waar de
gedaagde in hager beroep akte moet ]aten nemen van zijn verklaring van verschijning - Sanctie.
De niet-inachtneming van de verplichting om, op straffe van nietigheid, in de
akte van hoger beroep de plaats te vermelden waar de gedaagde in hoger beroep akte moet Iaten nemen van zijn
verklaring van verschijning leidt aileen

-214dan tot nietigverklaring van de proceshandeling indien het verzuim de belangen schaadt van de partij die de exceptie
opwerpt. (Artt. 861, 862 en 1057 Ger.W.)
423
9 december 1983

rechtsvordering, bepaald in de wet van
17 april 1878, kunnen zij derhalve als
grondslag dienen voor een burgerlijke
rechtsvordering ex delicto. (Artt. 3, 4, 26,
28 wet 17 april 1878; artt. 1382 en vlg.
B.W.)
3. - Rechter bij wie een vordering
1291
1 juni 1984
aanhangig is die op een bepaling van
vreemd recht is gegrond - Verplichting
7. - Vordering tot vergoeding van
voor de rechter de inhoud van het recht
schade ten gevolge van een misdrijf na te gaan.
De rechter, bij wie een vordering aan- Verjaring - Termijnen gesteld in de
hangig is die op een bepaling van voorafgaande titel van het Wetboek van
vreemd recht is gegrond, dient de inhoud Strafvordering - Toepassing van die
van dat recht na te gaan, in voorkomend termijnen, ook al is de vordering terzelfgeval na daarover de nodige inlichtingen der tijd gegrond op een tekortkoming
te hebben ingewonnen, met eerbiediging aan een contractuele verbintenis.
Een vordering tot vergoeding van de
van het recht van verdediging.
schade ten gevolge van een misdrijf is
23 februari 1984
793 onderworpen aan de in de wet van 17
4. - Rechtsvordering betreffende een april 1878 houdende de voorafgaande tizakelijk recht - Hervatting van geding tel van het Wetboek van Strafvordering
door de nieuwe eigenaar van het lijdend gestelde verjaringstermijnen, ook al is
erf - Termijn.
·
zij niet gegrond op dat misdrijf maar wel
De koper van een onroerend goed kan op een tekortkoming aan een contractubinnen de termijnen van art. 1103 Ger.W. ele verbintenis; de handeling of het verhet tegen de vorige eigenaar aangespan- zuim blijft, als oorzaak van de schade,
immers strafbaar en het strafbaar kennen geding hervatten.
1 maart 1984
827 merk vervalt niet doordat de handeling
of het verzuim terzelfder tijd een tekortkoming aan een contractuele verbintenis
5.- Begrip.
Het wettelijk begrip « vordering in oplevert. (Artt. 3, 4, 26 wet 17 april 1878;
rechte » wordt niet miskend wanneer de artt. 1382 en vlg. B.W.)
rechter ingaat op een vordering tot her1293
1 juni 1984
stel van de plaats in de vorige staat, die
is aangevoerd in een conclusie tot sta8. - Voorwaarden van de rechtsvordeving van een niet ontvankelijk verklaar- ring - Belang - Begrip.
de burgerlijke rechtsvordering tot verEen vordering in rechte ingesteld voor
oordeling in schadevergoeding.
een natuurlijke of rechtspersoon kan
25 april 1984
1117 niet worden toegelaten indien de eiser
daarbij geen eigen persoonlijk en recht6. Vordering tot vergoeding van streeks belang heeft. (Gerechtelijk Wetscl1ade ten gevolge van een misdrijf hoek, art. 17.)
Verjaring - Termijnen gesteld in de
1321
7 juni 1984
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering - Toepassing van die
9. - Voorwaarden van de rechtsvordetermijnen, ook al is de vordering terzelfder tijd gegrond op een tekortkoming ring - Beroepsvereniging - Handelspraktijken - Vordering tot staken aan een contractuele verbintenis.
Een vorderin·g tot vergoeding van de Belang van een beroepsvereniging - Beschade ten gevolge van een misdrijf is grip.
De door een beroepsgroepering op
onderworpen aan de in de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande ti- grand van art. 55 Handelspraktijkenwet
tel van het Wetboek van Strafvordering ingediende vordering tot staking van een
gestelde verjaringstermijnen; de hande- tekortkoming is, overeenkomstig artikel
ling of het verzuim blijft, als oorzaak 57, eerste lid, van dezelfde wet, enkel
van de schade, immers strafbaar en het toelaatbaar indien de handelaars en amstrafbaar kenmerk vervalt niet doordat bachtslui die geschaad worden, o!' die
de handeling of het verzuim terzelfder men tracht te schaden, leden zijn van de
tijd een tekortkoming aan een contractu- groepering en het ondergane of dreigenele verbintenis oplevert; zolang de han- de nadeel de door de groepering behardeling of het verzuim niet gedekt zijn tigde belangen aantast.
door de verjaring van de burgerlijke
7 juni 1984
1321

-215Burgerlifke zaken - Vertegen- tatie die de rechter in het land van oarwoordiging in rechte van de gemeen- sprang aan die bepaling geeft - Geen
schappen en gewesten.
verplichting voor de rechter vast te stelLuidens artikel 82 bijzondere wet 8 au- len dat aile voorwaarden van het vreemgustus 1980 tot hervorming der instellin- de recht vervuld zifn.
10. -

gen wordt de gemeenschap in rechte vertegenwoordigd en wordt in haar naam
cassatieberoep ingesteld door haar executieve en niet door dezer voorzitter.
8 juni 1984
1327
11. - Voorwerp - Geschil betreffende

Hoewel de rechter in zijn beslissing op
de basis van een bepaling van vreemd
recht rekening dient te houden met de
interpretatie die de rechter er in het
land van oorsprong aan geeft, behoeft
hij, bij ontstentenis van een desbetreffende conclusie, niet vast te steilen dat aile
het recht op werkloosheidsuitkering - voorwaarden van het vreemde recht verUitspraak op niet aangevoerde, aan de vuld zijn.
wet ontleende gronden - Geen wifziging
23 februari 1984
793
van het voorwerp van de vordering.
De rechter die over een geschil betreffende het recht op werkloosheidsuitkering uitspraak doet op aan de wet ontleende gronden die noch in de administratieve beslissing noch door partijen
worden aangevoerd, wijzigt het voorwerp
van de vordering niet en doet geen uitspraak over niet gevorderde zaken.
(Artt. 702, 807 en 1138, 2°, Ger.W.)
18 juni 1984
1367 WAPENS

w

Verbod voor iedere persoon, die noch
wapenfabrikant noch wapenhandelaar is,
munitie bestemd voor verweer- of oor1. - Vordering in rechte - Rechter Jogswapens op te slaan, zonder de steeds
bi:i wie een vordering aanhangig is die herroepbare machtiging van de procuop een bepaling van vreemd recht is ge- reur des Konings - Begrip.
In art. 16 Wapenwet van 3 januari 1933
grond - Verplichting voor de rechter de
moeten de woorden « opslaan » en « opinhoud van het recht na te gaan.

VREEMDE WET

De rechter, bij wie een vordering aan- slagplaats » respectievelijk worden behangig is die op een bepaling van grepen als « een voorraad opdoen ,, en
vreemd recht is gegrond, dient de inhoud « een plaats of een terrein waar matevan dat recht nate gaan, in voorkomend rialen of goederen kunnen worden opgegeval na daarover de nodige inlichtingen slagen »; daaruit volgt dat het « opslaan »
te hebben ingewonnen, met eerbiediging niet behoeft te geschieden in een onroevan het recht van verdediging.
rend goed en dat een << opslagplaats »
23 februari 1984
793 niet noodzakelijk een onroerend goed is.
20 augustus 1984
1441
2. - Beslissing van de rechter op de

basis van een vreemde wettelifke bepaJing- Verplichting voor de rechter rekening te houden met de interpretatie van
die bepaling in het land van oorsprong. WATERS
Hoewel de rechter in zijn beslissing op
de basis van een bepaling van vreemd
1. - Wet van 10 fan. 1977 houdende
recht rekening dient te houden met de regeling van de schadeloosstelling voor
interpretatie die de rechter er in het schade veroorzaakt door het winnen en
land van oorsprong aan geeft, behoeft het pompen van grondwater, art. 1, eerhij, bij ontstentenis van een desbetreffen- · ste lid.
Hoewel art. 1, eerste lid, wet van
de conclusie, niet vast te steilen dat aile
voorwaarden van het vreemde recht ver- 10 jan. 1977 houdende regeling van de
schadeloosstelling voor schade veroorvuld zijn.
23 februari 1984
793 zaakt door het winnen en het pompen
van grondwater een stelsel van objectie3. - Beslissing van de rechter op de ve aansprakelijkheid invoert ten aanzien
basis van een vreemde wettelifke bepa- van de exploitant van de grondwaterwinling - Geen conclusie over de interpre- ning en de bouwheer van openbare of

-216private werken die door hun toedoen de
daling van de grondwaterlaag veroorzaken, sluit die bepaling geenszins uit dat
een oorzakelijk verband vereist is tussen
het winnen of pompen van grondwater
dat de daling van de laag heeft veroorzaakt, en de schade die daardoor bovengronds aan onroerende goederen wordt
aangebracht.
8 december 1983
419
2. - Wet van 10 jan. 1977 houdende
regeling van de schadeloosstelling voor
schade veroorzaakt door het winnen en
het pompen van grondwater, art. 1, tweede lid - Draagwijdte.
Wanneer verschillende exploitanten of
bouwheren door hun gezamenlijk winnen of pompen van grondwater de
grondwaterlaag hebben doen dalen, stelt
art. 1, tweede lid, wet van 10 jan. 1977
houdende regeling van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het
winnen en het pompen van grondwater
hen solidair aansprakelijk voor de door
die activiteit veroorzaakte schade; die bepaling doet geen afbreuk aan de vereiste
dat er tussen de activiteit van elke exploitant of bouwheer en de bovengrondse
schade een oorzakelijk verband moet bestaan; om een van de exploitanten of
bouwheren, die door hun gezamenlijk
toedoen een daling van de waterlaag
hebben veroorzaakt, aansprakelijk te
kunnen stellen voor de bovengrondse
.schade moet worden aangetoond dat, zonder zijn activiteit, de schade, zoals zij
zich in concreto heeft voorgedaan, niet
zou zijn ontstaan.
419
8 december 1983
3. - Wet van 10 jan. 1977 houdende
regeling van de schadeloosstelling voor
schade veroorzaakt door het winnen en
het pompen van grondwater, art. 1, eerste lid - Bevestiging dat zowel tussen
het winnen of het pompen van grondwater en de daling van de grondwaterlaag,
als tussen de daling en de bovengrondse
schade een oorzakelijk verband vereist
is - Geen strijdigheid met de bevestiging dat tussen het winnen of het pampen van grondwater en de bovengrondse
schade een oorzakelijk verband vereist
is.
Niet tegenstrijdig is het, enerzijds, te
beslissen dat aansprakelijkheid, bepaald
bij art. 1 wet van 10 jan. 1977 houdende
regeling van de schadeloosstelling voor
schade veroorzaakt door het winnen en
het pompen van grondwater afhankelijk
is van een oorzakelijk verband, zowel
tussen het winnen of pompen van grond-

water en de daling van de grondwaterlaag als tussen dat verschijnsel en de bovengrondse schade en, anderzijds te
beslissen dat die aansprakelijkheid afhankelijk is van een globaal oorzakelijk
verband tussen het winnen of pompen
van grondwater en de bovengrondse
schade.
8 december 1983
419

WEGVERKEER
HOOFDSTUK I. - Wegverkeerswet
Afdeling 1. - Algemeen.
Afdeling 2. - Wetsbepalingen
§ 1. Art. 1.
§ 2. Art. 2.
§ 3. Art. 3.
§ 68. Art. 68.

HOOFDSTUK II. - Wegverkeersreglement 1975.
Afdeling 1. - Algemeen.
Afdeling 2. - Reglementsbepalingen.
§ 1. Art. 1.
§ 2. Art. 2.
§ 3. Art. 3.
§ 87. Art. 87 .

HOOFDSTUK III. ment 1968

Wegverkeersregle-

HOOFDSTUK IV. voertuigen

Inschrijving van

HOOFDSTUK IX. ten

Allerlei voorschrif-

HOOFDSTUK I
WEGVERKEERSWET

Afdeling 1. - Algemeen.
1. - Onopzettelijk doden - Misdrijf
gepleegd door een minderjarige - Ouders burgerrechtelijk aansprakelijk verklaard voor de geldboete - Onwettige
beslissing.
De ouders mogen niet burgerrechtelijk
aansprakelijk worden verklaard voor de
geldboete, die ten laste van hun kind wegens het wanbedrijf « onopzettelijk doden » is uitgesproken.
25 oktober 1983
217

-2172. - Overtredingen van de wetten en
verordeningen betreffende het wegverkeer, begaan door minderjarigen van
meer dan zestien jaar en minder dan
achttien jaar - Rechtstreekse dagvaarding door de benadeelde partij - Nietontvankelijkheid
De persoon die zich benadeeld acht
door daden die volgens haar een overtreding zijn van de bepalingen van de wetten en verordeningen betreffende het
wegverkeer, kan een roinderjarige, die
meer dan zestien jaar en minder dan
volle achttien jaar oud was op het ogenblik van de feiten, niet rechtstreeks voor
het op grond van het geroene recht bevoegde gerecht dagvaarden wegens overtreding van voorroelde bepalingen.
(Art. 36bis Jeugdbescherroingswet.)
30 november 1983
375
3. - Overtreding door een weggebruiker van een bepaling van het Wegverkeersreglement - Kan wegens omstandigheden een niet te voorziene hindernis
zijn voor een bestuurder.
De nadering van een voorranghebbende bestuurder kan voor de voorrangsplichtige een niet te voorziene, ofschoon
zichtbare, hindernis opleveren gelet op
de snelheid van de voorranghebbende
bestuurder en de werkelijk slingerende
rijbeweging die deze in het stadsverkeer
heeft uitgevoerd oro zijn voorrang af te
dwingen.
14 december 1983
431
Afdeling 2. - Wetsbepalingen
§ 1. Art. 1.
§ 2. Art. 2
§ 12. Art. 12.

4. - Voorrang - Begrip.
De voorrang van de op een voorrangsweg rijdende bestuurder geldt zolang de
verkeersbeweging duurt en hangt niet af
van de roanier waarop hij rijdt; de rechter kan de verantwoordelijkheid van de
voorrangsplichtige enkel opheffen indien
hij vaststelt dat het opdagen van de
voorranghebber niet kon worden voorzien of dat de voorrangsplichtige bestuurder zich anderszins in een geval .
van overroacht bevond. (Art. 12.3.1 Wegverkeersregleroent.)

14 februari 1984

729

§ 13. Art. 13.
5. - Wegverkeerswet, artt. 13 en 14 Wegverkeersreglement, art. 78.1.1

Voorrangsteken door aannemer van werken verplaatst en achteraf verdwenen Verplichting tot het houden van toezicpt
berustend bij de bevoegde overheid. .
Dat een aanneroer bij het uitvoeren
van werken op de openbare weg, met
toesteroroing van de bevoegde overheid,
een verkeersteken betreffende de voorrang heeft verplaatst, belet niet dat de
verplichting toezicht te houden op het
plaatsen, de doelmatigheid van die plaatsing en het behoud van het aldus geplaatste verkeersteken, bij die overheid
blijft berusten en doet die verplichting
niet op de aanneroer overgaan. (Artt. 13
en 14 Wegverkeerswet; art. 78.1.1 Wegverkeersregleroent.)
2 februari 1984
677
§ 14. Art. 14.
§ 30. Art. 30.
6. - Overtreding van art. 30, eerste
lid, 2', KB. van 16 maart 1968 - Be-

standdelen.
.
Art. 30, eerste lid, 2", Wegverkeerswet
straft een ieder die een rootorvoertuig
bestuurt, terwijl het rijbewijs of het als
dusdanig geldend bewijs vereist voor het
besturen van dit voertuig, hero met toepassing van art. 55 is ontnoroen; in het
geval bedoeld in art. 55, kan onroiddellijk intrekking van het rijbewijs enkel
en alleen worden bevolen, hetzij door de
procureur des Konings, door de officier
van het openbaar roinisterie bij de politierechtbank of door de krijgsauditeur of
nog door de procureur-generaal bij het
hof van beroep of door de auditeur-generaal bij het roilitair gerechtshof; niet
naar recht verantwoord is dan ook de
veroordeling wegens overtreding van
art. 30, eerste lid, 2", ingeval de rijkswacht het rijbewijs van de beklaagde
voor de tijd van zes uur heeft ingetrokken.
14 roaart 1984
911
§ 31. Art. 31.
§ 32. Art. 32.
7. - Wegverkeerswet, art. 32 - Bewering van de beklaagde dat hij niet wist
dat de persoon aan wie hij zijn voertuig
had toevertrouwd, niet voorzien was van
het voor het besturen van dat voertuig
vereiste rijbewijs - Beslissing van de
rechter dat de onwetendheid waarop de
beklaagde zich beriep, niet verschoonbaar was - Veroordeling - Wettigheid.
De veroordeling van de beklaagde ter
zake dat hij wetens een voertuig heeft
toevertrouwd aan een persoon die niet
voorzien was van het voor het besturen

-218van dat voertuig vereiste rijbewijs, wordt pen; de feitenrechter die kennis neemt
naar recht verantwoord door de rechter van zodanig misdrijf, mag de staat van
die beslist, enerzijds, dat wanneer de dronkenschap afleiden uit aile gegeve:o:1s
wet de wetenschap vereist, de dwaling welke hem regelmatig zijn voorgelegd en
aan de dader ten goede komt, als zij ver- waarover de partijen tegenspraak hebschoonbaar is en, anderzijds, op grond ben kunnen voeren. (Art. 35 Wegvervan feitelijke vaststellingen dat de dwa- keerswet.)
ling van de beklaagde niet verschoon21 februari 1984
778
baar was. (Art. 32 Wegverkeerswet.)
§
36.
Art.
36.
30 mei 1984
1286
33. Art. 33.
8. - Vluchtmisdrijf - Toepasselijke
straf.
De geldboete opgelegd aan degene die
een vluchtmisdrijf heeft gepleegd, kan
niet minder bedragen dan 100 frank.
(Wegverkeerswet, art. 33, § 1.) ·
14 februari 1984
732
9. - Vluchtmisdrijf - Begrip.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing, waarbij een beklaagde wordt
veroordeeld wegens vluchtmisdrijf, bedoeld in art. 33.2° Wegverkeersreglement,
terwijl erin wordt vastgesteld dat, hoewei die beklaagde zich heeft willen onttrekken aan de nuttige vaststellingen, hij
daarin niet is geslaagd, ook al was het
door omstandigheden buiten zijn wil. .
29 mei 1984
1281
§ 34. Art. 34.
10. - Overtreding art. 34, 4", K.B. van
16 maart 1968 - Bestanddelen.
Art. 34, 4°, Wegverkeerswet straft ieder
die zich ontrekt aan het toezicht waaraan hij krachtens art. 59, § 1, is onderworpen, het rijbewijs of het als zodanig
geldend bewijs waarvan hij houder is, in
het geval bedoeld in art. 61, niet heeft afgegeven, of het voertuig of het rijdier,
ingehouden krachtens hetzelfde artikel,
heeft bestuurd of geleid; die bepaling is
niet toepasselijk op de bestuurder die
ni~t om uitstel van de ademtest heeft
verzocht.
14 maart 1984
911

§ 42. Art. 42.
12. - Art. 42 Wegverkeerswet - Ontzetting van het recht tot sturen wegens
lichamelijke ongeschiktheid - Beveiligingsmaatregel - Internering van de verdachte - Toepasselijkheid.
.
Wanneer met toepassing van· art. 7
Wet Bescherming Maatschappij de internering van de verdachte gelast wordt en
de voorwaarden omschreven bij art. 42
We~erkeerswet vervuld zijn, moet ontzettmg v:an het recht een voertuig of een
luchtsch1p te besturen of een rijdier te
ge~eide~ wegens lichamelijke ongeschiktheid mtgesproken worden. (Impliciete
oplossing.)
13 maart 1984
902
§ 43. Art. 43.
§ 46. Art. 46.

13. Vervallenverklaring van het
recht tot sturen - Verzuim van de beklaagde het rijbewijs aan de griffier voor
te leggen of te doen toekomen - Veroordeling - Redengeving.
Om regelmatig met redenen te zijn
omkleed moet het vonnis, waarbij een
persoon, die vervallen is verklaard van
het recht tot sturen, veroordeeld wordt
ter zake dat hij nagelaten heeft aan de
griffier van het gerecht dat de beslissing
heeft uitgesproken, zijn rijbewijs voor te
leggen of te doen toekomen binnen vier
dagen na de dag waarop het O.M. de
kennisgeving aan de veroordeelde heeft
gedaan, overeenkomstig art. 40 Wegverkeerswet, vaststellen dat een rechterlijke
beslissing tot vervallenverklaring kracht
§ 35. Art. 35.
van gewijsde heeft verkregen en melding
11. - Besturen van een voertuig op maken van de datum van de kennisgeeen openbare plaats - Bestuurder in ving. (Art. 97 Gw.; art. 46 Wegverkeersstaat van dronkenschap - Geen bijzon- wet.)
der bewijsmiddel - Onaantastbare be25 oktober 1983
224
oordeling door de feitenrechter - Grenzen.
§ 47. Art. 47.
Het bewijs dat een persoon die een
§ 48. Art. 48.
voertuig op een openbare plaats bestuurde, in staat van dronkenschap verkeerde,
14. - Besturen van een voertuig op de
is aan geen bijzondere regel onderwor- openbare weg niettegenstaande verval-

-219lenverklaring van het recht tot sturen Vervolgingen wegens een enkel misdrijf
Veroordeling - Redengeving.
- Omstandigheid zonder invloed op de
Om regelmatig met redenen te zijn beoordeling van dat misdrijf.

omkleed, moet het vonnis, waarbij de bestuurder van een voertuig wordt veroordeeld omdat hij een voertuig op de openbare weg bestuurd heeft niettegenstaande vervallenverklaring van het recht tot
sturen, vaststellen dat een rechterlijke
beslissing tot vervallenverklaring kracht
van gewijsde heeft verkregen 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
W egverkeerswet.)
25 oktober 1983
223
15. - Besturen van een voertuig op de

De omstandigheid dat een bestuurder
niet vervolgd wordt wegens overtreding
van een wei bepaald artikel van het
Wegverkeersreglement heeft geen invloed op de beoordeling van een andere
overtreding van het Wegverkeersreglement, die aan diezelfde bestuurder wordt
ten laste gelegd.
29 mei 1984
1270
Afdeling 2. - Reglementsbepalingen

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 niettegenstaande vervallenverklaring van het recht tot
sturen, vaststellen dat een rechterlijke
beslissing tot vervallenverklaring kracht
van gewijsde heeft verkregen en melding
maken van de duur van de vervallenverklaring en van de datum van de kennisgeving, zoals voorgeschreven is bij
art. 40 Wegverkeerswet. (Art. 97 Gw.;
art. 48 Wegverkeerswet.)
25 januari 1984
616

sing van de rechter, wanneer hij vaststelt dat een openbare weg slechts bij
zijn aansluiting is verhard, dat die weg
niet voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht en uit die onaantast·
bare vaststellingen in feite afleidt dat die
weg een aardeweg is. (Artt. 2.6 en.
12.3.l.b Wegverkeersreglement 1 dec.
1975.)
27 maart 1984
996
§ 3. Art. 3.

Beneden het wettelijke minimum en
derhalve onwettig is de veroordeling van
de beklaagde tot een geldboete van minder dan 500 frank, ter zake dat hij een
voertuig of luchtschip heeft bestuurd of
een rijdier geleid niettegenstaande het
tegen hem uitgesproken verval van het
recht tot sturen.
27 juni 1984
1409

soon, bevoegd in de zin van art. 3 Wegverkeersreglement, moet vergezeld zijn
van een ander bevoegd persoon wanneer
hij waakt over de naleving van de Wegverkeerswetten en de ter uitvoering
daarvan vastgestelde verordeningen.
16 november 1983
301
§ 4. Art. 4.

§ 1. Art. 1.
§ 2. Art. 2.

18. - Wegverkeersreglement 1 dec.
openbare weg niettegenstaande verval- 1975, artt. 2.6 en 12.3.1.b - Aardeweg Begrip.
Jenverklaring van het recht tot sturen Naar recht verantwoord is de beslisVeroordeling - Redengeving.

19. - Personen, bevoegd om te waken
over de toepassing van de Wegverkeerswetten alsook van de ter uitvoering er16. - Besturen van een voertuig op de van vastgestelde verordeningen - Hanopenbare weg niettegenstaande verval- delingsbevoegdheid.
Geen enkele wettelijke of verordenenJenverklaring van het recht tot sturen de bepaling schrijft voor dat een perStraf.

§ 49. Art. 49.
§ 68. Art. 68.

HOOFDSTUK II

§ 9. Art. 9.

20. - Plaats op de rijbaan - Verplichting voor de bestuurder om zo dicht mogelijk bij de rechterrand van die rijbaan
te blijven - Draagwijdte van die verplichting.

De verplichting voor de bestuurder die
de rijbaan volgt, om zo dicht mogelijk bij
de rechterrand van die baan te blijven,
17. - Feit bestaande uit twee overtre- sluit niet de verplichting in om uiterst
dingen van het Wegverkeersreglement rechts te houden en wordt beoordeeld
WEGVERKEERSREGLEMENT 1975

Afdeling 1. -

Algemeen

-220volgens de omstandigheden van de zaak.
(Art. 9.3 Wegverkeersreglement 1 dec.
1975.)
27 maart 1984
990
§ 10. Art. 10.
21. Wegverkeersreglement 1 dec.
1975, art. 10.1.3' ·- Te voorziene hindernis - Plotseling stoppen van de voorligger - Beslissing volgens welke de achterligger in aile omstandigheden moet
kunnen stoppen - Onwettige beslissing.
Onwettig is de beslissing die als beginsel stelt dat, althans bij regenweer en in
een bebouwde kom, een bestuurder in aile omstandigheden moet kunnen stoppen
voor gelijk welke, zelfs niet te voorziene
hindernis. (Art. 10.1.3" Wegverkeersreglement 1 dec. 1975.)
22 maart 1984
939
§ 11. Art. 11.
§ 12. Art. 12.

22. Wegverkeersreglement 1 dec.
1975, art. 12.3.1 - Voorrang - Voorrang
van rechts - Voorrang geldt over de gehele breedte van de weg waarop de voorranggerechtigde bestuurder rijdt Voorrang ongeacht het rijgedrag van de
voorrang gerechtigde bestuurder.
Naar recht verantwoord is het vonnis
dat beslist dat de voorrangsplichtige bes~urder, door h:et ~ruispunt verder op te
rtJden dan nodtg 1s om een uitzicht te
hebben naar rechts, verzuimt voorrang
te verlenen aan de van rechts komende
bestuurder, waar laatstgenoemde zich
ook op de rijbaan mag bevinden.
26 oktober 1983
231
23. - Verplichting tot bijzondere voorzichtigheid- Art.12.2 Wegverkeersreglement.
De verplichting tot bijzondere voorzichtigheid die in art. 12.2 van het Wegverkeersreglement is neergelegd, legt
aan aile bestuurders die een kruispunt
oprijden een reg~ement.air voorschrift op,
waarvan de mtskennmg een misdrijf
opleve!t; de bestuurder die voorrang
heeft IS dan ook niet vrijgesteld van de
verplichting de door de omstandigheden
geboden veiligheidsmaatregelen te nemen om een ongeval te voorkomen· de
rechter die vaststelt dat een bestuu~der
bij het oprijden van het kruispunt niet
dubbel voorzichtig is geweest ten einde
aile ongevallen te voorkomen, vermits
hij het niet nodig heeft geacht te !etten
op het van links komende verkeer kan
oordelen dat die bestuurder een ov~rtre-

ding pleegde op art. 12.2 Wegverkeersreglement en dat die overtreding in causaal verband staat met het ongeval.
8 november 1983
280
24. - Wegverkeersreglement, art. 12.1
- Verplichting voor de bestuurder voorrang te verlenen aan spoorvoertuigen en
zich daartoe, indien nodig, zodra mogeJijk van het spoor te verwijderen - Begrip.
Niet naar recht verantwoord is het
vonnis volgens hetwelk de bestuurder
van een voertuig een fout heeft begaan
door op het spoor stil te staan, wanneer
de rechter zich ertoe beperkt te zeggen
dat die bestuurder, alvorens het spoor op
te rijden, moest voorzien dat er eventueel een tramvoertuig kon aankomen,
zonder dat hij daarbij de omstandigheden verduidelijkt waardoor het spoorvoertuig zichtbaar was of waardoor het
aankomen ervan kon worden voorzien.
15 december 1983
448
25. Wegverkeersreglement 1 dec.
1975, art. 12.4 - Voorrang - Verplichting voor de bestuurder die een maneuver wil uitvoeren om de andere weggebruikers te laten voorgaan - Omvang.
De verplichting voor de bestuurder die
een maneuver wil uitvoeren om voorrang
te verlenen aan de andere weggebruikers, als bedoeld in art. 12.4 Wegverkeersreglement, heeft een algemene
strekking en staat los van de naleving
van de voorschriften van het Wegverkeersreglement door de andere weggebruikers, voor zover hun plotseling opdagen geen hindernis doet ontstaan die
niet kan worden voorzien.
22 maart 1984
946
26. - Voorrang - Bestuurder die zijn
voertuig opnieuw in beweging brengt na
te zijn gestopt - Verlies van voorrang
- Begrip.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing die vaststelt dat een bestuurder
bij het naderen van een kruispunt op
een zekere afstand hiervan gestopt is en
nadien zijn voertuig opnieuw in beweging heeft gebracht, en beslist dat die
bestuurder de voorrang had verloren,
zonder te onderzoeken of het maneuver
op zodanige afstand van het kruispunt is
uitgevoerd dat de bestuurder bij het
oprijden van het kruispunt zijn maneuver reeds had uitgevoerd en zijn normale
plaats in het verkeer opnieuw had ingenomen. (Artt. 12.3.2 en 12.4 Wegverkeersreglement 1 dec. 1975.)
17 april 1984
1100

-221Wegverkeersreglement 1 dec.
1975, art. 12 - Oprijden van de· voorrangsweg door een voorrangsschuldige
bestuurder - Vereisten.
Een bestuurder mag een voorrangsweg
slechts oprijden in zoverre zulks noodzakelijk is. om zich van de aanwezigheid
van ander verkeer op die weg te vergewissen en met zodanige voorzichtigheid
dat hij dat kan doen zonder gevaar voor
ongevallen, gelet op het te verwachten
rijgedrag van een eventuele voorranghebbende bestuurder.
16 mei 1984
1198
28. Wegverkeersreglement 1 dec.
1975, art. 12.3.1 - Voorrang- Omvang.
De voorrang van de bestuurder die op
de voorrangsweg rijdt, geldt over heel de
breedte van die weg en hangt niet af van
zijn rijgedrag; die bestuurder mag echter
de voorrangsschuldige bestuurder in zijn
redelijke verwachtingen niet bedriegen
en evenmin oorzaak zijn van een onoverkomelijke dwaling.
16 mei 1984
1198
27. -

§ 13. Art. 13.
§ 14. Art. 14.
§ 15. Art. 15.
29. - Kruising - Wegverkeersreglement, artt. 15.2 en 15.3 - Voldoende zijdelingse a/stand - Begrip.
Naar recht verantwoord is het vonnis
dat, na te hebben vastgesteld dat de rijbaan niet breed genoeg was om het kruisen gemakkelijk uit te voeren, beslist
dat een bestuurder die nalaat uit te wijken op de gelijkgrondse berm zonder de
weggebruikers die zich daarop bevinden,
in gevaar te brengen, geen voldoende zijdelingse afstand heeft gelaten. (Artt. 15.2
en 15.3 Wegverkeersreglement.)
29 november 1983
373

§ 16. Art. 16.
§ 19. Art. 19.
30. Richtingsverandering - Bestuurder die rechts wil afslaan om de
rijbaan te verlaten - Beweging geregeld
door art. 19 en niet door art. 12.4 Wegverkeersreglement 1 dec. 1975- Uitzondering.
De beweging om rechts a£ te slaan ten
einde de rijbaan te verlaten wordt geregeld door art. 19 en niet door art. 12.4
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, tenzij
rechts van het voertuig, dat opnieuw

aanzet, een voertuig in beweging is gebleven.
487
3 januari 1984
31.- Richtingsverandering- Wegverkeersreglement, art.19.3.:J' - Verplichting tegenliggers te laten voorgaan, zelfs
indien hun njwijze niet als normaal verkeer kan worden aangemerkt - Vereisten.
Art. 19.3.3° Wegverkeersreglement verplicht de bestuurder, die links afslaat,
voorrang te verlenen aan de tegenligger,
ongeacht of diens rijwijze, daar hij door
een rood verkeerslicht rijdt, als normaal
verkeer kan worden aangemerkt, op
voorwaarde echter dat hij geen niet te
voorziene hindernis oplevert.
5 januari 1984
504
32.
Wegverkeersreglement, art.
19.2.2', derde lid- Richtingsverandering
- Bestuurder die naar rechts afslaat en
zich in uitzonderlijke gevallen naar links
mag begeven - Verplichting.
De verplichtingen van de bestuurder
die naar rechts afslaat en zich, in uitzonderlijke gevallen, wegens de plaatsgesteldheid en de afmetingen van het voertuig of de lading ervan naar links mag
begeven, gelden uitsluitend voor het zich
naar links begeven en niet voor de
daarop volgende zwenking naar rechts.
(Art. 19.2.2°, derde lid, Wegverkeersreglement.)
25 januari 1984
615
33. Richtingsverandering
Bestuurder die naar rechts wil afslaan Wegverkeersreglement, art. 19.2, :!', eerste lid - Verplichting zo dicht mogelijk
bij de rechterrand van de rijbaan te blijven - Verplichting die moet worden beoordeeld, rekening houdende met de omstandigheden.
De verplichting, door art. 19.2, 2°, eerste lid, Wegverkeersreglement, opgelegd
aan de bestuurder die naar rechts wil afslaan om de rijbaan te verlaten, zo dicht
mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te blijven, moet worden beoordeeld,
rekening houdende met de omstandigheden, o.m. met de plaatsgesteldheid.
20 maart 1984
934
34. Richtingsverandering
Bestuurder die links wil afslaan op een
kruispunt - Toepasselijke regels.
De beweging om links a£ te slaan ten
einde de rijbaan te verlaten, valt onder
art. 19 Wegverkeersreglement 1975 en
niet onder art. 12.4 van dat reglement,
zelfs indien de bestuurder de voorschrif-

-222ten van het eerste artikel niet in acht
neemt.
29 mei 1984
1276
35. - Richtingsverandering - ArtikeJen 19.4 en 19.5 Wegverkeersreglement
1975 - Verplichtingen van de bestuurder.
De bestuurder die van richting verandert, moet, overeenkosmtig artikel 19.4
Wegverkeersreglement 1975, voorrang
verlenen aan de bestuurders en aan de
voetgangers die de andere delen van dezelfde openbare weg volgen en, overeenkomstig artikel 19.5 van hetzelfde reglement, aan de voetgangers die de rijbaan
oversteken die hij gaat oprijden; niet
naar recht verantwoord is 's rechters beslissing die artikel 19.5 toepast zonder
vast te stellen dat de getroffene, die door
de bestuurder is omvergereden op de
rijbaan die hij ging oprijden, een voetganger was.
12 juni 1984
1339
§ 20. Art. 20.
§ 24. Art. 24.

36. - Wegverkeersreglement, art. 24
- Draagwijdte.
Art. 24 Wegverkeersreglement verbiedt
in algemene bewoordingen een voertuig
te laten stilstaan of te laten parkeren op
elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hen onnodig zou kunnen hinderen, en somt
vervolgens een aantal gevallen op waarin de voorwaarden van dit verbod moeten worden beschouwd als vervuld.
20 september 1983
56

Luidens artikel 37.4 van het Wegverkeersreglement mag het prioritaire voertuig dat het speciaal geluidstoestel gebruikt, op de plaatsen waar het verkeer
door verkeerslichten wordt geregeld, het
rood licht voorbijrijden na te hebben gestopt en op voorwaarde dat zulks geen
gevaar voor de andere weggebruikers
oplevert; door die bepaling wordt de verplichting om de andere weggebruikers
niet in gevaar te brengen, niet beperkt
tot die andere weggebruikers die de verplichtingen opgelegd door artikel 38 van
het Wegverkeersreglement naleven.
26 juni 1984
1403
§ 38. Art. 38.
§ 41. Art. 41.

39. - Beweging van Jegerkolonnes
Verplichting om gebruik te maken van
een schijf waarop het verkeersbord C 3
is afgebeeld om het verkeer stil te Jeggen - Toepassingsgebied.
De beweging van militaire kolonnes
wordt geregeld door bevoegde personen
of daartoe gemachtigde militairen; de
door art. 41.3.2 Wegverkeersreglement
voorgeschreven verplichting om voor het
stilleggen van het verkeer gebruik te
maken van een schijf waarop het verkeersbord C 3 is afgebeeld, geldt enkel
voor de militairen die gemachtigd zijn
om de beweging van militaire kolonnes
te vergemakkelijken en niet voor bevoegde personen zoals een agent van de militaire politie die de beweging van de legerkolonnes regelt. (Artt. 3.11", 41.1.1",
41.3.2 Wegverkeersreglement.)
16 november 1983
301

§ 25. Art. 25.

j 42. Art. 42

§ 33. Art. 33.

§ 61. Art. 61.

37. - Vluchtmisdrijf- Begrip.
Een veroordeling wegens vluchtmisdrijf is niet onwettig doordat bepaalde
nuttige vaststellingen konden gebeuren
op het door de bestuurder ter plaatse
achtergelaten voertuig.
22 mei 1984
1215

40. Wegverkeersreglement 1 dec.
1975, art. 61.4, tweede lid - Verkeerslichten - Driekleurige verkeerslichten
- Signalisatie op een kruispunt Langs de andere kant herhaalde verkeerslich ten.
De driekleurige verkeerslichten die
aan de andere kant van het kruispunt,
§ 34. Art. 34.
links of hoven de rijbaan, herhaald worden, verbieden niet dat de weggebruikers, als het licht rood wordt, het kruis§ 37. Art. 37.
punt afrijden. (Art. 61.4, tweede lid, K.B.
38. Wegverkeersreg1ement, artikel Wegverkeersreglement.)
37.4 - Draagwijdte.
14 juni 1984
1360

-223§ 62. Art. 62.
§ 80. Art. 80.

41. - Wegverkeersreglement, art. 80.1
- Redenen waaruit niet kan worden opgemaakt of het litigieuze verkeersteken
al dan niet op de openbare weg is aangebracht - Niet regelmatig gemotiveerde
veroordeling.
Niet regelmatig gemotiveerd is de veroordeling van de beklaagde wegens overtreding van art. 80.1 Wegverkeersreglement, krachtens hetwelk, buiten de bij
dat reglement uitdrukkelijk bedoelde gevallen, de bij het reglement voorgeschreven verkeerstekens op de openbare weg
slechts door de wettelijke daartoe bevoegde personen mogen worden aangebracht, wanneer uit de motivering niet
kan worden opgemaakt of het litigieuze
verkeersteken al dan niet op de openbare weg is aangebracht.
11 oktober 1983
160
§ 81. Art. 81.
§ 85. Art. 85.

42. Wegverkeersreglement 1 dec.
1975, art. 85.15, gew. bij K.B. van 14 dec.
1979 - Witte doorlopende streep tussen

twee rijstroken - Betekenis van die
grondmarkering.
Luidens art. 85.15 Wegverkeersreglement, zoals het gewijzigd was bij K.B.
van 14 dec. 1979, kon de bestuurder,
wanneer een rijbaan door een witte
doorlopende streep in rijstroken was verdeeld, die streep overschrij den om links
af te slaan; die bepaling betekende niet
dat hij de streep mocht overschrijden om
te keren, hetgeen een maneuver is in de
zin van art. 12.4 van hetzelfde wetboek.
25 oktober 1983
217
§ 86. Art. 86.
§ 87. Art. 87.

HOOFDSTUK III
WEGVERKEERSREGLEMENT 1968

43. - Wegverkeersongeval - Botsing
tussen twee voertuigen - Gezag van gewijsde - Begrip.
Het gezag van gewijsde van een eerste
arrest dat, uitspraak doende over de gevolgen van een wegverkeersongeval tussen twee voertuigen, enkel beslist dat
ten laste van een der bestuurders geen

fout is bewezen, wordt niet miskend door
een later arrest volgens hetwelk de andere bestuurder evenmin een fout heeft
begaan; dat geen enkele fout ten laste
van een der bestuurders is bewezen,
sluit niet noodzakelijk in dat de andere
een fout heeft begaan. (Art. 23 Ger.W.)
22 maart 1984
941
44. - Besturen van een voertuig in
staat van alcoholintoxicatie - Besturen
mogelijk mede oorzaak van foutief rijgedrag.
Het besturen van een voertuig in staat
van alcoholintoxicatie kan mede oi:>rzaak
zijn van foutief rijgedrag. (Art. 34, 1",
K.B. van 16 maart 1968.)
27 maart 1984
990

HOOFDSTUK IV
INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI VOORSCHRIITEN

\YERKLOOSIIEID
1. - Recht op uitkering - Door de
overheid tewerkgestelde werklozen
Arbeidsongeval.
De door een arbeidsongeval getroffen
werklozen die door de overheid tewerkgesteld zijn, hebben ten laste van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aanspraak op de voordelen die aan de werknemers worden toegekend door het
Fonds voor Arbeidsongevallen, met toepassing van het koninklijk besluit van
21 december 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door
het Fonds voor Arbeidsongevallen.
(Art. 169 Werkloosheidsbesluit.)
12 september 1983
22
2. - Recht op werkloosheidsuitkering
- AI dan niet passende betrekking Beslissing gegrond op overwegingen van
familiale aard - Beslissing niet naar
recht verantwoord.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat een dienstbetrekking niet
passend is op grond van overwegingen
,van familiale aard, wanneer niet wordt
vastgesteld dat deze overwegingen een
zwaar beletsel vormen. (Art. 46, 1", M.B.
4 juni 1964.)
24 oktober 1983
202
3. - Gerechtigden op werkloosheJdsuitkering - Jonge werknemers - Aan
vraag binnen het jaar na de beifmdfgmg
van de secunda1re stud1es - Verlengmg

-224van de termijn ingevolge het volgen van
cursussen van een hogere cyclus of niveau - Vakantie - Voorwaarden van
verlenging.
De vakantie die volgt op een periode
gedurende welke jonge werknemers
geen cursussen van een hogere cyclus of
niveau hebben gevolgd, leidt niet tot verlenging van de termijn van een jaar binnen welke zij na het beeindigen van secundaire studies hun aanvraag om werkloosheidsuitkering moeten indienen met
toepassing van art. 124 Werkloosheidsbesluit.
24 oktober 1983
208
4. - Recht op uitkering - Werkloos
wegens omstandigheden onafhankelijk
van zijn wil - Begrip.
De werknemer die zelf een einde aan
de arbeidsovereenkomst maakt, is niet
werkloos wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, tenzij zijn ontslag
het gevolg is van omstandigheden welke
van die aard zijn dat van hem redelijkerwij ze niet kan worden gevergd de dienstbetrekking te laten voortduren. (Art. 126
Werkloosheidsbesluit.)
5 december 1983
408
5. - Recht op uitkering
lnschrijving als werkzoekende - Werkloze onbeschikbaar voor de algemene arbeidsmarkt.
De werkloze die onbeschikbaar is voor
de arbeidsmarkt is niet geldig ingeschreven als werkzoekende. (Artt. 131, § 1, en
133 Werkloosheidsbesluit.)
5 december 1983
408
6. - Werknemer werkloos geworden
door eigen toedoen - Weigering passende dienstbetrekking te aanvaarden Passende dienstbetrekking - Beoordeling door de rechter - Grenzen.
De rechter die uitspraak doet over de
redenen die een werkloze aanvoert om
de hem aangeboden dienstbetrekking te
weigeren, moet die redenen in concreto
beoordelen door na te gaan in hoeverre
ze op het ogenblik van de weigering
reeel zijn. (Art. 134, tweede lid, 3•, Werkloosheidsbesluit.)
12 december 1983
430

7. - Recht op uitkering
Werkloosheid door eigen schuld of toedoen Werkverlating - Wettige reden - Be-·
oordeling - Criteria van de passende
dienstbetrekking.
Bij de beoordeling van de wettige reden tot werkverlating mag de rechter andere gegevens in aanmerking nemen

dan de criteria van de passende dienstbetrekking vastgesteld in de artikelen 34
tot 62bis M.B. 4 juni 1964, wanneer het
te beslechten geschil buiten het toepassingsgebied van die criteria valt.
(Art. 134, tweede lid, 1•, Werkloosheidsbesluit.)
30 januari 1984
643
8. - Recht op uitkering - Gepensioneerde - Recht op pensioen afhankelijk
van de voorwaarde geen andere dan toegelaten arbeid te verrichten - Geen
recht op werkloosheidsuitkering.
De werknemer wiens recht op pensioen afhankelijk is van de voorwaarde
geen andere dan de door de betrokken
pensioenregeling in beperkte mate toegelaten arbeid te verrichten, heeft geen
recht op de werkloosheidsuitkering, bepaald bij artikel 146, § 1, van het Werkloosheidsbesluit.
30 januari 1984
644
9. - Gerechtigden op werkloosheidsuitkering- Jonge werknemers - Aanvraag binnen het jaar na de beeindiging
van secundaire studies - Verlenging
van de termijn - Studies van een hogere cyclus of niveau - Begrip.
Studies die slechts toegankelijk zijn
voor houders van een getuigschrift van
hoger secundair onderwijs zijn studies
van een hogere cyclus of niveau die leiden tot verlenging van de termijn van
een jaar binnen welke jonge werknemers na het beeindigen van studies van
de hogere secundaire cylus hun aanvraag om werkloosheidsuitkering moeten
indienen met toepassing van art. 124
Wer kloosheidsbesluit.
13 februari 1984
723
10.- Recht op werkloosheidsuitkering
- Passende dienstbetrekking - Lichamelijke geschiktheid - Betwisting.
De werkloze die door de geneesheer
aangewezen door het gewestelijk bureau
lichamelijk geschikt wordt verklaard om
een aangeboden dienstbetrekking te aanvaarden, kan zijn geschiktheid niet meer
betwisten voor de arbeidsrechtbank wanneer hij het bepaalde in art. 38, tweede
lid, M.B. 4 juni 1964 niet in acht heeft
genomen. (Art. 133 Werkloosheidsbesluit.)
805
27 februari 1984
11. - Gerechtigden op werkloosheidsuitkering - Aanvraag binnen het jaar
na beeindiging van secundaire studies Verlenging van de termijn ingevolge het
volgen van studies van een gelijke of hogere cyclus of niveau - Examen.

-225Het afleggen van examens op het
einde van gevolgde studies van een gelijke of hogere eyclys of niveau verlengt
de termijn van een jaar binnen welke
jonge werknemers na het beiHndigen
van seeundaire studies hun aanvraag om
werkloosheidsuitkering moeten indienen
met toepassing van art. 124 Werkloosheidsbesluit.
27 februari 1984
808
12. - Recht op werkloosheidsuitkering
- Werkloosheid door E!igen schuld of
toedoen - Werkverlating zonder wettige
reden - Begrip.
Volgens art. 118, vijfde lid, van het
Werkloosheidsbesluit wordt de in het
eerste lid van dit artikel bedoelde referentieperiode verlengd met het aantal
dagen tijdens welke de werknemer zijn
arbeid in loondienst heeft onderbroken
om een zelfstandig beroep uit te oefenen;
uit deze bepaling volgt niet dat de uitoefening van een zelfstandig beroep steeds
een wettige reden tot werkverlating is in
de zin van art. 134, tweede lid, 1°, van
hetzelfde besluit.
1054
9 april 1984
13. - Recht op werkloosheidsuitkering
- Werkloos wegens omstandigheden onafhankelijk van z1jn wil - Begrip.
De werknemer die zelf aan de arbeidsovereenkomst een einde maakt, is niet
werkloos wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, tenzij zijn ontslag
het gevolg is van omstandigheden welke
van die aard zijn dat van hem redelijkerwijze niet kan worden gevergd de dienstbetrekking te laten voortduren. (Art. 126
Wer kloosheidsbeslui t.)
1056
9 april 1984

14. - Recht op werkloosheidsuitkering
- Werkloze zonder loon - Opzeggingsvergoeding - Verschuldigde vergoeding
slechts gedeeltelijk uitbetaald.
W anneer de
opzeggingsvergoeding
waarop de werkloze reeht heeft, maar
gedeeltelijk is uitbetaald, heeft hij geen
aanspraak op werkloosheidsuitkering in
evenredigheid met het gedeelte van de
opzeggingstermijn dat overeenstemt met
het gedeelte van de opzeggingsvergoeding dat niet werd uitbetaald. (Art. 126
Wer kloosheids besluit.)
1183
14 mei 1984

De werknemer wiens recht op pensioen afhankelijk is van de voorwaarde
geen andere dan de door de betrokken
pensioenregeling in beperkte mate toegelaten arbeid te verriehten, heeft geen
reeht op de werkloosheidsuitkering, bepaald bij art. 146, § 1, van het Werkloosheidsbesluit.
28 mei 1984
1252
16. - Misdrijf
Onrechtmatige afstempeling van de controlekaart - Bedrieglijk oogmerk vereist.
De bepaling van artikel 261, 5°, Werkloosheidsbesluit stelt het bedrieglijk oogmerk uitdrukkelijk als vereiste voor de
toepasselijkheid van de in dat artikel
vastgestelde correctionele straffen op de
werknemer die krachtens de bepalingen
van de artikelen 153, § 4, en 195, derde
lid, geacht wordt op onrechtmatige wijze
zijn eontrolekaart te hebben laten afstempelen.
5 juni 1984
1305
17. - Uitkering - Activiteit zonder
loon verricht voor rekening van derden
- Voorafgaande aangifte bedoeld bij artikel126, vierde lid, Werkloosheidsbesluit
- Begrip.
Wettelijk verantwoord is de beslissing
die vaststelt dat de bij art. 126, vierde
lid, Werkloosheidsbesluit bedoelde aangifteplieht van de voor rekening van derden zonder loon verriehte achvitelt, die
niet kan besehouwd worden als incidenteel verrichte arbeid van gering belang,
algemeen is, zodat de vraag of de werkloze die niet vooraf aangegeven arbeid
heeft verricht als « hobby », « vrijetijdsbesteding » of anderszins, geen belang
vertoont.
12 juni 1984
1350
18. - Bedrag van de werkloosheidsuitkering - Gedeeltelijk werkloze - Uitkering van 40 pet. van het loon.
De werknemer wiens werkloosheidsuitkering tijdens zijn volledige werkloosheid van 60 pet. op 40 pet. van zijn loon
was gebraeht, heeft als gedeeltelijk
werkloze ook maar aanspraak op een
uitkering van 40 pet. zolang zijn reeht op
uitkering als volledig werkloze niet gedu'rende zes maanden is onderbroken. [Art.
160, § 3, tweede, derde en zesde hd, 1°,
Werkloosheidsbeslmt.]
18 jum 1984
1362

15. - Recht op uitkering
Gepensioneerde - Recht op pensioen afhanke- WERKSTAKING, UITSLUITING
bjk van de voorwaarde geen andere dan
toegelaten arbeid te vernchten - Geen Recht van wtslwtmg {lock-out)
Berecht op werklooshe1dswtkermg
gnp.

-226De werkgever heeft het recht om, wegens uitsluiting (lock-out), de overeengekomen arbeid niet te doen uitvoeren
(wet 19 aug. 1948) en bijgevolg om, in afwijking van art. 1134 B.W., de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verbintenissen niet uit te voeren; uitsluiting
aankondigen is derhalve niet noodzakelijk een onrechtmatige handeling. De
rechter mag, om te beslissen dat de
werknemer geen recht heeft op schadevergoeding wegens eenzijdige en foutieve schorsing van de overeenkomst, niet
weigeren na te gaan of, in het onderhavige geval, de door de werkgever aangekondigde uitsluiting een schorsing was die
noch door overmacht noch door de exceptie van niet-uitvoering was verantwoord.
7 mei 1984
1161

WETTEN,DECRETEN,BESLUITEN
HOOFDSTUK I. - Begrippen, vereisten
HOOFDSTUK II. - Uitlegging
HOOFDSTUK III. - Werking in de tiJli
HOOFDSTUK IV. - Wettigheid van decreten, besluiten en verordeningen
HOOFDSTUK V. - Geldigheid t.a. v. El./ropese en internationale normen
HOOFDSTUK IX. - Allerlei

HOOFDSTUK I
BEGRIPPEN, VEREISTEN

1. - Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens - Aangenomen
door de Verenigde Naties op 10 dec. 1948
- Geen wet in de zin van art. 608 Gerechtelijk Wetboek.
De Universele Verklarn.~· van de Rechten van de Mens, aangenomen op 10 december 1948 door de algemene vergadering van de Verenigde Naties, is niet
ingevoerd in het Belgische recht en is
geen wet in de zin van art. 608 Ger.W.
391
1 december 1983

HOOFDSTUK II
UITLEGGING

2. - Bevoegdheid van het Hoi van
Cassatie om na te gaan of de feitenrechter niet bij de uitlegging van de wetteJijke bepalingen de Grondwet heeft miskend.

Het Bof van Cassatie is bevoegd om
na te gaan of de feitenrechter niet, bij de
·uitlegging van de wettelijke bepalingen,
de Grondwet heeft miskend. (Impliciete
oplossing.)
16 november 1983
305

HOOFDSTUK III
WERKING IN DE TIJD

3. - Werking in de tijd - Stedebouw
- Ministerieel besluit waarbij een antwerp gewestplan voorlopig wordt vastgesteld - Gevolg.
In strijd met de algemene regel van
art. 6, eerste lid, wet van 31 mei 1961 betreffende onder meer de inwerkingtreding van de wetten en verordeningen,
wordt een antwerp gewestplan niet verbindend door de enkele bekendmaking,
bij uittrekel in het Belgisch Staatsblad,
van het ministerieel besluit houdende
voorlopige goedkeuring van dat antwerp,
maar door de neerlegging van het antwerp op het gemeentehuis van elke gemeente waarop het plan betrekking
heeft. (Artt. 9, tweede en derde lid, en 13
Wet Ruimtelijke Ordening en Stede..
bouw.)
153
7 oktober 1983
4. - Burger/ijke zaken
Werking in
de tijd - Onteigening ten algemenen
nutte - Art. 4, § 4, Onteigeningswet
Autosnelwegen, gew. bij wet van 7 juli
1978- Artikel volgens hetwelk de waarde der onteigende onroerende goederen
wordt berekend zonder inachtneming
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 1958 - Toepasselijk op de
procedures die nag hangende zijn ten tijde van de inwerkingtreding van de wet
van 7 juli 1978.
De bepaling van art. 4, § 4, Onteigeningswet Autosnelwegen, gew. bij wet
van 7 juli 1978, volgens hetwelk de waarde der onteigende onroerende goederen
wordt berekend zonder inachtneming
van de waardevermeerdering of -vermindering die het gevolg is, hetzij van het
aanleggen van de autosnelweg, hetzij
van de werken die de onteigende heeft
uitgevoerd na het verstrijken van de termijn van een maand, bepaald in art. 8
wet van 12 juli 1956, is toepasselijk op de
procedures die nog hangende zijn ten tij-

-227de van de inwerkingtreding van de wet
van 7 juli 1978.
24 november 1983
359

HOOFDSTUK IV
WETfiGHEID VAN DECRETEN, BESLUITEN
EN VERORDENINGEN

5. - Radioverbindingen - Stations
voor lokale klankradio-omroep - Uitzending van handelsreclame - Verbod Koninklijk besluit 20 aug. 1981, art. 16 Wettelijke grondslag - Wet 30 juli 1979,
artt. 3, §§ 1 en 2, en 10.
Art. 16 K.B. 20 aug. 1981 houdende reglementering voor het aanleggen en
doen werken van stations voor lokale
klankradio-omroep, luidens hetwelk de
uitzendingen van een station voor lokale
klankradio-omroep niet het kenmerk van
handelsreclame mogen vertonen, is wettig genomen ter uitvoering van de artt. 3,
§§ 1 en 2, en 10 van de wet van 30 juli
1979 betreffende de radioberichtgeving.
4 januari 1984
493
6. - Strijdigheid tussen een wet en
een decreet - Prejudiciele vraag - Arbitragehof.
Wanneer een voorziening de uitspraak
over een conflict tussen een wetsbepaling en een decreet van de Gemeenschapsraad noodzakelijk maakt, stelt het
Hof aan het Arbitragehof de prejudicHHe
vraag of de wetsbepaling dan wel het decreet de regels schendt die door of
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld
voor het bepalen van de onderscheiden
bevoegdheid van de Staat en de Gemeenschappen. (Art. 15, § 1, a, wet 28 juni
1983.)
14 mei 198t

1186

HOOFDSTUK V
GELDIGHEID VAN DECRETEN, BESLUITEN
EN VERORDENINGEN

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

WRAKING
1. - Burgerlijke zaken - Termijn Beperking - Begrip.
Art. 834 Ger.W. beperkt
waarbinnen de wraking van
kan worden voorgedragen in
waarin het vonnis dat een
beveelt, daartoe een rechter
28 oktober 1983

de termijn
een rechter
de gevallen
verrichting
aanwijst.
242

2. - Burgerlijke zaken - Getuigenverhoor - Aanwijzing van een rechter
die het getuigenverhoor moet houden Draagwijdte t.a. v. het wrakingsrecht.
Art. 918 Ger.W., dat bepaalt dat het getuigenverhoor wordt gehouden door de
rechters die het hebben toegestaan of bevolen of door de rechter die in het vonnis is aangewezen, heeft ten aanzien van
het wrakingsrecht slechts tot gevolg dat,
wanneer in het vonnis dat het getuigenverhoor beveelt een rechter is aangewezen, de termijn waarbinnen die rechter
kan worden gewraakt, beperkt is als bepaald in art. 834 Ger.W.
28 oktober 1983
242
3. - Burgerlijke zaken
Vonnis dat
een onderzoek beveelt Uitvoering
door een andere rechter dan de in het
vonnis aangewezen rechter - Termijn
voor het uitoefenen van het wrakingsrecht.
Wanneer een vonnis een onderzoek bevee It en dat onderzoek wordt uitgevoerd
door een andere rechter dan de in het
vonnis daartoe aangewezen rechter, kunnen de partijen ten aanzien van de vervangende rechter het wrakingsrecht uitoefenen onder de gewone voorwaarden,
dit is zonder inachtneming van de bij
art. 838 Ger.W. bepaalde termijn.
28 oktober 1983
242
4. - Raad van beroep van de Orde
van Geneesheren - Niet-ontvankelijkverklaring van een verzoek tot wraking
- Verwijzing naar de provinciale raad
van beroep, voorgezeten door de gewraakte persoon - Geen schending van
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens.
Uit de enkele omstandigheid dat de
raad van beroep van de Orde van Geneesheren een verzoek tot wraking wegens laattijdigheid niet ontvankelijk
heeft verklaard en de zaak heeft verwezen naar de provinciale raad, voorgeze, ten door de gewraakte persoon, valt geen
schending af te leiden van art. 6.1 Euro,pees Verdrag Rechten van de Mens.
9 februari 1984
706
5. - Strafzaken - Rechtspleging.
Wraking wordt voorgedragen bij een
akte neergelegd ter griffie van het gerecht waarbij de zaak aanhangig is. (lmpliciet.) (Art. 835 Ger.W.)
24 april 1984
1113
6. - Strafzaken - Verplichling voor
de rechter zich van de zaak te onlhouden - Ogenblik waarop die verplichling
ontstaat.

-228De verplichting van de rechter, die
weet dat er een reden van wraking tegen
hem bestaat, om zich van de zaak te onthouden, ontstaat op het ogenblik dat hij
verneemt dat zodanige reden bestaat; uit
de enkele omstandigheid dat de rechter
zich heeft verschoond, nadat hij verslag
heeft uitgebracht en de zaak heeft behandeld, valt niet af te leiden dat art. 6.1
van het Europees Verdrag Rechten van
de Mens houdende vrijwaring van het
recht op een onpartijdige rechterlijke instantie en het recht van verdediging zijn
geschonden. (Art. 831 Ger.W.)
2 mei 1984
1139

z
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen

1957, art. 5 - Aangifte en ingebrekestelJing hetzij door de benadeelde, hetzij
door de verzekeringsinstelling zelf.
De aangifte van het ongeval bij het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
en de ingebrekestelling van dat fonds
die naar luid van art. 5 K.B. van 5 jan.
1957 respectievelijk binnen een jaar en
drie jaar na dat ongeval moeten geschieden, een en ander op straffe van verval
van de rechtsvordering, waarover de verzekeringsinstelling overeenkomstig art.
70, § 2, derde lid, Z.I.V.-wet beschikt
om de prestaties terug te vorderen, die
zij heeft verleend aan degene die is benadeeld door het gebruik van een niet geidentificeerd motorrijtuig of waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet
gedekt is door een verzekering, zijn de
aangifte en de ingebrekestelling hetzij
door die benadeelde, hetzij door die verzekeringsinstelling zelf. (Art. 16 W.A.M.wet; art. 70, § 2, Z.I.V.-wet, lid 3 dat het
zesde lid is geworden; art. 5 K.B. van 5
jan. 1957; art. 24, § 2, K.B. van 16 dec.
1981.)
4 mei 1984

1156

3. - Benadeling door gebruik van een
niet gei'dentificeerd of niet verzekerd
HOOFDSTUK II. - Arbeidsongeschikt- motorvoertuig - Benadeelde in het geheid
not van de ziekte- en invaliditeitsverzekering - eigen rechtsvordering van de
HOOFDSTUK III. - Ziektekosten verzekeringsinstelling die prestaties aan
Revalidatie.
de benadeelde heeft verleend, tegen het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
- Verjaring van die rechtsvordering Termijn.
HOOFDSTUK I
De rechtsvordering waarbij, overeenkomstig art. 70, § 2, derde lid, Z.I.V.-wet
ALGEMENE BEGRIPPEN
de verzekeringsinstelling tegen het Ge1. - Uitkering voor begrafeniskosten meenschappelijk
Motorwaarborgfonds
- Voorwaarden van toekenning.
haar eigen recht van terugvordering van
Geen aanspraak op een uitkering voor de verleende prestaties uitoefent, verbegrafeniskosten heeft de rechthebbende jaart door verloop van dertig jaren, daar
die geen gekwiteerde bescheiden betref- bedoelde rechtsvordering niet volgt uit
fende de betaling van de begrafeniskos- een misdrijf, doch uit de eigen wettelijke
ten overlegt. (Art. 19, § 1, eerste lid, K.B. verplichtingen van de verzekeringsinstel31 dec. 1963.)
ling tegenover de getroffene, al werden
12 maart 1984
891 die verplichtingen uitgevoerd naar aanleiding van een misdrijf. (Art. 2262 B.W.)
2. - Benadeling door gebruik van een
4 mei 1984
1156
niet gei'dentificeerd of niet verzekerd
motorrijtuig - Benadeelde in het genot
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering'
- Eigen rechtsvordering van de verzekeHOOFDSTUK II
ringsinstelling die prestaties aan de beARBEIDSONGESCHIKTHEID
nadeelde heeft verleend, tegen het Ge4. - Uitkering wegens arbeidsongemeenschappelijk Motorwaarborgfonds Aangifte van het ongeval bij en ingebre- schiktheid - Verzekeringsinstelling bekestelling van dat fonds verplicht, op last met de berekening en de betaling
straffe van verval van de rechtsvorde- van die uitkeringen - Verplichting ring - Koninklijk besluit van 5 jan. Omvang.

-229Uit de enkele omstandigheid dat een
verzekeringsinstelling door een vergissing te wijten aan de fout van de geneesheer, die de attesten voor geneeskundige
verzorging heeft opgesteld, onverschuldigde prestaties heeft toegekend aan
rechthebbenden op de verzekering voor
geneeskundige verzorging, valt niet af te
leiden dat het bedrag van die onverschuldigde uitkering schade oplevert op
grond waarvan de verzekeringsinstelling
in rechte schadevergoeding kan vorderen
van die geneesheer, nu de destijds vigerende wet aan degenen die o.a. bij vergissing onverschuldigde uitkeringen hebben ontvangen, de verplichting oplegt om
HOOFDSTUK III
de waarde ervan aan de verzekeringsinZIEKTEKOSTEN - REVALIDATIE
stelling terug te betalen. (Artt. 1382 en
5. - Verzekeringsinstelling- Toeken- 1383 B.W.; art. 97, eerste lid, Z.I.V.-wet,
ning van niet verschuldigde prestaties - gew. bij art. 32 wet 27 juni 1969.)
Schade - Begrip.
14 juni 1984
1356
De opdracht van de verzekeringsinstelling om de invaliditeitsuitkeringen te berekenen en te betalen overeenkomstig de
voorwaarden van de verordeningen, uitgewerkt door het beheerscomite van de
dienst voor uitkeringen, omvat de vaststelling van en de controle op de daartoe
vereiste gegevens. (Artt. 27, § 2 [gew. bij
verordening 19 sept. 1973] en 38 K.B. van
31 dec. 1963 houdende verordening op de
uitkeringen inzake verplichte ziekte- en
invalidi teitsverzekering.)
2 april 1984
1020

NOTEN EN CONCLUSIES
VAN HET OPENBAAR 1\'IINISTERIE
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 arri\ts de la Cour de cassation »
en in « Pasicrisie belge » (eerste dee! van 1970).

AANHANGIG GEDING
Burgerlijke zaken - Begrip in artikel 565 van het Gerechtelijk Wetboek.
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 overeenkomst van 30 juni 1958, goedgekeurd bij
de handeling 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
Pas., 1972, 806.
AANMATIGING VAN AMBTEN, TITELS
OF NAAM
Titel van advocaat - Strafwetboek,
art. 227 ter - Zedelijk bestanddeel van
het misdrijf.
Noot, AT., 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.
DuMaN,
Cass.,
23 april 1971, A.C., 1971, 786.
Uitvoerende Macht- Verzuim om een
verordening uit te vaardigen - Geen
termijn door een wetsbepaling voorgeschreven om een verordening uit te vaardigen - Schade ten gevolge van dit verzuim - Burgerlijk Wetboek, artt. 1382

en 1383 - Verzuim dat kan leiden tot de
verplichting de schade te vergoeden.
Concl.
adv.-gen.
DmvroN,
Cass.,
23 april 1971, A.C., 1971, 786.
Burgerlijk Wetboek, artt. 1382 en
1383 - Fout - Begrip.
Concl.
adv.-gen.
DuMaN,
Cass.,
23 april 1971, A.C., 1971, 786.
Schadeloosstelling Schadeloosstelling in natura onmogelijk - Schadeloosstelling door toekenning van een vergoeding - 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 inzake
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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Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en
Pas., 1973, 237.
Samenloop van de contractuele aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid
buiten overeenkomst.
Concl. eerste adv.-gen. PAuL MAHAUX,
Cass., 7 dec. 1973, A.C., 1974, 395.
Contractant die zich door een aangestelde of door een beambte laat vervangen voor de uitvoering van een contractuele verbintenis - Aansprakelijkheid
buiten overeenkomst van deze beambte
t.a.v. de contractant - Voorwaarden.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 7 dec. 1973, A.C., 1974, 395.
Buurschapsstoornissen - Stoornissen
aan een eigendom veroorzaakt door werken op een naburig erf - Aansprakelijkheid van de eigenaar van dit goed t.a.v.
de gebruiker van deze naburige eigendom.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 10 jan. 1974, Bull. en Pas.,
1974, 488.
Schade veroorzaakt door respectieve 1
fouten van verscheidene personen - Allen verplicht de schade jegens de benadeelde volledig te vergoeden - Begrip Grondslag.
Concl.
adv.-gen.
DUMON,
Cass.,
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661.
Schade - Gemeenschappelijke fout
van verscheidene personen - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Gemeenschappelijke fout - Begrip.
DUMON,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661.
Doden - Schade die de rechtverkrijgenden van de getroffene ondergaan ten
gevolge van het verlies van diens inkomsten - Vaststelling van die schade Geen samenvoeging mogelijk van de
krachtens de Arbeidsongevallenwet uitgekeerde 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 zwakzinnigneid die hem voor de controle van zijn
daden ongeschikt maakt - Burgerlijk

Wetboek, art. 1386bis- Wettelijke bepaling 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.
Concl. 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 conventionele
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 Wetboek.
Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass.,
28 april 1978, A.C., 1978, 1004.
Schade veroorzaakt door de respectieve fouten van verscheidene personen Eigen en rechtstreekse (en niet zijdelingse) schade van de echtgenoot van
een van hen - Ieder van hen is t.a.v. de
benadeelde gehouden tot volledige schadevergoeding.
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.
Concl. 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 - Bevoegdheid
van de rechter om het nadeel in natura
te doen herstellen en aan die overheid
maatregelen op te leggen om een einde
te maken aan de schadelijke onwettigheid.

-233Concl. 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 Wetboek,
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, eerste lid - Bewaarder van de zaak die het bewijs levert dat
de schade niet is veroorzaakt door de
zaak zelf, maar wel door toeval, overmacht 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.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 7 nov
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 als
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.
DuMON,
Cass.,
Concl.
proc.-gen.
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 - Rechtsdwaling
- Aansprakelijkheid - 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 - Aansprakelijkheid van de ambtenaar en van de overheid - Begrip.

Concl.
proc.-gen.
DUMON,
Cass.,
19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241.
Onoverkomelijke dwaling - Begrip.
DuMON,
Cass.,
Concl.
proc.-gen.
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 een ander naburig erf
- Verplichting voor de eigenaar van dat
naburig erf een vergoeding te betalen Be grip.
DUMON,
Cass.,
Concl.
proc.-gen.
5 maart 1981, Bull. en Pas., 1981, 728
Burgerlijk Wetboek, art. 1385 - Schade door een dier toegebracht - Begrip.
Concl.
proc.-gen.
DUMON,
Cass.,
5 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 337.
Burgerlijk Wetboek, art. 1384, derde lid
- Aansprakelijkheid van meester en opdrachtgever
Gezagsverhouding
Niettemin een zekere vrijheid van de
aangestelde bij de uitvoering van zijn
werk of in zijn bediening - Begrip.
Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 5 nov.
1981, Bull. en Pas., 1982, 337.
Burgerlijk Wetboek, art. 1385 - Aansprakelijkheid van degene die zich bedient van een dier terwijl hij het in gebruik heeft Rijmeester door een
arbeidsovereenkomst verbonden met de
eigenaar van een manege waar hij rijlessen geeft - Aansprakelijkheid van de
rijmeester - Begrip.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 5 nov.
1981, Bull. en Pas., 1982, 337.
Burgerlijk Wetboek, art. 1385 - Schade veroorzaakt door een dier - Aansprakelijkheid van de eigenaar van het dier
of van degene die het gebruikt - Aansprakelijkheid bij de wet vermoed.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 5 nov.
1981, Bull. en Pas., 1982, 337.
Burgerlijk Wetboek, art. 1384, derde lid
- Aansprakelijkheid van meester en opdrachtgever - Aansprakelijkheid valt af
te leiden uit een onweerlegbaar vermoeden dat de keuze van aangestelde verkeerd was.
Concl.
proc.-gen.
DUMON,
Cass.,
5 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 337.
Burgerlijk Wetboek, art. 1384, derde lid
- Aansprakelijkheid van meester en op-
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B.W.) maar ook wegens een wettelijk
vermoede fout, zoals de bewaring van
een gebrekkige zaak of dier.
Concl.
proc.-gen.
DUMON,
Cass.,
5 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 337.
Aansprakelijkheid van de openbare
overheid - Vaststelling of goedkeuring
van een ongrondwettige of onwettige
verordening - Voorwaarden waaronder
die handeling een fout oplevert.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
13 mei 1982, Bull. en Pas., 1982, 1056.
Aansprakelijkheid van de openbare
overheid - Nietigverklaring van een administratieve handeling door de Raad
van State - Voorwaarden waaronder de
gewone rechtbank, waarbij een aansprakelijkheidsvordening aanhangig is, verplicht is te beslissen dat de bestuursoverheid, wier handeling nietig is verklaard,
een fout heeft begaan.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 13 mei
1982, Bull. en Pas., 1982, 1056.
Rechtstreekse aansprakelijkheid van
een rechtspersoon wegens een fout van
een van zijn organen - Samenloop van
die aansprakelijkheid met de persoonlijke aansprakelijkhE)~d van het orgaan.
Noot, E.K., Cass., 27 okt. 1982, A.C.,
1982-83, nr. 143.
Medeplichtigheid van een derde - Begrip.
Concl. proc.-gen. E. KRINGS, Cass.,
22 april 1983, A.C., 1982-83, nr. 462.
Burgerlijk Wetboek, art. 1384, eerste
lid Schade veroorzaakt door het
gebrek van een zaak - Slachtoffer
tevens bewaarder Meer dan een
bewaarder - Aansprakelijkheid van de
medebewaarders
Verplichting tot
vetgoeding - Bijdrage onder bewaarders.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 15
sept. 1983, A.R. nr. 6838, Bull. en
Pas., 1984, nr. 28.
ADOPI'IE
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.

ADVOCAAT
Tucht - Ere-advocaat - lntrekking
door de raad van de Orde, van de machtiging tot het voeren van deze titel Beslissing houdende veroordeling in
tuchtzaken - Beslissing waartegen hoger beroep kan worden ingesteld.
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 he rechtsgebied van een hof
van beroep - Personen bevoegd om bij
de tuchtraad van beroep een zaak aanhangig te maken.
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
van beroep - Tuchtvordering uitgeoefend door de procureur-generaal bij dit
hof - Tussenkomst van de Orde van Advocaten uitgesloten voor de tuchtraad
van beroep.
Concl. 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 - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien.
Concl. 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 procureurgeneraal bij dit hof van beroep - Orde
van Advocaten kan noch verweerster
noch tussenkomende partij voor het Hof
van Cassatie zijn.
Concl. 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
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gevangenis - Geen aanwijzingen voor
een strafrechtelijk misdrijf - Overzending aan de stafhouder van de Orde van
Advocaten - Wettigheid.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
12 mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 929.
Beroepsgeheim - 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 beroepsgeheim gedekte stukken niet uit de debatten geweerd.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 12
mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 929.
Tuchtraad van beroep van de balies Openbaarheid van de pleidooien, verslagim en yonnissen voorgeschreven bij art.
757 van het Gerechtelijk Wetboek Wettelijke bepaling niet toepasselijk.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362.
Tuchtraad van beroep van de balies Gerechtelijk Wetboek, art. 476 - Debatten in openbare zitting als de verdachte
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 - Tuchtrechtelijke
beslissing - Art. 468 van het Gerechtelijk Wetboek - Draagwijdte.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362.
Raad van de Orde - Beslissing alvorens recht te doen in tuchtzaken - Beslissing waartegen hoger beroep kan
worden ingesteld.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362.
Aanmatiging van de titel - Strafwetboek, art. 227 ter - Zedelijk bestanddeel
van het misdrijf.
Noot, A.T., Cass., 12 mei 1981, A.C.,
1980-81, nr. 516.
ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE
Uitdrukkelijke afstand in burgerlijke
zaken door een advocaat bij het Hof van
Cassatie - Geen verplichting voor hem
een bijzondere volmacht te hebben.
Noot, J.V., Cass., 5 feb. 1976, A.C., 1976,
662.

AFSTAMMING
Levensonderhoud - Wettig kind Vordering tot betaling van een bijdrage
in het onderhoud en de opvoeding van
het kind, van de moeder tegen een andere man dan de wettige vader.
Noot, A.T., Cass., 6 juni 1975, A.C.,
1975, 1066.
Overspelig kind
Erkenning
Procedure tot erkenning - Openbare
orde.
Concl. proc.-gen KRINGS, Cass., 3 okt.
1983, A.R. nr. 3618, A.C., 1983-84, nr.
62.
AFSTAND
Burgerlijke zaken Uitdrukkelijke
afstand door een advocaat bij het Hof
van Cassatie - Geen verplichting voor
hem een bijzondere volmacht te hebben.
Noot, J.V., Cass., 5 feb. 1976, A.C., 1976,
662.
Vonnis waarbij echtscheiding wordt
toegestaan - Hoger beroep van de echtgenoot, verweerder - Afstand van het
hoger beroep - Afstand niet geldig.
Noot, R.-A.D., Cass., 26 sept. 1980, A.C.,
1980-81, nr. 64.
ARBEIDSONGEVAL
Slachtoffer door zijn ondernemingshoofd ter beschikking gesteld van een
ander ondernemingshoofd Ongeval
veroorzaakt door een aangestelde van
het tweede ondernemingshoofd - Aansprakelijkheid van dit laatste ondernemingshoofd geregeld door het gemeen
recht.
Noot 3, 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
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art. 14 - Overeenkomst tussen de bij
het Noord-Atlantisch Verdrag aangesloten Staten, betreffende de rechtspositie
van hun krijgsmachten, op 19 juni 1951
te Landen 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.

dringende reden wordt ontslagen - Toestand niet te vergelijken met hetgeen bedoeld wordt in art. 23, vierde lid, 3°, Arbeidsongevallenwet 10 april 1971.
Concl. adv.-gen. DUCHATELET, Cass.,
14 sept. 1981, Bull. en Pas., 1982, 61.
Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Aanvaarding door de getroffene van zijn
wedertewerkstelling - Ontslag zonder
dringende reden - Recht op een vergoeding wegens tijdelijke en algehele arbeidsongeschiktheid. (Art. 23, vijfde lid,
Arbeidsongevallenwet 10 april 1971.)
Noot, L.F.D., Cass., 28 sept. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 75.

ARBEIDSOVEREENKOMST
Bedienden - Lid van het vrij onderwijs - Clausule van de overeenkomst
volgens welke de overeenkomst van
Ongeval op de weg naar en van het rechtswege en zonder vergoeding verbroken wordt als dit lid zich, wegens huwewerk - Begrip.
lijk of hertrouwen, in een toestand beConcl. adv.-gen. J. VELD, Cass.,
vindt welke onverenigbaar is met de
11 mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 918.
wetten en de leer van het vrij onderwijs
Ongeval op de weg naar en van het - Gecoordineerde wetten betreffende
werk - Onderbreking van het traject het bediendencontract, art. 21bis - NieBelangrijke onderbreking die niet door tigheid - Begrip.
overmacht verantwoord is.
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
8 dec. 1976, Bull. en Pas., 1977, 394.
6 nov. 1978, A.C., 1978-79, 266.
Bedienden - Lid van het vrij onderOngeval - Begrip - Bewijs.
wijs - Wet van 11 juli 1973 houdende
Concl. adv.-gen.
LENAERTS, Cass., wijziging van zekere bepalingen van de
onderwijswetgeving zeals deze voort28 mei 1979, A.C., 1978-79, 1127.
vloeien uit de wet van 29 mei 1959 - GeSchade veroorzaakt door de respectie- coordineerde wetten betreffende het beve fouten van twee personen - Schade diendencontract - Na de bwerkingtrevoortspruitende uit een ongeval dat t.a.v. ding van deze wet van 11 juli 1973 zijn
het slachtoffer het kenmerk vertoont van deze gecoordineerde wetten niet meer
een arbeidsongeval Omstandigheid van toepassing op de « bedienden » die
zonder invloed op de verplichting tot vol- tewerkgesteld zijn o.m. in de door het
ledige schadevergoeding, waartoe jegens Rijk gesubsidieerde inrichtingen van het
de getroffene gehouden is hij die noch vrij onderwijs die door « een statuut worhet bedrijfshoofd, noch de lasthebber of den geregeld » - « Statuut » - Begrip.
aangestelde van het bedrijfshoofd is.
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
Noot, J.V., Cass., 16 april 1980, A.C.,
8 dec. 1976, Bull. en Pas., 1977, 394.
1979-80, nr. 524.
Bedienden - Lid van het vrij onderVerbod tot samenvoeging van de val- wijs - Clausule van de overeenkomst
gens het gemene recht toegekende ver- nopens het huwelijk of het hertrouwen
goedingen en de forfaitaire vergoedingen van de leerkracht Gecoordineerde
- Arbeidsongevallenwet 10 april 1971, wetten betreffende het bediendenconart. 46, § 2, tweede lid - Wijziging van tract, art. 21bis - Nietigheid van de
die bepaling bij art. 4 wet van 7 juli 1978 clausules volgens welke het huwelijk een
- Betekenis en draagwijdte.
einde maakt aan de overeenkomst - BeNoot, R.C., Cass., 4 maart 1981, A.C., grip - Draagwijdte.
1980-81, nr. 390.
Concl. eerste adv -gen. DUMON, Cass.,
12 jan. 1977, A.C., 1977, 530.
Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Bedienden - Huwelljk van de bedienGetroffene die aanvaardt dat hij weder
wordt tewerkgesteld en achteraf zonder de - Dit feit kan op zichzelf niet wette-

-237lijk een << dringende reden » zijn, in de
zin van art. 18 van de gecoi:irdineerde
wetten betreffende het bediendencontract, 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,
16 jan. 1978, AC., 1978, 577.

Cass.,

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)
Tuchtvordering - Procedure voor de
raad van beroep - Wetboek van Strafvordering, 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.

AUTEURSRECHT
Muziekwerk - Op platen of andere
Ontslag - Dringende reden - Lang- geluidsdragers opgenomen muziekwerk
durige afwezigheid - Ogenblik waarop - Nationale wettelijke regeling ingevolge welke een maatschappij voor het behet ontslag wordt gegeven.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 21 heer van auteursrechten gemachtigd is
nov. 1983, A.R. nr. 4048, A.C., betaling van een vergoeding te vorderen
bij de invoer van die platen of andere ge1983-84, nr. 158.
luidsdragers in een Lid-Staat van de
Schorsing van de uitvoering van de E.E.G., nadat zij in het vrije verkeer waovereenkomst - Arbeidsongeschiktheid ren gebracht door de gerechtigden tot
Heelkundige behandeling om een het auteursrecht in een andere Lid-Staat
andere reden dan herstel of behoud van en er aanleiding hadden gegeven tot bede gezondheid - Recht op loon.
taling van een royalty - Artt. 30 tot 34
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 12 en 36 E.E.G.-Verdrag - Niet-strijdigheid
maart 1984, A.R. nr. 4209, A.C., tussen die nationale wettelijke regeling
en die bepalingen van het Verdrag 1983-84, nr. 397.
Be grip.
Begrip - Gezag - Bestuurder van
DuMON,
Cass.,
Concl.
proc.-gen.
een naamloze vennootschap.
9 april 1981, Bull. en Pas., 1981, 879.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 28
mei 1984, A.R. nrs. 4354 en 4355, BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN
A.C., 1983-84, nr. 548.
Bedrieglijk onvermogen - BestanddeBegrip
Gezag
Afgevaardigd len van het misdrijf - Schuldenaar bebestuurder van een naamloze vennoot- roept zich op een rechterlijke beslissing
schap.
van ontvangstmachtiging van het loon
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 28 en op de wettelijke gevolgen ervan om
mei 1984, A.R. nrs. 4354 en 4355, inbeslagneming van zijn loon door een
A.C., 1983-84, nr. 548.
schuldeiser te vermijden - Deze omstandigheid aileen is niet voldoende om
een veroordeling wegens bedrieglijk onARBITRAGE
vermogen te verantwoorden.
Geschil waarvoor een scheidsrechter
Concl. adv.-gen. A. CoLARD, Cass.,
bevoegd is - Voorwaarde voor erken12 maart 1974, A.C., 1974, 761.
ning van een buitenlandse scheidsrechBELASTING
terlijke uitspraak.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 28 juGelijkheid van de Belgen voor de belasting - Begrip.
ni 1979, Bull. en Pas., 1979, 1260.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
In Belgie niet erkende scheidsrechter20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1976, 347
lijke uitspraak - Beslissing die in BelVergelding - Begrippen - Ondergie geen gezag van gewijsde heeft.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 28 ju- scheid in de terminologie.
Noot, E.K., Cass., 2 feb. 1977, A. C.,
ni 1979, Bull. en Pas., 1979, 1260. · ·
1977, 625.
Prejudiciele vraag
Strijdigheid
Terugbetaling van belasting - Moratussen een wet en een decreet.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 14 toire rente verschuldigd - Vereiste.
Concl. adv -gen. KRINGS, Cass., 16 okt.
mei 1984, A.R. nr. 4206, A.C., 1983-84,
1981, A.C., 1981-82, nr 121
nr. 523.
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WAARDE

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070.

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 - Fabrikanten
en importateurs die geen houder zijn
van « bijzondere of uitsluitende rechten », in de zin van art. 90 E.E.G.-Verdrag.
Concl.
proc.-gen.
DuMaN,
Cass.,
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485.

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 beroepsgeheim gedekte stukken niet uit de debatten geweerd.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
12 mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 929.

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.
Concl.
proc.-gen.
DUMON,
Cass.,
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485.

BENELUX
Voorrang van internationaalrechtelijke
regels boven de internrechtelijke regels
- De rechter mag geen toepassing rnaken 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.
Concl. 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 leven gei:nd door een onbekende - Klacht
van een erfgenaam van de overleden
client wegens bedrieglijke verduistering
- Perken binnen welke de advocaat het
beroepsgeheim mag aanvoeren.
Concl. 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.

BERUSTING
Burgerlijke zaken - Begrip.
Noot, F.D., Cass., 7 dec. 1972, A.C.,
1973, 342.
BESCHERMING
SCHAPPIJ

VAN

DE

MAAT-

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,
ge!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 tenuitvoerlegging van de internering kan niet bevolen
worden.
Noot, AT., Cass., 31 mei 1977, A.C.,
1977, 1007.
Vaststelling van de K.I. dat de verdachte de feiten heeft gepleegd en dat
hij zich in een staat als bepaald in art. 1
van de wet bevindt maar geen gevaar
oplevert - Beslissing dat er geen reden
tot internering is - Verplichting uitspraak te doen over de burgerlijke
rechtsvorderingen.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
11 jan. 1983, A.C., 1982-83, nr. 273.
Beslissing van de commissie tot
bescherming
van
de
maatschappij
waarbij het verzoek van de ge!nterneerde tot plaatsing in een prive-inrichting wordt verworpen - Voorziening in
cassatie - Niet ontvankelijke voorziening.
Noot, B.J.B., Cass., 13 sept. 1983, A.C.,
1983-84, nr. 23.
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G~adresseerde

in het buitenland gevestlgd - Geadresseerde die in Belgie
een woonplaats heeft gekozen - Betekening aan de in Belgie gekozen woonplaats - Voorwaarden.
Noot, E.K., Cass., 10 dec. 1971, A.C.,
1972, 361.
Betekening - Begrip.
KRINGS,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
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
van nietigheid voorgeschreven.
Concl.
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 waardoor het exploot nietig is - Nietigheid
die ambtshalve door de rechter moet
worden uitgesproken.
KRINGS,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
27 mei 1977, A.C., 1977, 996.
Gerechtelijk Wetboek, art. 40 - Betek~ning in het buitenland aan een partij
mettegenstaande deze in Belgie keuze
van woonplaats heeft gedaan - Nietigheid.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 28 juni 1979, Bull. en Pas., 1979, 1260.
BETICHTING VAN VALSHEID
Strafzaken - Begrip.
Noot, R.-A.D., Cass., 8 feb. 1978, A.C.,
1978, 680.
BEVOEGDHEID EN AANLEG
Sociale zaken - Volstrekte bevoegdheid - Arbeidsgerechten - Art. 583 van
het Gerechtelijk Wetboek - Draagwijdte.
Noot, H.L., Cass., 19 dec. 1973, A.C.,
1974, 453.

Sociale zaken - Volstrekte bevoegdheid - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Arbeidsongeschiktheidsuitkering
- Niet tijdige aangifte van de arbeidsongeschiktheid - Verval van het recht op
uitkering voor de periode die de aangifte
voorafgaat - Ontheffing van het verval
in behartigenswaardige gevallen - Weigering door de verzekeringsinstelling
ontheffing te verlenen - Bevoegdheid
van de_ arbeidsrechtbank.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
17 mei 1978, A.C., 1978, 1081.
Volstrekte bevoegdheid - Sociale zaken - Arbeidsgerechten - Gerechtelijk
Wetboek, art. 579, 1• - Vorderingen betreffende arbeidsongevallenvergoedingen
Be grip.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
13 maart 1978, A.C., 1978, 816.
Volstrekte bevoegdheid - Sociale zaken - Arbeidsongevallen - Bijkomende
verzekering.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
13 maart 1978, A.C., 1978, 816.
Arbeidsrechtbank - Werkstaking Werklo<?s~eid - Werkloosheidsuitkering
Beslissmg van het beheerscomite van
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
en van de directeur van een gewestelijk
· bureau van die Rijksdienst - Betwisting
- Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank.
Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., verenigde kamers, 29 jan. 1981, Bull. en
Pas., 1981, 566.
Volstrekte bevoegdheid - Burgerlijke
zaken - Betwisting die tot de bevoegdheid van de vrederechter behoort - Verwijzing van de zaak door de arrondisse. mentsrechtbank naar de rechtl;ank van
i eerste aanleg - Cassatieberoep van de
procureur-generaal bij het hof van beroep - Verwerping van het cassatieberoep of vernietiging en verwijzing naar
de vrederechter, naar gelang de zaak,
oorspronkelijk, regelmatig aanhangig
i was gemaakt bij de rechtbank van eerste
aanleg dan wel bij de vrederechter.
Noot, E.L., Cass., 27 maart 1981, A.C.,
1980-81, nr. 433.

Burgerlijke zaken
Territoriale
bevoegdheid Faillietverklaring Rechtbank van koophandel van de plaats
waar de gefailleerde woont - Begrip.
, Burgerlijke zaken - Bevoegdheid « raNoot, R.D., Cass., 30 sept. 1976, A.C., 1 tione loci » - Persoonlijke lening op afb~taling - Wet 9 juli 1957, aangevuld bij
1977, 130.
d1e van 5 maart 1965 - Vordering tot teGeschil inzake bevoegdheid van de rugbetaling van een persoonlijke lening
raadkamer - Begrip.
o~. ~fbet~l.ing - Art. 628, 8·, Ger.W., geNoot, E.K., Cass., 30 nov. 1976, A.C. WlJZlgd blJ art. 33 wet 15 juli 1970 - Uit1977, 371
' sluitende bevoegdheid van de rechter
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betreft de lening een nominaal bedrag
dat te hoog ligt opdat de lening zou vallen onder de toepassing van de voormelde wet van 9 juli 1957, aangevuld bij die
van 5 maart 1965. (Art. 530 Ger.W)
Noot, A.T., Cass., 12 feb. 1982, A.C.,
1981-82, nr. 354.
Strafzaken - Art. 138, 6° bis, Sv. Draagwijdte.
Noot, R.-A.D., Cass., 14 sept. 1982, A.C.,
1982-83, nr. 34.
Overdracht van loon van een werknemer - Verzet tegen de bekrachtiging
- Betwistingen inzake de hoofdschuldvordering - Bevoegdheid van de vrederechter.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 10 nov.
1983, A.R. nr. 6852, Bull. en
Pas., 1984, nr. 140.
Overdracht van loon van een werknemer - Verzet tegen de bekrachtiging
- Bevoegdheid van de vrederechter Aanleg.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 10 nov.
1983, A.R. nr. 6852, Bull. en
Pas., 1984, nr. 140.

« ik zweer >> - Aanroeping van de godheid.
Noot 2, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C.,
1971, 1081.

Eed - Burgerlijke zaken - Deskundigeneed - 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 - Getuigeneed - 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 - 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-verblijfhouders - Deze belasting wordt niet
geheven van de bezoldiging wegens een
BEWIJS
door de genieters uitgeoefende activiteit
Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Uitzondering op de regel van die beVerplichting voor dke gedingvoerende lastingplichtigheid - De bewijslast rust
partij de bewijsgronden waarover zij be- op
de
niet-verblijfhoudende
beschikt, voor te leggen - Gerechtelijk lastingplichtige.
Wetboek, art. 871.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C.,
5 maart 1979, Bull. en Pas., 1979, 790.
1971, 263.
Vermoedens - Directe belastingen Burgerlijke zaken - Bewijsvoering Feitelijke vermoedens - Toezicht van
Overlegging van stukken waarin het be- het Hof - Gevolgtrekking.
wijs van een ter zake dienend feit
Cone!.
proc.-gen.
DUMON,
Cass.,
schuilt - Verplichting voor elke partij
5 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 342.
en voor derden - Gerechtelijk Wetboek,
Burgerlijke zaken Bewijslast artt. 877 tot 882.
Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C., W.A.M.-wet, art. 3, eerste lid - Schade
veroorzaakt door de bestuurder van het
1971, 263.
verzekerde voertuig - Bewering van de
Burgerlijke zaken - Bewijslast verzekeraar dat het voertuig gestolen
Artt. 1315 van het Burgerlijk Wetboek en was - Bewijs van diefstal - Bewijslast
870 van het Gerechtelijk Wetboek.
berust bij de verzekeraar.
Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C.,
Noot, E.L., Cass., 10 dec. 1981, A.C.,
1971, 263.
1981-82, nr. 241.
Burgerlijke zaken - Bewijsvoering BORGTOCHT
Bevoegdheid van de rechter - GerechteBorgstelling door verschillende persolijk Wetboek, artt. 871, 877 tot 882.
nen - Betaling van de schuld door een
Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C.,
van de borgen - Verhaal van die borg
1971, 263.
op de andere borgen - Splitsing van het
Eed - Burgerlijke zaken - Deskundi- verhaal, zelfs in geval van hoofdelijke
geneed - Draagwijdte van de woorden borgtocht.

-241
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
21 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 754.
Hoofdelijke borgstelling - Borgstelling 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 directeur van de gevangenis - Een uitzondering wordt gemaakt voor de briefwisseling tussen een advocaat en een gedetineerde betrekkelijk diens verdediging
- Gewettigde twijfel van de directeur
van de gevangenis - Geen aanwijzingen
voor een strafrechtelijk misdrijf - Overzending 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 pensioenregeling dan de wettelijke - Perekwatie 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 - « Pubiieke » 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
sancties 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 verplichtingen 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.
Begrip « vaststellen van burgerlijke
rechten en verplichtingen », in p.e zin
van art. 6, § 1, Europees Verdrag Rechten van de Mens - Zelfstandig begrip Zonder verband met het begrip « beslechten van geschillen over burgerlijke
rechten », in de zin van art. 92 Gw.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 april
1983, Bull. en Pas., , 1983, nr. 441.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
Vordering van de burgerlijke partij
aanhangig bij de rechter die van de
strafvordering kennis heeft genomen Vrijspraak - Rechter die zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van
de burgerlijke rechtsvordering - Draagwijdte van deze beslissing.
Noot, 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 Wetboek
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.
Burgerlijke partijstelling - Ontvankelijkheidsvereisten - Belang bij de bestraffing geen voldoende reden.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 24 nov.
1982, Bull. en Pas., 1983, nr. 186.
Vrijspraak van de beklaagde
Wetboek van Strafvordering, artt. 159 en
191 - Vordering tot schadevergoeding
door de vrijgesproken beklaagde voor de
strafrechter ingesteld - Begrip.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 19 okt.
1983, A.R. nr. 3117, Bull. en
Pas., 1984, nr. 99.
Ontvankelijkheid van de rechtstreekse
dagvaarding door de benadeelde partij in
geval van overtreding van de wetten en
verordeningen betreffende het wegverkeer, begaan door een minderjarige van
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achttien jaar - Onderscheid.
Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 30 nov.
1983, A.R. nr. 3060, Bull. en
Pas., 1984, nr. 177.
CASSATIE
Bevoegdheid - Beslissing van de afdeling voor administratieve zaken bij de
Raad van State geen kennis te nemen
van een eis waarvan de kennisneming
tot de bevoegdheid van de rechterlijke
overheden behoort - Bevoegdheid van
het Hof van Cassatie, waarbij een voorziening tegen een dergelijke beslissing
aanhangig is, om niet alleen te onderzoeken of het arrest van de Raad van State
wettelijk verantwoord is, maar ook of
het regelmatig met redenen is omkleed.
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C.,
1971, 518.
Bevoegdheid - Verenigde kamers Burgerlijke zaken - Voorwaarden.
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull.
en Pas., 1973, 629.
Omvang - Strafzaken - Beslissing
tot onbevoegdverklaring op de strafvordering en op de burgerlijke rechtsvordering - Voorziening in cassatie van het
openbaar ministerie - Omvang van de
cassatie.
Noot, P.M., Cass., 29 mei 1973, A.C.,
1973, 945.
Rechtspleging in strafzaken - Termijn 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 - Wanbedrijf 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 - lndien daartoe grond 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 bijkomende onderzoeksmaatregel - Afwijzing 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 - Begrip.
Noot 2, F.D., Cass., 11 april 1978, A.C.,
1978, 919.
Omvang - Burgerlijke zaken - Begrip.
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 Cassatie
in het belang van de wet- Voorwaarde.
KRINGS,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
14 dec. 1978, Bull. en Pas., 1978, 445.
Omvang - Burgerlijke zaken - Cassatie beperkt tot het deel van het arrest
waarop het door het cassatiearrest aangenomen middel betrekking heeft.
DuMON,
Cass.,
Cone!.
proc.-gen.
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485.
Omvang - Toepassing.
Noot, E.K., Cass., 10 jan. 1979, A.C.,
1978-79, 520.
lncidentele 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.
lncidentele aangifte in een akte van
wraking van leden van het Hof van Cassatie of van magistraten van het openbaar ministerie bij het Hof - Rechtspleging.
Noot 2, E.L., Cass., 27 april 1979, A.C.,
1978-79, 1025.
Bevoegdheid - Bevoegdheidsconflict
- Strijdigheid tussen een wet en een decreet - Strijdigheid vastgesteld door het
Hof - Prejudicieel geschil.
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 11 juni 1979, A.C., 1978-79, 1207.
-

Taak van het Hof - Burgerlijke zaken
Bevoegdheid van het Hof om de wet-
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de beslissing op de strafvordering schikkende gedeelte te onderzoeken.
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., Vernietiging dientengevolge van de beslissing op de burgerlijke rechtsvorde12 nov. 1979, A.C., 1979-80, nr. 168.
ring.
Bevoegdheid - Ambtshalve opgeworNoot, B.J.B., Cass., 21 okt. 1981, A.C.,
pen middel - Strafzaken - Arrest wijst
1981-82, nr. 132.
de door een verdachte bij zijn invrijheidstelling gestelde zekerheid aan de
Bevoegdheid - Directe belastingen Staat toe - Middelen kunnen ambtshal- Raming van de belastbare grondslag Feitelijke vermoedens - Toezicht van
ve worden opgeworpen.
Noot, R.-A.D., Cass., 5 feb. 1980, A.C., het Hof.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 5 nov.
1979-80, nr. 346.
1981, Bull. en Pas., 1982, 342.
Verenigde kamers - Strafzaken Aard van het cassatiegeding.
Bevoegdheid.
Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES,
14 jan. 1982, Bull. en Pas., 1982, 595.
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas.,
1980, 1153.
Bevoegdheid - Strafzaken - RegeBevoegdheid - Memorie van cassatie ling van rechtsgebied - Positief conflict
met lasterlijke, beledigende of eerroven- van rechtsmacht - Beoordeling door het
de beweringen - Weigering van het Hof Hof.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOmet die beweringen rekening te houden.
VEN, Cass., 8 juni 1983, Bull. en
Noot, J.V., Cass., 7 jan. 1981, A.C.,
Pas., 1983, nr. 560.
1980-81, nr. 262.
Bevoegdheid Strijdigheid tussen
Omvang - Strafzaken - Vernietiging een
wet en een decreet - Prejudiciele
van een arrest van de kamer van inbe- vraag - Arbitragehof.
schuldigingstelling tot handhaving van
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 14,
de voorlopige hechtenis - Gevolg wat
mei 1984, A.R. nr. 4206, A.C., 1983-84,
betreft het arrest van dezelfde dag tot
nr. 523.
verlenging van de inobservatiestelling.
Noot, R.-A.D., Cass., 10 feb. 1981, A.C., CASSATIEMIDDELEN
1980-81, nr. 342.
Strafzaken - Middel ten betoge dat er
Bevoegdheid - Recht en feit - Be- een reden van wraking bestaat tegen
grip.
een rechter die de bestreden beslissing
Concl.
proc.-gen.
DUMON,
Cass., heeft gewezen - Deelneming van de
5 maart 1981, Bull. en Pas., 1981, 728. rechter aan de beslissing die een essentiiHe regel inzake rechtsbedeling schendt
Omvang - Burgerlijke zaken - Ver- - Middel dat voor het eerst voor het
nietiging van alle handelingen, arresten Hof kan worden voorgedragen.
en vonnissen die het gevolg zijn van de
Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C.,
vernietigde beslissing - Begrip.
1976, 191.
Concl.
proc.-gen.
DUMON,
Cass.,
Tuchtzaken
- Openbaarheid van de
10 april 1981, A.C., 1980-81, nr. 464.
debatten voor de tuchtraad van beroep
Omvang - Burgerlijke zaken - Aan- van de balie door de verdachte advocaat
neming van een middel - Gevolg t.a.v. gevraagd en door hem bekomen - Midde cassatie - Vaststelling door het Hof del hieruit afgeleid dat noch het procesdat « geen andere middelen worden in verbaal van een van de terechtzittingen
acht genomen omdat zij niet tot ruimere noch enig gedingstuk uitdrukkelijk vastcassatie kunnen leiden » - Vaststelling stelt dat de debatten op die zitting opendat « geen andere middelen worden in baar waren - Voor de tuchtraad van beacht genomen omdat zij geen reden van roep is niet aangevoerd dat die zitting
bestaan meer hebben wegens de vernie- niet in het openbaar plaatshad- Nieuw
tiging op grond van het aangenomen middel, niet ontvankelijk.
middel » - Onderscheid - Begrip.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
Noot, F.D., Cass., 25 sept. 1981, A.C.,
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362.
1981-82, nr. 70.
Strafzaken - Middel gegrond op de
Omvang - Strafzaken - Strafvorde- schending van wettelijke bepalingen bering verjaard voordat zij bij de strafrech- treffende de samenstelling van de ge-
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eerst voor het Hof worden voorgedragen
- Beperkingen van die regel.
Noot, J.V., Cass., 17 mei 1978, A.C.,

- Gecoordineerde 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.
Concl. proc.-gen. Dt.:MON, Cass., 24 juni
1981,
verenigde
kamers,
A.C.,
1980-81, nr. 620.
Burgerlijke zaken - Twee middelen
tot staving van eisers voorziening aangevoerd en hieruit afgeleid, het eerste, dat
op eisers conclusie niet is geantwoord,
en, het tweede, dat de bestreden beslissing om de in die conclusie aangevoerde
redenen niet wettig was - Verplichting
eerst te antwoorden op het middel betreffende het vormvereiste - Begrip.
Noot, F.D., Cass., 5 nov. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 160.

1978, 1096.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. DuMaN, 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 dubbelzinnigheid - Ontvankelijkheid van het
middel afhankelijk van twee voorwaarden : 1° dat de bestreden beslissing 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 bestreden 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 verklaard wegens die reden, als het 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.
Concl. proc.-gen. DuMaN, Cass., 9 april
1981, Bull. en Pas., 1981, 879.

DERDENVERZET
Voorwaarden voor de ontvankelijkheid.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, BulL
en Pas., 1974, 544.
Personen die derdenverzet mogen
doen.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, BulL
en Pas., 1974, 544.

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 1
- Gecoordineerde wetten op de Raad
van State, art. 33 - Middel 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 cassatiemiddel. ,
Concl. 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 rechtscolleges van de Rechterlijke Macht behoort

i

DIENSTPLICHT
Hoge Militieraad - Bevoegdheid Militieraad die een aanvraag om uitstel
ontvankelijk maar niet gegrond verklaart - Beroep van de dienstplichtige
- Bevoegdheid van de Hoge Militieraad
om de aanvraag niet ontvankelijk te verklaren.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
30 april 1979, A.C., 1978-79, 1030.
Duur van de dienstplicht en voorwaarden om onder de wapenen te worden gehouden na het verstrijken van de normale diensttermijn.
Concl.
adv.-gen.
BALLET,
Cass.,
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014.
Militaire dienst - Duur - Voorwaarden om onder de wapens te worden gehouden.
Concl.
adv.-gen.
BALLET,
Cass.,
24 mei 1976, BulL en Pas., 1976, 1014.
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Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
19 okt. 1981, A.C., 1981-82, nr. 125.
Uitstel en vrijlating van dienst op morele grand - Kostwinner -- Wettelijke
voorwaarden waaraan, in de regel, moet
worden voldaan v66r het verstrijken van
de termijn waarbinnen de aanvraag om
uitstel of vrijlating moet worden ingediend.
Concl. proc.-gen. R. CHARLES, Cass.,
21 juni 1982, Bull. en Pas, 1982, 1226.

Wederkerige
rechtsvorderingen
Aard van deze rechtsvorderingen.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en
Pas., 1972, 806.
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
DOUANE EN ACCIJNZEN
bedrieglijke daad, elke tekortkoming in
Collectief misdrijf - Samenvoeging de getrouwheid een grove belediging
van de geldboeten - Toepassing van oplevert - Onwettigheid.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
art. 100 Sw. en van de rechtsregel neerMEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull.
gelegd in art. 65 van dat wetboek.
en Pas., 1973, 725.
Noot, E.L., Cass, 13 okt. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 111.
Grove belediging - Beledigend karakter dat niet uitsluitend voortvloeit uit de
intrinsieke tekortkoming in de uit het
DRUKPERSMISDRIJF
huwelijk voortspruitende verplichtingen.
Gebruik, niettegenstaande vervallenConcl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
verklaring, van het recht deel te nemen
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull.
aan de exploitatie, de administratie, de
en Pas., 1973, 725.
redactie, het drukken of verspreiden van
Grove belediging - Beledigende houeen dagblad of van gelijk welke publikatie (artt. 123sexies, 6°, en 123nonies Sw.) ding van een echtgenoot - Houding die
- Vaststelling, door de rechter, van het een verzachting van de fouten van de andere echtgenoot kan uitmaken, welke
politiek karakter van de deelneming het karakter van grove belediging eraan
Geen drukpersmisdrijf.
ontneemt.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOConcl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
VEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas.,
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull.
1982, 259.
en Pas., 1973, 725.

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 - Echtscheiding door
onderlinge toestemming - Echtscheiding tussen echtgenoten van verschillende 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 maatregelen betreffende het onderhoud van de
kinderen gevraagd na de overschrijving
- Bevoegdheid.
KRINGS,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
3 mei 1979, Bull. en Pas., 1979, 1035.

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.
Echtscheiding op grond van een feiteNoot 5, F.D., Cass., 28 juni 1971, A.C., lijke scheiding van meer dan tien jaar 1971, 1120.
Toepassing van de artt. 299, 300 en 301
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de andere echtgenoot - Burgerlijk Wethoek, art. 306 - Begrip.
Cone!. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass.,
4 jan. 1980, A.C., 1979-80, nr. 267.
Echtscheiding op grond van een feitelijke scheiding van meer dan tien jaar Toepassing van de artt. 299, 300 en 301
B.W. - Fouten en tekortkomingen van
de andere echtgenoot - Burgerlijk Wethoek, art. 306 - Begrip.
Cone!. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass.,
4 jan. 1980, A.C., 1979-80, nr. 267.
Vonnis waarbij echtscheiding wordt
toegestaan - Hoger beroep van de echtgenoot, verweerder - Afstand van het
hoger beroep - Afstand niet geldig.
Noot, R.-A.D., Cass., 26 sept. 1980, A.C.,
1980-81, nr. 64.
Echtscheiding door onderlinge toestemming
Voorafgaande overeenkomst van de echtgenoten - Bepalingen
over de bijdrage van de echtgenoten in
het onderhoud en de opvoeding van de
kinderen uit het huwelijk - Wijzigingen
- Voorwaarde.
Noot, B.J.B., Cass., 17 sept. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 45.
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.
I
Burgerlijke zaken - Getuigeneed - .
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.
I
Burgerlijke zaken - Deskundigeneed
- Kenmerken en vorm van deze eed onder de gelding van het Gerechtelijk Wet-,
boek.
Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C,
1971, 1081.

I

EIGENDOM
Misbruik van het recht van eigendom
- Begrip.
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 10 sept. 1971, A.C.,
1972, 31.

EIGENLIJKE RECHTSPRAAK
Tuchtgerecht - Tuchtraad van beroep
van de balies - Tuchtgerecht - Onderzoek van de zaak en uitspraak van de
beslissing in openbare zitting - Toepassingsvoorwaarden van deze verplichting.
Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362.
Tuchtrechtscollege
Voorschriften
van art. 6.1, Europees Hof Rechten van
de Mens, inzonderheid i.v.m. de • openbare behandeling en uitspraak » - Toepassingsvereisten.
Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 april
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441.
ENERGIE
Wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, art. 13, derde lid Staat, provincie of gemeente die op hun
respectief domein de schikkingen of het
plan ener elektriciteitsinrichting, alsmede de werken daarmede in verband,
doen wijzigen - Wijzigingen die noodzakelijk zijn in het belang van de wegen Kosten van de werken vallen ten laste
van de onderneming die de geleiding
heeft aangelegd.
Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
20 april 1978, 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 - Burgerlijk Wetboek, artt. 675 tot 680 - Een erfdienstbaarheid van uitzicht of van bouwverbod op het naburige erf wordt in de
regel niet verkregen door dertigjarig bezit - Begrip.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 10 april
1981, A.C., 1980-81, nr. 466.
ERFENISSEN
Kleine nalatenschappen - Onroerende goederen begrepen in de nalatenschap - Begrip.
Concl. adv.-gen. KRINGs, Cass., 24 juni
1981, A.C., 1980-81, nr. 621.
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Europese Economische Gemeenschap
- Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap - Geschil
omtrent de uitlegging van dit verdrag Geschil opgeworpen in een voor het Hof
van Cassatie hangende zaak - Hof van
Cassatie ertoe gehouden dit geschil aanhangig te maken bij het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen om
uitlegging ervan te bekomen - Uitleggend arrest van het Hof van Justitie Gezag van dit arrest.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 24 dec. 1970, Bull.
en Pas., 1971, 392.
Europese Economische Gemeenschap
- Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, art. 177
- Geschil omtrent de uitlegging van dit
verdrag - Geschil opgeworpen in een
voor het Hof van Cassatie hangende
zaak - Voorwaarde waaronder het Hof
van Cassatie niet ertoe gehouden is het
geschil aanhangig te maken bij het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen, om bij wijze van prejudiciiHe
vraag een uitlegging te bekomen.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 24 dec. 1970, Bull.
en Pas., 1971, 392.
Europese Economische Gemeenschap
- Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, art. 85,
§ 2 - Datum vanaf welke deze bepaling
uitwerking heeft.
Concl. prc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 24 dec. 1970, Bull.
en Pas., 1971, 392.
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap - Art. 85
- Reglement nr. 17 van de Raad van de
Europese Economische Gemeenschap Beperking van de mededinging waardoor
de handel tussen Lid-Staten ongunstig
kan worden bei:nvloed - Concessie inzake alleenverkoop.
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, waarbij
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 Europese Economische Gemeenschap - Bepaling rechtstreeks van toepassing - Begrip.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en
Pas., 1971, 886.
Aard en kenmer ken van de nieuwe
rechtsorde ingesteld bij de verdragen tot
oprichting van de Europese Gemeenschappen.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en
Pas., 1971, 886.
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap - Beroep
van de Commissie voor het Hof van Justitie om te doen vaststellen dat de LidStaten hun verplichtingen niet zijn nagekomen - Aard van de rechtsvordering
- 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. 973, A.C.,
1973, 515.
Conflict tussen een rechtstreeks toepasselijke
bepaling
van
gemeenschapsrecht 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 Europese Economische Gemeenschap - Mededinging - Art. 85, §§ 1 en 2, van dit verdrag - De bepalingen van gemeenschapsrecht vinden geen toepassing op
de wetten, in de zin van artt. 609 en
1080 van het Gerechtelijk Wetboek Deze bepalingen kunnen eventueel van
toepassing zijn op overeenkomsten 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.
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- Richtlijnen - Richtlijnen waarin bepalingen kunnen voorkomen die rechtstreeks van toepassing zijn in de LidStaten.
Cone!. eerste adv.-gen. DuMaN, Cass.,
7 jan. 1977, A.C., 1977, 493.
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, art. 177
- Vraag om uitlegging van gemeenschapsrechtelijke bepalingen - Nationaal gerecht dat uitspraak moet doen
over de verenigbaarheid van bepalingen
van nationaal recht met bepalingen 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
maakt, de ter zake toe te passen bepalingen van nationaal recht opgeven en desnoods de betekenis en draagwijdte ervan
preciseren.
Cone!. eerste adv.-gen. DuMaN, 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 begunstigd worden
- Gevolg.
Cone!.
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.
DUMON,
Cass.,
Concl.
proc.-gen.
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485.
Voorrang van internationaalrechtelijke
regels boven de internrechtelijke regels
- De rechter mag geen toepassing rnaken 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 Europese Economische Gemeenschap - Mededinging - Art. 85 van dat Verdrag Bepaling toepasselijk op de gecommercialiseerde overeenkomsten, besluiten van

veremgmgen en onderling afgestemde
gedragingen inzake auteursrecht.
Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 9 april
1981, Bull. en Pas., 1981, 879.
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, artt. 30
tot 34 en 36 - Opheffing van de kwantitatieve beperkingen tussen de Lid-Staten
van die Gemeenschap - Bepalingen toepasselijk op het auteursrecht van gecommercialiseerde letterkundige werken of
muziekwerken, o.a. wanneer zij op platen of andere geluidsdragers zijn opgenomen - Art. 36 niet toepasselijk op de
bepalingen van een nationaal recht
waardoor het grondgebied van de verschillende Lid-Staten wordt afgesloten.
Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 9 april
1981, Bull. en Pas., 1981, 879.
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, art. 30 Kwantitatieve invoerbeperkingen en aile
maatregelen van gelijke werking zijn
verboden - Beperkingen en maatregelen o.m. in overeenkomsten genomen
door een Lid-Staat en niet door particulieren - Begrip.
Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 9 april
1981, Bull. en Pas., 1981, 879.
Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische
Gemeenschap
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 industrii:He
of commercii:He beperkingen en inzake
auteursrecht - Begrip.
Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 9 april
1981, Bull. en Pas., 1981, 879.
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, art. 177,
derde lid - Vraag om uitlegging van bepalingen van dat Verdrag of van handelingen van een instelling van de Gemeenschap, gerezen ingevolge de redengeving van de bestreden beslissing Burgerlijke zaken - Beantwoording 'l.(an
die vraag niet noodzakelijk opdat het
Hof van Cassatie op de cassatiemiddelen
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 Gemeenschappen, omdat het zich buiten de middelen zou uitspreken - Geen verplichting voor het Hof van Cassatie zich voor
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de rechtbank van koophandel van de
plaats waar de gefailleerde woont - Begrip.
Noot, R.D., Cass., 30 sept. 1976, A.C.
1977, 131.
FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSGereehtelijk akkoord - Geen uitwerAKKOORD EN GERECHTELIJK AK- king met betrekking tot sociale zekerKOORD
heidsbijdragen, bijdrageopslag en nalaFaillissement - Koopwaren aan de tigheidsintrest.
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
koper geleverd nadat deze door een von17 mei 1978, A.C., 1978, 1092.
nis failliet werd verklaard - Terugvordering - Ontbinding van de verkoop Hoger beroep - Vonnis waarin uitBegrippen.
spraak wordt gedaan over een betwisting
Cone!.
adv.-gen.
DUMON,
Cass., betrekkelijk de opname van een sehuld18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. vordering in het passief van een faillisse- Betwisting hoofzakelijk gegrond
Wetboek van Koophandel - Gefail- ment
op een oorzaak buiten de staat van failleerde - Begrip.
lissement en aceessoir gegrond op de
Cone!.
adv.-gen.
DUMON,
Cass., staat van faillissement - Gewone appel18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262.
termijn.
Concl.
adv.-gen.
DuMoN,
Cass.,
Gerechtelijk akkoord - Koopwaren
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1978,
verzonden - Terugvordering mogelijk
zolang « de overgave ervan niet is ge1090.
sehied in de magazijnen van de bestemBetaling
van vervallen sehulden door
meling » - Faillissement - Wetboek
van Koophandel (wet van 18 april 1851), de gefailleerde na het ophouden. van zijn
art. 568 - Koopwaren verzonden aan betalingen en v66r het vonnis van zijn
Niet-tegensteleen koopman die een verzoekschrift tot faillietverklaring
het bekomen van een gerechtelijk ak- baarheid aan de boedel - Art. 446 van
koord heeft ingediend - Wettelijke be- het Wetboek van koophandel - Betalingen van derden bekomen ten gevolge
paling buiten toepassing.
van
een uitvoerend beslag onder derden
DUMON,
Cass., - Zij
Concl.
adv.-gen.
zijn betalingen van de schulde18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262.
naar.
Gerechtelijk akkoord - Verzoekschrift
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
tot het bekomen van een gereehtelijk ak25 mei 1978, Bull. en Pas., 1978, 1090.
koord - Samenloop tussen alle niet beVermenging van de vermogens van
voorrechte schuldeisers van de schuldeeen in staat van faillissement verklaarde
naar die het akkoord aanvraagt personenvennootschap met beperkte
Begrip.
aansprakelijkheid en van een zaakvoerConcl.
adv.-gen.
DUMON,
Cass., der van die vennootschap - Die omstan18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262.
digheid is niet voldoende om daaruit
Zekerheidstellingen gedurende de ter- wettig af te leiden dat het faillissement
mijn van staking van betaling - Zeker- van de vennootschap moet worden uitgeheidstellingen voor vroeger aangegane breid tot die zaakvoerder, d.w.z. dat die
zaakvoerder ook in staat van faillisseschulden - Nietige zekerheden.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER ment moet worden verklaard.
Noot, F.D., Cass., 1 juni 1979, A.C.,
MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C.,
1978-79, 1153.
1973, 911.
die vraag van uitlegging tot het Hof van
Justitie van de Europese Gemeensehappen te wenden.
Conel. proc.-gen. DuMoN, Cass., 9 april
1981, Bull. en Pas., 1981, 879.

Voorwaarden waaronder de zekerheidstellingen tot dekking van een debetsaldo van een rekening-courant van een
gefailleerde schuldenaar niet nietig zijn
t.a.v. de termijn van staking van betaling.
Cone}. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C.,
1973, 911.

Vordering 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 Ontvankelijke
vordering.
Concl. adv.-gen. DECLERCQ, Cass.,
12 feb. 1981, Bull. en Pas., 1981, 639.
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van de datum waarop de koopman heeft
opgehouden te betalen - Vorm.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
19 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 378.
Handelsvennootschap
Boedelafstand - Boedelschuldeisers - Schuldeisers zonder zekerheid of bijzonder voorrecht - Schuldvordering vastgesteld bij
een uitvoerbaar verklaarde authentieke
akte - Afzonderlijke daden van uitvoering - Wettigheid.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
26 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 426.
Terugvordering van goederen, voorwerp van een financieringshuur waarvan
het juridisch statuut is geregeld bij K.B.
nr. 55 van 10 nov. 1967 - Verplichting
bij M.B. van 23 feb. 1968, opgelegd aan
de in financieringshuur gespecialiseerde
ondernemingen, om een plaatje te bevestigen met de vermelding in leesbare en
onuitwisbare lettertekens dat de goederen hun eigendom blijven - Verplichting die uitsluitend verband houdt met
de erkenning van die ondernemingen
door de minister van Economische zaken
- Verplichting zonder verband met de
rechtsregels inzake terugvordering, wanneer de huurder failliet is verklaard.
Concl. proc.-gen. DuMaN, Cass., 27 nov.
1981, A.C., 1981-82, nr. 208.
Faillissement
Faillissementswet,
artt. 465, 2", en 481, tweede lid
Aanvraag tot invrijheidstelling door de
in bewaring genomen gefailleerde Vonnis vatbaar voor hoger beroep·.
Noot, G.D., Cass., 9 maart 1984, A.R.
nr. 3935, A.C., 1983-84, nr. 396.

Gemeentebelasting op de niet gebouwde percelen begrepen in een niet vervallen verkaveling - Ontheffing ten gunste
van nationale en plaatselijke maatschappijen voor volkswoningbouw - Heeft enkel betrekking op de bouwmaatschappijen tot nut van het algemeen.
Concl. 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.
Gemeentewet, art. 138 - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 13 mei
1982, Bull. en Pas., 1982, 1056.
GEMEENTEVERORDENING
Wet van 24 okt. 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.
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.
Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES,
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas.,
1980, 1153.

GENEESKUNST
Artsenijbereidkunde - Officina's die
voor het publiek mogen worden opengesteld - Koninklijk besluit nr. 78 van
10 nov. 1967 betreffende onder meer de
GEMEENTE
geneeskunst en koninklijk besluit van
Gemeentelijke roden - Begrip.
9 februari 1970 betreffende de spreiding
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER van de voor het publiek opengestelde
MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en apotheken - Wettigheid van deze bepaPas., 1974, 954.
lingen.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MALRAux,
Gemeentegoederen - Begrip.
Cass., 11 mei 1973, A.C., 1973, 832.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en
Orde van Geneesheren - Raad van
Pas., 1974, 954.
beroep - Samenstelling - Emeritus
raadsheer in het hof van beroep, lid van
GEMEENTE- EN PROVINCIEBEIAS- de raad - Wettigheid.
TINGEN
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C.,
Gemeentebelasting op de niet gebouw1973, 972.
de percelen begrepen in een niet vervallen verkaveling - Belasting niet van deOrde van Geneesheren - Raad van
zelfde aard als het patent.
beroep - Samenstelling - EreraadsConcl. adv.-gen. J. VELU, Cass., heer in het hof van beroep - Geen wet20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1970, 347. telijke hoedanigheid om benoemd te
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worden tot magistraat-lid van de raad
van betoep of zulks te blijven.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C.,
1973, 972.
Orde der Dierenartsen - Tuchtraden
- Veroordeling in de kosten - Machtsoverschrijding.
Concl, proc.-gen. DELANGE, Cass.,
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638.
Overeenkomst tussen een geneesheer
en een ziekenhuisinstelling over de voorwaarden waaronder de instelling haar
personeel, lokalen en materiaal ten dienste stelt van de geneesheer - Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de
geneeskundige commissies, artt. 15, 16
en 17 - Draagwijdte van die bepalingen.
Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 5 nov.
1981, Bull. en Pas., 1982, 337.

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 - Veroordeling van de burgerlijke partij in die kosten - Vereisten - Onderscheid.
Noot, E.L., Cass., 8 april 1981, A.C.,
1980-81, nr. 457.
Strafzaken - Beslissing van de strafrechter waarbij de Staat. die geen
burgerlijke partij is, in de kosten van
een door de vrijgesproken beklaagde
tegen het openbaar ministerie ingestelde
tussenvordering wordt veroordeld
Onwettige beslissing.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 19 okt.
1983, A.R. nr. 3117, Bull. en
Pas., 1984, nr. 99.
GERECHTSDEURWAARDER
Strafzaken - Strafvordering vervallen
Beslissingen van de tuchtraad van de - Kosten ten laste van de Staat arrondissementskamer - Beslissingen Vernietiging en verwijzing - Verwijzing
waartegen de partijen noch hoger beroep beperkt tot de kosten - Vereisten.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 29
noch cassatieberoep kunnen instellen.
feb. 1984, A.R. nr. 3295, Bull. en
Noot, R.D., Cass., 12 juni 1975, A.C.,
Pas., 1984, nr. 365.
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.

GOEDEREN
Onroerend goed door bestemming Begrip.
Noot, J.V., Cass., 11 sept. 1980, A.C.,
1980-81, nr. 26.

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.

GRONDWET

Art. 25bis - Toekenning van grondwettelijke machten aan instellingen van
internationaal publiek recht - Draagwijdte van deze bepaling.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en
Pas., 1971, 886.
Burgerlijke zaken - Voorwaarden bij
Art. 7 - Draagwijdte.
de wet gesteld voor verplichte veroordeNoot, E.K., Cass., 7 maart 1975, A.C.,
ling in de kosten.
1975, 764.
Noot, W.G., Cass., 16 mei 1974, A.C.,
Geiijkheid
van de Belgen voor de wet
1974, 1032.
- Begrip.
Tuchtzaken - Tuchtgerechten geen
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
rechtbanken van de Rechterlijke Orde 20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1976, 347.
Veroordeling in de kosten - Machtsoverschrijding.
Gelijkheid voor de wet - Begrip.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
Concl. eerste adv.-gen. DuMON Cass.,
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638.
14 jan. 1976, A.C., 1976, 547.'
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- Grondwet, art. 95 - Begrip.
DuMON,
Cass.,
Cone!.
proc.-gen.
5 maart 1981, Bull. en Pas., 1981, 728.

Strafzaken - Termijn waarbinnen hager beroep moet worden ingesteld - Gevolg van overmacht.
Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C.,
1974, 576.

HELING
Bestanddelen van het misdrijf.
Noot, E.K., Cass., 21 dec. 1976, A.C.,
1977, 447.

Burgerlijke zaken - Akte van hager
beroep - Termijn voor de verschijning
- Termijn van acht dagen - Berekening.
Noot, P.M., Cass., 8 feb. 1974, A.C.,
1974, 619.

Strafzaken - Beslissing waarbij de
HER HALING
zaak sine die wordt uitgesteld - BeslisVeroordeling wegens een misdrijf om- sing over een feitelijke kwestie of een
schreven in het Strafwetboek - Later rechtskwestie - Beslissing waartegen
misdrijf gepleegd met overtreding van hager beroep kan worden ingesteld.
een bijzondere wet - Deze wet regelt de
Noot, A.B., Cass., 27 mei 1975, A.C.,
herhaling slechts voor de daarin om1975, 1021.
schreven misdrijven - Gevallen waarin
de bepalingen van hoofdstuk V van
Verstek van een partij - Bevoegdheid
boek I van het Strafwetboek toepasselijk van de rechter om de grand van de zaak
blijven.
te onderzoeken - Onderscheid.
Noot, E.K., Cass., 4 juni 1974, A.C.,
Noten 2 en 3, E.K., Cass., 16 jan. 1976,
1974, 1096.
A.C., 1976, 577.
Veroordeling wegens overtreding van
Tuchtzaken - Beslissing van de raad
een bijzondere wet houdende vaststelling van de Orde van Advocaten - Art. 468
van bijzondere regels inzake herhaling van het Gerechtelijk Wetboek - Draag- Latere overtreding van dezelfde bij- wijdte.
zondere wet gepleegd na verloop van de
Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 1 dec.
bijzondere termijn van herhaling, doch
1977, Bull. en Pas., 1978, 362.
binnen de gewone termijn van herhaling
Bepalingen van hoofdstuk V van
Tuchtzaken
Beslissing alvorens
boek I van het Strafwetboek.
recht te doen van de raad van de Orde
Noot, A.B., Cass., 23 juni 1975, A.C., van Advocaten - Beslissing waartegen
hager beroep kan worden ingesteld.
1975, 1132.
Cone!. proc.-gen DELANGE, Cass., 1 dec.
1977, Bull. en Pas., 1973, 362.
HERROEPING VAN HET GEWIJSDE
Ontvankelijkheidsvoorwaarden.
Cone!. 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 hoger beroep - Interferentie van de
regels inzake de devolutieve kracht van
het hager beroep en van de regels betreffende het gezag van gewijsde.
Noot 1, E.K., Cass., 6 maart 1972, A.C.,
1972, 625.
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.,
1972, 339.

Burgerlijke zaken - Onsplitsbaar geschil - Begrip.
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
13 maart 1978, A.C., 1978, 810.
Hoger beroep - Burgerlijke 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 - Betwisting hoofdzakelijk gegrond op een oorzaak buiten de staat van faillissement en
accessoir gesteund op de staat van faillissement - Gewone appeltermijn.
Cone!. 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 - Ambtelijke
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Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C.,
worden gegeven - Rechter niet bij na1974, 202.
me aangewezen door de rechter in hoger
beroep.
Aannemingscontract - Oprichting van
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 29 ju- een gebouw - Gebrek in de bouw - Geni 1978, 1978, Bull. en Pas., 1978, brek dat een ander deel van de bouw
dan de « grote werken » aantast - Aan1240.
Burgerlijke zaken - Konijnenschade sprakelijkheid van de architect en de
- Vonnis van de vrederechter niet in te- aannemer.
Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C.,
genwoordigheid van de partijen uitge1974, 202.
sproken - Jachtwet, art. 7 bis - Aan de
partijen is, binnen drie dagen na de uitAannemingscontract - Oprichting van
spraak van het vonnis, geen kennis gegeven van het beschikkende gedeelte ervan een gebouw - Gebrek in de bouw - Ge- Termijn van hoger beroep van veer- brek in de grote werken - Gevolg van
tien dagen bepaald bij genoemd art. 7 bis de aanvaarding op de aansprakelijkheid
niet toepasselijk.
van de architect en de aannemer jegens
Concl.
proc.-gen.
DUMON,
Cass., de opdrachtgever.
Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C.,
2 mei 1979, A.C., 1978-79, 1042.
1974, 202.
Burgerlijke zaken Beslissing of
maatregel van inwendige aard - Hoger
Aannemingscontract - Oprichting van
beroep tegen een beslissing of maatregel
een gebouw - Gebrek in de bouw - Gevan inwendige aard - Voorwaarde.
brek in de grote werken - Aanvaarding
Noot, A.C., Cass., 24 okt. 1980, A.C., - Aanvaarding dekt de aansprakelijk1980-81, nr. 126.
heid van de architect en de aannemer
Belang Ontvankelijkheidsvereiste niet, ongeacht of de gebreken zichtbaar
zijn dan wei verborgen zijn.
-- Begrip.
Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C.,
Noot, E.L., Cass., 20 nov. 1980, A.C.,
1974, 202.
1980-81, nr. 176.
Strafzaken - Strafvordering - Kosten van die rechtsvordering - Veroordeling 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 overeenkomst
- 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.
DuMoN,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661.

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 aansprakelijkheid van de architect en de aannemer « Grote werken » - Burgerlijk Wetboek,
artt. 1792 en 2270 - Bepalingen 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 - Bepalingen van de bijlage bij dit koninklijk
HUUR VAN DIENSTEN
besluit - Bepalingen die wet zijn in de
Aannemingscontract - Oprichting van zin van art. 608 van het Gerechtelijk
een gebouw - Tienjarige aansprakelijk- Wetboek.
heid van de architect en de aannemer Noot, F.D., Cass., 11 jan. 1974, A.C.,
« Grote werken • - Begrip.
1974, 524.

Zaken van koophandel - Meer dan
een schuldenaar - Begrip.
Concl.
adv.-gen.
DUMON,
Cass.,
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661.
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woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen Draagwijdte van de wet.
Concl. proc.-gen. DDMON, 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.
HUUR VAN GOEDEREN
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 Begrip.
Noot, E.K., Cass., 28 nov. 1975, A.C.,
1976, 406.
Handelshuurovereenkomsten Art.
16, I, a•, vervat in de wet van
20 april 1951 - Wil tot wederopbouw van
het onroerend goed - Begrip.
Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass.,
12 jan. 1978, Bull. en Pas., 1978, 535.
Pacht - Wet van 4 nov. 1969, artt.
4 en 8 - Pachtovereenkomst gesloten
voor een periode van achttien jaar - Periode die niet kan gelijkgesteld worden
met twee opeenvolgende periodes van
negen jaar.
Cone!. adv.-gen. A. CoLARD, Cass.,
7 sept. 1978, Bull. en Pas., 1979, 20.
Pacht - Verkoop van een pachtgoed
aan een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke persoon
Aankoop
voor doeleinden algemeen belang Geen voorkooprecht van de pachter.
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
verhuurder - Opzeggingstermijn korter
dan achttien 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.

Noot, E.L., Cass., 16 mei 1980, A.C.,
1979-80, nr. 586.
Algemene begrippen - Gerechtelijke
ontbinding - Gevolgen - Ontbinding
geldt principieel vanaf het instellen van
de rechtsvordering.
Concl. adv.-gen. DECLERCQ, Cass.,
29 mei 1980, A.C., 1979-80, nr. 614.

HUWELVK
Respectieve rechten en verplichtingen
van de echtgenoten - Verplichting bij te
dragen in de « lasten van de huishouding >> - Begrip.
Noot, E.L., Cass., 27 maart 1980, A.C.,
1979-80, nr. 484.
Belgische rechter die moet beslissen of
het huwelijk van een Belgische 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 echtgenoten en tijdens hun !even te zijn voltrokken - Huwelijk geldig in Belgie.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 2 april
1981, Bull. en Pas., 1981, 835.
Belgische rechter die de gevolgen moet
bepalen van een in Frankrijk voltrokken
huwelijk van een Belgische vrouw volgens de bepalingen van art. 171 van het
Franse Burgerlijk Wetboek inzake het
postuum huwelijk - Gevolgen van een
dergelijk huwelijk in Belgie.
Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 2 april
1981, Bull. en Pas., 1981, 835.
HUWELIJKSCONTRACT
Stelsel van v66r de wet 14 juli 1976
Overeenkomst over de vereffening van
de gemeenschap en de regeling van de
terugnemingen en vergoedingen van de
echtgenoten, door de echtgenoten gesloten v66r de ontbinding van de gemeenschap - Overeenkomst nietig wegens
strijdigheid met de bepalingen van openbare orde inzake de onveranderlijkheid
van de huwelijksstelsels.
Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass.,
1 maart 1979, Bull. en Pas., 1979, 782.
Wijziging van het huwelijksvermogensstelsel bij overeenkomst - Burgerlijk Wetboek, art. 1395 - Overlijden van
een der echtgenoten voordat de rechtbank van eerste aanleg zich heeft uitgesproken over het verzoek tot homologatie van de akte houdende wijziging van
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het huwelijksvermogensstelsel - Verzoek dat geen reden van bestaan meer - Voorheffingen - Toerekening en teruggave van voorheffingen - Roerende
heeft.
Concl.
proc.-gen.
DuMaN,
Cass., voorheffingen ingehouden op de inkomsten uit aandelen of delen van een
2 mei 1979, A.C., 1978-79, 1035.
naamloze vennootschap of op haar inWijziging bij overeenkm;nst van het komsten uit belegde kapitalen - Boekhuwelijksvermogensstelsel - Burgerlijk jaar met verlies afgesloten - OnmogeWetboek, art. 1394 - De akte tot wijzi- lijkheid om genoemde inkomsten van
ging van het huwelijksvermogensstelsel belastbare winsten af te trekken. (Wetb.
moet worden voorafgegaan van een boe- Inkomstenbel., artt. 111, 153, 164, 191,
delbeschrijving en van een regeling van ·192, 198 en 205.)
de respectieve rechten van de echtgenoConcl.
adv.-gen.
DELANGE, Cass.,
ten - Begrip.
16 dec. 1971, Bull. en Pas., 197~, 373.
Concl. proc.-gen. DuMaN, Cass., 24 okt.
Personen- en vennootschapsbelasting
1979, A.C., 1979-80, nr. 132.
- Belastbare winsten - Aankoop van
Huwelijksstelsel van echtgenoten wier gronden - Bedragen gebruikt tot uithuwelijk in het buitenland is voltrokken breiding van het bedrijf - Beleggingszonder dat zij een overeenkomst nopens waarde - Afschrijving - Basis voor de
hun goederen hebben gesloten - Toe- berekening.
passelijke wet.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 26 juConcl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 10 april
ni 1974, A.C., 1974, 1208.
1980, Bull. en Pas., 1980, 968.
Diverse inkomsten - Beheer van het
privaat vermogen - Goederen die kunINDEPLAATSSTELLING
Persoonlijke indeplaatsstelling - Be- nen beheerd worden in de zin van
art. 67, 1•, van het Wetboek van de Ingrip en gevolgen.
komstenbelastingen.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
Cass., 21 juni 1971, Bull. en Pas.,
24 okt. 1975, A.C., 1976, 244.
1971, 1001.
Diverse inkomsten - Beheer van een
Hoofdelijke borgstelling - Borgstelling door verschillende personen - Beta- privaat vermogen - Begrip.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
ling van de schuld door een van de bor24 okt. 1975, A.C., 1976, 244.
gen - Borg die bij overeenkomst in de
rechten van de schuldeiser treedt - VerDiverse inkomsten - Inkomsten uit
haal van die borg op de andere borgen verrichtingen of speculaties, zelfs occa- Indeplaatsstelling zonder invloed op sioneel - Begrip.
de verplichting van die borg om zijn verConcl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
haal te splitsen.
24 okt. 1975, A.C., 1976, 244.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
Aanslagbiljet - Vorm.
21 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 754.
Noot, E.K., Cass., 24 okt. 1975, A.C.,
Geschil tussen de oorspronkelijke
1976, 254.
schuldeiser en een derde - Rechterlijke
bes!issingen waarbij de oorspronkelijke
Wettelijke hypotheek - Inschrijving
schuldeiser betrokken is, tegenwerpelijk \Van de wettelijke hypotheek tot waaraan de gesubrogeerde - Gevolg t.a.v. de •borg van directe en bijkomende belastinonsplitsbaarheid van het geschil.
gen- Gevolgen voor de verkoop van het
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., onroerend goed die v66r de inschrijving
7 april 1983, Bull. en Pas., 1983, , heeft plaatsgehad, doch niet is overgenr. 423.
schreven.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
INKOMSTENBELASTINGEN
28 mei 1976, A.C., 1976, 1074.
Belastingschuld wegens onverdeeldUitlegging van de belastingwet - Meheid - Belasting die voor een aandeel
per hoofd in de schuld ten name van el- thode om deze uit te leggen.
ke medeeigenaar ten kohiere moet worNoot, E.K., Cass., 3 juni 1976, A.C.,
den gebracht. (Burgerlijk Wetboek, artt.
1976, 1097.
873 en 1863.)
Bezwaar - Belasting ten name van
Noten 1 en 2, E.K., Cass., 8 sept. 1970, het gezinshoofd gevestigd
Recht van
A.C., 1971, 24.
elk der echtgenoten,
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adv.-gen.
KRINGS,
Cass., sten - Bezoldigingen ten laste van een
2 feb. 1976, A.C., 1977, 916.
vennootschap met maatschappelijke zeWetboek van de Inkomstenbelastingen, tel, voornaamste inrichting of zetel van
artt. 7 en 394 - Personenbelasting - In- bestuur of beheer in Belgie - Daarin
zijn niet begrepen bezoldigingen van een
komsten uit onroerende goederen in
het buitenland door de genieters uitNieuw gebouwd onroerend goed - Onroerend goed op grond van zijn nieuw geoefende activiteit - Uitzondering op
kadastraal inkomen belastbaar vanaf de regel dat niet-verblijf-l.J.ouders aan de
1 januari volgend op de ingebruikneming belasting onderworpen zijn.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
- Begrip.
5 maart 1979, Bull. en Pas., 1979, 790.
Concl. adv.-gen. A. COLARD, Cass.,
3 okt. 1977, Bull. en Pas., 1978, 131.
Belastingprocedure - Bewijs van de
Wetboek van de lnkomstenbelastingen inkomsten - Vergelijking met soortge- Personenvennootschap - Vennoot- lijke belastingplichtigen - Vergelijking
schapsbelasting
Regeling inzake enkel toegestaan ingeval de belastingmeerwaarden - Art. 37 van dat wetboek plichtige of de administratie geen bewijs- Wet van 30 dec. 1970 betreffende de krachtige gegevens overlegt - Bewijs
economische expansie, waarbij wordt dat de overgelegde stukken niet bewijsvoorgeschreven gebruik te maken van de krachtig zijn.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 12 nov.
mogelijkheid de aanslag te verminderen
1980, Bull. Pas., 1981, 302.
van zekere niet krachtens de artt. 36 tot
38 van dat wetboek vrijgestelde meerVergeldingen of schadevergoeding gewaarden - Koninklijk besluit van 6 jan. vorderd van de Staat, provincies, ge1971 tot uitvoering van art. 11 en van § 2 meenten of andere Belgische openbare
van art. 15 van de wet van 30 dec. 1970.
inrichtingen of instellingen - TegenstelConcl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., baarheid van de aangiften in de inkom30 maart 1978, Bull. en Pas., 1978, stenbelastingen - Wetboek van de In827.
komstenbelastingen, art. 239 - VergelMeerwaarden die voortvloeien uit de dingen of schadevergoedingen rechtaandelen in de rechten van een vennoot- streeks of onrechtstreeks afhankelijk
schap, ontvangen ter vergoeding van de van het bedrag van de winsten of inkomsten - Begrip.
inbreng van een bertrijfstak - Begrip.
Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 26 juni
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
1981, A.C., 1980-81, nr. 630.
14 sept. 1978, Bull. en Pas., 1979, 44.
Voorziening voor het hof van beroep
Belasting van niet-ver- - Bevoegdheid van het hof van beroep
W.I.B.
blijfhouders - Belasting geheven over - Omvang.
het totale bedrag van de inkomsten uit
Concl. adv.-gen. KRINGs, Cass., 9 maart
onroerende goederen en bedrijfsinkom1982, A.C., 1981-82, nr. 403.
sten die in Belgie zijn verkregen, wanneer de belastingplichtige in Belgie beNiet-verblijfhouders - Vaste inrichschikt over een « inrichting » - W.I.B., ting - Begrip.
artt. 148, 1", en 140, § 3 - Over zodanige
Concl. eerste adv.-gen. E. KRINGS,
inrichtingen beschikken - Begrip.
Cass., 21 mei 1982, A.C., .1981-82,
Concl.
proc.-gen.
DUMON,
Cass.,
nr. 563.
30 nov. 1978, Bull. en Pas., 1979, 371.
Natuurlijke personen BedrijfsinInternationale verdragen - Overeen- komsten - Bedrijfslasten en -uitgaven
komst tot voorkoming van dubbele belas- - Begrip.
ting, gesloten tussen Belgie en Frankrijk
Cone!. eerste adv.-gen. E. KRINGS,
- Belasting in Belgie geheven van diviCass., 21 mei 1982, A.C., 1981-82,
denden die in Belgie zijn toegekend aan
nr. 560.
in Frankrijk gevestigde niet-verblijfhouAbnormale
voordelen door een in Belders - Grens - Grondslag voor de begie gevestigde belastingplichtige verrekening van die grens.
leend aan een andere eveneens in Belgie
Concl.
adv .-gen.
KRINGS,
Cass., gevestigde
belastingplichtige die zich in
21 feb. 1979, Bull. en Pas., 1979, 737.
een band van wederzijdse afhankelijkWetboek van de lnkomstenbelastingen heid bevindt ten aanzien van een in het
Belasting der niet-verblijfhouders buitenland gevestigde derde - W.I.B.,
In Belgie behaalde of verkregen inkom- art. 24.

-257Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 3 dec.
1982, A.C., 1982-83, nr. 207.
Overeenkomst tussen Belgie en Nederland - Vaststelling van de belastinggrondslag
Winsten in Nederland
verkregen - Vrijgesteld van belasting in
Belgie - Gevolg voor de vaststelling van
de belastinggrondslag in Belgie.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 29 juni
1984, A.R. nr. F 1155 N, A.C., 1983-84,
nr. 621.
INTERNATIONALE VERDRAGEN
lnstemming 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 internationaalrechtelijke norm die rechtstreekse 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 handeling 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 rechter mogen in aanmerking genomen worden voor de uitlegging van het verdrag.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en
Pas., 1972, 808.
Internationaal verdrag nopens het
wegverkeer, ondertekend te Geneve op
19 sept. 1949 en goedgekeurd bij handeling 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 jum 1974, Bull. en Pas., 1974,
1033.

Verdrag tussen Belgie en het Verenigd
Koninkrijk Groot-Brittannie en lerland
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 vreemdelingenregister 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.
Conflict tussen een rechtstreeks toepasselijke bepaling van conventioneel internationaal recht of van gemeenschapsrecht die rechtstreeks toepasselijk
is en een norm van nationaal recht, o.a.
een wet - Verplichting voor de hoven
en rechtbanken de norm van nationaal
recht buiten toepassing te laten - Voorrang van de bepaling van internationaal
recht of van gemeenschapsrecht niet onderworpen aan het bestaan van een interpretatieve wet.
Concl.
adv.-gen.
DuMON,
Cass.,
14 jan. 1976, A.C., 1976, 547.
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, art. 6-1 - Betwisting inzake
rechten en verplichtingen van burgerlijke aard - Betekenis van deze uitdrukking.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
8 april 1976, Bull. en Pas., 1976, 871.
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, art. 5 - Bepalingen die geen
verband houden met het onder de wapenen houden van een burger overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Concl.
adv.-gen.
BALLET,
Cass.,
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014.
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden - Artt. 5 en 7.1 - Draagwijdte van deze bepalingen.
Concl.
adv.-gen.
BALLET,
Cass.,
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014.
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, art. 7.1 - Beginsel van de
wettigheid van de misdrijven en de straffen - Begrip.
Concl.
adv.-gen.
BALLET,
Cass.,
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014.
Internationale overeenkomst betreffende het goederenverkeer per spoorweg
(C.I.M., art. 31), op 25 feb. 1961 te Bern
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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.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1064.
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
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.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
27 jan. 1977, Bull. en Pas., 1977, 574.
Art. 25 van het VPrdrag van Warschau
van 12 okt. 1929 tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer, aansprakelijkheid van de vervoerder of zijn ondergeschikte - Werkelijke wetenschap van de
waarschijnlijke schade - Subjectieve en
geen objectieve beoordeling.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
27 jan. 1977, Bull. en Pas., 1977, 574.
Voorrang van internationaalrechtelijke
regels boven internrechtelijke bepalingen - 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.

rechtelijke regel - Voorrang van de
verdragsregel.
Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 4 april
1984, A.R. nrs. 2910 en 3263, A.C.,
1983-84, nr. 448.
JACHT
Vonnis van de vrederechter niet in tegenwoordigheid van de partijen uitgesproken - J achtwet, 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 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 - Strafrechter
niet bevoegd om uitspraak te doen over
de wettigheid en de regelmatigheid van
de beslissing inzake de voorlopige tenuitvoerlegging.
· Noot, R.-A.D., Cass., 13 mei 1981, A.C.,
1980-81, nr. 522.
Overtredingen van de wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer,
begaan door minderjarigen van meer
dan zestien jaar en minder dan achttien
jaar Niet-ontvankelijkheid van de
rechtstreekse dagvaarding door de benadeelde partij - Onderscheid.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 30 nov.
1983, A.R. nr. 3060, Bull. en
Pas., 1984, nr. 177.

KOOP

Concessie inzake alleenverkoop - Begrip « concessie inzake alleenverkoop •
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 doe! en gevolg dat een buitenlandse wet wordt toegepast - Nietigheid.
Wereldpostconventie
Instemming
Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 28 juvan de kamers - Vorm.
ni 1979, Bull. en Pas., 1979, 1260.
Noot, E.L., Cass., 19 maart 1981, A.C.,
Benadeling voor meer dan zeven
1980-81, nr. 417.
twaalfde - Bewijs van de benadeling Conflict tussen een bij verdrag Artt. 1678 en 1680 B.W. - Verslag van
bepaalde internationaalrechtelijke regel drie deskundigen.
die rechtstreekse werking heeft in de
Noot, R.-A.D., Cass., 11 jan. 1980, A.C.,
interne juridische orde en een nationaal1979-80, nr. 282.
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woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen Draagwijdte van de wet.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 27 feb.
1980, A.C., 1979-80, nr. 402.
KOOPHANDE~

KOOPMAN
Daad van koophandel - Winstoogmerk - Begrip.
Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C.,
1973, 515.
Daad van koophandel - Is het winstoogmerk 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 - Verrichtingen van openbaar nut - Aard van de
handeling.
Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C.,
1973, 515.

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt.
1980, Bull. en Pas., 1981, 128.
LEGER
Geallieerde krijgsmachten - Overeenkomst tussen de bij het Noord-Atlantisch
Verdrag aangesloten Staten, betreffende
de rechtspositie van hun krijgsmachten,
op 19 juni 1951 te Londen ondertekend
en goedgekeurd bij de wet van
9 jan. 1953, art. VIII-3 - Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding
voor arbeidsongevallen, voor ongevallen
op de weg naar en van het werk en voor
beroepsziekten in de overheidssector,
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 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

LASTGEVING
Fout door de lasthebber begaan binnen de grenzen van de lastgeving Fout waardoor de lastgever verbonden is LENING
- Fout die voor de lastgever geen
Persoonlijke lening op afbetaling vreemde oorzaak, toeval of overmacht
Wet 9 juli 1957, aangevuld bij die van
kan zijn.
5 maart 1965 - Vordering tot terugbetaNoot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., ling van een persoonlijke lening op afbe1974, 576.
taling - Art. 628, 8•, Ger.W., gewijzigd
Omstandigheden waarin de lastgever bij art. 33 wet 15 juli 1970 - Uitsluitenaansprakelijk is voor de handelingen de bevoegdheid van de rechter van de
woonplaats van de lener, ook al betreft
van de lasthebber.
Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., de lening een nominaal bedrag dat te
hoog ligt opdat de lening zou vallen on1974, 576.
der de toepassing van de voormelde wet
Lastgeving om niet en bezoldigde last- van 9 juli 1957, aangevuld bij die van
geving - Vermindering van het overeen- 5 maart 1965. (Art. 530 Ger.W.)
gekomen loon.
Noot, A.T., Cass., 12 feb. 1982, A.C.,
Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass.,
1981-82, nr. 354.
6 maart 1980, Bull. en Pas., 1980, 832.
Lasthebber die door hem ontvangen LEVENSONDERHOUD
geldsommen voor zijn eigen gebruik
Machtiging tot het ontvangen van loheeft besteed - Interest verschuldigd te , nen - Aard van deze maatregel - Gerekenen van het tijdstip waarop hij van volgen.
die sommen gebruik heeft gemaakt - 1 Noot, E.K., Cass., 14 sept. 1973, A.C.,
Burgerlijk Wetboek, art. 1996 - Ver1974, 40.
duisteringen gepleegd op verschillende
Vaderschap
en afstamming - Wettig
data - Omstandigheden van de zaak
waaruit niet kan worden opgemaakt op kind - Vordering tot betaling van een
welke datum iedere geldsom is ver- bijdrage in het onderhoud en de opvoeduisterd - Bepaling door de rechter van ding van het kind van de moeder tegen
een gemiddelde datum waarop voor iede- een andere man dan de wettige vader.
re geldsom interest begint te lopen Noot, A.T., Cass., 6 juni 1975, A.C.,
Wettigheid - Begrip.
1975, 1066.
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ders om hun kinderen kosten en onderMeineed bij de boedelbeschrijving
houd te verschaffen - Burgerlijk Wethoek, art. 203 Samenwonen van voor de vereffening en de verdeling van
ouders en kinderen die maar een enkel een nalatenschap - Begrip.
Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
huishouden vormen - Verplichting beCass., 29 okt. 1973, Bull. en Pas.,
horende tot de • lasten van de huishou1974, 221.
ding •.
Noot, E.L., Cass., 27 maart 1980, A.C., MIJNEN, GROEVEN EN GRAVERIJEN
1979-80, nr. 484.
Wettelijke voorwaarden voor de tegeLOON (BESCHERMING, GELIJKHEID) moetkoming van het Nationaal WaarBescherming - Opzeggingsvergoeding borgfonds inzake kolenmijnschade, ween uitwinningsvergoeding - Loon in de gens schade aan bovengrondse eigenzin van art. 2 van de wet van dommen veroorzaakt door de werken in
een kolenmijn.
12 april 1965.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
MEERSCH, Cass., 24. jan. 1974, Bull.
5 dec. 1977, A.C., 1978, 403.
en Pas., 1974, 544.
Bescherming - Wet van 12 april 1965,
Veroordeling van een concessiehouder
art. 11 - Niet toepasselijk op opzeggingsvergoeding en uitwinningsvergoe- van een kolenmijn wegens schade aan
een bovengrondse eigendom - Omstanding.
digheden waarin deze veroordeling op de
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., rechten van het Nationaal Waarborg5 dec. 1977, A.C., 1978, 403.
fonds inzake kolenmijnschade kan terugwerken en deze benadelen.
LUCHTVAART
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
Internationaal luchtvervoer
Art.
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull.
25 van het Verdrag van Warschau van
en Pas., 1974, 544.
12 oktober 1929 tot het brengen van eenNationaal Waarborgfonds inzake koheid in enige bepalingen inzake het in- lenmijnschade - Statuut - Beheersbeternationaal luchtvervoer - Aansprake- voegdheid - Onderscheid tussen het
lijkheid van de vervoerder of zijn onder- Fonds A en het Fonds B - Aanwending
geschikte - Werkelijke wetenschap van van het bedrag van de bijdragen voor
de waarschijnlijke schade - Subjectieve beide fondsen.
en geen objectieve beoordeling.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull.
27 feb. 1977, Bull. en Pas., 1977, 574.
en Pas., 1974, 544.
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 l
of van diegenen die hun levensonderhoud zijn verschuldigd of nog van diege- i
nen die aansprakelijk zijn voor de ver- 1
wonding of de ziekte die de dienstverle- 1
ning noodzakelijk heeft gemaakt - Verjaringstermijn van die rechtsvordering.
Concl. adv.-gen. COIARD, Cass., 6 dec. '
1979, Bull. en Pas., 1980, 434.
i
MANDELIGHEID
Verplichting tot afstand - Verzoek
van de eigenaar van het erf dat paalt
aan de muur - Feiten waaruit een dergelijk verzoek kan worden afgelejd.
Concl. proc.-gen. E. KRINGS, Cass.,
18 feb. 1983, A.C., 1982-83, nr. 344.

MILITAIR
Militaire dienst - Duur - Voorwaarden om onder de wapenen te worden gehouden.
Concl.
adv.-gen.
BALLET,
Cass.,
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014.
Wet 15 juni 1899, art. 24, § 1 Verdachte militair die door de gerechtelijke overheid naar zijn korpscommandant wordt venvezen om tuchtrechtelijk
te worden gestraft - Gevolgen voor de
strafvordering.
Noot, J.V., Cass., 16 nov. 1983, A.R.
nr. 3116, A.C., 1983-84, nr. 147.
MISDADEN EN MISDRIJVEN TEGEN
DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN
DE STAAT
Vervallenverklaring van het recht deel
te nemen aan de exploitatie, de administratie, de redactie, het drukken of verspreiden van een dagblad of van gelijk

-261welke publikatie, ingeval deze deelneVerkiezing - Geschillen - Betrokken
ming een politiek karakter heeft
partijen.
Strafwetboek, artt. 123sexies, 6°, en
Concl. adv.-g~n. LENAERTS, Cass., 12
123nonies - Politiek karakter van de
maart 1984, A.R. nr. 4271, A.C.,
deelneming - Begrip.
1983-84, nr. 400.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTRO·
VEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas.,
1982, 259.
ONDERWIJS
Vervallenverklaring van het recht deel
Bedienden - Lid van het vrij onderte nemen aan de exploitatie, de adminis- wijs - Wet van 11 juli 1973 houdende
tratie, de redactie, het drukken of ver- wijziging van zekere bepalingen van de
spreiden van een dagblad of van om het onderwijswetgeving zoals deze voorteven welke publikatie, ingeval deze deel- vloeien uit de wet van 29 mei 1959 - Geneming geen politiek karakter heeft coordineerde wetten betreffende het beStrafwetboek, artt. 123sexies, 6•, en diendencontract - Na de inwerkingtre123nonies - Misdrijf noch uit zijn aard ding van deze wet van 11 juli 1973 zijn
een politiek misdrijf, noch een drupers- deze gecoordineerde wetten niet meer
van toepassing op de « bedienden • die
misdrijf.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO- tewerkgesteld zijn o.m. in de door het
Rijk gesubsidieerde inrichtingen van het
VEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas., vrij
onderwijs die door« een statuut wor1982, 259.
den geregeld • - « Statuut • - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
MISDRIJF
8 dec. 1976, Bull. en Pas., 1977, 394.
Onoverkomelijke dwaling - Begrip.
Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 19 dec.
Universitair onderwijs - Rechtsper1980, A.C., 1980-81, nr. 241.
soonlijkheid - Rijksuniversiteit.
Concl.
adv.gen.
LENAERTS, Cass.,
Private milities - Art. 1 wet van
24 jan. 1983, A.C., 1982-83, nr. 301.
29 juli 1934 - Organisatie van private
personen waarvan het oogmerk is geweld te gebruiken - Begrip.
ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 24 nov.
Door de raadkamer gecontraventionali1982, Bull. en Pas., 1983, nr. 186.
seerd wanbedrijf - Verzwarende omMONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN standigheid waarop in de beschikking tot
(BEHOUD VAN)
verwijzing naar de politierechtbank niet
Wet van 7 aug. 1931, art. 21, 2° - Ver- is gewezen - Omstandigheid die voor de
bod werken te ondernemen die verboden raadkamer niet onbekend is gebleven en
zijn bij een koninklijk besluit tot rang- door haar ook niet buiten beschouwing
schikking van een landschap - Beteke- is gelaten - Bevoegdheid van de politierechtbank - Voorwaarden.
·
nis van het woord « ondernemen •·
Noot, L.F.D., Cass., 20 juli 1978, A.C.,
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
ver. k., 19 maart 1980, A.C., 1979-80,
1978, 1279.
nr. 457.
NIEUWE VORDERING
Burgerlijke zaken - Ambtshalve wijziging door de rechter van de oorspronkelijke vordering - Onwettige wijziging.
KRINGS,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
20 maart 1980, Bull. en Pas., 1980,
887.
ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE

ONDERZOEKSGERECHTEN
Raadkamer - Regeling van de voorafgaande rechtspleging Behandeling
met gesloten deuren.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
12 okt. 1976, A.C., 1977, 169.

ONDERZOEKSRECHTER
Vervanging van een verhinderde onOprichting - Beslissing omtrent het
aantal technische bedrijfseenheden en/of derzoeksrechter door een andere onderjuridische entiteiten - Beroep - Proce- zoeksrechter - Geen aanwijzing door de
voorzitter van de rechtbank vereist.
dure.
Noot, A.T., Cass., 7 april 1978, A.C.,
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
1978, 907.
25 feb. 1980, A.C., 1979-80, nr. 395.
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Met de eerlijke hande1sgebruiken strijdige daden - Reehtsvordering tot sehadevergoeding
Wet van 14 juli
1971, art. 54 - Draagwijdte.
Noot, E.K., Cass., 27 mei 1977, A.C.,
1977, 1001.
Verdrag tot opriehting van het Europees Eeonomiseh Verdrag - Mededinging - Art. 85 E.E.G.-Verdrag - Bepaling toepasse1ijk op de geeommereialiseerde overeenkomsten, bes1uiten van
verenigingen en onderling afgestemde
gedragingen inzake auteursreeht.
Cone!. proe.-gen. DUMON, Cass., 9 april
1981, Bull. en Pas., 1981, 879.
ONSPLITSBAARHEID
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Gesehil tussen de . verzekeringsinstelling·
en de verzekerde over. onreehtmatig uitbetaa1de uitkeringen Tussenkomst
van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Onsplitsbaar gesehil.
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
13 maart 1978, A.C., 1978, 810.
Gereehtelijk Wetboek, art. 1084 - OnE:plitsbaarheid wegens subrogatie - Onsplitsbaar gesehil - Begrip.
Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
7 april 1983, Bull. en Pas., 1983,
nr. 423.
ONTEIGENING
NU'ITE

TEN

ALGEMENEN

'
Minnelijke afstand door de eigenaar
aan de onteigenende overheid van een
onroerend goed waarvan
. ded onteigening
t en a 1gemenen nutt e 1s ge eereteerd Gevo1gen van deze afstand en reehten
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 voorgesehreven formaliteiten - Nagaan niet
beperkt tot de eontro1e op de externe ·
wettigheid - Contro1e s1aat ook op de'
interne wettigheid en strekt zieh derha1ve uit tot het nagaan van het a1 dan niet
bestaan van een oversehrijding of afwending van maeht.
Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C.,
1972, 606.
Wet van 17 april 18J:> - l et van
26 juli 1962 - Nagaan of de bij de wet

voorgesehreven formaliteiten vervu1d
zijn - Uits1uitende bevoegdheid van de
hoven en reehtbanken.
Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C.,
1972, 606.
Verzoek tot onteigening vo1gens de
reehtsp1eging bij hoogdringende omstandigheden - Wet van 26 juli 1962, art. 5
- Contro1e die door de vredereehter
moet worden uitgeoefend.
Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C.,
1972, 606.
Grondwet, art. 11 - Billijke en voorafgaande sehade1oosstelling - Billijke vergoeding - Begrip.
Concl. proe.-gen. DuMON, Cass., 20 sept.
1979, Bull. en Pas., 1980, 69.
Aan de onteigende versehu1digde billijke vergoeding - Sehu1dvordering van
de onteigende Voorwerp van die
sehu1dvordering.
Cone!. proe.-gen. DuMON, Cass., 20 sept.
1979, Bull. en Pas., 1980, 69.
Aan de onteigende versehu1digde billijke vergoeding - Bepaling van het bedrag van de vergoeding - Raming van
de sehade, naar ge1ang van het geva1, op
de dag van het declaratief vonnis, bedoe1d in art. 7 Onteigeningswet 17 april
1835, of op de dag van het vonnis tot
vaststelling van de provisione1e vergoeding, die is toegekend ingevo1ge art. 8
Onteigeningswet 26 juli 1962 - Sehatting van het bedrag van de vergoeding
ten tijde van de uitspraak van de reehter.
cone1. proe.-gen. DUMON, cass., 20 sept.
1979 B 11
P.
1980
' u · en as.,
• 69.
Aan de onteigende versehu1digde bil1ijke vergoeding - Vermindering van de
koopkracht van de munt of stijging van
de immobilienmarkt - De reehter moet
daarmee rekening houden bij de sehatting van de aan de onteigende versehu1digde vergoeding.
Cone!. proe.-gen. DUMON, Cass., 20 sept.
1979, Bull. en Pas., 1980, 69.
Wet van 25 juli 1962, art. 5 - Dringende omstandigheden - Beoordelingsbevoegdheid van de rechter.
Noot, R.-A.D., Cass., 30 april 1981, A.C.,
1980-81, nr. 493.
ONVERDEELDHEID
Boede1besehrijving - Doe1, voorwerp,
karakter en aard van deze akte.

-263Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 29 okt. 1973, Bull. en Pas.,
1974, 221.

Boedelbeschrijving voor de vereffening
van de verdeling van een nalatenschap
- 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 - Draagwijdte en grenzen van de overmacht.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en
Pas., 1973, 237.
OPENBAAR DOMEIN
Beg rip.
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.

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 - Burgerlijke rechtsvordering - Advies van het openbaar ministerie.
Noot, F.D., Cass., 3 dec. 1974, A.C.,
1975, 397.

Burgerlijke zaken - Ambtshalve optreden van het openbaar ministerie bij
wege van rechtsvordering - Gerechtelijk Wetboek, art. 138, tweede lid Voorziening in cassatie - Onafhankelijke vordering van het openbaar ministerie, 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. vertegenwoordigd

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.
Bevoegdheid van de leden van het arbeidsauditoriaat - Aangelegenheid die
behoort tot de bevoegdheid van arbeidsgerechten - Begrip.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 20 jan.
1981, A.C., 1980-81, nr 290.
Strafzaken
Vrijspraak van de
beklaagde - Wetboek van Strafvordering, artt. 159 en 191 - Vordering tot
schadevergoeding door de vrijgesproken
beklaagde voor de strafrechter ingesteld
- Kan niet tegen het openbaar ministerie worden gericht.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 19 okt.
1983, A.R. nr. 3117, Bull. en
Pas., 1984, nr. 99.
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 - Onrechtmatige daad van de bestuursoverheid waardoor iemands subjectieve rechten worden miskend - Rechter die de benadeelde 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 schadelijke
onwettigheid - Miskenning van 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 tenuitvoerlegging.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341.
OPENBARE INSTELLING
Administratieve overheid -

Begrip.
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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 - Bepalingen 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.
OVEREENKOMST
Uitvoering van de verbintenis - Bewijslast - Art. 1315 van het Burgerlijk
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 - Aile
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 - Gemeenschappelijke fout Hoofdelijke
aa:Q.sprakelijkheid
Gemeenschappelijke fout - Begrip.
DuMON,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661.
Art. 1134 Burgerlijk Wetboek - Verbindende 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 schadevergoeding.

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 antbinding terug ?
Concl. adv.-gen. DECLERQ, Cass., 29 mei
1980, Bull. en Pas., 1980, 1206.
Financieringshuur - K.B. nr. 55 van
10 nov. 1967 - Bevestiging op de verhuurde goederen van een plaatje met de
vermelding in leesbare en onuitwisbare
lettertekens dat de goederen eigendom
blijven van de in financieringshuur gespecialiseerde onderneming - M.B. van
23 feb. 1968, art. 2, 1°, d - Vormvoorschrift voor de erkenning van de in financieringshuur gespecialiseerde ondernemingen door de minister van Economische Zaken - Vormvoorschrift zonder
verband met de tegenwerpbaarheid aan
derden en inzonderheid aan de curator
in het faillissement van de huurder van
het recht van eigendom van de verhuurder op de goederen waarop de overeenkomst van financieringshuur betrekking
heeft.
Concl. proc.-gen. DuMaN, Cass., 27 nov.
1981, A.C., 1981-82, nr. 208.
Aannemingsovereenkomst
Nietuitvoering
Schadevergoeding
Begrip.
..
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 13 jan.
1984, A.R. nrs. 3593 en 3696, A.C.,
1983-84, nr. 247.
OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN,
LEVERINGEN, DIENSTEN)
Goedkeuring van de inschrijving Kennisgeving - Vorm.
Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass.,
11 maart 1982, Bull. en Pas., 1982,
820.
POLITIEK MISDRIJF
Gebruik, niettegenstaande vervallenverklaring, van het recht deel te nemen
aan de exploitatie, de administratie, de
redactie, het drukken of verspreiden van
een dagblad of van gelijk welke publikatie (artt. 123sexies, 6°, en 123nonies Sw.)
- Misdrijf uit zijn aard geen politiek
misdrijf.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas.,
1982, 259.
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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 - Binnenlandse dienst - Buitenlandse dienst - Wet
26 dec. 1956, art. 18 - Machtsoverdracht
aan de Koning - Draagwijdte.
Noot, E.L., Cass., 19 maart 1981, A.C.,
1980-81, nr. 417.
PREJUDICIEEL GESCHIL
Betwisting door de beklaagde van het
onroerend zakelijk recht waarop de telastlegging is gegrond - Prejudicieel geschil betreffende de bevoegdheid van de
burgerlijke rechter - Voorwaarde.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 7 okt.
1981, Bull. en Pas., 1982, 197.
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 nietigverklaring 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 overheid - 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 administratieve zaken bij de Raad van State
geen kennis te nemen van een eis waarvan de kennisneming tot de bevoegdheid
van de rechterlijke overheden behoortAard 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 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
- Bevoegdheid van het Hof van Cassatie, waarbij een voorziening tegen een
dergelijke beslissing aanhangig is, om
niet alleen te onderzoeken 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 Rechterlijke Macht behoort - Cassatieberoep Gecoordineerde wetten op de Raad van
State, art. 33 - Middel afgeleid uit
schending van art. 97 Gw. op grond dat
aan de hand van het bestreden arrest
het Hof zijn wettelijk toezicht niet kan
uitoefenen - Ontvankelijk cassatiemiddel.
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
van de rechtscolleges van de Rechterlijke 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 handelingen 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.

-266RECHTBANKEN

Beroep tot nietigverklaring van handelingen of verordeningen van een administratieve overheid - Nietigverklaring
die uiteraard enkel gevolgen heeft voor
een subjectief recht, met name een burgerlijk recht - Bevoegdheid van de
Raad van State.
Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 24 juni
1981,
verenigde
kamers,
A.C.,
1980-81, nr. 620.
Koninklijk besluit houdende vernietiging 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 nietigverklaring - Beroep tot nietigverklaring
van dat koninklijk besluit - 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.

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.
Cone!. 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 rechters 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 wijziging door de rechter van de oorspronkelijke vordering - Onwettige wijziging.
Cone!.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
20 maart 1980, Bull. en Pas, 1980,
887.

Bevoegdheid - Nietigverklaring van
de handelingen van de administratieve
overheid - Werkloosheid - Werkstaking - Werkloosheidsuitkering - BeStrafzaken - Strafvordering - Beslissing van het beheerscomite van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en klaagde verwittigd dat hij zich dient te
van de directeur van een gewestelijk bu- verdedigen tegen een andere omschrijreau van die Rijksdienst - Bevoegdheid ving van het vervolgde feit - Mogelijkvan de arbeidsrechtbank - Raad van heid voor de rechter de beklaagde te verState niet bevoegd om kennis te nemen oordelen op grand van de oorspronkevan een verzoek tot nietigverklaring van lijke omschrijving.
die beslissingen.
Noot, R.-A.D., Cass., 30 sept. 1980, A.C.,
1980-81, nr. 71
Cone!. proc.-gen. DuMoN, Cass., 29 jan.
1981,
verenigde
kamers,
A.C.,
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde1980-81, nr. 315.
ring - Conclusie van partijen waarin zij
Nietigverklaring van een administra- elke betwisting over het oorzakelijk vertieve handeling door de Raad van State band tussen schade en misdrijf uitslui- · Voorwaarden waaronder de gewone ten - Oorzakelijk verband dat noodzarechtbank, waarbij een aansprakelijk- kelijkerwijze betrekking heeft op het
heidsvordering aanhangig is, moet be- misdrijf en derhalve de openbare orde
slissen dat de bestuursoverheid, wier raakt - Strafrechter niet gebonden door
handeling nietig is verklaard, een fout het akkoord van partijen.
Noot, R.-A.D., Cass., 14 okt. 1981, A.C.,
heeft begaan.
1981-82, nr. 115.
Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 13 mei
1982, Bull. en Pas., 1982, 1056.
Rechten van de Mens - Europees Hof
Eis tot herstel van een op onrechtma- Rechten van de Mens - Artt. 45, s•, en
tige wijze gekrenkt r~cht - Raad van 53 Europees Verdrag Rechten van de
State niet bevoegd.
Mens.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., volt. teCone!. proc.-gen. KRINGS, 23 maart
1984, A.R. nr. 3800, A.C., 1983-84, nr.
rechtz., 21 jan. 1982, Bull. en Pas,
423.
1982, 623.
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heling - Onaantastbare beoordeling van
de feitenrechter - Grenzen.
Noot, R.D., Cass., 5 okt. 1982, A.C.,
1982-83, nr. 85.
Strafzaken - Correctionele rechtbank
of politierechtbank - Bevoegdheid van
de rechter om een misdrijf te voegen bij
het misdrijf omschreven in de akte die
de zaak bij hem aanhangig maakt.
Noot, R.D., Cass., 24 nov. 1982, A.C.,
1982-83, nr. 189.
Europees Verdrag Rechten van de
Mens ---:- Gevolgen van de arresten van
het Europees Hof Rechten van de Mens
t.a.v. de nationale gerechten - Begrip.
ConcL adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 april
198~, Bull. en Pas., 1983, nr. 441.
Strafzaken
Vrijspraak van de
beklaagde - Wetboek van Strafvordering, artt. 159 en 191 - Vordering tot
schadev~rgoeding voor de strafrechter
ingesteld door de vrijgesproken beklaagde - Begrip.
ConcL adv.-gen. VELU, ~ass., 19 okt.
1983, A.R. nr. 3117, Bull. en
Pas., 1984, nr. 99.
Openbare dienst - Geschil betreffende het recht op uitkering
Uitspraak op niet aangevoerde, aan de
wet ontleende gronden.
ConcL adv.-gen. LENAERTS, Cass., 18
juni 1984, A.R. nr. 4365, A.C., 1983-84,
nr. 596.

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 2 okt.
19110, Bull. en Pas., 1981, 116.
Handhaving van de voorlopige hechtenis - Recht van degene die gearresteerd
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.
Europees Verdrag Rechten van de
Mens, artt. 6, lid 1 - Openbaarheid
voorgeschreven door de beslissingen inzake het • vaststellen van burgerlijke
rechten en verplichtingen » - Tuchtvervolgingen ten laste van geneesheren vallen niet onder de procedure voor de berechting van zodanige geschillen, omdat
de afloop van een tuchtprocedure slechts
onrechtstreeks bepalend is voor de uitoefening van het beroep - De bij het Europees Verdrag voorgeschreven openbaarheid is onverenigbaar met de discretie die in tuchtzaken, zowel in het
algemeen belang als in het belang van
de vervolgde wordt opgelegd.
Concl. proc.-gen. DuMaN, Cass., volt. terechtz., 21 jan. 1982, Bull. en Pas.,
1982, 623.
Europees Verdrag Rechten van de
Mens - Gevolgen van de arresten van
het Europees Hof Rechten van de Mens
t.a.v. de nationale gerechten - Begrip.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 april
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441.

Europees Verdrag Rechten van de
RECHTEN VAN DE MENS
Mens - Artikel 6, lid 1 - « Openbare
Verdrag tot Bescherming van de Rech- behandeling en uitspraak » voorgeschreten van de Mens en de Fundamentele ven bij die bepaling - Beginsel en beVrijheden, art. 6-1 - Redelijke termijn perking.
waarbinnen de zaak moet behandeld
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 april
worden - Begrip.
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441.
ConcL
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
4 okt. 1978, Bull. en Pas., 1979, 153.
Europees Verdrag Rechten van de
Mens - Artikel 6, lid 1 - Begrip « vastEuropees Verdrag Rechten van de stellen van burgerlijke rechten en verMens - Art. 5.4 - Recht voorziening te plichtingen », in de zin van die bepaling
vragen bij de rechter opdat deze beslist - Zelfstandig begrip - Zonder verband
over de wettigheid van de gevangenhou- met het begrip « beslechten van geschilding - Opdracht van de rechter - Belen over burgerlijke rechten "• in de zin
grip.
van art. 92 Gw.
ConcL proc.-gen. DUMON, Cass., 14 feb.
ConcL adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 april
1980, Bull. en Pas., 1980, 696.
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441.
Europees Verdrag Rechten van de
Europees Verdrag Rechten van de
Mens, art. 6, § 1 - Bepaling niet toepasselijk op de rechten en verplichtingen Mens - Artikel 6, lid 1 - Toepassing
die hun oorsprong vinden in het publiek van die bepaling op de tuchtprocedures
- Toepassingsvereisten.
recht.
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1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441.
Afluisteren van telefoongesprekken Vereisten.
Noot, E.K., Cass., 24 mei 1983, A.C.,
1982-83, nr. 527.
Afstamming Overspelig kind Erkenning - Voorafgaande machtiging
door de rechtbank vereist - Artt. 8 en
14 Europees Verdrag Rechten van de
Mens - Verenigbaarheid.
Cone!. proc.-gen. KRINGS, Cass., 3 okt.
1983, A.R. nr. 3618, A.C., 1983-84, nr.
62.
Europees Verdrag Rechten van de
Mens, art. 6.1 - Recht op een onpartijdige rechterlijke instantie - Correctionele rechtbank
Rechter zitting
houdende in de rechtbank die een zaak
te berechten heeft waarin hij vroeger als
onderzoeksrechter is opgetreden of
waarin hij, in raadkamer, uitspraak
heeft gedaan over de verwijzing van de
verdachte naar die rechtbank
Omstandigheden waaruit geen schending
van het recht op een onpartijdige rechterlijke instantie kan worden afgeleid.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 4 april
1984, A.R. nrs. 2910 en 3263, A.C.,
1983-84, nr. 448.

Strafzaken - Rechter die ambtshalve
beslist dat de burgerlijke rechtsvordering niet ontvankelijk is - Geen schending van de rechten van de verdediging.
Noot 1, F.D., Cass., 19 okt. 1977, A.C.,
1978, 226.
Strafzaken - Zaak in beraad gehouden 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 verdediging.
Noot 2, F.D., Cass., 15 feb. 1978, A.C.,
1978, 712.
Verzoek om een bijkomende onderzoeksmaatregel - Afwijzing 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 - Begrip.
Noot 2, F.D., Cass., 11 april 1978, A.C.,
1978, 919.
Algemeen rechtsbeginsel - Strafzaken - 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.
Cone!.
adv.-gen.
COLARD,
Cass.,
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184.

Europees Verdrag Rechten van de
Mens, art. 6.1 - Rechterlijke instanties
die aan de vereisten vaz:t die bepaling
moeten voldoen.
Cone!. adv.-gen. VELU, Cas's., 4 april
1984, A.R. nrs. 2910 en 3263, A.C.,
1983-84, nr. 448.
Europees Verdrag Rechten van de
Mens, art. 6.1 - Voorrang van die bepa- RECHTERLIJK GEWIJSDE
ling hoven de klaarblijkelijke bedoeling
Strafzaken - Strafrechter die twee
van de Belgische wetgever.
straffen heeft uitgesproken, respectieveCone!. adv.-gen. VELU, Cass., 4 april lijk wegens een misdrijf uit onvoorzich1984, A.R. nrs. 2910 en 3263, A.C., tigheid en wegens een feit dat een ge1983-84, nr. 448.
brek aan voorzichtigheid of voorzorg
oplevert, hetgeen zelf als misdrijf strafbaar wordt gesteld - Gevolg van deze
RECHT VAN VERDEDIGING
beslissing op de burgerlijke rechtsvordeTolk - Beklaagde die de taal van de ring.
rechtspleging niet mac:O.tig is - Art. 332
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
van het Wetboek van Strafvordering MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C.,
Op straffe van nietigheid voorgeschreven
1971, 51.
verplichting ambtshalve een tolk te benoemen - Toepasselijk op aile vonnisgeStrafzaken
Beslissing van de
rechten - Geen afwijking in de bepalin- strafrechter door nietigheid aangetast gen van de wet van 15 juni 1935 Geen gezag van gewijsde op de burgerbetreffende het gebruik der talen in ge- lijke rechtsvordering.
rechtszaken.
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
Noot, V.D., Cass., 7 maart 1972, A.C.,
MEERSCH, 18 sept. 1970, A.C., 1971
1972, 638.
51.
'
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straffen heeft uitgesproken, respectievelijk wegens een misdrijf uit onvoorzichtigheid en wegens een feit dat een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
oplevert hetgeen zelf als misdrijf strafbaar w~rdt gesteld, maar beslist dat dit
misdrijf een bestanddeel van h;}t misdrijf 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 gewij sde - 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.
Strafzaken - Feit dat tegelijk een gemeenrechtelijk misdrijf en een overtreding van d&' 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 betreffende het gezag van gewijsde.
Noot 12, 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, respectievelijk wegens een misdrijf uit onvoorzichtigheid 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 rechter, bij wie de strafvordering aanhangig
is, door tegenstrijdigheid aangetast Geen gezag van gewijsde t.a.v. de burgerlijke 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 - Voorwaarden.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull.
en Pas., 1973, 725.
Beschikkingen op eenzijdig verzoekschrift - 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 gei:nterneerde wordt gewijzigd - Arrest van
een ho£ van beroep waarbij, op grond
van een omstandigheid van na de beslissing van de Hoge Commissie, wordt beslist dat die gewijzigde beslissing volledige uitwerking moet krijgen - Miskenning van de kracht en het gezag van
gewijsde - Machtsoverschrijding.
Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 14 feb.
1980, Bull. en Pas., 1980, 696.
Strafzaken - Beschuldigde vrijgesproken 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.
Burgerlijke zaken - Vonnis waarin
een ander vonnis wordt uitgelegd, met
het oog op het nemen van een beslissing
- Geen gezag van gewijsde wat betreft
de betekenis en de draagwijdte van de
uitgelegde beslissing.
Noot, F.D., Cass., 6 nov. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 167.
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Nietigverklaring van een administratieve handeling door de Raad van State
- Voorwaarden waaronder de gewone
reehtbank, waarbij een aansprakelijkheidsvordering aanhangig is, meet beslissen dat de bestuursoverheid, wier
handeling nietig is verklaard, een fout
heeft begaan.
Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 13 mei
1982, Bull. en Pas, 1982, 1056.
Gezag van gewijsde van de arresten
van het Europees Hof Reehten van de
Mens t.a.v. de nationale gereehten - Begrip.
Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 april
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441.
RECHTERLIJKE MACHT
Onteigening ten algemenen nutte
Wet van 17 april 1835 - Wet van 26 juli
1962 - Nagaan of de bij de wet voorgesehreven formaliteiten vervuld zijn Uitsluitende bevoegdheid van de hoven
en reehtbanken.
Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C.,
1972, 606.
De reehters worden voor het !even benoemd - Reehtvaardiging en draagwijdte van het grondwettelijk beginsel.
Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C.,
1973, 972.
Verpliehte inruststelling van de magistraat van de rechterlijke orde - Voorwaarden voor een grondwettelijk verplichte inruststelling van de reehter Leeftijd waarop de verpliehte inruststelling van de reehter niet grondwettelijk
is.
Concl. proe.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C.,
1973, 972.

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C.,
1973, 972.
Verpliehte inruststelling van de magistraat van het openbaar ministerie Emeritaat - Gevolgen van het emeritaat : emeritaatspensioen; hoedanigheid
en titel van emeritus magistraat, bij de
wet aan de magistraat van het openbaar
ministerie toegekend.
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 wetten inzake bijzondere en buitengewone
bevoegdheden - Doel, aard en omvang
van dit toezieht.
Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C.,
1974, 967.
Toezieht 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 kraehtens de in art. 78 van de Grondwet bedoelde bijzondere wetten - Koninklijke
besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van de wetten genomen met toepassing van art. 67 van de Grondwet - Overeenstemming van deze koninklijke besluiten met de Grondwet, de rechtstreeks
toe te passen regels van internationale
verdragen, de wetten en de deereten van
de eultuurraden - Toezicht van de hoven en reehtbanken - Doel, aard en omvang.
Cone!. eerste adv.-gen. DuMON, Cass.,
25 juni 1974, A.C., 1974, 1196.

Verpliehte inruststelling van de rechWanbedrijf buiten de uitoefening van
ter en van de magistraat van het open- zijn ambt gepleegd door een zittend of
baar ministerie - Emeritaat - Begrip staand magistraat van een hof van be- Voorwaarden waaronder de reehter roep of van een arbeidshof - Wetboek
en de magistraat van het openbaar mi- van Strafvordering, artt. 479, 481 en
nisterie aanspraak hebben op het emeri- 482 - Hof van Cassatie neemt van de
taat.
zaak kennis na overzending van de stukCone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER ken door de minister van Justitie - InMEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., dien daartoe grond bestaat, verwijst het
1973, 972.
Hof van Cassatie naar een onderzoeksVerpliehte inruststelling van de rech- magistraat, hetzij naar een hof van beter - Emeritaat - Gevolgen van het roep van buiten het reehtsgebied waar
emeritaat : emeritaatspensioen; hoeda- de betrokken magistraat zijn ambt uitoenigheid en titel van emeritus magistraat; fent.
Noot, F.D., Cass., 26 april 1976, A.C.,
alles wat aan zijn ambt verbonden is,
1976, 959.
buiten het reeht om te oordelen.
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de uitoefening van hun ambt - Magistraten van het openbaar ministerie Redevoeringen en geschriften waaromtrent geen strafvervolging kan worden
ingesteld.
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
9 mei 1978, A.C., 1978, 1051.
Weigering van de rechter een gemeenteverordening toe te passen - Toezicht
op de gepastheid van de verordening Machtsoverschrijding van de rechter.
Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES,
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas.,
1980, 1153.
De hoven en rechtbanken hebben het
recht na te gaan of die verordening aan
machtsafwending lijdt.
Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES,
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas.,
1980, 1153.
Gepastheid van een gemeenteverordening - Geen toezicht van de Rechterlijke Macht.
Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES,
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas.,
1980, 1153.
Onrechtmatige daad van de bestuursoverheid waardoor iemands subjectieve
rechten worden miskend - Bevoegdheid
van de rechter om het nadeel in natura
te doen herstellen en aan die 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.
Bevoegdheid van de rechter om, op
verzoek van een partij, een publiekrechtelijke persoon tot een dwangsom te veroordelen, indien de hoofdveroordeling
niet ten uitvoer wordt gelegd.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni
1980, Bull. en Pas., 1980, !341.

Koninklijk besluit houdende vernietiging 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 nietigverklaring - Beroep tot nietigverklaring
van dat koninklijk besluit - Bevoegdheid van de Raad van State en niet van
de hoven en rechtbanken van de Rechterlijke Macht.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 juni
1981,
verenigde
kamers,
A.C.,
1980-81, nr. 620.
Beroep bij de Raad van State - Beroep tot nietigverklaring van handelingen 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.
Europees Hof Rechten van de Mens Gevolgen van de arresten van het Europees Hof Rechten van de Mens t.a.v. de
nationale gerechten - Begrip.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 april
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441.
Eis tot herstel van een op onrechtmatige wijze gekrenkt recht- Bevoegdheid
van de Rechterlijke Macht.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 23
maart 1984, A.R. nr. 3800, A.C.,
1983-84, nr. 423.
RECHTERLIJKE ORGANISATIE

Gerechtelijke ambten - Onverenigbaarheden - Verbod de verdediging van
de partijen te voeren en hun consult te
geven toepasselijk op de raadsheren en
rechters in sociale zaken.
Beroep bij de Raad van State - BeConcl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
roep tot nietigverklaring van handelin29 nov. 1972, A.C., 1973, 310.
gen of verordeningen van een admiSamenstelling
van het rechtscollege nistratieve overheid - Nietigverklaring
die uiteraard enkel gevolgen heeft voor Tegelijkertijd rechter en partij in een
een subjectief recht, met name een bur- zelfde zaak zijn, is verboden.
Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C.,
gerlijk recht - Bevoegdheid van de
1976, 191.
Raad van State en niet van de hoven en
rechtbanken van de Rechterlijke Macht.
Rechtscollege - Verbod voor de rechConcl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 24 juni ters hun rechtsmacht over te dragen 1981,
verenigde
kamers,
A.C., Bevoegdheid om ambtelijke opdrachten
1980-81, nr. 620.
te geven.
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Gereehtelijk Wetboek, art. 292
Reehter die heeft medegewerkt aan een
beslissing waarbij het hof van beroep de
zaak tot een latere zitting uitstelt Reehter die als onderzoeksreehter is opgetreden - Geen nietigheden.
Noot, J.V., Cass., 9 mei 1979, A.C.,
1978-79, 1077.
Art. 292, tweede lid, van het Gereehtelijk Wetboek - Een zelfde zaak in de
zin van die bepaling - Begrip.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 8 nov.
1979, Bull. en Pas., 1980, 310.
Gereehtelijk Wetboek, art. 292 - Beslissing van het hof van beroep op de
strafvordering waaraan een reehter deelneemt die vroeger in de zaak als onderzoeksreehter is opgetreden - Nietigheid.
Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 18 maart
1981, voltallige tereehtzitting,. A.C.,
1980-81, nr. 413.
Samenstelling van het reehtseollege Reehter die een zaak bereeht waarin hij
vroeger als onderzoeksrechter is opgetreden - Onderseheid.
Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 4 april
1984, A.R. nr. 2910, A.C., 1983-84, nr.
448.
Samenstelling van het reehtseollege Reehter die een zaak bereeht waarin hij,
in raadkamer, uitspraak heeft gedaan
over de verwijzing van de verdaehte
naar die reehtbank - Onderseheid:
Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 4 ~pril
1984, A.R. nr. 3263, A.C., 1983-84, nr.
448.
RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
Continui:teit van de openbare dienst Algemeen reehtsbeginsel.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull.
en Pas., 1971, 144.
Geen terugwerking van de wet - Algemeen. reehtsbeginsel.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull.
en Pas., 1971, 144.
Rechtsmisbruik - Algemeen reehtsbeginsel.
Concl. 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.
Schade - Gemeenschappelijke fout
van verseheidene personen - Hoofdelijke aansprakelijkheid
Algemeen
rechtsbeginsel.
Cone!.
adv.-gen.
DuMaN,
Cass.,
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661.
Verbod op iemand dwang uit te oefenen - Draagwijdte.
Noot, E.K., Cass., 7 maart 1975, A.C.,
1975, 764.
Tegelijkertijd rechter en partij in een
zelfde geding zijn, is verboden - Algeo
meen rechtsbeginsel.
Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C.,
1976, 191.
Rechtsbeginsel steunend op de banden
van het bloed - Rechten, verplichtingen,
verboden en beletselen die uit dat rechtsbeginsel
voortvloeien
Bezoekrecht van de grootouders o.a.
Noot, F.D., Cass., 4 maart 1976, A.C.,
1976, 767.
Voorrang van internationaalrechtelijke
regels boven de internrechtelijke regels
- De rechter mag geen toepassing rnaken 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 draagwijdte van het beginsel.
Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 2 okt.
1980, Bull. en Pas., 1981, 128.
Beginselen betreffende de onpartijdigheid van de rechter en het recht van
verdediging - Samenstelling van het
reehtseollege - Correetionele rechtbank
- Reehter zitting houdende in de rechtbank die een zaak te berechten heeft
waarin hij vroeger als onderzoeksreehter
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verdachte naar die rechtbank uitspraak
heelt gedaan - W ettigheid.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass:, 4 april
1984, A.R. nrs. 2910 en 3263, A.C.,
1983-84, nr. 448.

RECHTSPERSOONLIJKHEID
Rijksuniversiteit.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
24 jan. 1983, A.C., 1982-83, nr. 301.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN
Burgerlijke zaken - Middel in de akte
van hoger beroep uiteengezet - Appellant niet verschenen - Beslissing bij
verstek gewezen - Rechter niet verplicht op dit middel te antwoorden.
Noot, F.D., Cass., 7 dec. 1972, A.C.,
1973, 339.
Strafzaken ..:... Strafvordering - Veroordeling 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 gemotiveerde 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.
Begrip en aard - Tegenstrijdigheid
tussen redenen of tussen redenen en een
beslissing - Reden waarop een beslissing is gegrond - Beslissing of reden
onwettig wegens een andere reden Verschil - Begrip.
Noot, F.D., Cass., 9 sept. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 18.
Strafzaken - Veroordelende beslissing op de strafvordering - Te vermelden wettelijke bepalingen - Aangevulde
of gewijzigde bepalingen.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTRO·
VEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas.,
1982, 259.
Tuchtzaken - Orde der Geneesheren
- Beslissingen van de raden van de Orde - Redengeving - K.B. 6 februari
1970, art. 26, en Grondwet, art. 97 - Begrip.

Noot, A.T., Cass., 23 okt. 1981, A.C:,
1981-82, nr. 135.
Burgerlijke zaken - Omstandige conclusie in feite en in rechte - Omvang
van de motiveringsverplichting - Begrip.
Noot, F.D., Cass., 5 nov. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 160.
Dubbelzinnige redenen - Begrip.
Concl. proc.-gen. E. KRINGS, Cass.,
22 april 1983, A.C., 1982-83, nr. 462.

REGELING VAN RECHTSGEBIEJ)
Strafzaken Beschikking van de
raadkamer waarbij een wanbedrijf wordt
gecontraventionaliseerd - Vonnis van
onbevoegdverklaring gegrond op het bestaan van een omstandigheid waardoor
het feit met een zwaardere correctionele straf strafbaar wordt - Omstandigheid 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 rechtsgebied Toezicht door het Hof - Vernietiging
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 misdrijven
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 - Nietigverklaring van het arrest waarbij het hof zich
onbevoegd verklaart.
Noot, R.-A.D., Cass., 9 jan. 1980, A.C.,
1979-80, nr. 279.
Burgerlijke zaken - Beslissing op
grond waarvan het verzoek tot regeling
van rechtsgebied ontvankelijk is - Begrip.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 8 jan.
1982, A.C:, 1981-82, nr. 282.
Strafzaken Positief conflict van
rechtsmacht - Verzoekschrift van de
verdachte - Ontvankelijkheid - Beoordeling door het Hof.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTRO·
VEN, Cass., 8 juni 1983, Bull. en
Pas., 1983, nr. 560.
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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 Rekenho£ zonder dat zulks bij een wet is voorgeschreven.
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
16 okt. 1975, Bull. en Pas., 1976, 204.
Grondwet, art. 116 - Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers - Administrateur-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.
Grondwet, art. 116 - Rekenplichtige
tegenover de Staatskas - Staatskas,
openbare gelden - Begrippen.
Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass.,
16 okt. 1975, Bull. en Pas., 1976, 204.
Grondwet, artt. 96 en 97 - Openbaarheid van de terechtzittingen en uitspraak
van de vonnissen in openbare terechtzitting - Bepalingen niet toepasselijk op
het Rekenho£ - Openbaarheid niet voorgeschreven bij een bijzondere wetsbepaling.
Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 2 okt.
1980, Bull. en Pas., 1981, 116.

bare behandeling - Niet toepasselijke
bepalingen.
Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 2 okt.
1980, Buil. en Pas., 1981, 116.
Rekenplichtige tegenover de Staatskas
- Rekenplichtige die door een rechtscollege van de Rechterlijke Macht is veroordeeld om aan de Staat schadevergoeding te betalen wegens verduisteringen
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 voorkomend geval, te veroordelen om het tekort aan te
zuiveren - Bevoegdheid van het Rekenhof en begrenzing van de bevoegdheid
van de Staat.
Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 2 okt.
1980, Bull. en Pas., 1981, 128.
Rekenplichtige tegenover de Staatskas
- Rekenplichtige die ontvangen geldsommen voor zijn eigen gebruik heeft
besteed - Interest verschuldigd te rekenen van het tijdstip waarop hij van die
sommen gebruik heeft gemaakt - Burgerlijke Wetboek, art. 1996 - Verduisteringen 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 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.
Bevoegdheid - Uitspraak van het Rekenhof over de aansprakelijkheid van
een postambtenaar als onbekenden een
diefstal hebben gepleegd - Machtsoverschrijding.
Concl. proc.-gen. E. KRINGS, Cass.,
30 juni 1983, A.C., 1982-83, nrs. 607
en 608.

Nazien en verevenen van de rekeningen van een rekenplichtige tegenover de
Staatskas - Procedure - Bij de wet
ingestelde procedure waarbij geen mondelinge en openbare behandeling op
tegenspraak met pleidooien is voorgeschreven - Beroep daartegen op miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging uitgesloten voor rekenplichtige tegenover de
Staatskas.
Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 2 okt. REKENING-COURANT
1980, Bull. en Pas., 1981, 116.
Begrip.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
Rechten en verplichtingen van een reMEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C.,
kenplichtige tegenover de Staatskas 1973, 911.
Aard.
Zekerheidstellingen tot dekking van
Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 2 okt.
een debetsaldo van een rekening-courant
1980, Bull. en Pas., 1981, 116.
- Faillietverklaring van de schuldeiser
Nazien en verevenen van de rekenin- - Termijn van staking van betaling gen van hen die rekenplichtig zijn tegen- Voorwaarden waaronder de zekerheid
over de Staatskas - Europees Verdrag geldig is en tegen de massa kan worden
Rechten van de Mens, art. § 1 - Open- opgeworpen.
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MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C.,
1973, 911.
SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN
Een enkel opzet - Een enkele straf Grondslag - Rechtsregel neergelegd in
art. 65 Sw.
Noot, E.L., Cass., 13 okt. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 111.
SCHEIDING VAN MACHTEN
Onrechtmatige daad van een bestuursoverheid waardoor iemands subjectieve
rechten worden miskend - Bevoegdheid
van de rechter om het nadeel in natura
te doen herstellen en aan die 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.
SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
Beschikbaar gedeelte tussen echtgenoten - Gebruikmaking van een tussenpersoon - Vermoeden van art. 1100 van
het Burgerlijk Wetboek - Uitlegging Toepassingsgebied.
Concl. eerste adv.-gen. PAuL MAHAUX,
Cass., 4 april 1974, Bull. en Pas.,
1974, 802.
Testamenten - Burgerlijk Wetboek,
art. 909 - Draagwijdte.
Noot, E.K., Cass., 27 april 1979, A.C.,
1978-79, 1020.
Legaat van eens anders zaak - Nietigheid - Burgerlijk Wetboek, art. 1021
- Legaat van een onverdeelde zaak Wettigheid - Voorwaarden.
Concl. proc.-gen. DuMaN, Cass., 10 april
1981, A.C., 1980-81, nr. 462.
SCHIP, SCHEEPVAART
Zeeschepen - Loodsen - Wet 3 nov.
1967, art. 5 - Respectieve functies van
de kapitein en van de loods - Geen
gezagsverhouding tussen de loods en de
kapitein.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 15
dec. 1983, A.R. nr. 6871, Bull. en
Pas., 1984, nr. 207.
Scheepvaartwet, artt. 64 en 251, derde
en zevende lid - Aanvaring - Schuld
van het schip - Schuld van de loods Verplichting van de eigenaar - Grenzen
- Verhaal.

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 15
dec. 1983, A.R. nr. 6871, Bull. en
Pas., nr. 207.
Zeeschepen - Aanvaring - Schuld
van de loods - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, ··cass., 15
dec. 1983, A.R. nr. 6871, Bull. en
Pas., nr. 207.
SCHULDVERGELIJKING
Opeisbare schulden - Opeisbaarheid
- Begrip.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 15
sept. 1983, A.R. nr. 6870, Bull. en
Pas., 1984, nr. 29.
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.
Concl. 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 indeplaatsstelling 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 - Onderscheid 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 - Werkneemster 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 verzekeringsinstelling in de rechten van de verzekerde
- Gedeeltelijke aansprakelijkheid van
een derde - Grenzen van de indeplaatsstelling.
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Mijnwerkers - Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers - Opdrachten.
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
16 okt. 1975, A.C., 1976, 215.
Mijnwerkers - Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers - Administrateur-generaal van dit fonds - Opdrachten.
Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass.,
16 okt. 1975, A.C., 1976, 215.
Werknemers - Bijdragen, bijdrageopslag en nalatigheidsinterest - Gerechtelijk akkoord geen uitwerking.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
17 mei 1978, A.C., 1978, 1092.
Werknemers - Werknemers in het
buitenland tewerkgesteld door een in
Belgie gevestigde · wer:kgever - Sociale
zekerheidsregeling.
Noot, L.F.D., Cass., 18 juni 1979, A.C.,
1978-79, 1241.

Concl. adv.-gen. VELD, 19 okt. 1983
A.R. nr. 3117, Bull. en Pas., 1984, nr.
99.
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. ?Obis Gemeentebelasting op de niet gebouwde
percelen begrepen in een niet verva!len
verkaveling - Ontheffing ten gunste
van de nationale en plaatselijke maatschappijen voor volkswoningbouw
Heeft enkel betrekking op de bouwmaatschappijen tot nut van het algemeen.
Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass.,
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1975, 347.
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 29 maart 1962 - Bouwvergunning
- Intrekking - Voorwaarden.
Noot, J.V., Cass., 10 sept. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 27.

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
spciorweg - Internationale overeenkomst 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 gedeel- i
telijk verlies van de vervoerde goederen ,
- Gegroepeerd vervoer - Toepassing
van de beperking tot elk afzonderlijk beschouwd colli.
I
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1064.
1

1

STAAT
1
Beslissing van de strafrechter waarbij
de Staat tot schadevergoeding jegens de
vrijgesproken beklaagde en in de kosten
wordt veroordeeld - Geen vordering
tegen de Staat aanhangig bij de rechtbank - Staat niet in de gelegenheid ·
gesteld zijn verweermiddelen voor te
dragen - Onwettige beslissing.

STRAF
Eendaadse samenloop - Begrip.
Concl.
proc.-gen.
GANSHOF
VAN
DER MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970,
A.C., 1971, 51.
Materiele samenloop - Begrip.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C.,
1971, 51.
Art. 65 van het Strafwetboek - Bepaling die de strafrechter verplicht slechts
een enkele straf uit te spreken wanneer
een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, dat als misdrijf strafbaar wordt gesteld, een bestanddeel van een misdrijf
uit onvoorzichtigheid vormt.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C.,
1971, 51.
Art. 65 van het Strafwetboek - Bepaling die de rechter bij wie de strafvordering aanhangig is, verplicht slechts een
enkele straf uit te spreken, wanneer een
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg,
dat als onderscheiden misdrijf strafbaar
is gesteld, een bestanddeel vormt van
een misdrijf uit onvoorzichtigheid.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull.
en Pas., 1973, 692.
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- Zwaarste straf - Bepaling - Toepasselijke criteria.
Noot, A.C., Cass., 20 juni 1979, A.C.,
1978-79, 1262.

wet, eenstemmig vragen dat de rechtspleging in het Frans wordt voortgezet Beslissing die weigert in te gaan op het
verzoek - Beslissing die niet vatbaar is
voor hoger beroep, doch wel voor cassatieberoep.
Noot, A.T., Cass., 14 mei 1976, A.C.,

Verbeurdverklaring - Vernietiging beperkt tot het beschikkende gedeelte
1976, 1024.
waarbij verbeurdverklaring wordt bevolen - Verbeurdverklaring die niet kan
Nederlandse en Franse taal - Burgerworden uitgesproken door het verwij- lijke zaken - Rechtspleging voor de
zingsgerecht omdat definitief is beslist burgerlijke rechtbanken en rechtbanken
dat het onwettig verbeurdverklaarde van koophandel van eerste aanleg waarvoorwerp niet de eigendom is van de van de zetel te Brussel is gevestigd, met
veroordeelde - Vernietiging zonder ver- uitzondering van de gerechten wier
wijzing.
rechtsgebied uitsluitend uit Vlaamse geNoot, E.L., Cass., 17 sept. 1980, A.C., meenten bestaat, gelegen buiten de
Brusselse agglomeratie - Verweerder
1980-81, nr. 37.
die geen toereikende kennis heeft van de
Douane en accijnzen - Collectief mis- taal der akte tot inleiding van het geding
drijf - Samenvoeging van de geldboeten - Voortzetting van de rechtspleging in
- Toepassing van art. 100 Sw. en vande de andere taal - Wet van 15 juni 1935,
regel neergelegd in art. 65 van dat wet- art. 4, §§ 1 en 2 - Verweerder, rechtshoek.
persoon, die in persoon verschijnt - BeNoot, E.L., Cass., 13 okt. 1981, A.C., oordeling van de taalkennis van de na1981-82, nr. 111.
tuurlijke rechtspersonen die voor de
rechtspersoon verschijnen.
STRAFVORDERING
Concl.
eerste
adv.-gen.
DuMON,
13 maart 1978, A.C., 1978, 803.
Wet 15 juni 1899, art. 24, § 1 Verdachte militair die door de gerechteStrafzaken - Nietigheid ten gevolge
lijke overheid naar zijn korpscommandant wordt verwezen om tuchtrechtelijk van schending van de wet van 15 jute worden gestraft - Gevolgen voor de ni 1935 - Later niet louter voorbereidende beslissing - Nietigheid gedekt strafvordering.
Zelfs wanneer de geschonden bepaling
Noot, J.V., Cass., 16 nov. 1983, A.R. niet voorkomt onder de bepalingen die
nr. 3116, A.C., 1983-84, nr. 147.
aan art. 40 van die wet voorafgaan.
Noot, J.V., Cass., 17 mei 1978, A.C..
TAALGEBRUIK
1978, 1096.
Tolk - Beklaagde die de taal van de
Sociale betrekkingen tussen de werkrechtspleging niet machtig is - Art. 332
gevers en de werknemers en door de wet
van het Wetboek van Strafvordering Op straffe van nietigheid voorgeschreven voorgeschreven akten en bescheiden van
verplichting ambtshalve een tolk te be- ondernemingen - Decreet VQ.n de Culnoemen - Geen afwijking in de bepalin- tuurraad voor de Nederlandse Cultuurgegen van de wet van 15 juni 1935 betre£- meenschap van 19 juli 1973 - Toepasfende het gebruik der talen in gerechts- singsgebied - Personeel dat in het
Nederlandse taalgebied tewerkgesteld is
zaken.
Noot, V.D., Cass., 7 maart 1972, A.C., - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 11 ju1972, 638.
ni 1979, A.C., 1978-79, 1192.
Franse taal - Nederlandse taal Burgerlijke zaken - Art. 7, § 1, van de
Sociale betrekkingen tussen de werkwet van 15 juni 1935 - Geen onder- gevers en de werknemers - Ontslagscheid naargelang de partijen fysieke brie£ door een privaat nijverheids-, handan wel rechtspersonen zijn.
dels- en financiebedrijf gestuurd aan zijn
Noot, A.T., Cass., 14 mei 1976, A.C., werknemer - Bedrijf waarvan de ex1976, 1024.
ploitatiezetel in het Franse taalgebied is
gevestigd - In het Nederlandse taalgeFranse taal - Nederlandse taal Burgerlijke zaken - Partijen die voor bied tewerkgestelde werknemer - Taal
een van de in de artt. 2 en 3 van de wet waarin de brief moet worden gesteld.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass. 11 juvan 15 juni 1935 bedoelde rechtbanken,
ni 1979, A.C., 1978-79, 1192.
overeenkomstig artikel 7, § 1, van die
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Brussel - Taal van de rechtspleging Wet 15 juni 1935, art. 16, § 1 - Beklaagde zonder woonplaats in Belgie - Noodwendigheden van de zaak - Beoordeling
- Begrip.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
9 maart 1983, Bull. en Pas., 1983,
nr. 379.
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 betreffende 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 teruggave 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 Begrip.
Concl.
adv.-gen.
DUMON,
Cass.,
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262.
TERUGVORDERING VAN HET ON-1
VERSCHULDIGD BETAALDE
Vrijwillige betaling van een verjaarde.
schuld - Geen eis tot terugvordering
van het betaalde.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAu:x, ·
Cass., 25 sept. 1970, A.C., 1971, 78.
Vereisten - Onverschuldigd betaalde
- Opeisbaarheid - Begrip.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 15
sept. 1983, A.R. nr. 6870, Bull. en
Pas., 1984, nr. 29.
TUSSENKOMST
Burgerlijke zaken - Gerechtelijk Wethoek, 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 personen.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull.
en Pas., 1973, 725.
UITVOERENDE MACHT
Bevoegdheden van de Koning
Toekenningsbevoegdheid.
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 - Bevoegdheden aan de Koning toegekend door bijzondere wetten krachtens de Grondwet
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 - Verordenende 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.
Koning - Bevoegdheden van de Koning - Grondwet, art. 78 - Bevoegdheden aan de Koning toegekend door bijzondere wetten krachtens de Grondwet
zelf uitgevaardigd - Onderscheid.
Concl. eerste adv.-gen. DuMaN, Cass.,
15 juni 1974, A.C., 1974, 1196.
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STUKKEN
Boedelbeschrijving voor de vereffening
en de verdeling van een nalatenschap Partij in de boedelbeschrijving die wetens nalaat een schenking onder de levenden aan te geven, die zij vanwege 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, AC., 1977, 181
VENNOOTSCHAP
Handelsvennootschap - In rechte verschijnen in persoon - Mogelijkheden.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 19 mei 1972, AC., 1972, 876.
Europese Gemeenschappen - Vennootschap opgericht overeenkomstig de
wetgeving van een Lid-Staat - Begrip.
Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, AC.,
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
Invereffeningstelling - Schuldeisers wier schuldvordering is ontstaan v66r de invereffeningstelling - Gelijkheid bij de verdeling van het maatschappelijk vermogen,
onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977,
792.
Handelsvennootschap
Invereffeningstelling - Samenloop van schuldeisers 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
Invereffeningstelling - Niet bevoorrechte schuld-

eiser wiens schuldvordering bestaat van
v66r de invereffeningstelling - Recht
van deze schuldeiser zijn schuldvordering gerechtelijk te doen vaststellen Verzet van de vennootschap tegen de daden van tenuitvoerlegging - Verzet gegrond indien de rechten van de andere
schuldeisers door deze daden worden geschaad.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977,
792.
Handelsvennootschap
Invereffeningstelling - Schuldeisers wier schuldvordering is ontstaan v66r de invereffeningstelling - Gelijkheid bij de verdeling van het maatschappelijk vermogen,
onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977,
797.
Handelsvennootschap
Invereffeningstelling - Samenloop van schuldeisers 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,
797.
Handelsvennootschap
Invereffeningstelling - Niet bevoorrechte schuldeisers wier schuldvordering is ontstaan
v66r de invereffeningstelling - Schorsing van de loop van de interesten in de
verhoudingen tussen deze schuldeisers,
wanneer het maatschappelijk vermogen
geen betaling van deze interesten mogelijk maakt.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977,
797.
N aamloze vennootschap - Statuten Vertegenwoordiging van de vennootschap jegens derden en in rechte Vorm.
Noot, A.C., Cass., 22 dec. 1977, AC.,
1978, 501.
Vennootschap opgericht in Belgie Aantal vennoten - Eenpersoonsvennootschap opgericht in Belgie - Artt. 1 van
de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen en 1832 van het Burgerlijk Wetboek - Belgische interne
openbare orde - Eenpersoonsvennootschap die in Belgie geen wettelijk bestaan heeft en er niet vermag op te treden in rechte.
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Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
1978, 568.
16 juni 1982, Bull. en Pas., 1982,
1213.
In het buitenland opgerichte vennootschap - Aantal vennoten - Eenper- VERBINTENIS
soonsvennootschap opgericht in het buiForclusie - Voorwaarden voor overtenland overeenkomstig de aldaar gelmacht.
dende wetgeving en die aldaar haar zetel
Noot, N.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C.,
heeft - Art. 196 van de gecoordineerde
1974, 576.
wetten op de handelsvennootschappen Artt. 1 van genoemde wetten en 1832 van
Overmacht - Onaantastbare beoordehet Burgerlijk Wetboek raken niet de ling door de feitenrechter en toezicht
Belgische internationale openbare orde van het Hof.
- Eenpersoonsvennootschap die in prinNoot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C.,
cipe in Belgie vermag op te treden in
1974, 576.
rechte.
Betaling - Uitstel van betaling door
Noot, A.T., Cass., 13 jan. 1978, A.C.,
de rechter verleend - Burgerlijk Wet1978, 568.
hoek, art. 1244 - Begrip.
In het buitenland opgerichte vennootNoot, F.D., Cass., 13 sept. 1977, A.C.,
schap - Aantal vennoten - Eenper1978, 45.
soonsvennootschap opgericht in het buitenland overeenkomstig de aldaar geldVerbintenis of verplichting ontstaan
ende wetgeving en die aldaar haar zetel uit eenzijdige wilsverklaring - Begrip.
heeft - Art. 196 van de gecoordineerde
Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON,
wetten op de handelsvennootschappen Cass., 28 april 1978, A.C., 1978, 1016.
Artt. 1 van genoemde wetten en 1832 van
Schuldenaars
die handelaars zijn, door
het Burgerlijk Wetboek raken niet de
Belgische internationale openbare orde een en dezelfde verbintenis gebonden.
- Belgische rechter die de vordering
Noot, Cass., 26 jan. 1979, A.C., 1978-79,
van zodanige eenpersoonsvennootschap
587.
niet ontvankelijk verklaart om de enkele
Resultaat- of middelverbintenis - Wil
reden dat de vennootschap een eenper- van de partijen - Vaststelling door de
uoonsvennootschap is - Schending van rechter op grand van feitelijke gegevens
r:enoemd art. 196.
- Wettelijkheid.
.
Noot, A.T., Cass., 13 jan. 1978, A.C.,
Concl. proc.-gen. KRING, Cass., 3 mei.
1978, 558.
1984, A.R. nr. 4234, A.C., 1983-84, nr
508.
Naamloze vennootschap - Kapitaalverhoging waarvoor niet op geldige wijze V:il:RJARING
Aansprakelijkheid
is ingeschreven Burgerlijke zaken - Bevrijdende vervan de bestuurders - Feiten in verband
met de taak van de bestuurders - Met jaring - Begrip.
opzet verborgen gehouden - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTRO·
Cass., 25 sept. 1970, A.C., 1971, 78.
VEN, Cass., 9 dec. 1982, Bull. en
Burgerlijke zaken - Vrijwillige betaPas., 1983, nr. 222.
·
ling van een verjaarde schuld - Geen
Naamloze vennootschap - Bestuurder aanleiding tot terugbetaling.
- ·Arbeidsovereenkomst - Gezag.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 28
Cass., 25 sept. 1970, A.C., 1971, 78.
mei 1984, A.R. nrs. 4354 en 4355,
Burgerlijke rechtsvordering - BurgerA.C., 1983-84, nr. 548.
lijke rechtsvordering volgend uit een
Naamloze vennootschap - Afgevaar- misdrijf Wet vap 17 april 1878,
digd bestuurder - Arbeidsovereenkomst artt. 24, 26 en 27 - Rechtsvordering ver- Gezag.
jaard na verloop van vijf jaren te rekeConcl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 28 nen van de dag waarop het bij de wet
mei 1984, A.R. nrs. 4354 en 4355, als misdrijf omschreven feit is gepleegd
A.C., 1983-84, nr. 548.
Rechtsvordering die niet v66r de
strafvordering kan verjaard zijn.
VERBERGING VAN MISDADIGERS
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
Strafwetboek, art. 339 - « Vervolgde
MEERSCH, Cass., 28 okt. 1971, Bull.
persoon » - Begrip.
en Pas., 1972, 200.
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ging van de beslissing op de strafvorde- op contractuele verbintenissen.
ring, met verwijzing wegens de onmogeConcl.
proc.-gen.
DUMON,
Cass.,
lijkheid na te gaan of die rechtsvorde31 jan. 1980, Bull. en Pas., 1980, 622.
ring al dan niet verjaard is, m.b.t. de
Strafzaken - Strafvordering en burbeslissing op de burgerlijke rechtsvordegerlijke rechtsvordering - Onopzettelijk
ring.
Noot, E.K., Cass., 24 jan. 1978, A.C., doden - Onopzettelijk toebrengen van
slagen of verwondingen - Aanvang van
1978, 620.
de verjaring.
Probatieopschorting - Herroeping van
Concl.
proc.-gen.
DUMON,
Cass.,
de probatieopschorting wegens niet-nale31 jan. 1980, Bull. en Pas., 1980, 622.
ving van de opgelegde voorwaarden Strafzaken - Strafvordering - VerVerj aring van de vordering tot herroeping en tot uitspraak van de veroorde- oordeling bij verstek - Verzet van de
ling wegens de feiten die aanleiding heb- veroordeelde tijdens de buitengewone
ben gegeven tot de probatieopschorting verzettermijn - Gevolgen van het verzet
- Verjaring die kan worden gestuit en naar gelang die al dan niet ontvankelijk
(eventueel ongedaan) wordt verklaard geschorst.
Gevolgen inzonderheid m.b.t. de verjaNoot, A.T., Cass., 7 feb. 1978, A.C., .ring van de strafvordering.
1978, 674.
Noot, E.L., Cass., 15 okt. 1980, A.C.,
1980-81, nr. 101.
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Verjaring van de strafvordering
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde- Omstandigheid zonder gevolg op de ring voortvloeiende uit een misdrijf tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvorde- Strafvordering verjaard voordat zij bij
ring.
de strafrechter is aangebracht - KenNoot, J.V., Cass., 29 nov. 1978, A.C., nisneming van de burgerlijke rechtsvor1978-79, 360.
dering door de strafrechter niet meer
mogelijk.
Strafzaken - De verjaring van de
Noot, B.J.B., Cass., 21 okt. 1981, A.C.,
strafvordering loopt niet meer vanaf de
1981-82, nr. 132.
contradictoire eindbeslissing op de strafvordering - Cassatieberoep - Schorsing van de verjaring vanaf de uitspraak VERLATING VAN FAMILIE
van de bestreden beslissing tot de uitUit opeenvolgende handelingen bespraak van het cassatiearrest met ver- staand misdrijf - Begrip.
wijzing, die de strafvordering doet herleKRINGS,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
ven.
13
dec.
1977,
A.C.,
1978,
446.
Noot, R.-A.D., Cass., 27 maart 1979,
A.C., 1978-79, 883.
Uit opeenvolgende handelingen bestaand misdrijf - Feiten die v66r de
Centrum voor maatschappelijk welzijn veroordeling zijn gepleegd en nadien
- Rechtsvordering tot terugbetaling van voortgezet werden - Nieuwe vervolginde kosten die een centrum voor maat- gen op grond daarvan - Grenzen.
schappelijk welzijn heeft gemaakt ten
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cas,s.,
gunste van degenen aan wie bijstand is
13 dec. 1977, A. C., 1978, 446.
verleend, ten laste van dezen of van deNiet-betaling van de uitkering tot
genen die hun levensonderhoud zijn verschuldigd of nog van diegenen die aan- levensonderhoud gedurend~ meer dan
sprakelijk zijn voor de verwonding of de twee maanden - Begrip.
ziekte die de dienstverlening noodzake- · Noot, E.L., Cass., 5 okt. 1983, A.R.
lijk heeft gemaakt - Verjaringstermijn
nr. 2986, A.C., 1983-84, nr. 71.
van die rechtsvordering.
Concl.
adv.-gen.
COLARD,
Cass., VEROORDELING MET UITSTEL EN
6 dec. 1979, Bull. en Pas., 1980, 434.
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vordering tot vergoeding van
Uitstel van de tenuitvoerlegging van
schade - Schade ten gevolge van een de straffen - Wet van 29 juni 1964,
misdrijf - Termijnen gesteld bij de art. 8 - Rechtscolleges kunnen dit uitvoorafgaande titel van het Wetboek van stel gelasten bij de veroordeling tot een
Strafvordering - Toepassing van die of meer straffen van niet meer dan drie
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straffen - Begrip.
Noot, F.D., Cass., 19 maart 1974, A.C.,
1974, 794.
Probatieopschorting - Herroeping van
de probatieopschorting wegens niet-naleving van de opgelegde voorwaarden Verjaring van de vordering tot herroeping en tot uitspraak van de veroordeling wegens de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de probatieopschorting
- 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 verwijzing.
Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638.
Strafzaken - Vernietiging beperkt tot
het beschikkende gedeelte waarbij ver- ·
beurdverklaring wordt bevolen - Verbeurdverklaring die niet kan worden uitgesproken door het verwijzingsgerecht
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.
Strafzaken - Strafvordering verjaard
voordat zij bij de strafrechter is ingesteld - Vernietiging van de beslissing
op de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering - Vernietiging zonder
verwijzing.
Noot, B.J.B., Cass., 21 okt. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 132.

VERZEKERING
Verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen - G~stolen
voertuig - Heling - Heier uitgesloten
uit de verzekering.
Noot, E.K., Cass., 6 dec. 1971, A.C.,
1972, 342.
Verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen - Fout gepleegd door de lasthebbers of aangestelden van de werkgever - Verzekeraar
tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever is voor het geheel
jegens de getroffenen aansprakelijk,
zelfs indien dezen in dienst zijn van de
werkgever.
Cone!.
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 aansprakelijkheid
van de werkgever
Subrogatoire
vordering
van
de
verzekeraar-ar.beidsongevallen tegen de verzekeraar
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever - Grondslag van
deze vordering.
Cone!.
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 aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen - Verzekeraar die is tussengekomen in het geding
en die aileen hoger beroep heeft ingesteld tegen de beslissing tot veroordeling
van zijn verzekerde - Gevolgen van dit
Bevoegdheden van de verwijzingsrech- boger beroep zowel t.a.v. de burgerlijke
ter - Burgerlijke zaken - Gevolg be- partij als van de verzekerde.
perkt tot de draagwijdte van het aangeNoot, E.K., Cass., 9 dec. 1977, A.C.,
nomen middel.
1978, 431.
Cone!. proc.-gen. R. CHARLES, Cass.,
21 mei 1982, Bull. en Pas., 1982, 1226.
W.A.M.-verzekering
W.A.M.-wet,
Strafzaken - Strafvordering vervallen art. 3, eerste lid - Schade veroorzaakt
- Kosten ten laste van de Staat
door de bestuurder vanhet verzekerde
Verwijzing beperkt tot de kosten
voertuig - Bewering van de verzekeraar
Vereisten.
dat het voertuig gestolen was - Bewijs
Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 29 van de diefstal - Bewijslast.
feb. 1984, A.R. nr. 3295, Bull. en
Noot, E.L., Cass., 10 dec. 1981, A.C.,
Pas., 1984, nr. 365.
1981-82, nr. 241.
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veroordeelde tijdens de buitengewone
verzettermijn - Gevolgen van het verzet, naar gelang dit al dan niet ontvankelijk (eventueel ongedaan) wordt verklaard - Gevolgen inzonderheid m.b.t.
de verjaring van de strafvordering.
VERZET
Noot, E.L., Cass., 15 okt. 1980, A.C.,
1980-81, nr. 101.
Strafzaken - Termijn waarbinnen het
Strafzaken - Verzet ongedaan ververzet moet worden gedaan - Gevolg
klaard - Eerstkomende dienende tevan OV\i!rmacht.
Noot,. W.G., Cass., 24 jan. 1974, A. C., rechtzitting - Begrip.
Noot, R.D., Cass., 4 jan. 1984, A.R.
1974, 576.
nr. 3101, A.C., 1983-84, nr. 229.
Strabaken - Strafvordering - Beslissing die de beklaagde bij verstek veroor- VONNISSEN EN ARRESTEN
deelt - Verzet - Eiser in verzet verBurgerlijke zaken - Verschijning van
schijnt niet tijdens de voor de behandeling van het verzet gestelde terechtzit- een handelsvennootschap in persoon ting - ·Verzet ongedaan verklaard zon- Mogelijkheden.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
der dat bet openbaar ministerie dit heeft
Cass., 19 mei 1972, A.C., 1972, 876.
gevordei:d - Wettigheid.
Burgerlijke zaken - Verschijning in
Noot 2, A.T., Cass., 15 okt. 1975, A.C.,
rechte - Pleiten - Onderscheid.
1975, 224.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Strafzl;lken - Verstekarrest dat een
Cass., 19 mei 1972, A.C., 1972, 876.
gevangenisstraf uitspreekt - Verzet Arrest op tegenspraak dat de gevangeDoor een buitenlandse rechtbank renisstraf vermindert, doch bovendien ont- gelmatig gewezen vonnis betreffende de
zetting van de in art. 31 Sw. vermelde staat van de personen - Vonnis dat in
rechten uitspreekt - Wettigheid.
Belgie gezag van gewijsde heeft - VoorNoot, A.C., Cass., 20 juni 1979, A.C., waarden.
1978-79, 1262.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull.
Gevolgen van het vonnis op verzet.
en Pas., 1973, 725.
KRINGS,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
Door een buitenlandse rechtbank re8 nov. 1979, Bull. en Pas., 1980, 310.
gelmatig gewezen vonnis betreffende de
Strafzaken - Hof van assisen - Bur- staat van personen - Vonnis dat gevolg
gerlijke rechtsvordering - Beslissing heeft in Belgie - Voorwaarden.
waarbij de veroordeelde bij verstek
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
wordt veroordeeld - Beslissing voor verMEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull.
zet vatbaar, ook al is zij op tegenspraak
en Pas., 1973, 725.
gewezen.
Vordering van de burgerlijke partij
Noot, A.B., Cass., 11 dec. 1979, A.C.,
aanhangig bij de rechter die van de
1979-80, nr. 236.
strafvordering kennis heeft genomen Strafzaken - Verzet na verzet is uit- Vrijspraak - Rechter die zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van
gesloten - Begrip.
Noot, R.-A.D., Cass., 13 aug. 1980, A.C., de burgerlijke rechtsvordering - Draagwijdte van deze beslissing.
1979-80, nr. 704.
Noot, E.K., Cass., 25 mei 1973, A.C.,
Strafzaken - Wetboek van Strafvorde1973, 936.
ring, art. 208 - Verzet tegen een verVordering tot verbetering - Bestreden
stekarrest - Brengt dagvaarding mee
tegen de eerste terechtzitting na het ver- beslissing - Voorwaarden voor de ontstrijken van de termijn van die bepaling vankelijkheid van de vordering.
Noot, P.M., Cass., 25 feb. 1974, A.C.,
- Verlenen van een cedel tot verkorting
1974, 697.
van de termijn in dringende gevallen
niet mogelijk.
Strafzaken - Burgedijke rechtsvordeNoot, J.V., Cass., 29 okt. 1980, A.C., ring - Advies van het openbaar mi1980-81, nr. 129.
nisterie.
W.A.M.-verzekering - Hoger beroep
van de verzekeraar tegen de beslissing
van de eerste rechter - Gevolgen van
dat hoger beroep t.a.v. de verzekerde.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 17 feb.
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 343.
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1975, 397.
Strafzaken - Heropening van de debatten - Gerechtelijk Wetboek, art. 774,
tweede lid - Geen toepassing van deze
bepaling.
Noot, F.D., Cass., 19 okt. 1977, A.C.,
1978, 226.
Conclusie - Begrip.
Noot, AT., Cass., 3 jan. 1978, A.C.,
1978, 517.
Aard van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Zaak in beraad gehouden
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 beklaag·de - Vorderingen genomen door het
openbaar ministerie - Verstekvonnis
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 gei:nterneerde wordt gewijzigd - Arrest van
een hof van beroep waarbij, op grond
van een omstandigheid van na de beslissing van de Hoge Commissie, wordt beslist dat die gewijzigde beslissing volledige uitwerking moet krijgen - Miskenning van de kracht en het gezag van
gewijsde - Machtsoverschrijding.
Cone!.
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 hoger
beroep worden ingesteld ?
Noot, A.C., Cass., 24 okt. 1980, A.C.,
1980-81, nr. 126.
VOOGDIJ

Eiser tot cassatie als vader en wettelijk voogd van zijn minderjarige kinderen - Zaak in verband met de minnelijke verdeling van onroerende goederen
waarvan hij samen met zijn minderjarige kinderen de onverdeelde eigendom
bezit - Machtiging van de familieraad
vereist om een cassatieberoep in te stellen.
Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 jan.
1982, Bull. en Pas., 1982, 595.

VOORLOPIGE HECHTENIS

Bevel tot aanhouding - Beslissing tot
internering door de raadkamer uitgesproken wegens feiten waarvan het beyel 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 v66r het verstrijken van de vierentwintig uren en
zonder onderbreking voortgezet, doch
beiHndigd kort na het verstrijken ervan
- Bevel tot aanhouding uitgevaardigd
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 aanhouding - 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.
Handhaving van de voorlopige hechtenis - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling in eerste en laatste
aanleg gewezen - Cassatie - Gevolgen
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 hechtenis - 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.

-285Bevel tot aanhouding - Bevestiging
binnen vijf dagen - Verdachte wiens
verblijf in Belgie is gevestigd - Redengeving - Begrip.
Concl.
adv.-gen.
CoLARD,
Cass.,
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184.
Bevel tot aanhouding door de onderzoeksrechter uitgevaardigd - Termijn
van vierentwintig uren bij art. 93 Sv. gesteld voor de ondervraging van de verdachte - Draagwijdte van die bepaling
t.o.v. art. 7 Gw.
Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass.,
5 feb. 1980, A.C., 1979-80, nr. 340.
Handhaving van de voorlopige hechtenis - Recht van degene die gearresteerd
is om binnen een redelijke termijn te
worden berecht of hangende het proces
in vrijheid te worden gesteld - Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 5.3 - Begrip.
Concl. c.dv.-gen. VELD, Cass., 15 april
1981, Bull. en Pas., 1981, 921.
Bevel tot aanhouding - Bevel verleend ingevolge een bevel met als
opschrift « tot medebrenging » - Wettigheid - Vereisten.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
28 jan. 1982, A.C., 1981-82, nr. 323.
Bevestiging van het bevel tot aanhouding - Cassatieberoep van de verdachte
- Latere invrijheidstelling tegen betaling van een borgsom - Ontvankelijk
cassatieberoep.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
20 juli 1982, Bull. en Pas., 1982, 1312.
-

Aanhoudingsbevel - Cassatieberoep
Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
9 maart 1983, Bull. en Pas., 1983,
nr. 379.
·

Invrijheidstelling tegen betaling van
een borgsom - Voorziening doelloos
geworden.
Noot, R.D., Cass., 6 sept. 1983, A.R.
nr. 8235, A.C., 1983-84, nr. 8.
Veroordelingsbeslissing - Bevel tot
onmiddellijke aanhouding - Preventieve
maatregel die met de voorlopige hechtenis kan worden gelijkgesteld
Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling
Ontvankelijkheid Vereisten.
Noot, R.D., Cass., 12 juni 1984, A.R.
nr. 8834, A.C., 1983-84, nr. 58~.

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
Voorrecht van de verkoper van bedrijfsuitrustingsmaterieel - Samenloop
van dit voorrecht en van het voorrecht
van deschuldeiser die een pand heeft op
de handelszaak.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
28 sept. 1972, Bull. en Pas., 1973, 103.
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.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
28 mei 1976, A.C., 1976, 1074.
VOORZIENING IN CASSATIE
Burgerlijke zaken - Voorziening van
een handelsvennootschap - Regelmatigheid van de lastgeving van de advocaat
bij het Hof van Cassatie, die de eisende
vennootschap vertegenwoordigt - Bewijs - Onderscheid.
Concl. 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
geinterneerd wegens feiten waarvan het
bevel tot aanhouding melding maakt Hoger beroep van de verdachte - Kamer van inbeschuldigingstelling die,
voordat zij zich over het hager beroep
uitspreekt, de eiser in hager beroep in
observatie stelt of die later beslist deze
inobservatiestelling te verlengen - Voorziening tegen dit arrest v66r de eindbeslissing - Niet ontvankelijkheid.
Noot, R.C., Cass., 23 dec. 1974, A.C.,
1975, 482.
Tuchtzaken - Wanneer heeft het cassatieberoep opschortende kracht?
Noot, R.D., Cass., 12 juni 1975, A.C.,
1975, 1084.
Termijn - Burgerlijke zaken - Beslissing of maatregel van inwendige
aard, als bedoeld in art. 1046 van het Gerechtelijk Wetboek - Beslissing alvorens _recht te doen.
Noot, F.D., Cass., 4 maart 1976, A.C.,
1976, 765.
Beslissingen waartegen een cassatieberoep kan worden ingesteld - Burgerlijke zaken - Beslissing of maatregel
van inwendige aard, als bedoeld in
art. 1046 van het Gerechtelijk Wetboek.
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1976, 765.
die gei:nterneerde in een bepaalde inrichAfstand - Burgerlijke zaken - Uit- ting zal worden opgenomen - Niet ontdrukkelijke afstand van een advocaat bij vankelijke voorziening.
Noot, E.L., Cass., 10 april 1979, A.C.,
het Hof van Cassatie - Geen verplich1978-79, 966.
ting van enige bijzondere volmacht te
doen blijken.
Personen bevoegd om zich in cassatie
Noot, J.V., Cass., 5 feb. 1976, A.C., 1976, te voorzien Burgerlijke zaken 662.
Openbaar ministerie - Ambtshalve opPersonen bevoegd om zich in cassatie treden van het openbaar ministerie bij
te voorzien - Tuchtzaken - Beslissing wege van rechtsvordering - Ger.W.,
van de tuchtraad van de balies van het art. 138, tweede lid - Ontvankelijk cassatieberoep - Openbare orde in gevaar
rechtsgebied van een hof van beroep Procureur-generaal bij dit hof en betrok- gebracht door een toestand die moet
worden verholpen.
ken advocaat.
Concl.
proc.-gen.
DuMON,
Cass.,
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju14 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 696
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070.
Personen tegen wie een cassatieberoep
kan worden ingesteld - 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 het hof van beroep - Orde van Advocaten kan noch
verweerster noch tussenkomende partij
voor het Hof van Cassatie zijn.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070.
Correctionele zaken en politiezaken Rechter die bij afzonderlijke beslissingen 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.
Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass.,
11 jan. 1979, Bull. en Pas., 1979, 521.
Beslissingen waartegen cassatieberoep
kan worden ingesteld - Strafzaken Bescherming van de maatschappij Onwettige verlenging door de gei:nterneerde van het aan hem toegekende verlof - Commissie tot bescherming van de

Strafzaken - Jeugdbescherming Beslissing waarbij de voorlopige plaatsing van de minderjarige in een huis van
arrest wordt gelast - Latere beslissing
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 openbaar ministerie optreedt Gevallen
waarin zodanig cassatieberoep ontvankelijk is.
Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 2 okt.
1980, Bull. en Pas., 198!, 128.
Personen tegen wie cassatieberoep
kan worden ingesteld - Arrest van het
Rekenhof - Arrest waarin de eindrekening van een rekenplichtige tegenover
de Staatskas wordt afgesloten - Cassatieberoep van de rekenplichtige - Verweerder - Begrip.
Concl. 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.
Concl. 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.
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Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 10 april
inbeschuldigingstelling waarbij een vor1981, A.C., 1980-81, nr. 464.
dering tot internering aanhangig is Vorm - Tuchtzaken - Onderzoeks- Beslissing van de kamer van inbeschulraad voor de Zeevaart - Cassatieberoep digingstelling dat de verdachte het feit
van de partij tegen wie een tuchtsanctie heeft gepleegd, dat dit feit als een moord
is uitgesproken - Memorie ingediend moet worden omschreven en dat de verdoor de Rijkscommissaris bij de Onder- dachte zich op het ogenblik van het feit
zoeksraad voor de Zeevaart - Cassatie- bevond in een staat als bepaald in art. 1
beroep ontvankelijk.
Wet Bescherming Maatschappij - DesNoot, B.J.B., Cass., 24 nov. 1981, A.C., kundigenonderzoek bevolen om na te
gaan in welke staat de verdachte zich nu
1981-82, nr. 196.
bevindt - Cassatieberoep v66r de eindTermijn - Strafzaken - Beschikking beslissing - Niet ontvankelijk cassatievan verwijzing, met invrijheidstelling beroep.
Verzet van de procureur des Konings Noot, R.D., Cass., 27 april 1982, A.C.,
Handhaving van de hechtenis door de
1981-82, nr. 502.
kamer van inbeschuldigingstelling- CasTermijn
- Strafzaken - Nieuwe wet
satieberoep van de beklaagde onmiddeltot verlenging van de voorzieningsterlijk ontvankelijk.
Noot, R.D., Cass., 15 dec. 1981, A.C., mijn.
Noot, R.D., Cass., 27 april 1982, A.C.,
1981-82, nr. 258.
1981-82, nr. 494.
Personen bevoegd om zich in cassatie
Voorlopige hechtenis - Bevestiging
te voorzien - Eiser tot cassatie, als va- van het bevel tot aanhouding - Cassader en wettige voogd van zijn minderjarige kinderen - Zaak in verband met de tieberoep van de verdachte - Latere inminnelijke verdeling van onroerende vrijheidstelling tegen betaling van een
Cassatieberoep niettemin
goederen waarvan de eiser samen met borgsom zijn minderjarige kinderen de onverdeel- ontvankelijk.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
de eigendom bezit - Machtiging van de
20 juli 1982, Bull. en Pas, 1982, 1312.
familieraad vereist om cassatieberoep in
te stellen.
Beroep van de vreemdeling die bij adConcl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 jan. ministratieve beslissing van zijn vrijheid
1982, Bull. en Pas., 1982, 595.
is beroofd - Aanneming van dat beroep
door de kamer van inbeschuldigingstelBeslissingen vatbaar voor cassatiebe- ling - Cassatieberoep van de procureurroep - Strafzaken - Beschikking van generaal bij het hof van beroep - Ontde raadkamer dat er geen grond is om vankelijk cassatieberoep.
het bevel tot aanhouding te bevestigen
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
- Arrest van de kamer van inbeschuldi20 juli 1982, Bull. en Pas., 1982, 1312.
gingstelling tot bevestiging van de beschikking - Cassatieberoep tegen dat
Bescherming van de maatschappij arrest - Niet ontvankelijk cassatiebe- Vaststelling van de K.I. dat de verdachte
roep.
de feiten heeft gepleegd en zich bevindt
Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., in een staat, als bepaald in art. 1 Wet
20 jan. 1982, Bull. en Pas., 1982, 620.
Bescherming Maatschappij, maar geen
gevaar
oplevert - Beslissing dat er geen
Termijn - Strafzaken - Beschikking
van de raadkamer waarbij de verdachte reden tot internering is - Verplichting
naar de correctionele rechtbank wordt uitspraak te doen over de burgerlijke
rechtsvorderingen.
verwezen - Verzet van de verdachte Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
Verdachte werpt voor de kamer van in11 jan. 1983, A.C., 1982-83, nr. 273.
beschuldigingstelling de onbevoegdheid
van de raadkamer ratione loci op - ArBurgerlijke zaken - Personen berest dat het verzet ontvankelijk ver- voegd om cassatieberoep in te stellen klaart doch ongegrond - Arrest dat uit- Openbare instelling met beperkte rechtsspraak doet over de bevoegdheid van de persoonlijkheid.
raadkamer - Voorziening van de verConcl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
dachte v66r de eindbeslissing ontvanke24 jan. 1983, A.C., 1982-83, nr. 301.
lijk.
Beslissingen
vatbaar voor cassatiebeNoot, AT., Cass., 2 feb. 1982, 1981-82,
roep - Strafzaken - Voorlopige hechtenr. 333.
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Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
9 maart 1983, Bull. en Pas., 1983,
nr. 379.
Burgerlijke zaken - Beslissing waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld - Cassatieberoep na cassatieberoep uitgesloten - Voorzieningen terzelider tijd ingesteld.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
25 april 1983, A.C., 1982-83, nr. 465.
Burgerlijke zaken ...:.. Beslissing waart~gen cassatieberoep kan worden ingesteld - Cassatieberoep na cassatieberoep uitgesloten - Voorzieningen terzelider tijd ingesteld.
Noot, H.L., Cass., 25 april 1983, A.C.,
1982-83, nr. 465.
Voorziening van de procureur-generaal
bij het hof van beroep tegen een arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij wordt beslist dat er geen
grond bestaat tot handhaving van de
voorlopige hechtenis van verdachte Niet ontvankelijke voorziening.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 22 juni
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 586.
Strafzaken - lnvrijheidstelling tegen
.betaling van een borgsom - Voorziening
doelloos geworden.
Noot, R.D., Cass., 6 sept. 1983, A.R.
nr. 8235, A.C., 1983-84, nr. 8.
Beslissingen waartegen cassatieberoep
openstaat - Strafzaken - Bescherming
van de maatschappij - Beslissing van
de commissie tot bescherming van de
maatschappij waarbij het verzoek van de
geinterneerde tot plaatsing in een priveinrichting wordt verworpen
Niet
ontvankelijke voorziening.
Noot, B.J.B., Cass., 13 sept. 1983, A.C.,
1983-84, nr. 23.

Vorm - Strafzaken - Verzoekschrift
te laat ingediend volgens art. 422 Sv. Ontvankelijk als memorie, ingevolge art.
402bis S.V.
Noot, R.D., Cass., 27 maart 1984, A.R.
nr. 8410, A.C., 1983-84, nr. 432.
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke
rechtsvordering - AI dan niet definitief
karakter, in de zin van art. 416 Sv., van
de beslissingen van de strafgerechten
die, uitspraak doende op de burgerlijke
rechtsvordering, een vergoeding toekennen.
Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 4 april
1984, A.R. nr. 3379, A.C., 1983-84, nr.
448.

VORDERING IN RECHTE
Burgerlijke zaken - Voorwerp - Begrip.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en
Pas., 1972, 806.
Eis in rechte - Burgerlijke zaken Oorzaak - Begrip.
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 nietigheid van een proceshandeling - Toepassingsgebied van de artt. 860 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.
Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C.,
1976, 191.

Ger.W., art. 702, 3° - Korte samenvatting van de middelen - Begrip.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 24 nov.
1978, A.C., 1978-79, 341.

Vorm - Strafzaken - Arrest van
Burgerlijke zaken - Ambtshalve wijbuitenvervolgingstelling Cassatieberoep van de burgerlijke partij - Ontvan- ziging door de rechter van de oorspronkelijke vordering - Onwettige wijziging.
kelijkheidsvereisten.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
Noot, B.J.B., Cass., 11 jan. 1984, A.R.
20 maart 1980, Bull. en Pas., 1980,
nr. 3320, A.C., 1983-84, nr. 241.
Burgerlijke zaken Personen bevoegd om cassatieberoep in te stellen Ondernemingsraad en veiligheidscomite
- Verkiezing - Cassatieberoep van de
werkgever.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 12
maart 1984, A.R. nr. 4271, A.C.,
1983-84, nr, 397,

887.

Rechter bij wie een vordering aanhangig is die op een bepaling van vreemd
recht is gegrond - 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.
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Concl. eerste adv.-gen. KRINGS, Cass.,
19 nov. 1982, A.C., 1982-83, nr. 172.
Openbare dienst Geschil betreffende het recht op uitkering
· t aangevoer d e, aan de
U 1'tspraak op me
wet ontleende gronden.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 18
juni
1984,
A.R.
nr.
4365,
(A.C, 1983-84, nr. 596.

VREEMDELINGEN
Beroep van de vreemdeling die bij administratieve beslissing van zijn vrijheid
is beroofd - Procedure voor de raadkamer - Geen inzage van het dossier bij
de eerste verschijning.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
20 juli 1982, Bull. en Pas., 1982, 1305.
VREEMDE WET
Rechter bij wie een vordering aanhangig 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 vakorganisaties zijn aangesloten - Geen aantasting van de vrijheid van vereniging en
geen buitencontractuele fout - Vereiste.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 27 april
1981, Bull. en Pas., 1981, 964.
WAPENS
Private milities - Art. 1 wet van
29 juli 1934 - Organisatie van private
personen waarvan het oogmerk is geweld te gebruiken - Begrip.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 24 nov.
1982, Bull. en Pas., 1983, nr. 186.
WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK
IN DE HANDEL VAN)
Overtreding van het ministerieel besluit van 8 dec. 1944 dat de houders van
drankgelegenheden
de
verplichting

oplegt de prijzen van de dranken aan te
plakken - Toe te passen straf.
Noot 1, A.T., Cass., 20 jan. 1976, A.C.,
1976, 593.
WATERS

Wet van 10 jan. 1977 houdende regeling van de schadeloosstelling voor
schade veroorzaakt door het winnen en
het pompen van grondwater, art. 1 Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 8 dec.
1983, A.R. nr. 6904, Bull. en
Pas., 1984, nr. 196.

WEGEN
Wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, 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 - Internationaal verdrag nopens het wegverkeer, ondertekend te Geneve op 19 sept.
1949 en goedgekeurd bij handeling van
de Wetgevende Macht van 1 april1954 Draagwijdte.
Concl. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass.,
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974,
1033.
Rijbewijs en leervergunning - Overeenkomst 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 vreemdelingenregister 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 - Persoon die in het vreemdelingenregister in
een Belgische gemeente is ingeschreven
en houder is van een bewijs van deze
inschrijving - Besturen van een motorvoertuig op een openbare plaats - Verplichting om houder te zijn van een door
de Belgische overheid afgegeven rijbewijs of leervergunning.
Concl. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass.,
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974,
1033.
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begaan door minderjarigen van meer
dan zestien jaar en minder dan achttien
jaar - Ontvankelijkheid van de rechtstreekse dagvaarding door de benadeelde
partij - Onderscheid.
Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 30 nov.
1983, A.R. nr. 3060, Bull. en
Pas., 1984, nr. 177.
WERKLOOSHEID

Bevoegdheidswet - Wet onmiddellijk
van toepassing.
Concl. proc.-gen. 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
Sanctie op deze schending.
Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C.,
1971, 1081.

Wachttijd - Werknemer met uit eigen
wil verkorte werktijd, in de zin van
Dwingende wet - Begrip.
art. 130, § 2bis, K.B. 20 dec. 1963 Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C.,
Werknemer met uit eigen wil verkorte
1971, 1081.
werktijd die wil dat rekening wordt gehouden met zijn halve arbeidsdagen in
Wet die de openbare orde raaki; - Beeen onderneming waar de wekelijkse ar- grip.
beid over vijf dagen verdeeld is - Het
Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C.,
aantal halve dagen moet met 20 pet. wor1971, 1081.
den verhoogd.
Procedurewet - Nieuwe wet - OnConcl. adv.-gen. DUCHATELET, Cass.,
middellijk van toepassing - Draagwijd30 okt. 1978, Bull. en Pas., 1979, 254.
te van de regel onder de gelding van het
Misdrijf omschreven in art. 261 K.B. Gerechtelijk Wetboek.
20 dec. 1963 - Samenloop van dat misNoot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C.,
drijf met misdaden « valsheid en gebruik
1971, 1081.
van valse stukken ».
Wet die de openbare orde raakt Concl. eerste adv.-gen. KRINGS, Cass.,
Schending - Sanctie op deze schending.
28 sept. 1982, A.C., 1982-83, nr. 68.
Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C.,
1971, 1081.
WETGEVENDE MACHT
Wet tot vaststelling van een exceptie
Bevoegdheidsconflict
Strijdigheid van nietigheid van een processtuk tussen een wet en een decreet - Strij- Voorwaarden waaronder deze nietigheid
digheid vastgesteld door het Hof - Ver- gedekt is onder de gelding van het Gezending naar de Wetgevende Kamers.
rechtelijk Wetboek.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 11 juNoot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C.,
ni 1979, A.C., 1978-79, 1192.
1971, 1081.
Wet tot vaststelling van een exceptie
WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
van nietigheid van een processtuk lnterpretatieve wet - Geen terugwer- Voorwaarden waaronder deze nietigheid
king, maar een wet die een geheel vormt wordt aangenomen onder de gelding van
het Gerechtelijk Wetboek.
met de gei'nterpreteerde wet.
Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 19'/1, A.C.,
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
1971, 1081.
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull.
en Pas., 1971, 144.
Toepassing in de tijd - Wetten op de
Procedurewet - Onmiddellijk van toe- bevoegdheid en de rechtspleging - Oppassing.
eenvolgende wetten over de aanleg Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER Wet tot regeling van de ontvankelijkheid
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. van het hager beroep - Gerechtelijk
Wetboek, art. 3, en de wet van 10 okt.
en Pas., 1971, 144.
1967 houdende dit wetboek, overgangsbeTerugwerking - Geen terugwerking palingen, art. 4, derde lid, en art. 6 van de wetten en besluiten - Begrip.
Draagwijdte.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull.
Cass., 10 feb. 1972, Bull. en Pas.,
en Pas., 1971, 144.
1972, 532.
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fende aannemingen van werken, leverin- toepassing zijn op overeenkomsten en
gen en transporten voor rekening van de besluiten tot vereniging tussen onderneStaat - Bepalingen van de bijlage bij mingen, goedgekeurd door wetten die
dit koninklijk besluit - Die bepalingen handelingen van hoge administratieve
zijn wet in de zin van art. 608 van het voogdij zijn.
Gerechtelijk Wetboek.
Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 7
Noot, F.D., Cass., 11 jan. 1974, A.C.,
jan. 1977, A.C., 1976, 493.
1974, 525.
Verordeningsbeslissingen van overheWetten inzake bijzondere bevoegdhe- den of diensten bestaande binnen het
den - Besluiten door de Koning gena- raam van de decentralisatie der besturen
men krachtens een wet inzake bijzonde- ·- Wetten in de zin van art. 608 van het
re bevoegdheden - Begrip.
Gerechtelijk Wetboek.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C.,
3 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 701.
1974, 967.
Bevoegdheid van een bestuursoverheid
Wetten inzake buitengewone bevoegd- haar eigen beslissingen te interpreteren
heden - Besluiten door de Koning gena- - Grenzen van deze bevoegdheid.
men krachtens een wet inzake buitengeConcl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
wone bevoegdheden - Begrip.
3 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 701.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C,
Circulaire van de bestuursoverheid 1974, 967.
Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 3 maart
Wet van openbare orde - Begrip.
1977, Bull. en Pas., 1977, 701.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
26 feb. 1975, A.C., 1975, 729.
Bekendmaking - GemeenteverordeWet - Afkondiging - Begrip en ge- ning ter uitvoering van de artt. 60 en
61 van de wet van 29 maart 1962 betrefvolgen.
Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., fende de ruimtelijke ordening en de stedebouw - Verordening die bij konink14 jan. 1976, A.C, 1976, 547.
lijk besluit moet worden goedgekeurd Beslissing van de W etgevende Macht Koninklijk besluit dat uiteraard tot openhoudende bekrachtiging van een over- baar nut strekt - Koninklijk besluit dat
eenkomst tussen de Staat en een parti- bij uittreksel of bij vermelding in het
culier - Geen wet in de zin o.a. van de Belgisch Staatsblad moet worden beartt. 608 en 1080 van het Gerechtelijk kendgemaakt.
Wetboek.
Concl.
proc.-gen.
DuMON,
Cass.,
29 nov. 1977, A.C., 1978, 360.
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
30 jan. 1976, A.C., 1976, 632.
Bevoegdheidsconflict
Strijdigheid
Gerechtelijk Wetboek, art. 2 - Regels tussen een wet en een decreet - Strijvan dit wetboek zijn van toepassing op digheid vastgesteld door het Hof - Veralle rechtsplegingen, behoudens wanneer zending naar de Wetgevende Kamers.
zij geregeld worden door niet uitdrukkeConcl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 11 julijk opgeheven wetsbepalingen of door
ni 1979, A.C., 1978-79, 1192.
rechtsbeginselen, waarvan de toepassing
Voorrang van internationaalrechtelijke
niet verenigbaar is met de toepassing
regels boven de internrechtelijke regels
van de bepalingen van dit wetboek « Wetsbepalingen »en • rechtsbeginselen - De rechter mag geen toepassing rna» - Begrip.
ken van internrechtelijke bepalingen die
Noot, F.D., Cass., 16 sept. 1976, A.C, in strijd zijn met die regels - Algemeen
rechtsbeginsel waaruit die voorrang
1976, 57.
wordt afgeleid.
Verdrag tot oprichting van de EuropeNoot, F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C.,
se Economische Gemeenschap - Mede1979-80, nr. 473.
dinging - Art. 85, §§ 1 en 2, van dit verdrag - De bepalingen van gemeenInterpretatie - Advies van de Franse
schapsrecht vinden geen toepassing op Raad van State waarin bij het begin van
de wetten, in de zin van de artt. 608 en de XIXe eeuw een wet is gei:nterpreteerd

-292- Voor Belgie geen interpretatie van
overheidswege of authentieke interpretatie.
Cone!. proc.-gen. DuMaN, Cass., 2 okt.
1980, Bull. en Pas., 1981, 128.
Intrekking van administratieve handelingen - Voorwaarden.
Noot, J.V., Cass., 10 sept. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 27.
Werking in de tijd - Wet tot verlenging van de voorzieningstermijnen.
Noot, R.D., Cass., 27 april 1982, A.C.,
1981-82, nr. 494.
Strijdigheid tussen een wet en een
decreet - Prejudiciele vraag - Arbitragehof.
.
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 14
mei 1984, A.R. nr. 4206, A.C., 1983-84,
nr. 523.

WISSELBRIEF
Aval - Toevoeging van de vermelding
van degene voor wie het aval is gegeven
- Valsheid in geschriften - Voorwaarden.
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
12 okt. 1976, A.C., 1977, 181.
WOONPIAATS
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 verdering tot wraking - Wettigheid.
Noot, E.K., Cass., 22 juni 1976, A.C.,
1976, 1093.
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
Door een verzekeringsinstelling onrechtmatig betaalde uitkeringen - Vordering 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 arbeidsongeschiktheid - Verval van het recht op
uitkering voor de periode die de aangifte
voorafgaat - Ontheffing van het verval
in behartigenswaardige gevallen - Weigering door de verzekeringsinstelling
ontheffing te verlenen - Bevoegdheid
van de arbeidsrechtbank.
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
17 mei 1978, A.C., 1978, 1081.
Verzekeringsinstelling - Adviserend
geneesheer - Ontslag op staande voet
- Opzeggingsvergoeding.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
7 sept. 1981, A.C., 1981-82, nr. 11.

PLECHTIGE OPENINGSREDES

Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets rendus
chambres reunies en matiere civile, depuis l'insta.llation de la Cour.
15 oktober 1870 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets rendus
chambres reunies 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.
Proc.-gen. CH. FAIDER, L'unite.
15 oktober 1874
15 oktober 1875
Proc.-gen. CH. FAIDER, La separation des pouvoirs.
16 oktober 1876
Proc.-gen. CH. FAIDER, Les quatre grandes libertes
constitutionnelles.
15 oktober 1877
Proc.-gen. CH. FAIDER, L'autonomie communale.
15 oktober 1878
Proc.-gen. CH. FAIDER, Les finances publiques.
15 oktober 1879
Proc.-gen. CH. FAIDER, La repression.
15 oktober 1880
Proc.-gen. CH. FAIDER, La force publique.
15 oktober 1881
Proc.-gen. CH. FAIDER, La force publique et la paix
interieure.
16 oktober 1882
Proc.-gen. CH. FAIDER, Le droit de petition.
15 oktober 1883
Proc.-gen. CH. FAIDER, La justice et son palais.
15 oktober 1884
Proc.-gen. CH. FAIDER, La topique constitutionnelle.
15 oktober 1885
Proc.-gen. CH. FAIDER, Le genie de Ja Constitution.
15 oktober 1886
Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER K!ELE, Les retours
de jurisprudence.
1 oktober 1887 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Revue des
arrets solennels rendus en matiere civile au cours des quinze dernieres annees.
1 oktober 1888 - Proc.-gen. CH. MESDACH DETER K!ELE, Les anciens
biens ecclesiatiques mis a Ja disposition de Ja nation.
1 oktober 1889 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, M. le procureur general Leclercq.
1 oktober 1890 Proc.-gen. CH. MESDACH DETER KIELE, Du droit
d'amortisation.
1 oktober 1891 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Separation
des pouvoirs spirituel et tempore}.
1 oktober 1892 - Eerste adv.-gen. MELOT, Les lenteurs de }'administration de la justice civile.
15 augustus 1869 -
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Proc.-gen.

CH. MESDACH DE TER KIELE,

Le procureur

1 oktober 1894 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Propriete individueJJe et collectivisme.
1 oktober 1895 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, De ]'occupation comme mode d'acquisition de la propriete.
1 oktober 1896 - Adv.-gen. BoscH, Les lois ouvrieres, leur raison
d'i!Jtre, leurs resultats.
1 oktober 1897 - Eerste adv.-gen. ME:LOT, Le juge unique et Je recrutement de la magistrature en Belgique.
1 oktober 1898 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, De J'intervention du ministere public dans Je jugement des affaires civiles.
2 oktober 1899
Adv.-gen. VAN ScHOOR, La presse sous Je consulat et
sous ]'empire.
1 oktober 1901
Proc.-gen. MELOT, De la recidive et de ]'administration 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 l'article 340
du Code civil.
1 oktober 1904
Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Comte de Neny et Je
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 l'instruction criminelle.
1 oktober 1908 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Des pourvois dans ]'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 professionnelles (Loi du 31 mars 1898}.
2 oktober 1911 - Proc.-gen. TERLINDEN, Le projet de loi sur la reorganisation de Ja police rurale.
1 oktober 1912 - Proc.-gen. TERLINDEN, Une actualite juridique - Le
nouveau Code civil suisse.
1 oktober 1913 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies Arrets .en matiere civile, electorale administrative (periode de 1889 a
1913).
TERLINDEN,
Seance solennelle de
25 november 1918 - Proc.-gen
rentree.
1 oktober 1919 - Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature beige sous
]'occupation allemande - Souvenirs de guerre.
1 oktober 1920
Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature beige depuis
I'armistice.
1 oktober 1921
Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies
Arrets en matiere fiscale et criminelle (periode de 1889 a 1921).
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de rentree a la Cour de cassation de Belgique {1869 a 1922).
1 oktober 1923 - Proc.-gen. TERLINDEN, Un jubl1e.
1 oktober 1924 - Proc.-gen. TERLINDEN, La lutte contre l'avortement
- Le secret medical.
1 oktober 1925 - Eerste adv.-gen. P. LECLERCQ, De la Cour de cassation.
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. JOTIRAND, Sur Je chemin de
la Jiberte.
15 september 1930
Eerste adv.-gen. B. JOTIRAND, L'etablissement de
la Jiberte.
15 september 1931
Eerste adv.-gen. B. JorrRAND, De certaines dispositions garantissant Ja liberte.
15 september 1932
Eerste adv.-gen. B. JOTIRAND, Le juges d'un
peuple libre.
15 september 1933
Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Des motifs des jugements et arrets.
15 september 1934
Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Des motifs des jugements et arrets.
16 september 1935
Adv.-gen. G. SARTIN! VAN DEN KERCKHOVE, Une
juridiction internationale de droit prive.
15 september 1936 - Adv.-gen. L. CoRNIL, De taak van magistraat en
advocaat op het gebied van het strafrecht.
15 september 1937 - Adv.-gen. G. SARTIN! VAN DEN KERCKHOVE, Beflexions sur l'instance et la procedure de cassation en matiere repressive.
15 september 1938 - Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Over de overtredingen in zake van douanen en accijnzen.
15 september 1939 - Adv.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Le ConseiJ
d'Etat et le 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 juridische gevolgen van de brand in de griffie van het Hof van Verbreking.
16 september 1946 - Proc.-gen. L. CORNIL, Propos sur Je droit criminel.
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.
15 september 1949
Adv.-gen. CH. CoLARD, De vrouw in de rechtsbedeling.
15 september 1950
Proc.-gen. L. CoRNIL, La Cour de cassation Considerations sur sa mission.

-29615 september 1951 - Proc.-gen. L.
betreffende de misdadige jeugd.

CORNIL,

Een voorontwerp van wet

15 september 1952 - Proc.-gen. L. CORNIL, La Cour de cassation Reformes mineures de la 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
l'article 95 de la Constitution.
15 september 1955 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, De parlementaire immuniteit.
15 september 1956 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Un aspect
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 TERMICOURT, Les reclamations en matiere d'imp6ts sur les revenus.
1 september 1959 - Eerste adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN,
Overwegingen 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 la loi etrangere.
1 september 1963 - Proc.-gen. R. HAYOIT
sen het verdrag en de interne wet.

DE TERMICOURT,

Conflict tus-

1 september 1964 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les pourvois dans l'interet de la loi et les denonciations sur ordre du Ministre
de la Justice.
1 september 1965 - Adv.-gen. L.
kel 2 van het Strafwetboek.

DEPELCHIN,

Overwegingen bij arti-

1 september 1966 - Proc.-gen. R. HAYOIT
tions sur le projet de Code judiciaire.

DE TERMICOURT,

Considera-

1 september 1967 - Proc.-gen. R. HAYOIT
zittingen in het Hoi van Cassatie.

DE TERMICOURT,

De voltallige

2 september 1968 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
Reflexions sur le droit international et la revision deJa Constitution.
1 september 1969 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, De
Belgische rechter tegenover het internationaal recht en het gemeenschapsrecht.
1 september 1970 - Proc.-gen. W ...J. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
Propos sur le texte de la Joi et les principes generaux du droit.
1 september 1971 - Eerste adv.-gen. P. MAHAUX,
gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek.
1 september 1972 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF
Reflexions sur la revision de Ja Constitution.

VAN

Het
DER

rechterlijk
MEERSCH,
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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 ]'intervention de Ja 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 overwegingen.
1 september 1976 - Proc.-gen. R. DELANGE, Overwegingen over de
strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ministers en staatssecretarissen.
1 september 1977 - Eerste adv.-gen. F. DuMoN,
Ontwerpen
voor
hervormingen en jurisdictionele functie.
1 september 1978 - Proc.-gen. F. DuMON, De motivering van de
vonnissen 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 ?
1 september 1981
Proc.-gen. F. DUMON, De Rechterlijke Macht,
onbekend en miskend.
1 september 1982 - Proc.-gen. R. CHARLES, Over het openbaar ministerie.
1 sept. 1983 - Proc.-gen. E. KRINGS, Het ambt van de rechter bij de
Jeiding van het rechtsgeding.

NAMEN DER PARTIJEN

A
Aalst (Stad), 1251
Abelag Aviation N.V., 1129
A. Callens en zonen P.V.B.A., 1184
Accumu~ateurs Tudor N.V., 300
« Acieroid Belgique » N.V., 825
Ackermans, 523
Adant, 36
« Adidas » P.V.B.A., 1153
Aerts, 799, 1060, 1252
Afasi, 1332
Afslag, 330
Agten, 1252
« A.G. van 1830 » N.V., 61, 404
Akademisch Ziekenhuis van de Vrije
Universiteit Brussel, 895
Akpinar, 852
Aldenhoff, 1408
Alderson E., 50
Alderson J., 50
Algemeen Belgisch Vakverbond, 174
297' 455, 773
Algemeen Belgisch Vakverbond e.a.,
171,548,895
Algemeen Christelijk Vakverbond, 275,
775, 1136
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van Belgie, 455, 459, 1099
Algemene
Centrale
der
Openbare
Diensten, 171
Algemene Spaar- en Lijfrentekas, 14
Algemene Spaar- en Lijfrentekas . e.a.,
1318
Algemene Verzekeringen Securitas N.V.,
80
Algemene Verzekeringen van Frankrijk
N.V., 1060, 1361, 1385
Altruy - curator in de faillissementen
• Herverzekeringsmaatschappij Interfina » N.V. en « Della Faille
d'Huysse •, 593
A. Maas en Co N.V., 1042
Ambri, 1062
American Levant Industrial Cy N.V., 750
Ameys, 210

• AMP » N.V., 934
Amraoui, 431
Anciaux C., 183
Anciaux J., 183
Anciens Etablissements Jean Delvaux
N.V., 530
Anciens Etablissements Kumps N.V., 1417
Anderlecht (Gemeente), 1230
Andries e.a., 327
« Animalabo » P.V.B.A., 729
« Antwerps Assurantiekantoor » N.V., 589
Arboit, 1225
Arents, 227, 603
Arnould, 187
Arteche Gonzalez, 1441
Aspeslagh, 371
Association
intercommunale
pour
l'Amlmagement et l'Expension economique du Brabant wallon C.V., 528
« Assubel » N.V., 7, 1173, 1415
Assurances
generales
de
France,
1060, 1361, 1385
« Assurantie van de Belgische Boerenbond » N.V., 727,975
Ateliers de Constructions electriques de
Charleroi N.V., 1161
« Atro Belgio International Staple and
Machine Co Belgium I.S.M. » N.V., 45
Auchet, 624
«Auto-Locomotion» N.V., 52
« Aves » V.Z.W., 288
Aysal, 1167

B

Backaert A., 878
Backaert G., 878
Backes, 735
Balaban, 770
Balsat, 1286
Bank Brussel Lambert N.V., 915

-300Banque pour !'Amerique du Sud » N.V. Blaize, 695
(Dumon Yves en Van Derborght Jean- Blal, 333
Pierre - curatoren in het faillisse- Blasco, 1353
ment), 1008
Bleyen, 784
Blomart, 825
Barry, 744
Blomme, 969
Barvaux, 235
Blondeel, 32
Bauche, 1076
Blue-Bell N.V., 24
Baugniet e.a., 1285
Boccard Benelux N.V., 272
Bayerische Vereinsbank A.G., 750
Bayer Owens Corning Glasswool N.V., Bodart, 1108
Boedt, 1218
1099
Boetshoe P.V.B.A., 902
Becker, 523
Bogaert, 724
Bekaert, 182
Bogemans E., 368
« Beka Eupen » N.V., 1097
Bogemans R., 368
« Belgie Industrie » N.V., 77, 107, 235
«
Belgische Kredietverzekeringsmaat- Boizard M., 1383
Boizard P., 1383
schappij » N.V., 290
« Belgische Liga voor de Vogelbescher- Bomal, 379
Bamberg, 400
ming » V.Z.W., 288
Bontemps, 1029
Belgische Staat :
Bonzi, 230
Minister van Binnenlandse Zaken, Bormans, 122, 1222
1327
Bosman, 632
Minister van Financien, 11, 69, 88, Bosmans, 727
137, 147, 148, 150, 239, 268, 359, 391, Boudin, 1016
476, 534, 630, 739, 743, 761, 765, 842, Bougria, 516
846, 860, 1048, 1061, 1078, 1121, 1193, Bouille, 77
1320, 1421, 1423
Bouman, 1386
Minister van Justitie, 190, 1120
Boumon, 245
Minister van Landbouw, 790
Bounouar, 468
Minister van Landsverdediging, 80, Bourbon, 752
416, 453, 795
Bourgeois, 520
Minister van Nationale Opvoeding, Bourguet, 523
391
Bourguignon, 790
Minister van Openbare Werken, 50, << Bouwservice » P.V.B.A., 996
66, 199, 238, 371, 419, 427, 1076, 138~ B.P. Belgium N.V., 933
1415
Brabant (Provincie), 869
Minister van Sociale Zaken en Insti- Braeckman, 1432
tutionele Hervormingen, 1300
« Braille Liga » V.Z.W. e.a., 315
Minister van Verkeerswezen en « Brasserie de Peronnes >> P.V.B.A., 61
Posterijen, Telegrafie en Telefonie, Brasseur, 466
443
Brausch, 1128
Minister van Volksgezondheid en het Brebels, 1344
Gezin, 1327
Brecht (Gemeente), 847
Staatssecretaris voor Landbouw, 767
Bredo, 1375
Belgische Verzekeringsmaatschappij Brosse, 4
van de Middenstand » N.V. », 1395
Brouwerij Artois N.V., 83
Bellaert, 1444
« Brouwerijen Alken-Kronenbourg » N.V.,
Bellen, 987
122
Belparfrance N.V., 775
« Brouwerijen Lamot >> N.V., 163
Bender, 732
Brouwerijen Wielemans-Ceuppens N.V.,
Berchem (Gemeente), 1100
375, 1040
« Berchem-Pharma » N.V., 129
Brouwerij Haacht N.V., 1040
Bersipont, 15
« Brouwerij Meiresonne » N.V., 168
Beynaerts, 720
Bruyneel, 1343
Bruyninckx, 721
Biemans, 1222
Buckenhoudt e.a., 1123
Bijttebier Ma., 842
« Building Promotion » N.V. (Soete Bijttebier Mi., 842
curator in het faillissement), 811
Birck, 359
Bischops, 263
Bureau R.C. Van Oppens P.V.B.A., 577
« Biscuiterie Le Vesuve >> P.V.BA., 1242
Burelle, 351
Blaise, 1029
Burton, 863
«

-301Buys, 64
Byl, 487

Condor N.V., 1293
Confederation des Syndicats chretiens,
363

Contineli, 1106
Coppens, 290
Coppieters, 268, 858
Cornelissen, 1023
Costentin, 436
Coulier, 976
Couvreur International N.V., 156
« Cowa » vennootschap naar Nederlands
Caillaux, 1360
recht, 398
« Caisse de Compensation pour Alloca263
tions familiales du Batiment, de l'ln- Craens,
general N.V., 1
dustrie et du Commerce du Hainaut » Credit
Cremer e.a., 682
v.z.w., 98
Cremers, 461
Callewaert, 29
Creteur., 917
Camps A., 160
Crivelli, 74
Camps H., 160
Crowet, 591
Candelma, 1439
Crutzen, 231
Cardinaal, 368
Carga N.V., 1234
Carion, 1001
« Carl Freudenberg KG • vennootschap
naar Duits recht, 577
earlier, 830, 1170
Carpet Engineering N.V., 1136
D
Carrijn, 998
Carton, 615
Cartuccia, 695
Cartuyvels, 933
Daemen, 83
Casteleyns, 729
Danguiri, 468
Cauzzo, 235
Cayman, 489
Daniels, 139
" Centrale chretienne de l'Energie, de la D'Ans, 238
Chimie et du Cuivre •, 836
D'Argent, 585
Centre medical de l'Est e.a., 668
Dauwe - curator in het faillissement
Cervilleri, 380
Nadia Sales N.V., 1252
Chan Wai, 301
David, 1068
« Charbonnages de .Werister » N.V., 363
Davidts, 1432
Cherny, 744.
D.B.L. Belgium N.V., 530
Chevalier, 151
De Backer, 878
City Decor P.V.B.A., 1266
Debaise, 733
Claes, 643, 904
De Beer, 5
Claessens, 315
De Belgische Bijstand N.V., 1293
Claude, 431
De Berdt, 1105
Clerens, 893
De Bij-De Vrede N.V., 545
« Clinckspoor Accountants » P.V.B.A., 973
De Bleecker, 507
Cloes, 624
De Borgrave, 1016
Cluckers, 451
De Brabander, 1261
Cnockaert, 65
Debras, 184
Cnudde, 990
De Brouwer - curator in het faillissement
Colaert A.-M., 976
International Contractors Association
Colaert H., 976
(I.C.A.) N.V., 1234
Colaert J., 976
De Brouwer, in eigen naam en q.q., 507
Collet, 708
Debroux, 869
Collignon, 81
De Bruycker, 934
Collinet, 231
De Buck, 799
«Colver» P.V.B.A., 423
De Callatay, 41
« Compagnie d'Assurances Zurich » N.V.,
De Caluwe, 990
930
Compagnie financiere mediterraneenne Declerck, 923
De Clerq, 904
N.V., 1354

c

-302De Cock, 723, 1332
De Ridder - curator in het faillissement
De Coster, 819
« lbelcar en Rubin » N.V., 834
De Cubber, 996
Dernicourt, 1213
De Deckere, 1022
Derue, 512
De Ryck, 245, 620
Defawes, 493
Desart, 778
De Federale Verzekeringen e.a., 27, 297
Descampe, 528
De Federale Verzekeringen S.V., 1387
Descamps, 1036
Defrijn, 210
Descan, 816
De Gentse Haard N.V., 323
« De Schelde » N.V., 105, 1036
Degraeve, 1278
Desimpelaere, 1321
De Groof, 140
De Smet, 557, 934, 1305
De Groote, 300
Desmedt, 1132, 1432
De Gryse, 1102
Desmet, 332, 493, 731, 1084, 1186
De Jonckheere, 938, 1320
« De Smet J. en Cie » P.V.B.A., 1208
De Keyser, 1181
Desnijder, 781
Deknuyt, 1318
« De Sociale Voorzorg » coi:iperatieve
Delaby, 431
Verzekeringsmaatschappij, 7, 310
Dela Marche, 934
Desplentere, 1434
Delattre freres P.V.B.A., 1164
Dessiennes, 388
Delattre-Levivier N.V., 436
Destrebecq, 351
Delaunois, 1218
De Sutter e.a., 677
Delbouille, 1436
De Swert, 727
Delcharlerie, 573
« De Toekomst der Familie » N.V., 824
De Leener, 1417
<< Deugro International Shipping and
Deleersnyder, 1362
Delfosse A., 1070
Forwarding Agents » maatschappij
Delfosse L., 1070
naar Duits recht, 271
Della Faille D'Huysse (Lust, Altruy en « Deutsche Dampfschiffahrtsgesellschaft
Hansa », 96
Nolf - curatoren in het faillissement),
De Verenigde ProvincH\n, 193
593
De Loecker, 1048
Deville, 1316
De Loose, 1339
DeVos, 1373
Devreux, 931
Delpire, 791
Devriendt, 1258
Delsupehe, 186
De Vuyst, 228
Deltour, 614
De Vylder, 781
« De Luikse Verzekering » N.V., 132
Dewaegenaere, 650
Delvaux, 217, 995
De Waegenaere, 653
Delvoye, 375
Deweer, 1270
De Maere, 1100
Deweze, 996
Demeere, 838
De Winter, 727
Demeester, 1092
DeWulf, 65
De Meester A., 1209
De Zwaluw P.V.B.A., 716
De Meester E., 1209
D'Haene, 650
« De Meester Wegeniswerken » P.V.B.A.,
D'Heur, 348
1209
D'Hondt, 1397
De Meeus d'Argenteuil, 906
D'Hooghe, 1051
Demeuse, 296
Diaz Trujillo, 1093
De Meyer, 339, 1367
Dick, 61
De Moor en Co P.V.B.A., 1373
Diels, 290
De Muynck, 990
Dierckx, 237
De Naeyer, 544
Dierkens, 605
Denagtergael, 575
Dillen, 431
De Noordstar en Boerhaave N.V. e.a., « Disco Profi » P.V.B.A., 4
179, 333, 412
Di Vaira, 1110
DePauw, 995
Dobbelstein e.a., 1136
De Peuter, 366
Doedee, 1345
Deplace, 923
Dosquet q.q., 650
De Plaen, 939
Douane en accijnzen (Minister van
De Potter, 767
Financien - ), 1193
Deproost, 1258
Deravet, 744
Doubels, 4

-303Drabbe, 981
Draize, 1316
Drees J., 304
Drees M., 304
Drouzas, 1107
Dubois, 378, 1036
Dullekens, 30
Dumarey, 1350
Duman Yves - curator in het faillissement « Banque pour !'Amerique du
Sud » N.V., 1008
Dumoulin, 470
Dupagne, 1300
Du Pont de Nemours N.V., 1083
Dupont e.a., 140
Dupont H., 1397
Dupont N., 1397
Dupont R., 1397
Duran, 817
Durin e.a., 323
Dury F., 1286
Dury M., 1286
Dusal N.V., 1397

E

Eagle Star - C.B. 1821 » N.V., 368
Eagle Star N.V., 159
« E.B.E.S. » N.V. , 171, 217, 1115
Eeklo (Stad}, 1081
"Eendracht en Voorzorg » N.V., 934
Eendracht en Voorzorg Winterthur N.V.,
80
Efco N.V., 641
Elsene (Gemeente}, 18
Empresas Catalanas Asociadas N.V. naar
Panamees recht, 1008
Enckels, 77, 342, 1113
Engelen, 406
Entreprise generale de Construction
d'Usines Mallet, 193
Entreprises Bernard N.V., 1316
Entreprises Laurent N.V., 1177
Eriksson e.a., 648
« Etablissements Fraiking » P.V.B.A., 103
« Etablissements Mauroy et Thysmans •
P.V.B.A., 150
Etienne, 161
Etuco P.V.B.A., 1016
«Europe Business Airways E.B.A. » N.V.,
600
Evrard, 385
«

F

Fabry, 85, 1183
Famibank N.V., 1125
Fautrez, 305
Federale Verzekeringen, 27, 297, 1387
Feliers, 557
Ferdman, 148
Fevery, 1251
Feys q.q., (Van Damme en}, 1296
« Fiat Belgio ,, N.V., 52
Fidelitas N.V., 803
Filee, 573
Finesco C.V., 915
« Firma Heylen » P.V.B.A., 1049
Flammee, 1040
Fonteyne, 636
Fornier, 788
Fort, 969
« Foyer Saint-Ghislainois » C.V., 938
Fraiture, 946
Franck A., 132
Franck E., 132
Francoise, 1129
Fran!;:ois, 364, 1141
Fran!;:ois e.a., 770
Frederickx, 512
« Frisol Oil Products Belgium » N.V., 600
Frisque, 668
Fryns, 1274

G

Galand, 181
Galle e.a., 548
Gallez, 16
• Gan » N.V., 498
« Garage J. Kalscheuer » P.V.B.A., 941
Gaspar, 936
<< Gastronomica • P.V.B.A., 388
Gaudissabois A., 711
Gaudissabois J., 711
Gaudissabois M., 711
Gaudissabois P., 711
Gaudissabois R., 711
Gebroeders de Block P.V.B.A., 473
Geebelen, 77
Geerts, 1218
Geerts q.q., 1218

-304Geinger - curator in het faillissement
Rasa N.V., 451
Geirnaert, 620
Geldenaken (Gemeente), 18
Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds, 132, 520, 587, 1123, 1156, 1218
Gemeente Anderlecht, 1230
Gemeente Berchem, 1100
Gemeente Brecht, 847
Gemeente Elsene, 18
Gemeente Geldenaken, 85
Gemeente Grimbergen, 680
Gemeente Grobbendonk, 1049
Gemeente Sankt Vith, 790
Gemeente Scherpenheuvel-Zichem, 160
Gemeente Sint-Gillis, 926
Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, 1212
Gemeente Wichelen, 278
« Generale Bankmaatschappij » N.V.,
17 4, 455, 1354
« General Engineering & Trading • N.V.,
795
Generali Belgium N.V., 269
Genevrois, 1113
Gent (Stad), 677
Gerardin q.q., 1205
Gerard, 147, 1353
Germeau q.q., 41
Gesma N.V., 721
Gevaert, 1218
Gewestelijk Verbond der Christelijke
Vakverenigingen e.a., 453
Gezondheidszorg Covabe V.Z.W., 204
Gharbi, 503
Ghyselinck, 369
Gielen, 557
Gigot, 1065
Gilbert, 1281
Gillis, 709
Gobert, 542
Godart, 836
Godefroid, 238
Goedleven e.a., 1142
Goethals, 4, 975
Goffaux, 1161
Goffin, 423
Goffin L., 375
Goffin P., 375
Goka, 682
Gonthier, 18
Goossens, 1115
Gorce, 436
Goris, 1054
Goris A., 727
Goris C., 727
Gostisa, 688
Gough, 1184
Goulard, 163
Govaert, 1276
Govaerts, 1323
Goyens A., 1117

Goyens H., 1117
Gremro » N.V., 398
Greunlinx, 1196
Grimbergen (Gemeente), 680
Grimomprez, 297
Grisez, 1201
Grobbendonk (Gemeente), 1049
Groep Eagle-Star Brusselse Maatschappij 1821, 193
« Groep Eagle Star » N.V., 990
Groep Josi - Centrale Verzekeringsmaatschappij 1909 N.V., 1083
« Groep Josi » N.V., 184, 1072, 1258
Guffens, 668
Gunaydin, 694
Gustin, 614
Gutierrez Babio, 860
Guy Brinken N.V., 80
«G. Vanroy- Roy Products» N.V. e.a., 773
«

H

Hacklander e.a., 184
<< Hadewych » P.V.B.A., 423
Haeseleer, 1409
<< Handelsmaatschappij C.A. Suy » N.V., 96
Hannot, 16
Hardy F., 440
Hardy J., 440
<< Hartmann Belgie » N.V., 990
Hasselt (Stad), 1403
Haustraete, 851
Haveneers, 509
Heenen, 305
Heger, 1072
Heidari, 1354
Hellebuck J., 1146
Hellebuck Y., 1146
Helvetia N.V., 1000
Helvetia Ongevallen N.V., 504
« Henri Jullien B.V. », 92
Henry, 61
Herber, 1383
Herkens, 8
Hermans, 1342
Herregodts, 30
« Herregodts gebroeders » P.V.B.A., 30
Herremans, 15
Hertsen, 930
Herverzekeringsmaatschappij lnterfina • N.V. (Lust, Altruy en Nolf curatoren in het faillissement), 593
Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, 132, 520, 587, 1123, 1156, 1218

-305Ret Nationaal Comite der Juweliers,
Uurwerkmakers, Goud- en Zilversmeden, Medailles en Eretekens,
Edele Metalen en Aanverwante
Beroepen V.Z.W., 1321
Ret Vlaams Verbond der Katholieke
Scouts V.Z.W., 1296
Heuskin, 290
Higny, 188
Hittelet, 865
Rocke N.V., 1205
Hoebaer, 502
Holvoet, 650
Hoste, 1266
Hotton, 411
Houart de Braconnier, 1379
Houben, 716
Houioux, 791
Hubaux, 739
Hussein, 653
Huysseune, 811

I
• Ibelcar en Rubin » N.V. (De Ridder curator in het faillissement), 834
lckx, 56
!minco N.V., 1167
« Immobilienmaatschappij Tarifa » N.V.,
761
lmpens, 5
lnghels, 478
lnstitut medico-chirurgical de Bruxelles
c.v., 54
« lnstitut Notre-Dame de Loverval «
v.z.w., 744
Integrity V.Z.W., 1364
Intercleaner N.V., 1406
lntercom-lntervapeur N.V., 301
Intercom N.V., 1332
• Inter-Monde » N.V. (Zenner- curator in
het faillissement), 1238
« International Contractors Association
(I.C.A.) » N.V. (De Brouwer - curator
in het faillissement ), 1234
Isobelec N.V., 1186
lstas, 708

J
Jacobs, 709
Jacques, 144
Jamotte, 418

Jamotte e.a., 161
Jansen, 518
Janssen C., 470
Janssens D., 470
Johns Manville Belgium N.V., 1
Jongmans, 1147
Joosten, 110
Joris, 1076
Jossa A., 703
Jossa G., 703

K
Kalugina, 840
Kamer, 559
Keersebilck, 641
Kempische Maalderij N.V., 714
Kerfallah, 380
Kerstens, 132
Kesteloot, 1170
Konings, 1102
Korelikowa, 682
Korr, 146
Kosaric, 14
Kredietbank N.V., 1234
Kumpen P., 57
Kumpen R., 57
Kuppens, 1128

L
«La Belgique industrielle » N.V., 1274
Laboureur, 627
Lagae e.a., 1058
Lakiere e.a., 948
Lallemand, 587
Lambert, 502
Lambert e.a., 441
Lambinet, 589
Lambrecht e.a., 395
Lambrechts, 1222
Lamort, 708
Landelijke Bediendencentrale, 455
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten,
333, 348, 724, 744, 788, 803, 995, 1403,
1444
Landsbond van de Neutrale Mutualiteitsverbonden, 500
Lardinois e.a., 1136
Lars1mont J., 518

-306Larsimont P., 518
Lauwereys, 1025
Lauwers, 80,278
« Leasing Management » N.V., 926
Lebeer, 1325
Leblanc, 1065
Leclerc, 1408
Ledent, 824
Ledoux e.a., 587
Leduc, 269
Leenders, 1436
Lefebvre, 500
Le Foyer N.V., 81
Legros A., 744
Legros J., 744
Leiedal, 199
Lekeux,464
Leleu, 1001
Leloup, 34
Lemaire, 85, 1215
Lemment, 153
Lenglet e.a., 611
Lepoutre, 487
Lermyte, 1372
« Les Constructions bruxelloises >> N.V.,
680
• Les Trois Poutrelles » S.V., 431
Levaque, 129
Leysen, 652
Libert F., 1065
Libert J.-F., 1065
Libert M.-Th., 1065
Linotte, 1074
Lippert, 440
« Lode Van Dongen » P.V.B.A., 161
Loneux, 1379
Lontie, 50
Lormans, 217
Louwette C., 832
Louwette E., 832
Luik (Stad), 526
Lust - curator in de faillissementen
« Herverzekeringsmaatschappij Interfina » N.V. en « Della Faille
d'Huysse », 593
Lux, 464
Luxemburg (Provincie), 449
Luyten, 427

M
Maatschappij voor lntercommunaal Vervoer te Brussel, 448, 811
Maatschappij voor Woningbouw en
Uitvoering van Stedebouwkundige
Projekten « Imwo » N.V., 45

Maertens, 827
Maes, 791, 1446
Maeyaert, 371
Magnien, 27
Magnus, 1212
Mahieu e.a., 941
Makine, 488
Malacord, 163
Malbranche q.q. (Ph. Van de Velde-),
1175
Malfroid, 1286
Malmendier, 734
Malvetti, 284
Manege Zevenbergen V.Z.W., 327
Mangnay, 379
« Manutentions, Triages et Travaux »
N.V. in vereffening, 583
Marcello, 159
Marchand, 373
Marcheschi, 137
Maretrail P.V.B.A., 1083
Marien, 179
Marione, 1070
• Marione and Co • P.V.B.A., 1070
Maron, 616
Martin, 400, 644
Masfrancx, 9
Masquelier, 433
Massart, 303, 1040
Massart-Verhaegen, 682
Masschelein e.a., 1058
Masy, 824
Mathurin, 50
Matthys, 1392
« Meca Pneumatics • N.V., 1242
Meers, 1403
Meert F., 994
Meert S., 994
Meireleire, 1087
Meirlaen, 59
Melotte, 470
Mercator N.V., 504, 1051
« Mercure • N.V., 627
Merkier, 1438
Mersch q.q., 41, 1205
Messersi, 1002
Mestdag, 1172
Meulemans, 1147
Meurrens, 1360
Meyfroid e.a., 1193
Meysmans P.V.B.A., 1291
Meyvaert, 1276
Michaux, 1072
Michiels, 208, 245, 1283
Michielse, 132
Michielsens, 334
Michners, 1401
Miguet, 879
Miguet q.q., 400
Mincke, 500
Minet, 11
Moens, 620

-307Mollaert, 416
Monaco, 689
Moniotte, 1060
Monsieur, 364
Montobella e.a., 433
Moons, 7, 24
Moors, 1403
Morre, 318
Mossoux, 1068
Mulliez e.a., 199
Musin, 500
Musschoot e.a., 72

N

Nackaerts, 520
Nadia N.V. (Westerlinck en Steyaert curatoren in het faillisement), 1252
Nadia-Sales N.V. (Dauwe- curator in het
faillissement ), 1252
Nagel, 933
Namen (Stad), 752
Nationaal Verbond van Socialistische
Mutualiteiten, 132, 662, 891, 893, 1020,
1156, 1356, 1361
Nationale Bond der Liberale Mutualiteitsfederatien van Belgie, 720
Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen, 15, 516
Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen N.V., 231, 478, 1379
Nationale Maatschappij der Waterleidingen, 1177
Naudts q.q., 933
Naveau, 466
• Naviera Celta » S.A., 831
• Naviera de Canarias » S.A., 831
• Naviga » N.V. e.a., 20
Neckebroeck, 245
• Neerpede Blijft » V.Z.W., 1230
Neirynck E., 990
Neirynck M., 990
Neri, 375
Neve de Mevergnies, 1381
Nies, 591
Ninane, 1002
Nizet, 1437
Noblesse, 717
Noel, 706
Nolf - curator in de faillissementen
• Herverzekeringsmaatschappij Interfina » N.V. en
Della Faille
d'Huysse », 593

Noordstar en Boerhaave », 179
Noordstar en Boerhaave N.V., 333, 412
Noterman, 225
Novatax N.V., 1175
«

0

Obin, 1434
Ogal N.V., 717
« Omne-Reinsurance » N.V., 589
Onderlinge Maatschappij der Openbare
Besturen O.M.O.B., 80, 1068, 1298
Ooms, 22
Ooms e.a., 661
Opdebeeck, 7
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn te Lichtervelde, 1327
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn te Oudenaarde, 536
Orban, 69
Orde van Apothekers, 247
Orde van Architecten, 201, 251, 257, 506,
1011
Orde van Geneesheren, 247, 254, 257, 706,
919, 1325, 1392
Ozdemir, 770

p

Pacco e.a., 551
Page, 296
Pain, 913
Panis, 433
Paquay, 936
Para, 355
Paso N.V. (Geinger - curator in het faillissement ), 451
• Passavant » N.V. e.a., 39
Passchijn, 981
Paternot, 542
Pathe, 973
Patroonkas N.V., 778
Patteri, 98
Patureau, 303
Pauly, 81
Pauwels, 343, 408
Petit, 61
Pfeiffer, 861

-308Philips, 126, 1364
Philips Saad, 31
Phoenix Continental, 193
Pierard J.P., 296
Pierard M., 296
Pierre, 1356
Pierret, 388
Pieters, 275
Piette, 1072
Pipelers, 272
Piraux, 666
Pirenne q.q., 1205
Pirlet, 1316
Pirot, 38
Pisvin, 13
Pittevils, 545
Plasschaert, 933
Plennevaux, 576
Poelman, 1045
Polysar Belgium N.V. e.a., 459
Poncelet, 288
Posterijen (Sociale Dienst der), 666
Pouvreau, 1060
« Precam » N.V., 824
Prevost, 1202
Prevot, 1303
Princen, 153
Procedes V.S.L. N.V., 74
Procureur des Koning :
- te Brussel, 1409
te Charleroi, 63, 695
te Dinant, 13
te Hasselt, 1342
te Hoei, 863
te Leuven, 732
te Tongeren, 557
te Verviers, 618

Q
Quartier, 412
Querain, 1000
Quettier, 615

R

Radio Television belge de la Communaute fran!;!aise », 165, 493
R.A.D.-U.D.R.T. e.a., 165
Raes, 712
Ral e.a., 821
Ramboer, 1327
Rampelbergs, 190
Rappoort, 1284
Ravigna, 1038
Rederij << A.S. Moslash Shipping Co » e.a.,
20
Regie der Posterijen, 284, 666
Reginster, 441
Remont, 39
Remouchamps, 863
Reuter, 911
Reyntjens, 1016
Riccardi, 846
Richard, 491
Rigo - curator in het faillissement « Tous
Travaux et Entreprises » N.V., 526
Riguelle, 449
Procureur-generaal bij het Hof van Riguelle e.a., 585
Beroep:
Rijksdienst · voor Arbeidsvoorziening,
te Antwerpen, 110
22, 202, 208, 408, 430, 643, 644, 723, 805,
te Bergen, 35
808,1054,1056,1183,1252,1362,1367
te Brussel, 332, 834, 864, 1045, 1142
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerte Gent, 799, 1028, 1092, 1181, 1213
heid, 54, 157, 545, 583, 807, 1134
te Luik, 468, 1110
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, 54,
Procureur-generaal bij het Hof van
157, 545, 583, 807, 1134
Cassatie, 190, 575, 731, 852
Rijksdienst voor Werknemerspensioenen,
406, 598, 1093
Profant, 1061
Rijksinstituut voor de Sociale VerzekeProost e.a., 44
ring van de Zelfstandigen, 74, 931
« Provinciaal Middenstandshuis » V.Z.W.,
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invalidi168
teitsverzekering, 891, 1!93, 1020
Provincie Brabant, 869
Rikir, 1074
Provincie Luxemburg, 449
Rimaux, 1164
Psal N.V., 1083
Ringele, 449
« Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Fran- Ringoet, 994
ciscus V.Z.W. », 1025
Ringwald, 491
Puts, 1045
Rits, 1045
Puttevils P.V.B.A., 521
Robbe, 80
Pyfferoen, 1213
Robert, 13
«

-309Sibelgaz N.V., 680
Siemens N.V. e.a., 551, 778
Sima Car N.V., 875
« Simoens » P.V.B.A., 4
Simons, 7
Singer N.V., 1132
Sint-Gillis (Gemeente) 926
Sint-Jozefschool te Anderlecht (Inrichtende macht van de) 210
Sint-Niklaas (Stad), 1332
Sintobin, 1385
Sint-Pieters-Leeuw (Gemeente) 1212
Sitruk, 352
'
Smeers, 1002
Smeets, 1238
Smets, 179,573, 1323
Smeulders P., 591
Smeulders R., 591
Smeys, 202
Smits, 425
Snijders, 817
Snyers, 661
Socia~~ ?ienst der Posterijen, 666
« Soc1ete carbochimique , N.V. 836
«Societe de Gestion Omnia» N.V., 941
Socofonda N.V., 1177
Soete - curator in het faillissement
« Building Promotion » N.V., 811
Soetewey, 729
« Sofibanque » N.V., 290
Somers, 778
Sonet, 861
Sabaut, 1173
Sontrop, 698
Sabbe, 404
Sopar N.V., 1208
Sablan, 383, 700, 701
Sottiaux, 437
« Sacotil » N.V., 589
Soudan, 868
Safiannikoff, 523
Spoden, 377
Sakellaridis, 189
Stad Aalst, 1251
Sallaets, 476
Stad Eeklo, 1081
Samson, 431
Stad Gent, 677
Sankt Vith (Gemeente), 790
stad Hasselt, 1403
Sanyo N.V., 545
Stad Luik, 526
Scaini, 301
Stad Namen, 752
Scarceriaux e.a., 419
Stad Sint-Niklaas, 1332
Scheirlinck, 854
Stamera,
1116
Scherpenheuvel-Zichem (Gemeente), 160 Star Oil P.V.B.A.,
473
Schevernels, 470
Staumont, 1226, 1229
Schijvens, 788
« Steam Vacuum Extraction Ltd. •
Schoolaert, 1172
vennootschap naar Engels recht, 1018
Schoonbroodt, 1198
Steemans
D., 1339
Schoonmaakbedrijf K.rekelhof P.V.B.A.,
Steemans G., 1339
1018
Steemans M., 1339
Schotte, 280
Steemans N., 1339
Schouteden, 734
Steinheuer, 375 ·
Schryvers, 847
Stephenne, 239
Schumacher e.a., 1097
Sterck,
470
Schurmans, 1323
Sterilco, 193
Scozzari, 1006
Stevens, 516
Sebrechts, 1100
Steyaert - curator in het faillissement
Secondi, 624
Nadia N.V., 1252
Seleck, 385
Seynaeve, 656
Stockx, 632

Roegiers en Co » N.V., 933
Roelant e.a., 507
Roete, 1045
Roggeman, 1406
Roos, 318
Rooselaers, 811
Rosseel A. e.a., 679
Rosseel M., 679
Rossi, 1173
Rouir, 598
Rousseau, 36, 183, 1063
Roussel, 1038
« Royale Belge Leven-Ongevallen , NV
448
. .,
Royale Belge N.V., 520, 941, 946 1076
U83
'
'
« Royale Belge • N.V. e.a., 611
R.T.B.F., 165, 493
« Rubanerie Bonduel » N.V., 838
Ruelle, 1401
Ruilverkavelingscomite Brakel, 318
Runfola, 1440
R.V.S.-verzekeringen N.V., 946
«

s

-310Stojka, 520
Stokvis P.V.B.A. (Vanderleenen - curator
in het faillissement), 332
Stradiot, 466
Strauven, 10
Stroomer, 1139
Strouven, 153
Swennen, 879
« Syncotex » P.V.B.A., 589
« Syndicat du Commerce textile de la
Province de Liege , V.Z.W., 186
Sypre, 1444
Systermans, 675

Unimex Handels GmbH, 941
Union des Assurances de Paris, 193
<< Union des Negociants belges en Articles
de Sports Unbas » N.V., 1153
« Union et Phenix Espagnol , N.V., 498
« Unireas-Hayen » N.V., 589
<< Universe Tankship Company Incorporated » vennootschap naar Liberiaans
recht, 443
Universite catholique de Louvain, 530
« Uranus >> N.V., 906
Urbaine N.V., 301
« Urbaine - U.A.P. » N.V., 301, 934
• Utrecht » N.V., 995, 1225
Uyttendaele E., 1146
Uyttendaele M., 1146
Uyttendaele R., 1146

T
Tack, 182
Talbot, 1375
Taxis Autolux N.V., 1268
Tebaldi, 825
« Tellier » P.V.B.A., 615
« Terra Cotta » N.V., 847
Teunis, 174
• The Alborz Insurance Company » maatschapij naar Iraans recht, 271
Theeten, 364
Theodorou, 212
Theunis e.a., 1361
Thibaut, 1202
Thijs, 1403
Thirifays, 380
Thiry, 1119
Thissen, 734
Thomaes, 1313
Thomassin, 348
Tillieux B., 518
Tillieux J.M., 518
Timmerman, 1434
Timmermans, 52, 1274, 1291
Transport Th. Wouters N.V., 1083
Triffoy, 391
« Trimetal Paint Belgium » N.V., 724
• Tous TravaUx et Entreprises » N.V.
(Van Rutten en Rigo - curatoren in
het faillissement), 526
Tuerlinckx, 132
• Tweka Tricotfabrieken » N.V., 398

u
U.D.R.T.-R.A.D. e.a., 165
Un.amar N.V., 1042

v
Vagnoni, 1395
Van Ackere, 653
Van Assche, 862, 938
Van Belle, 5
Van Bladel, 35
Van Bommel, 652
Van Buggenhout, 48
Van Buynder, 491
Van Cauter, 279
Van Cauwenbergh, 151
Vancayseele, 636
Van Ceulebroeck, 66
Van Damme, 553, 1045
VanDamme A., 1397
Van Damme en Feys q.q., 1296
Van Damme L, 1397
Vandebroeck, 223,224
Van de Capelle-Vincke, 632
Vandekerckhove, 827
Vandenbergh, 553
Van den Berghe, 1332
Vandenbosch, 1152
Vandenbossche, 135
Van den Bossche B., 995
Van den Bossche F., 995
Van den Bossche, 996
Van Den Branden, 775
Vanden Broeck, 430
Vandenbroeck, 1084
Van den Broeck, 126
Vandenbroucke, 73
Vandenbroucke (Van Rijckeghem
curator in het faillissement), 73
Van den Eynde, 427,807
Vandenhoeck, 156
Van den Nest P., 144

-311Van den Nest R., 144
Van den Steene A., 1146
Van de Putte, 26
Vandeputte, 1268
Van de Putte M., 70
Van de Putte M.-L., 70
Vanderborght, 512
Van Derborght Jean-Pierre - curator in
het faillissement « Banque pour
l'Amerique du Sud , N.V., 1008
Van der Donckt, 373
Vanderhoydonck, 1338
Vander Kar, 1016
Vanderleenen - curator in het faillissement Stokvis P.V.B.A., 332
Vanderlinden, 1120
Vander Maelen E., 151
Vander Maelen I., 151
Vander Maelen M., 151
Vander Maelen M.P., 151
Vandermeulen, 217
Van der Putten, 1040
Van Der Steen, 1404
Vanderstijlen, 1028
Van der Stoelen, 1332
VanDer Toorn e.a., 675
Van Der Wielen, 724
Van Dessel, 630
Vandesteene J., 1146
Van de Velde, 1045
Van De Velde, 1081
Van de Velde-Malbranche q.q. (Ph.), 1175
Vandevijvere, 827
Van De Voorde, 1181, 1310
Vandevordt e.a., 334
Vandewalle, 868
Vandewynckel e.a., 325
Van Doninck, 159
« Van Doosselaere & Achten » P.V.B.A.,
831
Van Driessche, 1051.
Van Duffel, 498
Vandyck, 34
Van Eeghem-Remy N.V., 72
Van Eetveldt, 330
Van Eylen, 347
Van Geel, 179
Van Giel, 204
Van Haesebroucke, 1293
Vanhamel, 1107
V anhassel, 207
Van Haverbeke, 520
Van Holsbeeck, 995
Van Huffelen, 126
Van Hulle, 555
Van Huyse, 1225
«Van Kerkhove en Gilson » N.V., 536
Van Langenhove, 765
Van Lantschoot, 1421
Van Loffelt, 618
Van Meensel, 1056
Van Mele, 1223

Van Nieuwenhuyze, 1121
Van Nijlen, 504
Vanoni, 498
Van Oproy, 135
Van Peer, 425
Vanpeteghem, 1308
Van Pethegem, 555
Van Poucke, 675,1397
Van Rijckeghem- curator in het faillissement Vandenbroucke, 73
Van Rijsel, 827
Van Rutten- curator in het faillissement
<< Tous Travaux et Entreprises » N.V.,
526
Van Rutten q.q., 627
Van Schevensteen, 1147
Vansintjan, 994
Vansnick e.a., 656
Vanvoorden, 875
Van Wassenhove e.a., 1078
Velasquez Sigarenfabriek N.V., 1423
Velghe, 976
Velke, 1406
Verneta P.V.B.A., 157
Venneman, 902
Venneri, 140?
Veraa, 1222
Verbelen, 1347
Verbist, 88
Verbrugghen e.a., 70
Vercammen e.a., 653
Vercruijsse, 1276
Verdurmen, 26
Vereecke, 1084
« Verenigde Energiebedrijven van het
Scheldeland « E.B.E.S. , N.V., 171,
217, 1115
Vereniging der Belgische Aannemers van
Montagewerk, 436
Vereniging der Mond- en Tandartsen van
Belgie, 1196
Vergaelen, 48
Vergauwen, 504
Vergison, 4
Verhaegen, 1134
Verhaegen (Massart-), 682
Verhaeghen, 1274
Verheecken, 1387
Verheye, 325
Verheyen, 425
Verlinde, 280
Vermaercke, 135
Vermandel, 662
Vermeersch C., 1252
Vermeersch L., 1252
Vermeiren, 161
Verraghen, 521
Verriest, 1016
Verschaeren, 553
Verschraegen, 31
Verschuere, 92, 1125
Verschueren, 879

-312Verschueren q.q., 400
Versichel, 63
Verstraete, 190, 923
Vertommen, 1022
Vervaecke, 275
Vervaet, 902
Verzekeringen van de Belgische Boerenbond N.V., 861
Vienne, 690
Villijn, 1270
Vincent, 1411
Vinchen, 917
Vlaamse Gemeenschap, 1327
Vlaams Gewest, 44, 767
Vleminckx, 1339
Voglaire, 1298
Vollens, 827
Vrancken, 364
Vrancken C. e.a., 509
Vranckx, 41
Vrije Universiteit Brussel, 895
Vroman, 827

Werister Charbon • N.V., 363
Werkers, 534
Westerlinck - curator in het faillissement
Nadia N.Y., 1252
Westinform S.V., 207
« Westvlaamse Intercommunale voor
Economische Expansie en Reconversie
s.v. » c.v., 395
Weyland, 1268
Wibert, 1062
Wichelen (Gemeente), 278
Wicke, 325
Widy, 1198
Wijckmans, 110
Wijnants, 786
Willems, 80, 591
Windmolders, 1115
Winterthur N.V., 520, 821
Witvrouwen, 652
Wouters, 1152
Wustembergh, 939
Wuyts, 520
Wynants, 126

w

X

«

Ximenes, 619
Wagendorp, 80
Wagener, 1375
« Wagons-Lits Tourisme • N.V., 830
Wallemacq, 525
Walleyn, 808
Warner's Manufacturing Cy Belgium N.V.,
743
Warnier, 85
Zeevaart, 107
Wauman, 1051
Zegers, 805
Wautrecq D., 1000
Zenner - curator in het faillissement
Wautrecq freres P.V.BA., 1000
« Inter-Monde • N.V., 1238
Wegenfonds, 50, 1076
Z.K.H. Pr. K., 563
Weinrech, 352
Zoete, 948
Weltjens, 714
Zurich N.V., 15, 310, 1303
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