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INHOUD VAN DE ARRESTEN ·

A
AANRANDING
BAARHEID
TING

VAN DE EEREN VERKRACH-

Verkrachting gepleegd op een kind beneden de leeftijd van veertien jaar Begrip.
Art. 375 Sw. wordt door de rechter niet
geschonden wanneer hij beslist dat degene die werd verkracht, in feite ermee
had ingestemd, hoewel zij, minder dan
veertien jaar oud zijnde, niet wettelijk
bekwaam was tot het geven van een
rechtsgeldige toestemming.
5 februari 1985
749

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST
HOOFDSTUK
Afdeling 1.
Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. -

BUITEN

I. - Daad
Fout in 't algemeen.
Nalatigheid.
Opzet.
Misdrijf.

HOOFDSTUK II. - Oorzaak
Afdeling 1. - Begrip - Beoordeling
door de rechter.
Afdeling 2. - (On)middellijke oorzaak.
Afdeling 3. - Overmacht.

Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

8. - Rechtspersonen.
9. - Staat en overheid.
10.
Zaken.
11. - Gebouwen.
12. - Dieren.

HOOFDSTUK IV. - Schade
Afdeling 1. - Begrip - Onderscheiding
van vormen.
Afdeling 2. - Beoordelingsbevoegdheid
- Raming, peildatum.
Afdeling 3. - Materiele schade - Elementen en grootte.
Afdeling 4. - Morele schade - Elementen en grootte.
Afdeling 5. - Billijkheid (krankzinnigen).
Afdeling 6. - Rente.
Afdeling 9. - Allerlei.
HOOFDSTUK V. - Overeenkomsten en
regres
Afdeling 1. - Verzekering - Indeplaatsstelling.
Afdeling 2. - Bedingen van uitsluiting.
Afdeling 3. - Regres.
HOOFDSTUK VI. - Bijzondere aansprakelijkheid
Afdeling 1.
Zie : Hoofdstuk III.
Zie : Hoofdstuk III.
Afdeling 2.
Zie : Hoofdstuk III.
Afdeling 3.
Afdeling 4.
Burenhinder.
Afdeling 5.
(Opgeheven.)
Afdeling 9. - Allerlei.

HOOFDSTUK VII. - Samenloop van
HOOFDSTUK III. - Herstelplicht
aansprakelijkheid van verschillende
Afdeling 1. - Dader (voor eigen daad).
aard
Afdeling 2. - Medeaansprakelijkheid
Afdeling
1. - Enkelvoudige en complexe
van getroffene.
aansprakelijkheid.
Afdeling 3. - Verscheidene daders Afdeling 2. - Aansprakelijkheid uit en
Hoofdelijkheid.
buiten overeenkomst.
Afdeling 4. - Ouders.
Afdeling 5. - Meesters - Aangestelden.
HOOFDSTUK IX. - Allerlei (LP.R.,Afdeling 6. - Onderwijzers.
aard van de wet enz.)
Afdeling 7. - Krankzinnigen.

8HOOFDSTUK I
DAAD

ten laste van een andere bestuurder is
vastgesteld. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
5 september 1984
13

Afdeling 1. - Fout in 't algemeen.
1. - Oorzakelijk verband tussen lout
4. - Oorzakelijk verband - Wegveren schade - Toezicht van het Hoi
keersongeval - Beslissing waarbij een
Het staat aan de rechter de feiten bestuurder aileen aansprakelijk wordt
waarop hij zijn beslissing dat er een oor- verklaard voor de schade - Vereisten.
zakelijk verband is tussen fout en schaNaar recht verantwoord is het arrest
de, doet steunen, vast te steilen; het Hof waarbij een bestuurder, wegens een door
van Cassatie dient evenwel na te gaan of hem begane fout, aileen aansprakelijk
die op onaantastbare wijze vastgestelde wordt verklaard voor de gevolgen van
feiten een verantwoording zijn voor de een verkeersongeval, wanneer het beslist
gevolgen die de rechter er naar recht uit dat, ook al zou de andere bestuurder een
afleidt, en met name of die gevolgtrek- fout hebben begaan, deze geen invloed
kingen het wettelijk begrip oorzakelijk heeft gehad op het litigieuze ongeval en
verband niet miskennen.
de gevolgen ervan.
30 april 1985
1162
11 september 1984
59
2. - Oorzakelijk verband tussen lout
5. - Verkeersongeval - Fouten van
en schade - Middel dat enkel kritiek oelent op de beslissing dater geen oorza- twee bestuurders - Beslissing waarbij
een bestuurder aileen aansprakelijk
kelijk verband bestaat - Geen lout wordt verklaard voor de schade - VastNiet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be- stellingen waaruit blijkt dat, zonder de
lang, is het middel dat aan de bestreden lout van de andere bestuurder, de schabeslissing enkel verwijt dat zij heeft ge- de ook zou zijn ontstaan zoals zij zich
oordeeld dat er geen oorzakelijk verband heelt voorgedaan - Wettige beslissing.
bestaat tussen de aan verweerder ten · Naar recht verantwoord is het vonnis
laste gelegde fout en de door eiser gele- dat, na te hebben vastgesteld dat de
den schade wanneer de feitenrechter ook twee bij een verkeersongeval betrokken
heeft beslist, zonder dienaangaande te bestuurders fouten hebben begaan, beworden bekritiseerd, dat verweerder slist dat de eerste bestuurder, de voorgeen enkele fout heeft begaan. (Artt. ranggerechtigde, een fout heeft begaan
die niet in oorzakelijk verband staat met
1382 en 1383 B.W.)
30 april 1985
1166 de schade, welke uitsluitend was veroorzaakt door de fout van de tweede bestuurder, de voorrangschuldige, wanneer
Nalatigheid.
Afdeling 2.
uit de vaststellingen van de rechter
Opzet.
Afdeling 3.
blijkt dat het ongeval, ook zonder de fout
Misdrijf.
Afdeling 4.
van de eerste bestuurder, zou zijn gebeurd zoals het zich heeft voorgedaan.
3 oktober 1984
194

HOOFDSTUK II

6. - Beslissing waarbij een bestuurder aileen aansprakelijk wordt verklaard
Afdeling 1. - Begrip - Beoordeling voor de schade - Geen vaststelling
door de rechter.
waaruit kan worden afgeleid dat de
3. - Beslissing waarbij een bestuur- schade, zoals zij zich heelt voorgedaan,
der aileen aansprakelijk wordt verklaard ook zou veroorzaakt zijn zonder de lout
voor de schade - Geen vaststelling die ten laste van een andere bestuurder
waaruit kan worden algeleid dat de is vastgesteld - Beslissing niet naar
schade, zoals zij zich heelt voorgedaan, recht verantwoord.
Niet naar recht verantwoord is de beook zou veroorzaakt zijn zonder de lout
die ten Jaste van een andere bestuurder slissing, waarbij een bestuurder aileen
aansprakelijk wordt verklaard voor de
is vastgesteld.
Niet naar recht verantwoord is de be- gevolgen van een wegverkeersongeval,
slissing, waarbij een bestuurder aileen als zij niet vaststelt dat de schade, zoals
aansprakelijk wordt verklaard voor de zij zich heeft voorgedaan, ook zou vergevolgen van een wegverkeersongeval, oorzaakt zijn zonder de fout die ten laste
als zij niet vaststelt dat de schade, zoals van een andere bestuurder is vastgezij zich heeft voorgedaan, zich ook zou steld. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
10 oktober 1984
229
hebben voorgedaan zonder de fout die
OORZAAK

-97. - Wegverkeer - Fout begaan door
een bestuurder - Omstandigheid die op
zichzelf het bestaan van een lout van
een andere bestuurder niet uitsluit.
Uit de enkele omstandigheid dat een
bij een verkeersongeval betrokken bestuurder een fout heeft begaan die in
oorzakelijk verband staat met dat ongeval, valt niet wettig a£ te leiden dat er
geen fout van een andere bestuurder is
aangetoond die met dat ongeval een oorzakelijk verband vertoont. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
28 november 1984
436

10. - Schade - Oorzakelijk verband
tussen lout en schade - Personeelslid
rijksonderwijs arbeidsongeschikt door
verkeersongeval waarvoor een derde
aansprakelijk is - Meerdere uitgave wegens aanstelling van plaatsvervanger Schade die niet ten Jaste van de Staat
moet blijven.
Wettig is de beslissing waarbij de aansprakelijke voor een verkeersongeval,
waarvan een personeelslid van het rijksonderwijs het slachtoffer was, veroordeeld wordt om de meerdere uitgave
voortvloeiend uit de aanstelling van een
plaatsvervanger voor die leerkracht aan
de Staat terug te betalen, wanneer de
rechter eensdeels vaststelt dat die meerdere uitgave beantwoordt aan het verschil tussen de actuele toestand en de
toestand die er zou geweest zijn indien
het ongeval niet had plaatsgevonden en,
anderdeels, oordeelt dat uit de wettelijke
opdracht de continu!teit van het onderwijs te handhaven en uit de statutaire
verplichting de wedden van het onderwijzend personeel uit te betalen, niet
volgt dat de door de bedoelde fout noodzakelijk geworden meerdere uitgave ten
laste van de Staat dient te blijven.
15 maart 1985
972

8. - Beslissing waarbij een bestuurder alleen aansprakelijk wordt verklaard
voor de schade - Geen vaststelling
waaruit kan worden afgeleid dat de
schade, zoals zij zich heeft voorgedaan,
op dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder de lout die ten laste van een andere
bestuurder is vastgesteld - Beslissing
niet naar recht verantwoord.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij een bestuurder alleen
aansprakelijk wordt verklaard voor de
gevolgen van een wegverkeersongeval,
als zij niet vastelt dat de schade, zoals
zij zich heeft voorgedaan, op dezelfde
wijze zou zijn ontstaan zonder de fout
die ten laste van een andere bestuurder
is vastgesteld. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) Afdeling 2. - (On)middellijke oorzaak.
11. - Onrechtmatige daad - Op de
5 maart 1985
913
markt brengen van een gebrekkige zaak
9. - Schade - Oorzakelijk verband - Vereiste voor aansprakelijkheid tussen lout en schade - Schadeverhin- Bestaan van het gebrek op het tijdstip
derend karakter van een contractuele, waarop de zaak op de markt werd gewettelijke of reglementaire verplichting bracht - Bewijslast.
Bij aansprakelijkheid uit onrechtmati- Criterium.
De vaststelling dat een uitgave of pres- ge daad, wegens het op de markt brentatie een contractuele, wettelijke of re- gen van een gebrekkige zaak, moet de
glementaire verplichting als rechtsgrond partij die zich daarop beroept, het bewijs
heeft, is niet voldoende om het oorzake- leveren dat het gebrek bestond op het
lijk verband tussen een onrechtmatige tijdstip waarop de zaak op de markt
daad van een derde en die uitgave of werd gebracht. (Artt. 1382, 1383 B.W.)
7 september 1984
48
prestatie te ontkennen; het bestaan van
zulk een verplichting kan wel verhinde12. - Oorzakelijk verband - Wegverren dat schade in de zin van art. 1382 keersongeval - Beslissing dat een aanB.W. ontstaat wanneer blijkens de in- gevoerde lout geen oorzaak van het onhoud of de strekking van de overeen- geval is geweest - Vereisten.
komst, de wet of het reglement, de te
Naar recht verantwoord is de beslisverrichten uitgave of prestatie definitief sing die, na te hebben vastgesteld dat de
voor rekening moet blijven van diegene in een ongeval betrokken bestuurder van
die zich ertoe heeft verbonden of die ze een motorfiets, die een passagier had laingevolge de wet of het reglement moet ten plaatsnemen op de duozitting, geen
verrichten, zelfs als de omstandigheid, volle achttien jaar oud was, oordeelt dat
naar aanleiding waarvan tot uitvoering tussen die aangevoerde fout en de schavan de uitgave of prestatie moet worden de geen oorzakelijk verband bestaat op
overgegaan, een gevolg is van de on- grond dat die fout geen invloed heeft gerechtmatige daad.
had op het rijgedrag van de bestuurder
15 maart 1985
972 van de motorfiets, dat deze in feite in

-

10-

staat was te sturen en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis
en rijvaardigheid bezat, en dat, ook al
was die ten tijde van het ongeval volle
achttien j aar geweest, het ongeval zich
in concreto op dezelfde wijze en met dezelfde schadelijke gevolgen zou hebben
voorgedaan.
11 september 1984
59

HERSTELPLICHT

vallenwet, art. 48, § 2, tweede lid Begrip.
In art. 46, § 2, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet, luidens hetwelk de
volgens het gemeen recht toegekende
vergoeding, die geen betrekking kan
hebben op de vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door
deze wet, mag samengevoegd worden
met de krachtens die wet toegekende
vergoedingen, moeten de termen « zoals
zij gedekt is door deze wet » begrepen
worden als « in zoverre zij gedekt is door
deze wet »; daaruit volgt dat de getroffene of zijn rechthebbenden van de derde
die volledig aansprakelijk is voor het arbeidsongeval slechts vergoeding voor lichamelijke schade kunnen eisen volgens
het gemeen recht wanneer de volgens
dat recht berekende lichamelijke materitHe schade meer bedraagt dan het bedrag van de schadeloosstelling voor dezelfde schade toegekend op grond van de
Arbeidsongevallenwet en enkel voor het
verschil.
26 februari 1985
874
17. - Artt. 1382 en 1383 B. W. Draagwijdte.
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
benadeelde teruggeplaatst wordt in de
toestand waarin hij zou zijn gebleven indien de fout waarover hij zich beklaagt,
niet was gepleegd.
15 maart 1985
972
18. - Scheepvaartwet, artt. 84 en 251,
derde en zevende lid - Aanvaring Fout van het schip - Fout van de loads
- Verplichting van de eigenaar - Grenzen - Verhaal.
Uit de verplichting van de eigenaar
van het schip door wiens schuld een aanvaring is veroorzaakt, de schade van de
door die aanvaring benadeelden te vergoeden, ook wanneer de fout bij de loods
ligt en het gebruik van een loods verplicht was, volgt niet dat die eigenaar
geen verhaal kan uitoefenen tegen derden die eventueel aansprakelijk kunnen
worden gesteld op grond van de artt.
1382, 1383 en 1384 B.W., met name tegen
de loods.
17 mei 1985
1276

Afdeling 1. - Dader (voor eigen daad).
16. - Verhod de schadevergoeding van
het gemeen recht en de tortaitaire vergoedingen op grand van de arheidsongevallenwet te cumuleren - Arheidsonge-

Afdeling 2. - Medeaansprakelijkheid
van getroffene.
19. - Beslissing waarhij de getrottene
medeaansprakelijk wordt verklaard Wettelijke verantwoording - Vereisten.

Afdeling 3. -

Overmacht.

13. - Schade veroorzaakt door de samenlopende touten van twee personen
- Verplichting voor heiden de schade
van het slachtotter volledig te vergoeden.
Wanneer door de samenlopende fouten
van verscheidene personen schade is
veroorzaakt, is ieder van hen t.a.v. de benadeelde gehouden tot volledige schadevergoeding. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
5 september 1984
13
14. - Verkeersongeval - Vonnis dat
heslist dat de tout van een der hestuurders het ongeval niet heeft veroorzaakt
- Vaststellingen van het vonnis waaruit
hlijkt dat het ongeval ook zonder die
tout zou hehhen plaatsgehad - Wettelijke heslissing.
Naar recht verantwoord is het vonnis
dat, na te hebben geoordeeld dat twee in
een verkeersongeval betrokken bestuurders een fout hebben begaan, beslist dat
de botsing uitsluitend te wijten is aan de
fout van de eerste bestuurder en dat de
fout van de tweede geen oorzakelijk verband met het ongeval vertoont, wanneer
uit zijn vaststellingen blijkt dat, zonder
de fout van de tweede, het ongeval toch
zou hebben plaatsgehad zoals het zich
heeft voorgedaan. (Artt. 1382, 1383 B.W.)
31 oktober 1984
330
15. - Schade veroorzaakt door de samenlopende touten van twee personen
- Verplichting voor heiden de schade
van het slachtotter volledig te vergoeden.
Wanneer door de samenlopende fouten
van verscheidene personen schade is
veroorzaakt, is ieder van hen t.a.v. de benadeelde gehouden tot volledige schadevergoeding. (Artt. 1382, 1383 B.W.)
31 oktober 1984
330

HOOFDSTUK III

-1124. - Schade veroorzaakt door de samenloop van de onderscheiden fouten
van twee daders - Beide daders gehouden tot volledig herstel van de schade Beslissing waarbij een der daders wordt
veroordeeld tot vrijwaring van de andere
voor heel de ten laste van deze Jaatste
uitgesproken veroordeling - Onwettigheid.
De rechter beoordeelt onaantastbaar
de ernst van de respectieve fouten van
een ieder die schade heeft berokkend;
wanneer de rechter evenwel, op grond
van die beoordeling, tot de bevinding
komt dat de schade het gevolg is van de
samenloop van de onderscheiden fouten
van twee daders en dat ieder van hen
ten opzichte van de benadeelde tot volledige schadevergoeding gehouden is, kan
hij, zo hij geen contractueel bedongen
vrijwaring vaststelt, niet beslissen dat in
hun onderlinge verhouding een der daders gehouden zal zijn de andere in deAfdeling 3. - Verscheidene daders zelfde mate te vrijwaren, zonder meteen
Hoofdelijkheid.
het oorzakelijk verband tussen de fout
21. - Schadeloosstelling - Wegver- van deze laatste en de schade te negekeersongeval - Schade veroorzaakt door ren. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
14 juni 1985
1425
de samenlopende fouten van verscheidene personen - leder van hen t.a. v. de
benadeelde gehouden tot volledige scha- Afdeling 4. - Ouders.
devergoeding.
25. - Art 1384, tweede lid, B. W.
Wanneer schade is veroorzaakt door
de samenlopende fouten van verscheide- Aansprakelijkheid van de ouders voor de
ne personen is ieder van hen t.a.v. de be- schade veroorzaakt door hun minderjanadeelde gehouden tot volledige schade- rig kind - Begrip.
Wettig is de beslissing die, om de aanvergoeding.
sprakelijkheid van de ouders op grond
11 september 1984
59 van art. 1384 B.W. af te wijzen, oordeelt
22. - Schade veroorzaakt door de sa- dat de ouders niet aansprakelijk zijn inmenlopende fouten van twee personen dien zij bewijzen dat zij het gedrag van
- leder van hen t.a. v. de benadeelde ge- het kind niet hebben kunnen beletten,
en beslist dat het niet te voorzien zijn
houden tot volledige schadevergoeding.
Wanneer door de samenlopende fouten van de daad ten deze op zichzelf reeds
van verscheidene personen schade is de onmogelijkheid om ze te beletten, inveroorzaakt, is ieder van hen t.a.v. de be- houdt en, bovendien, dat de ouders in de
nadeelde gehouden tot volledige schade- opvoeding van het kind blijk hebben gegeven van de nodige zorgen.
vergoeding. (Artt. 1382, 1383 B.W.)
8 januari 1985
605
28 november 1984
439
26.
Schadeverwekkende
onrechtma23. - Schade veroorzaakt door de respectieve fouten van verscheidene perso- tige daad - Minderjarige met ondernen - Ieder van hen t.a. v. de benadeel- scheidingsvermogen - Eigen burgerde partij gehouden tot volledige schade- rechtelijke aansprakelijkheid van de
minderjarige.
vergoeding.
Wanneer de rechter, met opgave van
Wanneer door de respectieve fouten
van verscheidene personen schade is de feitelijke gegevens waarop hij steunt,
veroorzaakt, is ieder van hen t.a.v. de be- beslist dat een minderjarige van twaalf
nadeelde die zelf geen fout heeft begaan, jaar oud, niet het recht had om het geof zijn rechthebbenden, gehouden tot vaar te scheppen waardoor een ander
volledige schadevergoeding. (Artt. 1382 kind in zijn lichamelijke integriteit werd
aangetast, en dat die minderjarige, met
en 1383 B.W.)
onderscheidingsvermogen, een onrecht21 mei 1985
1298 " matige daad heeft begaan waardoor een

Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de getroffene voor het ongeval medeaansprakelijk wordt verklaard,
wanneer de fout van de getroffene wordt.
omschreven en het oorzakelijk verband
tussen die fout en de schade wordt vastgesteld. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
3 april 1985
1066
20. - Verdeling van de aansprakelijkheid - Verantwoording.
De rechter verantwoordt naar recht
zijn beslissing tot verdeling van de aansprakelijkheid, als hij vaststelt dat een
bestuurder, die strafrechtelijk niet is veroordeeld, een fout heeft begaan in de zin
van de artt. 1382 en 1383 B.W., die
vreemd is aan het hem ten laste gelegde
misdrijf; die fout hoeft zelf geen overtreding van de strafwet op te leveren.
16 april 1985
1090

-
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ander schade heeft geleden, is de veroordeling van de minderjarige, in de persoon van zijn wettelijke vertegenwoordigers, tot schadevergoeding naar recht
verantwoord op de basis van de artt.
1382 en 1383 B.W.
682
24 januari 1985
27. - Aansprakelijkheid van de vader
ter zake van een onrechtmatige daad
van zijn minderjarig kind - Vereiste
voor die aansprakelijkheid.
Wanneer de rechter beslist dat, aangezien een ander schade heeft geleden
door de daad die de minderjarige niet
het recht had te verrichten, de vader van
de minderjarige, onder wiens bewaring
deze staat en met wie hij samenleeft,
aansprakelijk is doordat hij aan zijn
zoon niet de gewenste opvoeding heeft
gegeven ten einde te beletten dat hij die
onvoorzichtigheid zou begaan en over
hem geen toezicht heeft gehouden, verantwoordt hij wettig zijn beslissing om
de vader te veroordelen tot betaling van
schadevergoeding op de basis van art.
1384, tweede lid, B.W., zoals dit van
kracht was v66r de wijziging bij de wet
van 6 juli 1977.
24 jamiari 1985
682

Afdeling 5. - Meesters - Aangestelden.
28. - A.ansprakelijkheid van de opdrachtgever - Verhouding van ondergeschiktheid - Begrip.
De verhouding van ondergeschiktheid
die het begrip aangestelde veronderstelt,
bestaat zodra een persoon zijn gezag of
zijn toezicht in feite · kan uitoefenen op
de daden van een andere. (Art. 1334, eerste lid, B.W.)
181
2 oktober 1984
29. - Aansprakelijkheid van de opdrachtgever - Schade door de aangestelde veroorzaakt tijdens zijn bediening
- Begrip.
Om te kunnen spreken van schade
veroorzaakt tijdens de bediening van de
aangestelde is het voldoende dat de onrechtmatige en schadeverwekkende daad
tijdens die bediening werd verricht en,
ook al is het onrechtstreeks en occasioneel, ermee verband houdt. (Art. 1384,
derde en vijfde lid, B.W.)
181
2 oktober 1984
Afdeling 6.

Onderwijzers.

Afdeling 7.

Krankzinnigen.

2fdeling 8. -

Rechtspersonen.

Afdeling 9. - Staat en overheid.
30. - Wegen - Aansprakelijkheid van
de openbare overheid die nalaat abnormaal gevaar te ondervangen.
De openbare overheid die op de voor
het openbaar verkeer openstaande wegen nalaat abnormaal gevaar te ondervangen dat de gewettigde verwachting
van de bestuurders kan beschamen,
moet de door die fout veroorzaakte schade vergoeden.
18 oktober 1984
288
31. - Zeevaartuigen
Aanvaring Schuld van de loads - Gevolgen.
Wanneer een fout van een loods bijgedragen heeft tot de schade ten gevolge
van het stuiten op een wrak, brengt die
fout de aansprakelijkheid van de loods
in het geding; daar de loads deel uitmaakt van een door de Staat georganiseerde dienst en onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Staat valt, brengt de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de loads de aansprakelijkheid van de
Staat mede in het geding.
17 mei 1985
1276

Afdeling 10. - Zaken.
32. - Aansprakelijkheid voor de zaak
die men onder zijn bewaring heeft Gebrek van de zaak - Vereiste bewijslevering.
Diegene die, op grond van de artt.
1382, 1383 dan wel 1384, eerste lid, B.W.,
schadevergoeding vordert van de bewaarder van een zaak, moet onder meer
bewijzen dat de verwerende partij een
fout heeft begaan dan wei dat de zaak
die zij onder haar bewaring had, door
een gebrek was aangetast.
28 september 1984
163
33. - Art. 1384, eerste lid, B. W. - Gebrek van de zaak - Begrip.
Uit de enkele omstandigheid dat een
omgewaaid verkeersbord het fietspad
versperde en voor een bromfietser een
niet te voorziene hindernis opleverde,
kan de rechter niet wettig afleiden dat
dit bord een gebrek vertoonde en dat de
Staat, bewaarder van de zaak, aansprakelijk is voor de aan de bromfietser berokkende schade. (Art. 1384, eerste lid,
B.W.)
11 oktober 1984
247
34. - Gebrek van de zaak en fout van
het slachtoffer - Beslissing waarbij het

-
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slachtoffer alleen aansprakelijk wordt
gesteld voor de schade - Geen vaststelling waaruit kan worden afgeleid dat de
schade oak zonder het gebrek van de
zaak die een ander onder zijn bewaring
had, zou zijn ontstaan zoals zij zich
heeft voorgedaan.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter die, na het bestaan van het gebrek van een zaak te
hebben vastgesteld, de bewaarder van elke aansprakelijkheid ontslaat en het
slachtoffer alleen aansprakelijk stelt
voor de schade, zonder vast te stellen
dat de schade, ook zonder het gebrek
waarmee de zaak was behept, zou ontstaan zijn zoals zij zich heeft voorgedaan. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)
30 november 1984
459
35. - Schade veroorzaakt door het gebrek van een zaak - Aansprakelijkheid
van de bewaarder - Aard van het gebi"ek - Bewijslast op getroffene.
De door een ongeval getroffene, die
aanvoert dat het ongeval door een gebrek van de zaak is veroorzaakt, moet
het bestaan van dat gebrek aantonen;
dat bewijs kan door vermoedens worden
geleverd, met name door alle andere oorzaken dan dat gebrek uit te sluiten.
17 januari 1985
645

Afdeling 11.

Gebouwen.

Dieren.
Afdeling 12.
36. - Burgerlijk Wetboek, art. 1385 Schade veroorzaakt door een dier Aansprakelijkheid van de eigenaar of
van de bewaarder - Vermoeden van
schuld - Uitzondering - Fout van het
slachtoffer - Vei"eisten.
Hoewel art. 1385 B.W. een wettelijk en
niet weerlegbaar vermoeden van schuld
aan de door een dier veroorzaakte schade instelt ten laste van de eigenaar van
dat dier of ten laste van degene die zich
ervan bedient terwijl hij het in gebruik
heeft, sluit dat artikel niet uit dat die eigenaar of bewaarder niet aansprakelijk
is bij gebrek aan oorzakelijk verband,
met name wanneer het dier zich niet abnormaal noch onvoorzienbaar heeft gedragen en de schade veroorzaakt werd
door een fout van het slachtoffer, waardoor elke mogelijke fout van de eigenaar
of bewaarder als oorzaak van de schade
wordt uitgeschakeld. (Art. 1385 B.W.)
12 oktober 1984
254

HOOFDSTUK IV
SCHADE

Afdeling 1. - Begrip - Onderscheiding
van vormen.
37. - Schade - Begrip.
Wettig is de beslissing waarbij de dader van een schadeverwekkend feit
wordt veroordeeld om aan de onderneming, die de schade heeft geleden, de lonen terug te betalen die zij aan haar
werklieden voor de herstelling heeft betaald, wanneer de rechter vaststelt dat
het aldus gevorderde bedrag niet de uitvoering van haar contractuele verplichting is om de lonen te betalen, maar wel
de vergoeding van de schade die zij in
haar vermogen heeft geleden door het
derven van de werkprestaties van haar
werknemers die, gedurende de tijd van
de herstelling, van hun normale taken
moesten worden afgewend.
4 september 1984
2
38. - Schade - Begrip.
Niet naar recht verantwoord is het arrHst dat, nu het heeft vastgesteld dat de
arbeiders van een onderneming aan hun
normale werkzaamheden zijn onttrokken
om de door haar geleden schade te herstellen, beslist dat geen enkele vergoeding is verschuldigd omdat niet is bewezen dat bijkomende uitgaven nodig waren om de normale prestaties toch te
zien uitvoeren, zoals overuren of aanwerven van bijkomend personeel, aangezien
de schade voor de onderneming met name ook kan bestaan in het derven van
de werkprestaties van haar personeel.
4 september 1984
6

Afdeling 2. - Beoordelingsbevoegdheid
- Raming, peildatum.
39. - Schade van getroffene, opgelopen bij een ongeval - Materiele schade
- Blijvende arbeidsongeschiktheid Schade wegens waardevermindering op
de aJ"beidsmarkt - Bedrag van de vergoeding - Cdteria.
Wanneer de rechter uitspraak doet
over de vergoeding van materiiHe schade
wegens blijvende arbeidsongeschiktheid
van de getroffene, mag hij, door een feitelijke beoordeling van de gegevens van
de zaak, het bedrag van de schadevergoeding wegens waardevermindering
van de getroffene op de arbeidsmarkt
vaststellen op grond van het brutobedrijfsinkomen van de getroffene. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
5 september 1984
19

-
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40. - Schade door derving van bedrijfsinkomsten t.g. v. arbeidsongeschiktheid - Beslissing tot toekenning aan de
getroffene van een vergoeding, berekend
op basis van het brutobedrag van zijn
loon - Geen vaststelling dat op die vergoeding dezelfde lasten zullen wegen als
op het loon - Geen verantwoording
naar recht.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij aan het slachtoffer van
een ongeval voor de derving van bedrijfsinkomsten t.g.v. zijn tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid een vergoeding wordt toegekend, .die is berekend op
basis van het brutobedrag van zijn loon,
zonder dat daarbij wordt vastgesteld dat
het bedrag van de lasten op de vergoeding even groot is als het bedrag van de
lasten op dat loon.
3 oktober 1984
190
41. - Schade - Raming - Belastingen.
De eventuele belasting op de aan de
burgerlijke partij toegekende vergoeding
wordt niet over het hoofd gezien door de
rechter die deze vergoeding berekent op
het netto-inkomen van de getroffene en
die voorbehoud maakt met betrekking
tot de terugbetaling van de eventuele belasting op dat inkomen.
345
7 november 1984
42. - Materiele schade ten gevolge
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid Raming van de schade op grond van het
brutoloon van de getroffene - Wettigheid - Vereiste.
De rechter kent wettig aan de door
een ongeval getroffene, voor het verlies
van bedrijfsinkomen ten gevolge van een
tijdelijke arbeidsongeschiktheid, een vergoeding toe, berekend op grond van het
brutoloon, wanneer hij vaststelt dat de
getroffene, tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, de sociale bijdragen
moest betalen om de sociale voordelen te
kunnen blijven genieten.
19 februari 1985
837
43. - Schade door een ongeval Noodzaak een prothese periodiek te vernieuwen - Raining.
Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij het bedrag van de vergoeding voor de kosten van· de periodieke
vernieuwing van een tandprothese wordt
vastgesteld aan de hand van de huidige
kostprijs van die vernieuwing, en zonder
rekening te houden met het feit dat het
een vervroegde betaling betreft, wanneer
zij vaststelt dat het niet mogelijk is te

ramen welk bedrag telkens zal nodig
zijn om de tandprothese na vijftien, dertig en vijfenveertig jaar te vernieuwen
. en dat de getroffene door een oordeelkundige belegging de muntontwaarding
kan opvangen.
14 mei 1985
1251
Afdeling 3. - Materii:He schade - Elementen en grootte.
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
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 die belasting is betaald. (Art. 1382
B.W.)
8 oktober 1984
215
45. - Doden -Schade voor de rechthebbenden van de getroffene t.g. v. het
derven van zijn inkomsten - Vaststelling van die schade - Grondslag - Netto-inkomsten - Vereiste.
Nu de vaststelling van de schade, die
voor de rechthebbenden van een dodelijk
verongelukte voortvloeit uit het derven
van diens beroepsinkomsten, enkel op
grond van het brutoloon kan gebeuren
als de rechter vaststelt dat het bedrag
van de sociale en fiscale lasten ten laste
van de rechthebbenden gelijk is aan het
bedrag ten laste van de getroffene toen
hij nog leefde, verantwoordt het arrest,
dat vaststelt dat die equivalentie onmogelijk met zekerheid kan worden vastgesteld, naar recht zijn beslissing om enkel
het nettoloon in aanmerking te nemen
en voorbehoud te maken om de schadelijdende partij in staat te stellen een
aanvullende vordering betreffende die
eventuele uitgaven in te stellen. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
7 november 1984
345
' 46. - Raming ex aequo et bono van de
materiele schade voortvloeiend uit gedeeltelijke blijvende arbeidsongschiktheid - Wettigheid - Vereisten.
Raming ex aequo et bono van materHHe schade uit hoofde van gedeeltelijke
blijvende arbeidsongeschiktheid, veroorzaakt door een onrechtmatige daad, is
wettig wanneer de rechter de door de
verzekeraar van de getroffene voorgestelde raming bij wege van kapitalisatie

-
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verwerpt op grond dat, nu de niet betwiste graad van gedeeltelijke blijvende
arbeidsongeschiktheid en de aard van de
door de getroffene opgelopen letsels
geen weerslag hebben op diens beroepsactiviteit en -inkomen, die getroffene
dientengevolge geen inkomstenverlies
heeft geleden en door een grotere inspanning volkomen in staat is zijn economische waarde op de arbeidsmarkt te
handhaven.
4 december 1984
469
47. - Schade - Materiele schade Leerkracht - Aanrekening van de dagen arbeidsongeschiktheid op het maximumaantal dagen afwezigheid wegens
ziekte, waarop die leerkracht aanspraak
kan maken - Gevaar voortijdig in disponibiliteit te worden gesteld - Gevaar
op grand waarvan voorbehoud mag worden gemaakt.

dat zij gediend hebben om de door hem
vastgestelde schade reeds gedeeltelijk te
vergoeden.
345
7 november 1984
Afdeling 9. -

Allerlei.

HOOFDSTUK V
OVEREENKOMSTEN EN REGRES

Afdeling 1. - Verzekering - Indeplaatsstelling.
Bedingen van uitsluiting.
Afdeling 2.
Regres.
Afdeling 3.

HOOFDSTUK VI
BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID

Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

1.
2.
3.
4.
5.
9.

Zie : Hoofdstuk III.
Zie : Hoofdstuk III.
Zie : Hoofdstuk III.
Burenhinder.
(Opgeheven.)
Allerlei.

Het gevaar voortijdig in disponibiliteit
te worden gesteld, dat een leerkracht
loopt die arbeidsongeschikt is geworden
ten gevolge van een verkeersongeval en
wiens dagen afwezigheid ten gevolge van
HOOFDSTUK VII
die ongeschiktheid worden aangerekend
op het maximumaantal dagen afwezig- SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID
VAN VERSCHILLENDE AARD
heid wegens ziekte waarop hij aanspraak kan maken, kan voor hem inkomstenverlies meebrengen; de weige- Afdeling 1. - Enkelvoudige en complexe
aansprakelijkheid.
ring om het te dien aanzien, voor de
toekomst, gemaakte voorbehoud te verle- Afdeling 2. - Aansprakelijkheid uit en
nen, is derhalve niet verantwoord. (Artt.
buiten overeenkomst.
1382 en 1383 B.W.; artt. 9, 10 en 11 K.B.
van 18 jan. 1974.)
HOOFDSTUK IX
834 ALLERLEI (I.P.R.; AARD VAN DE WET
19 februari 1985
ENZ.)

Afdeling 4. - Morele schade - Elementen en grootte.
Afdeling 5. - Billijkheid (krankzinnigen).
Afdeling 6. - Rente.
48. - Omvang van de schade - Min-

dering van de toegekende schadevergoeding met de betaalde voorschotten en
met de daardoor opgebrachte rente Vereiste.
De feitenrechter beoordeelt in feite,
binnen de perken van de conclusies van
de partijen, de omvang van de schade
veroorzaakt door een misdrijf; noch art.
1138, 2•, Ger.W., noch de artikelen 1382
en 1383 B.W., noch het algemeen beginsel van het recht van verdediging, noch
van het beginsel van de autonomie van
de procespartijen worden geschonden
door de rechter die beslist van de door
hem toegekende bedragen het bedrag af
te trekken van de betaalde voorschotten
en van de rente daarmt, als hij oordeelt

Misdrijf of oneigenlijk misdrijf
- Wetten die de bestanddelen van het
feit dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid teweegbrengt, alsmede de wijze
en de omvang van de vergoeding bepaJen - Wetten van politie.
49. -

De wetten die de bestanddelen van het
feit dat delictuele of quasi-delictuele aansprakelijkheid teweegbrengt, alsmede de
wijze en de omvang van de vergoeding
bepalen, zijn wetten van politie in de zin
van art. 3, eerste lid, B.W.
12 april 1985
1069
50. - Rechtsvordering in Belgie tot
vergoeding van de schade veroorzaakt
door een onrechtmatige daad die in het
buitenland is begaan - Toepasselijke
wet.

De rechtsvordering tot vergoeding van
de schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad die in het buitenland is begaan, wordt in Belgie beheerst door de
wet van de Staat waar de onrechtmatige

-
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daad is begaan, ook al zijn dader en getroffene beiden Belg.
12 april 1985
1069

51. - Schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad die in de Bondsrepubliek Duitsland is gepleegd - Overeenkomst tussen bij het Noord-Atlantisch
Verdrag aangesloten Staten, art. VIII, 5,
(a) - Vordering tot sci1adevergoeding te
richten aan de Bondsrepubliek Duitsland
- Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van de Belgische Staat - Vordering gericht tegen de Belgische Staat - Vordering ingesteld voor de Belgische burgerJijke rechtbanken - Toepasselijke wet.
De bepalingen van art. VIII, 5, (a) van
de Overeenkomst tussen de bij het
Noord-Atlantisch Verdrag aangesloten
Staten betreffende de rechtspositie van
hun krijgsmachten, ondertekend te Landen op 19 juni 1951 en aangevuld, met
betrekking tot de in de Bondsrepubliek
Duitsland gestationeerde buitenlandse
krijgsmachten, door de Overeenkomst
ondertekend te Bonn op 3 augustus 1959,
krachtens welke de vorderingen tot schadevergoeding wegens een onrechtmatige
daad, die op het grondgebied van de
Bondsrepubliek is begaan, onder de
voorwaarden bepaald bij genoemd art.
VIII, 5, door de Bondsrepubliek Duitsland worden geregeld, nadat die vorderingen zijn ingediend en onderzocht en
de uitspraken gedaan overeenkomstig de
wetten en reglementen van de Bondsrepubliek welke te dezer zake voor haar eigen krijgsmachten gelden, hebben niet
tot gevolg dat de Belgische burgerlijke
rechtbanken de Belgische wet moeten
toepassen wanneer, met name, nu de
Belgische Staat burgerrechtelijk aansprakelijk is voor een in art. VIII, 5, van
de Overeenkomst bedoelde schade, de
schadelijder, in plaats van schadevergoeding te vragen aan de Bondsrepubliek
Duitsland met toepassing van genoemd
art. VIII, 5, (a), zijn vordering tot schadevergoeding tegen de Belgische Staat voor
de Belgische burgerlijke rechters instelt.
12 april 1985
1069

ADOPTIE
Weigering van toestemming- Onverantwoorde weigering - Onaantastbare
beoordeling door de feitenrechter.
Wanneer een toestemming als vereist
door art. 348 B.W. wordt geweigerd, oordeelt de feitenrechter op onaantastbare
wijze of die weigering onverantwoord is
en of er derhalve grond bestaat om de

adoptie uit te spreken. (Art. 353, eerste
lid, B.W.)
31 mei 1985
1354

ADVOCAAT
Vertegenwoordiging van een partij in
rechte - Advocaat die verklaart te verschijnen voor een gemeente - Wettelijk
vermoeden dat de advocaat regelmatig
last heeft gekregen om de gemeente te
vertegenwoordigen.
De advocaat die verklaart in rechte te
verschijnen voor een gemeente wordt
wettelijk vermoed daartoe regelmatig
last te hebben gekregen van het bevoegd
orgaan van die gemeente.
18 december 1984
551

AFSTAMMING
Wettiging post nuptias - In overspel
verwekt kind in een van de gevallen bepaald bij art. 331 B. W. - Verzoekschz:ift
tot wettiging ·- Beoordelingsmacht van
de rech thank.
De rechtbank van eerste aanleg die
kennis neemt van een verzoekschrift tot
wettiging, in een van de gevallen bepaald bij art. 331 B.W., van een in over··
spel verwekt kind dat door de ouders of
door een van hen na de voltrekking van
hun huwelijk is erkend, moet luidens
art. 33lbis van dat wetboek nagaan of
aan de overige door de wet gestelde vereisten was voldaan op het ogenblik van
de voltrekking van het huwelijk. Uit deze bepaling volgt niet dat de rechtbank
niet bovendien de opportuniteit van de
wettiging mag beoordelen, met name gelet op het belang van het kind.
14 maart 1985
958

AFSTAND
Strafzaken - Strafvordering door het
bestuur van Financien ingesteld - Voorziening in cassatie door het bestuur ingesteld tijdens de gewone verzettermijn Rechtsgeldige afstand.
Het bestuur van Financien, als vervolgende partij, kan rechtsgeldig afstand
doen van zijn voorziening in cassatie,
wanneer die tijdens de gewone verzettermijn is ingesteld tegen een bij verstek
gewezen veroordelende beslissing.
24 oktober 1984
309

-

17HOOFDSTUK V

ARBEID

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
(sociale documenten)
HOOFDSTUK II. - Arbeids- en rusttJjden
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)

HOOFDSTUK II
ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN

1. - Arbeids- en rusttijden - Betaalde feestdagen - Betaling van loon Gerechtvaardigde afwezigheid - Begrip.
Gerechtvaardigde afwezigheid die het
recht op loon voor een feestdag niet doet
verloren gaan, is de afwezigheid wegens
deelneming aan een staking die pas na
de dag van de afwezigheid de instemming of de steun heeft verkregen van
een in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde vakorganisatie. (K.B. 18
april 1974 tot bepaling van de algemene
wijze van uitvoering van de wet van 4
jan. 1974 betreffende de feestdagen, art.
11, 3°, a.)
15 oktober 1984
266

2. - Arbeids- en rusttijden - Betaalde feestdagen - Beurtwerkloosheid Behoud van aanspraak op loon - Periode - Aanvang.
W anneer de werkgever een regeling
van beurtwerkloosheid invoert, neemt de
periode van veertien dagen gedurende
welke hij het loon moet betalen voor de
feestdag die met een werkloosheidsdag
samenvalt, voor iedere werknemer een
aanvang op de eerste dag waarop deze
gedeeltelijk werkloos wordt gesteld. (Art.
13 K.B. 18 april 1974.)
734
4 februari 1985

HOOFDSTUK III
VROUWEN

HOOFDSTUK IV
JONGEREN

3. - Gezondheid en veiligheid - Wet
10 juni 1952- Overtredingen van de wet
- Vaststellingen van de overtredingen
- Processen-verbaal - lnhoud - Bevoegde ambtenaren -· Opdracht.
De opdracht van de ambtenaren die,
overeenkomstig art. 5, derde lid, van de
Gezondheid en Veiligheidswet, processen-verbaal opmaken die behoudens tegenbewijs rechtsgeldig zijn, is niet beperkt tot de vaststelling van de overtredingen; zij omvat ook het inwinnen en
vermelden van alle gegevens die de met
de vervolging belaste overheid kunnen
inlichten.
26 september 1984
148

HOOFDSTUK VI
BIJZONDERE REGELINGEN (BOUW, DIAMANT, HAVEN, AMBACHTEN EN NERINGEN)

4. - Arbeidsbescherming - Algemeen
Reglement voor de Arbeidsbescherming
- Art. 260bis, § 1 - Grand-, bestratingsof ander werk in de nabijheid van een
ondergrondse elektrische kabel - Verplichting de eigenaar van de ondergrond,
de overheid die de gebruikte openbare
weg beheert en de eigenaar van de kabel
vooraf te raadplegen - Draagwijdte.
Met de « raadpleging » waarzonder valgens art. 260bis, § 1, van het Algemeen
Reglement voor de Arbeidsbescherming
in de nabijheid van ondergrondse elektrische kabels in principe geen werkzaamheden mogen aangevangen zolang
die kabels niet zijn gelokaliseerd, is bedoeld : « overleg plegen >>, « zich beraden
met », zodat het enkele feit van de
schriftelijke aanvraag tot inzage van de
plans betreffende de ligging en de aanduiding van de kabels niet aan dat begrip beantwoordt. (Art. 260bis, § 1, Algemeen Reglement Arbeidsbescherming,
ing. bij K.B. 5 aug. 1974.)
901
1 maart 1985

ARBEIDSONGEVAL
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
- Gezagsverhouding - Aard van de
wet
HOOFDSTUK II. - Toepassingssfeer Person en
HOOFDSTUK III. - Arbeidsongeval (begnp, bestaan, bewiJs)

-
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HOOFDSTUK IV. - Ongeval op de weg
(begrip, bestaan, bewijs)
HOOFDSTUK V. - Schade
HOOFDSTUK VI. - Aansprakelijkheid
Afdeling 1.
Medewerkers of meester.
Afdeling 2. - Medeambtenaar.
Afdeling 3. - Derde.
HOOFDSTUK VII. - Vergoeding
Afdeling 1. - Basisloon.
Afdeling 2.
Arbeidsongeschiktheid
(wedertewerkstelling).
Afdeling 3.
Dodelijk ongeval.
Afdeling 4. - Cumulatie en verbod.
Afdeling 9. - Allerlei.
HOOFDSTUK VIII. - Verzekering
HOOFDSTUK IX. - Overheidspersoneel
(bijzondere regels)
HOOFDSTUK X. - Rechtspleging
HOOFDSTUK XIX. -

Allerlei

HOOFDSTUK I
ALCEMENE BEGRIPPEN - GEZAGSVERHOUDING - AARD VAN DE WET

3. - Ongeval op de weg naar en van
het werk - Onderbreking van het traject - Aanzienlijke onderbreking niet
door overmacht verantwoord - Traject
niet ]anger normaal.
Het traject dat de werknemer moet afleggen om zich te begeven van zijn verblijfplaats naar de plaats waar hij werkt,
en omgekeerd, kan als normaal worden
beschouwd, in de zin van art. 8, § 1,
tweede lid, Arbeidsongevallenwet, wanneer de onderbreking waarvan de duur
niet aanzienlijk is, door een wettige reden is verantwoord; het traject is echter
niet Ianger normaal wanneer de onderbreking aanzienlijk is en niet door overmacht is verantwoord.
25 februari 1985
866

4. - Ongeval - Begrip - Plotseling~
gebeurtenis - Verband met letsel en
overlijden.
De plotselinge gebeurtenis die het letsel veroorzaakt, moet zich niet noodzakelijk voordoen op het ogenblik dat het letsel optreedt of de getroffene als gevolg
daarvan overlijdt. (Artt. 7, eerste lid, en
9 Arbeidsongevallenwet.)
1 april 1985
1048

HOOFDSTUK II
TOEPASSINGSSFEER -

PERSONEN

5. - Ongeval overkomen tijdens de
rustpauze Voorwaarden waaronder
het een arbeidsongeval is.
HOOFDSTUK III
Een ongeval dat de werknemer overARBEIDSONGEVAL (BEGRIP, BESTAAN,
komt in de loop van de rustpauze, tijBEWIJS)
dens welke de arbeid onderbroken
1. - Begrip - Uitvoering van de ar- wordt, is geen arbeidsongeval wanneer
beidsovereenkomst - Langdurig verblijf het veroorzaakt is doordat de getroffene
buitenshuis.
persoonlijke bezigheden verricht die buiEen ongeval dat een werknemer die ten de normale besteding van de rusttijd
gedurende verscheidene maanden ver vallen. (Art. 7 Arbeidsongevallenwet.)
van zijn woonplaats moet verblijven om
1 april 1985
1050
zijn opdracht te vervullen, overkomt tijdens dit verblijf op een ogenblik dat hij
6. - Ongeval tijdens de uitvoering van
zijn opdracht niet uitvoert, is een arbeidsongeval, tenzij het niet werd ver- de arbeidsovereenkomst - Begrip.
Wanneer de werknemer verplicht is
oorzaakt door het feit van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst. (Art. 7 Ar- v66r de aanvang van het werk naar de
beidsongevallenwet.)
bedrijfszetel te komen om van daaruit
24 september 1984
134 door de werkgever naar de plaats van
het werk te worden gevoerd en na de
2. - Begrip - Oproer.
dagtaak terug naar de bedrijfszetel te
Een ongeval dat de werknemer ten ge- worden gebracht, kan de rechter wettig
volge van oproer tijdens de uitvoering beslissen dat het ongeval dat de werknevan de arbeidsovereenkomst overkomt, mer op de terugreis overkomt, een aris een arbeidsongeval, wanneer de uit- beidsongeval is, ook al hadden de werkvoering van de arbeidsovereenkomst het nemer en de werkgever, op initiatief van
aan oproer verbonden risico voor de ge- deze laatste, de terugreis v66r het ongetroffene vergroot. (Art. 7 Arbeidsongeval- val onderbroken om samen op cafe te
lenwet.)
gaan. (Art. 7 Arbeidsongevallenwet.)
24 september 1984
134
10 juni 1985
1395

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

19bron van moeilijkheden zou geweest
zijn, waarvan men hem niet kan verwijten dat hij ze buiten beschouwing heeft
gelaten en dat de getroffene zich werkelijk bevond in een staat van afhankelijkheid, van noodzaak, nu zijn oorspronkelijke handeling normaal was en de
getroffene afhing van zijn oudere werkgezellen, onder wie de chauffeur van het
voertuig, en dat het voor hem niet om
gemak of plezier ging, heeft die rechter
wettig kunnen beslissen dat de belangrijke onderbreking van het traject aan
overmacht was te wijten en dat derhalve
het traject niet had opgehouden normaal
te zijn. (Art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)
25 februari 1985
866
11. - Ongeval op de weg naar en van
het werk - Begrip.
Wanneer de rechter vaststelt dat een
werknemer tijdens zijn terugkeer van de
plaats waar hij werkt, zich op het ogenblik van het ongeval, voor een medische
behandeling, naar een kliniek begaf,
waar hij kon· geraken door het traject
dat hij gewoonlijk volgde om zich naar
zijn verblijfplaats te begeven, ietwat langer te maken, kan hij daaruit wettig afleiden dat die werknemer een kleine omweg maakte om een wettige reden en
dat het ongeval zich derhalve op de weg
naar en van het werk heeft voorgedaan.
(Art. 8 Arbeidsongevallenwet.)
11 maart 1985
938

7. - Weg naar en van het werk Vaststelling van de rechter dat niet is
aangevoerd noch bewezen dat de werknemer op het ogenblik van het ongeval
van een andere plaats dan zijn verblijfplaats kwam - Beslissing dat het ongeval op de weg naar en van het werk is
gebeurd - Onwettige beslissing.
De wetsbepalingen inzake het bewijs
in burgerlijke zaken worden geschonden
door de rechter die vaststelt dat niet is
aangevoerd noch bewezen dat de werknemer op het ogenblik van het ongeval
van een andere plaats dan zijn verblijfplaats kwam en daaruit afleidt dat dit
ongeval op de weg naar en van het werk
is gebeurJ. (Art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet; art. 1315 B.W.)
17 september 1984
98
8. - Ongeval op de weg naar en van
het werk - Omweg - Overmacht - Begrip.
Overmacht die de omweg rechtvaardigt, is een gebeurtenis buiten 's mensen
wil die niet kan worden voorzien of vermeden. (Art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)
17 december 1984
543
9. - Ongeval op de weg naar en van
het werk - Omweg - Overmacht Kinderoppas.
Uit de enkele omstandigheid dat een
werknemer een omweg dient te maken
HOOFDSTUK V
om zijn kind naar een kinderoppas te
SCHADE
brengen, volgt niet dat de omweg te wijten is aan overmacht, ook al is kinderop12. - Vergoeding - Prothesen en orpas noodzakelijk om de arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren. (Art. 8, § 1, . thopedische toestellen - Herstellingsen vervangingskosten - Ongeval dat
tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)
17 december 1984
543 geen letsel veroorzaakt.
Schade
aan
prothesen
en
or10. - Ongeval op de weg naar en van thopedische toestellen veroorzaakt door
het werk - Onderbreking van het tra-· een ongeval dat een werknemer tijdens
ject - Onderbreking door overmacht en door het feit van de uitvoering van de
verantwoord - Begrip.
· arbeidsovereenkomst overkomt, geeft
Wanneer de rechter vaststelt dat het recht op de herstellings- en vervangingsnormaal was dat het jonge slachtoffer kosten van het kunstmiddel, ook al heeft
van een ongeval met oudere werkgezel- het ongeval geen letsel veroorzaakt (art.
len meeging om Sint-Barbara, de patro- 26 Arbeidsongevallenwet).
nes van hun beroep, te vieren, dat de
25 maart 1985
1018
duur van de onderbreking bepaald werd
door de wil van oudere werkgezellen van
de getroffene van wie hij afhing, dat
HOOFDSTUK VI
men zich moeilijk kan voorstellen dat de
AANSPRAKELIJKHEID
getroffene zijn oudere werkgezellen kon
Medewerkers of meester.
verlaten om na te gaan hoe laat hij per Afdeling 1.
Medeambtenaar.
trein zou kunnen terugkeren, wat voor Afdeling 2.
Derde.
hem een gebrek aan solidariteit en een Afdeling 3.

20 HOOFDSTUK VII
VERGOEDING

Afdeling 1. -. Basisloon.
Afdeling 2. Arbeidsongeschiktheid
(wedertewer kstelling).

13. - Arbeidsongeschiktheid - Vroegere ziekelijke toestand - Recht op vergoeding.
De arbeidsongeschiktheid van een
door een arbeidsongeval getroffene moet
in haar geheel worden beoordeeld, zonder rekening te houden met zijn vroegere ziekelijke toestand, wanneer en zolang het ongeval ten minste voor een
deel de oorzaak van die ongeschiktheid
is; wanneer de rechter oordeelt dat de
blijvende arbeidsongeschiktheid mede
veroorzaakt is door een arbeidsongeval
veroordeelt hij de arbeidsongevallenver~
zekeraar wettig tot betaling van de arbeidsongevallenvergoeding voor de volledige arbeidsongeschiktheid zonder beperking in de tijd.
1 april 1985
1051
Afdeling 3. -

Dodelijk ongeval.

Afdeling 4. -

Cumulatie en verbod.

14. - Verbod de schadevergoeding van
het gemeen recht en de forfaitaire vergoedingen op grand van de Arbeidsongevallenwet te cumuleren - Arbeidsongevallenwet, art. 46, § 2, tweede lid Begrip.
In art. 46, § 2, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet, luidens hetwelk de
volgens het gemeen recht toegekende
vergoeding, die geen betrekking kan
hebben op de vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door
deze wet, mag samengevoegd worden
met de krachtens die wet toegekende
vergoedingen, moeten de termen « zoals
zij gedekt is . door deze wet » begrepen
worden als << m zoverre zij gedekt is door
deze wet »; daaruit volgt dat de getroffene of zijn rechthebbenden van de derde
die volledig aansprakelijk is voor het ar~eidsong.~val slechts vergoeding voor
hchamel!Jke schade kunnen eisen valgens het gemeen recht wanneer de valgens dat recht berekende lichamelijke
materiiHe schade meer bedraagt dan het
bedrag van de schadeloosstelling voor
dezelfde schade toegekend op grond van
de Arbeidsongevallenwet en enkel voor
het verschil.
26 februari 1985
874

Afdeling 9. - Allerlei.
15. - Vergoeding - Prothesen en orthopedische toestellen - Herstellingsen vervangingskosten - Ongeval dat
geen letsel veroorzaakt.
Schade aan prothesen en orthopedische toestellen veroorzaakt door een ongeval dat een werknemer tijdens en door
het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenko~st overkomt, geeft recht op
de herstellmgs- en vervangingskosten
van het kunstmiddel, ook al heeft het ongeval geen letsel veroorzaakt. (Art. 26,
eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)
18 maart 1985
983
16. - Vordering tot betaling van een
vergoeding - Verjaring - Stuiting Vordering gesteund op een andere
rechtsgrond.
De vordering tot betaling van arbeidsongevallenvergoeding door de getroffene
~egen de verzekeraar van zijn werkgever
mgesteld, stuit de verjaring van de
rechtsvordering die hij tegen het Fonds
voor Arbeidsongevallen instelt, wanneer
de werkgever geen verzekering heeft
aangegaan of wanneer de verzekeraar in
gebreke blijft. (Artt. 58, § 1 3° en 70 Arbeidsongevallenwet.)
' '
20 mei 1985
1288

HOOFDSTUK VIII
. VERZEKERING

17.- Verzekering- Oorlog of oproer.
Een ongeval dat volgens de artt. 7 en 8
Arb~idsongevallenwet een arbeidsongeval IS, valt onder de arbeidsongevallenverzekering, ook al is het overkomen ten
gevolge van oorlog of oproer. (Art. 19
Verzekeringswet.)
24 september 1984
134

HOOFDSTUK IX
OVERHEIDSPERSONEEL (BIJZONDERE REGELS

HOOFDSTUK X
RECHTSPLEGING

HOOFDSTUK XIX
ALLERLEI

ARBEIDSOVEREENKOMST
HOOFDSTUK I. - Aard van de wet Toepassingssfeer
Afdeling 1.
Afdeling 2. -

(Opgeheven.)
(Opgeheven.)

HOOFDSTUK II. - Begrip reden
Afdeling 1. - (Opgeheven.)
Afdeling 2. - (Opgeheven.)

21-

Bestaans-

HOOFDSTUK III. - Verplichtingen
Afdeling 1. - (Opgeheven.)
Afdeling 2. - (Opgeheven.)
HOOFDSTUK IV. - Schorsing van de
overeenkomst
Afdeling 1. - (Opgeheven.)
Afdeling 2. - (Opgeheven.)
HOOFDSTUK
Afdeling 1.
Afdeling 2.
Afdeling 3.
Afdeling 4.
Afdeling 5.
Afdeling 6.
den.
Afdeling 7.
diging.
Afdeling 8. Afdeling 9. -

V. - Einde
Zie afdeling 3 e.v.
Zie afdeling 3 e.v.
Opzegging.
Opzeggingsvergoeding.
Uitwinningsvergoeding.
Ontslag om dringende reAndere wijzen van beeinKwijting saldo.
Allerlei.

HOOFDSTUK IX. -

Allerlei

HOOFDSTUK I
AARD VAN DE WET
SFEER

-

TOEPASSINGS-

Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden, gecoi:irdineerd op 20 juli 1955, is
dwingend in zoverre het de minimumopzeggingstermijn vaststelt en ook in zoverre het bepaalt dat, wanneer het jaarlijks loon 250.000 frank overschrijdt, de
door de werkgever en de bediende in
acht te nemen opzeggingstermijnen, bij
ontstentenis van overeenkomst gesloten
ten vroegste op het ogenblik waarop de
opzegging is gegeven, door de rechter
worden vastgesteld. (Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden, gecoi:irdineerd op 20 juli 1955, gewijzigd bij de
wetten van 21 nov. 1969 en 6 juli 1975.)
(Deze wetsbepaling is er een van politie
en veiligheid in de zin van art. 6 B.W.)
1359
3 juni 1985
Afdeling 1.
Afdeling 2.

(Opgeheven.)
(Opgeheven.)

HOOFDSTUK II
BEGRIP -

BESTAANSREDEN

4. - Rechtsbronnen - Hierarchie
Geschreven
arbeidsovereenkomst
Mondelinge overeenkomst.
Art. 51 C.A.O.-wet, waarbij de hierarchie van de bronnen der verbintenissen
in de arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemers wordt vastgesteld,
verbiedt de partijen niet om een geschreven arbeidsovereenkomst te vervangen
of te wijzigen door een mondelinge overeenkomst.
10 september 1984
56

1. - Verjaring - Middel ambtshalve.
De rechter mag het middel van verjaring niet ambtshalve toepassen t.a.v. vorderingen ontstaan uit een arbeidsovereenkomst. (Art. 2223 B.W.)
Afdeling 1.
(Opgeheven.)
10 september 1984
49 Afdeling 2. - (Opgeheven.)
2. - Opdracht van de door de werkgeHOOFDSTUK III
ver gemachtigde en betaalde geneesheer
VERPLICHTINGEN
- Wet van 3 juli 1978, artikel 31, § 2,
voorlaatste lid - Beroepsgeheim van de
(Opgeheven.)
geneesheer - Omvang van zijn op- Afdeling 1.
Afdeling 2. - (Opgeheven.)
dracht.
Krachtens art. 31, § 2, voorlaatste lid,
HOOFDSTUK IV
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST
arbeidsovereenkomsten gaat de door de
werkgever gemachtigde en betaalde ge5. - Schorsing - Arbeidsongeschiktneesheer na of de werknemer werkelijk
arbeidsongeschikt is en vallen alle ande- heid - Nieuwe arbeidsongeschiktheid
re vaststellingen onder het beroepsge- te wijten aan een andere ziekte - Geheim; die wettelijk omschreven opdracht neeskundige verklaring.
Om recht te hebben op gewaarborgd
kan niet uitgebreid worden door de
weekloon voor een nieuwe arbeidsongewerkgever.
schiktheid dient de werkman de genees6 december 1984
488 kundige verklaring dat de nieuwe ar3. - Bedienden - Art. 15 Arbeids- beidsongeschiktheid te wijten is aan een
overeenkomstenwet Bedienden - Dwin- andere ziekte, binnen een redelijke tergende bepaling - Wetten van politie en mijn aan de werkgever te bezorgen; verveiligheid.
eist is evenwel niet dat de verklaring

-

22-

voorkomt in het eerste geneeskundig getuigschrift waarbij de werkman de werkgever op de hoogte brengt van zijn nieuwe arbeidsongeschiktheid. (Art. 52, § 2,
tweede lid, 2", Arbeidsovereenkomstenwet.)
10 september 1984
54
6. - Schorsing - Arbeidsongeschiktheid - Geschil van medische aard tussen de arts van de werkman en die van
zijn werkgever - Scheidsrechterlijke
procedure - Textielnijverheid en breiwerk - Recht op loon.
De werkman die onder het nationaal
paritair comite voor de textielnijverheid
en het breiwerk ressorteert en die de
vormen niet in acht neemt welke zijn bepaald in artikel 4 K.B. 7 jan. 1974, dat
een scheidsrechterlijke procedure invoert voor geschillen van medische aard
tussen zijn arts en die van de werkgever,
heeft geen aanspraak op loon voor de dagen waaromtrent betwisting over zijn arbeidsongeschiktheid tussen · beide artsen
bestaat; voornoemd artikel 4 vindt daarentegen geen toepassing op de daaropvolgende periode van arbeidsongeschiktheid waarop de betwisting geen betrekking heeft. (Artt. 31, § 2, en 52, § 1,
Arbeidsovereenkomstenwet.)
17 december 1984
545

Afdeling 1.

(Opgeheven.)

Afdeling 2.

(Opgeheven.)

HOOFDSTUK V
EINDE

Afdeling 1.

Zie afdeling 3 e.v.

Afdeling 2.

Zie afdeling 3 e.v.

Afdeling 3.

Opzegging.
Opzegging - Kennisgeving
Afgifte - Datum - Bewijs.
De werknemer die enkel zijn handtekening op een hem overhandigde opzeggingsbrief heeft geplaatst, mag door aile
wettelijke middelen de datum van afgifte
bewijzen. (Art. 37, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
17 december 1984
549
8. - Einde - Opzegging
Opzeggingstermijn - Schorsing - Opzegging
door de werkgever.
Bij opzeggmg door de werkgever
houdt de opzeggmgstermijn slechts op te
lopen tijdens de gevallen van schorsing
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, vermeld in de artt. 28, 1", 2" en 5",
7. -

29 en 31 van de Arbeidsovereenkomstenwet. (Art. 38, § 2, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
7 januari 1985
590
9. - Eenzijdige wijziging in de essentiele bestanddelen van de arbeidsovereenkomst - Begrip.
De rechter beslist wettig dat de eenzijdige wijziging door de werkgever van de
taken van een werknemer geen onrechtmatige bei:Hndiging van de tussen hen
gesloten arbeidsovereenkomst voor bedienden inhoudt, wanneer hij vaststelt
dat die wijziging geen enkel essentieel
bestanddeel van de arbeidsovereenkomst
raakt en overeenstemt met hetgeen de
werkgever binnen het kader van die arbeidsovereenkomst van de werknemer
mag eisen.
10 januari 1985
628
10. - Bedienden - Beeindiging van
de overeenkomst met opzegging - VerJenging van de opzeggingstermijn naar
gelang van de duur van de dienst bij dezelfde werkgever - Dezelfde werkgever
- Begrip.
Met « dezelfde werkgever " in de zin
van art. 82, § 2, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet wordt bedoeld dezelfde
economische exploitatie-eenheid, ongeacht wijzigingen in haar juridische aard.
15 april 1985
1079
11. - Bedienden - Beeindiging van
de overeenkomst met opzegging - VerJenging van de opzeggingstermijn naar
gelang van de duur van de dienst bij dezelfde werkgever - Vereiste.
Om recht te hebben op de bij art. 82,
§ 2, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde verlenging van de opzeggingstermijn moet de werknemer ononderbroken in dienst zijn geweest bij
dezelfde werkgever, in de zin van die bepaling.
15 april 1985
1079
12. - Einde - Opzegging - Opzeggingstermijn - Schorsing - Opzegging
door de werkgever - Jaarlijkse vakantie.
Bij opzegging door de werkgever
houdt de opzeggingstermijn op te !open
tijdens de jaarlijkse vakantie, maar niet
tijdens verlofdagen die een vorm van arbeidsduurvermindering zijn en niet worden toegekend om het aantal jaarlijkse
vakantiedagen te verhogen. (Artt. 28, 1",
en 38, § 2, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
10 juni 1985
1393

-
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13. - Einde - Opzegging - Werkne- Afdeling 7. - Andere wijzen van beeinmer ervan ontslagen om tijdens de opdiging.
zeggingstermijn de bedongen arbeid te
17. - Einde - Overmacht - Blijven·
verrichten - Gevolg t.a. v. de beeindiging
de arbeidsongeschiktheid.
van de arbeidsovereenkomst.
De blijvende arbeidsongeschiktheid
Partijen beeindigen de arbeidsovereenkomst die door een van heiden is opge- waardoor het de werknemer definitief
zegd, niet noodzakelijk v66r het verstrij- onmogelijk is de bedongen arbeid te herken van de opzeggingstermijn, door vatten, is een geval van overmacht waarovereen te komen dat de werknemer er- door de arbeidsovereenkomst een einde
van ontslagen is de bedongen arbeid te neemt. (Art. 32, 5°, Arbeidsovereenkomverrichten en dat de werkgever het ver- stenwet.)
217
8 oktober 1984
schuldigde loon regelmatig blijft doorbetalen.
18. - Eenzijdige Wl}ZJgmg in essen24 juni 1985
1474 tiele bestanddelen - Handelsvertegenwoordiger- Reiskosten - Onrechtmatige beeindiging.
De betaling door de werkgever van de
Afdeling 4. - Opzeggingsvergoeding.
reiskosten van de handelsvertegenwoor14. - Opzeggingsvergoeding - Bere- diger die dagelijks met zijn wagen clienteel moet bezoeken, is een essentieel bekening - Loon - Begrip.
Het begrip « loon >> als omschreven in standdeel van de arbeidsovereenkomst,
art. 2 Wet Bescherming Loon vindt geen waarvan de eenzijdige opheffing door de
toepassing op de vaststelling van het werkgever de overeenkomst onrechtmaloon voor de berekening van de opzeg- tig beeindigt.
gingsvergoeding. (Art. 39, § 1, Arbeids7 januari 1985
587
overeenkomstenwet.)
19. - Algemene begrippen - Schor1 april 1985
1047 sing van de uitvoering van de overeenkomst wegens arbeidsongeschiktheid Werknemer die zich bij de werkgever
aanmeldt om het werk te hervatten Afdeling 5. - Uitwinningsvergoeding.
Begrip.
Niet naar recht verantwoord is het ar15. - Dwingende wetsbepaling - Berekening van het bedrag van de uitwin- rest waarin wordt beslist dat de werkgever niet verplicht is de werknemer opningsvergoeding.
De bepalingen van art. 101 van de Ar- nieuw aan het werk te zetten wanneer
beidsovereenkomstenwet die de bereke- deze, na schorsing van de uitvoering van
ning van het bedrag van de uitwinnings- de overeenkomst wegens arbeidsongevergoeding regelen, zijn niet van openba- schiktheid, geen medisch attest van zijn
re orde noch dwingend ten voordele van behandelende geneesheer overlegt waaruit blijkt dat hij geschikt is om het overde werkgever.
21 januari 1985
656 eengekomen werk uit te voeren. (Art. 20,
1o, Arbeidsovereenkomstenwet.)
11 maart 1985
941
Afdeling 6. - Ontslag om dringende re- Mdeling 8. - Kwijting saldo.
den.
Afdeling 9. - Allerlei.
16. - Ontslag - Dringende reden HOOFDSTUK IX
Voortdurende tekortkomingen - OgenALLERLEI
blik vanaf hetwelk ontslag wordt gegeven.
Wanneer de rechter oordeelt dat de
door de werkgever aangevoerde voortdu- ARBEIDSVOORZIENING
rende tekortkomingen van de werkne- HOOFDSTUK I. - Arbeidsbemiddeling
mer een dringende reden vormen, is het
ontslag, dat op staande voet werd gege- HOOFDSTUK II. - Arbeidsmarkt
ven binnen drie werkdagen na het HOOFDSTUK III. - Beroepsopleiding
ophouden van de in aanmerking genamen tekortkomingen, regelmatig. (Art. 35 HOOFDSTUK IV. - Brugpensioen
Arbeidsovereenkomstenwet.)
HOOFDSTUK V. - Financiele tegemoet4 februari 1985
733
koming

-
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HOOFDSTUK VI. - Leerlingwezen
HOOFDSTUK VII. - Sluiting van ondernemingen

HOOFDSTUK I
ARBEIDSBEMIDDELING

HOOFDSTUK II
ARBEIDSMARKT

HOOFDSTUK III
BEROEPSOPLEIDING

HOOFDSTUK IV
BRUGPENSIOEN

een andere werkgever waren tewerkgesteld. (Art. 2 K.B. 22 april 1982.)
1 april 1985
1043
4. - Sluiting van ondernemingen Stopzetting van de hoofdactiviteit van de
onderneming - Begrip.
Uit de vaststelling dat de onderneming
haar activiteiten heeft beeindigd door
faillissement, dat al haar personeel werd
ontslagen en haar bezittingen werden
verkocht bij de vereffening van het faillissement en dat de gefailleerde vennootschap en de vennootschap die een dee!
van haar produktiemiddelen heeft opgekocht, niet dezelfde technische bedrijfseenheid vormden in de zin van art. 14
Bedrijfsorganisatiewet, heeft de rechter
wettig kunnen afleiden dat de activiteit
van de gefailleerde vennootschap definitief werd stopgezet.
15 april 1985
1079

1. - Brugpensioen - Conventioneel
brugpensioen - Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974,
gesloten in de Nationale Arbeidsraad Toepassingsgebied.
Het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 de5. - Sluiting van ondernemingen cember 1974, gesloten in de Nationale Definitieve stopzetting van de hoofdactiArbeidsraad, betreffende het brugpen- viteit van de onderneming - Begrip.
sioen, is niet beperkt tot de werknemers
In art. 2, vierde lid, van de wet van 28
die door de werkgever worden ontslagen juni 1966 betreffende de schadeloosstelom de werkgelegenheid, inzonderheid de ling van de werknemers die ontslagen
tewerkstelling van de jongere werkne- worden bij sluiting van ondernemingen
mers, te bevorderen. (Art. 1 C.A.O. wordt geen onderscheid gemaakt tussen
nr. 17 van 19 dec. 1974, gesloten in de stopzetting van de hoofdactiviteit en
Nationale Arbeidsraad , algemeen ver- stopzetting van de volledige activiteit
bindend verklaard bij K.B. 16 jan. 1975.)
van de onderneming.
24 september 1984
129
17 juni 1985
1440
2. - Brugpensioen - Conventioneel
6. - Sluiting van ondernemingen brugpensioen - Aanvraag.
Fonds tot Vergoeding van de in Geval
Uit artikel 2 van de collectieve arbeids- van Sluiting van Ondernemingen Ontslaovereenkomst nr. 17 van 19 december gen Werknemers - Betaling van de
1974, gesloten in de Nationale Arbeids- voordelen bepaald in art. 2, § 1, :!, van
raad en algemeen verbindend verklaard de wet van 30 juni 1967 - Vereisten.
bij K.B. 16 jan. 1975, volgt niet dat het
Art. 2, § 1, 2°, van de wet van 30 juni
brugpensioen v66r de beeindiging van de 1967 tot verrqiming van de opdracht van
arbeidsovereenkomst moet worden aan- het Fonds tot Vergoeding van de in Gegevraagd.
val van Sluiting van Ondernemingen
24 september 1984
129 Ontslagen Werknemers, gewijzigd bij de
wet van 30 maart 1976, is van toepassing
HOOFDSTUK V
ongeacht het aantal werknemers door de
FINANCIELE TEGEMOETKOMING
onderneming tijdens het verlopen kalenderjaar tewerkgesteld.
HOOFDSTUK VI
17 juni 1985
1440
LEERLINGWEZEN
7. - Sluiting van ondernemingen HOOFDSTUK VII
Fonds tot Vergoeding van de in Geval
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN
van Sluiting van Ondernemingen Ontsla3. - Sluiting van ondernemingen
gen Werknemers - Sluitingsfondswet,
Bijdrageplicht - Werkgever.
artt. 2, 5, 1", en 8, eerste lid - InhoudinDe werkgever die in 1981 geen werk- gen door het Fonds op de door hem benemers heeft tewerkgesteld, is voor 1982 taalde lonen, vergoedingen en voordelen
geen bijdragen krachtens de Sluitings- gedaan ingevolge de belastingwetgetring
wet verschuldigd, zelfs indien hij in 1982 en overdracht van de ingehouden bijdradezelfde onderneming exploiteerde als gen aan het betrokken bestuur - Geen
die waarin de werknemers in 1981 door indeplaatsstelling van het Fonds voor

-
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het bedrag van de overgedragen inhoudingen in de rechten en vorderingen van
de werknemer tegenover de werkgeverschuldenaar en geen voorrecht als bepaald in art. 19, :!'bis, Hypotheekwet.
W anneer het Fonds tot Vergoeding van
de in Geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers de inhoudingen opgelegd met toepassing van
de belastingwetgeving heeft gedaan op
de door hem betaalde lonen, vergoedingen en voordelen, aan een werknemer
verschuldigd krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten, en die
inhoudingen heeft overgedragen aan het
betrokken bestuur, treedt het voor het
bedrag van de overgedragen inhoudingen niet in de rechten en vorderingen
van de werknemer tegenover de werkgever-schuldenaar en kan het geen aanspraak maken op het voorrecht bepaald
door art. 19, 3°bis, Hypotheekwet. (Artt.
2, 5, 1o en 8, eerste lid, Sluitingsfondswet
30 juni 1967.)
21 juni 1985
1463

8. - Sluiting van ondernemingen Fonds tot Vergoeding van de in Geval
van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers - Sluitingsfondswet,
artt. 2, 5, 8, tweede lid - Inhouding door
het Fonds op de door hem betaalde lonen, vergoedingen en voordelen en overdracht van de inhoudingen aan het betrokken bestuur - Geen indeplaatsstelling van het Fonds, voor het bedrag van
de overgedragen inhoudingen, in de
rechten en vorderingen van het betrokken bestuur, tot inning bij de werkgeverschuldenaar en geen aanspraak op enige
subrogatie tegenover de werkgever, in
enig voorrecht, als bepaald in art. 19,
.fquinquies, Hypotheekwet.
Wanneer het Fonds tot Vergoeding van
de in Geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers de inhoudingen opgelegd met toepassing van
de belastingwetgeving heeft gedaan op
de door hem betaalde lonen, vergoedingen en voordelen aan een werknemer
verschuldigd krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten en die
inhoudingen heeft overgedragen aan het
betrokken bestuur, treedt het voor het
bedrag van de overgedragen inhoudingen niet in de rechten en vorderingen
van het betrokken bestuur voor de inning bij de werkgever-schuldenaar en
kan het geen aanspraak maken op enig
voorrecht, inzonderheid op het voorrecht
bepaald bij art. 19, 4° quinquies, Hypo-

theekwet. (Artt. 2, 5 en 8, tweede lid,
Sluitingsfondswet 30 juni 1967.)
21 juni 1985
1463

9. - Sluiting van ondernemingen Fonds tot Vergoeding van de in Geval
van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers - Sluitingsfondswet,
artt. 2 en 8, eerste lid - Lonen, vergoedingen en voordelen, verschuldigd aan
een werknemer krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomste11, uitgekeerd door het Fonds aan een schuldeiser van de werknemer - Vaststelling
dat de werknemer uit de betaling voordeel heeft gehaald - Gevolg.
W anneer het Fonds tot Vergoeding van
de in Geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers de
krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten aan een werknemer
verschuldigde lonen, vergoedingen en
voordelen heeft uitgekeerd aan een
schuldeiser van die werknemer en deze
uit die betaling voordeel heeft gehaald,
treedt het voor die betaling in de rechten
en vorderingen van de werknemer tegenover de werkgever-schuldenaar. (Artt.
1239 B.W., 2 en 8, eerste lid, Sluitingsfondswet 30 juni 1967.)
21 juni 1985
1463

ARBITRAGEHOF
1. - PrejudiciiHe vraag - Uitspraak
van het Hoi van Cassatie onder de
gelding van de wet van 9 aug. 1980 Geen vraag aan het Arbitragehof.
Wanneer het Hof, onder de gelding
van art. 45 Wet Raad van State, gew. bij
de wet van 9 aug. 1980, in dezelfde zaak
uitspraak heeft gedaan over een prejudicii:ile vraag betreffende de strijdigheid
tussen een wet en een decreet, behoeft
de rechter op verwijzing dezelfde vraag
niet meer aan het Arbitragehof te stellen. (Art. 15 wet 28 juni 1983.)
21 januari 1985
660
2. - Prejudiciele vraag - Strijdigheid

tussen wet en decreet.
Wanneer een voorziening de uitspraak
over een conflict tussen een wetsbepaling en een decreet van een Gemeenschapsraad noodzakelijk maakt, stelt het
Hof aan het Arbitragehof de prejudicHile
vraag of de wetsbepaling dan wel het decreet de regels schendt die door of
krachtens de Grondwet zijn gesteld voor
het bepalen van de onderscheiden
bevoegdheid van de Staat en de gemeen-

-
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vastgesteld bij art. 2, eerste lid - Wijze
van berekening.
Wanneer de verkoopprijs ten minste
1.000 frank bedraagt, moet het bij art. 2,
eerste lid, wet 25 juni 1921 toegekende
ARCHITECT (TUCHT EN BE- volgrecht worden berekend over het geheel van die verkoopprijs en tegen het in
SCHERMING VAN DE TITEL)
dat artikel bepaalde procent naar gelang
1. - Verbod voor ambtenaren en be- van de categorie waarin die prijs valt.
ambten als architect op te treden - Toe28 september 1984
165
passelijk op tijdelijke ambtenaren en be3.Begrip.
ambten.
Auteursrechten zijn de patrimoniale
Onder de in art. 5, eerste lid, wet 20
feb. 1939 tot bescherming van de titel en rechten van de auteur die verbonden
van het beroep van architect bedoelde zijn aan de exploitatie van zijn werk
ambtenaren en beambten, aan wie het door derden.
verboden is, buiten hun functies, als ar19 november 1984
386
chitect op te treden, zijn niet aileen de
vast benoemde maar, in beginsel, ook de
tijdelijke ambtenaren en beambten be- AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN,
grepen.
AUTOCARS, TAXI'S
28 september 1984
173
Vervoer over de weg - Verdrag betref2. - Middel met beroep op het regle- fende de overeenkomst tot internationaal
ment van beroepsplichten dat door de vervoer van goederen over de weg
nationale raad van de Orde van Archi- (C.M.R.), op 19 mei 1956 gesloten te Getecten is vastgesteld.
neve - Rechtsvordering waartoe een aan
Niet ontvankelijk is het middel dat dat verdrag onderworpen vervoer aanleisteunt op het reglement van be- ding kan geven - Verjaring - Schorroepsplichten dat door de nationale raad sing - Teruggave van de bij de vordevan de Orde van Architecten is vastge- ring gevoegde stukken - Begrip.
steld, nu dat reglement geen hinderende
Op grond van de tekst van art. 32, 2,
kracht heeft.
Verdrag betreffende de overeenkomst tot
1378 internationaal vervoer van goederen over
6 juni 1985
de weg (C.M.R.), op 19 mei 1956 gesloten
te Geneve en goedgekeurd bij de wet
van 4 sept. 1962, volgens welke een
AUTEURSRECHT
schriftelijke vordering de verjaring van
1. - Wet 25 juni 1921 tot het innen de rechtsvordering waartoe een aan dat
van een recht op de openbare kunstvei- verdrag onderworpen vervoer aanleiding
Jingen, ten bate van de kunstenaars, au- kan geven, schorst tot aan de dag waarteurs der verkochte werken - Verkoper op de vervoerder de vordering schriftein de zin van art. 3 van de wet - Be- lijk afwijst en de daarbij gevoegde stukken terugzendt, kan naar hun aard of
grip.
Onder verkoper als bedoeld in art. 3 inhoud geen onderscheid worden gewet 25 juni 1921 tot het innen van een maakt tussen de stukken waarvan in die
recht op de openbare kunstveilingen, ten bepaling sprake is.
bate van de kunstenaars, auteurs der
27 september 1984
159
verkochte werken, dient te worden verstaan niet aileen degene die, naar burgerlijk recht, zijn eigendomsrecht tegen
betaling vervreemdt, maar ook degene
die, naar handelsrecht, verkoopt voor reB
kening van de eigenaar maar daarbij in
eigen naam handelt en ten aanzien van
de koper en van derden bedingt en zich
als een verkoper verbindt.
BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
28 september 1984
165
ONVERMOGEN
2. - Wet 25 juni 1921 tot het innen
1. - Bankbreuk - Bestanddelen van een recht op de openbare kunstvei- Staat van faillissement - Vaststelling.
Jingen, ten bate van de kunstenaars, auWanneer de beklaagde, die wegens
teurs der verkochte werken - Volgrecht eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk
schappen. (Art. 15, § 1, a, wet 28 juni
1983.)
6 mei 1985
1202

-
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wordt vervolgd, de staat van faillissement, bestanddeel van de bankbreuk,
niet betwist voor de feitenrechter, dus
verantwoordt laatstgenoemde zijn beslissing met betrekking tot de schuld van de
beklaagde naar recht als hij die telastleggingen bewezen verklaart zoals ze in
de dagvaarding in de bewoordingen van
de wet zijn omschreven.
5 september 1984
16

6. - Bedrieglijke bankbreuk - Bekendmaking van het veroordelend arrest
of vonnis - Inhoud.
Uit art. 53, tweede lid, 3", Kh. blijkt
dat, wanneer wegens eenheid van opzet
een enkele straf is uitgesproken wegens
bedrieglijke bankbreuk en wegens andere misdrijven, de uittreksels bestemd
voor
bekendmaking
overeenkomstig
art. 583, eerste lid, van genoemd wethoek, alle misdrijven vermelden die met
deze enige straf worden gestraft.
5 december 1984
477

2. - Bedrieglijke bankbreuk
Verduistering of verberging van activa Feiten die aan het faillissement voorafgaan - Ogenblik waarop het misdrijf
ontstaat.
Wanneer de constitutieve feiten van BANK-, KREDIET-, SPAARWEZEN
bedrieglijke bankbreuk, zoals het verduisteren of verbergen van een gedeelte HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
van de activa, aan het faillissement voor- HOOFDSTUK II. - Bankinstellingen
afgaan, ontstaat het misdrijf eerst en begint de verjaringstermijn pas te lopen HOOFDSTUK III. - Bankverrichtingen
vanaf de datum van de staat van faillis- HOOFDSTUK IV. - Spaarinstellingen
sement.
477 HOOFDSTUK V. - Spaarverrichtingen
5 december 1984
HOOFDSTUK VI. - Kredietinstellingen
3. - Bedrieglijke bankbreuk
DeelHOOFDSTUK
VII. - Kredietverrichtinneming aan misdrijven - Toepassing
gen
van de artt. 66 en 67 Sw.
De bepalingen van de artt. 66 en 67
Sw. zijn krachtens art. 578 Kh. toepasseHOOFDSTUK I.
lijk op het misdrijf bedrieglijke bankALGEMENE BEGRIPPEN
breuk.
Roerende waarden - Demarchage
5 december 1984
477
Verbod - Uitzonderingen - Vereisten.
4. - Bedrieglijke bankbreuk
DeelDemarchage met roerende waarden is
neming aan misdrijven - Veroordeling verboden, behalve in de gevallen en onwegens deelneming aan dat misdrijf der de voorwaarden bepaald bij art. 2
K.B. nr. 71 30 nov. 1939; de demarcheurs
Wettigheid - Vereisten.
Om een beklaagde wettig te kunnen die handelen voor rekening van krachveroordelen als mededader van of mede- tens die bepaling tot demarchage geplichtige aan het misdrijf bedrieglijke machtigde personen, instellingen of onbankbreuk behoeven niet alle bestandde- dernemingen, moeten houder zijn van
len van het misdrijf in de deelnemings- een licentie die wordt uitgereikt onder
handelingen aanwezig te zijn; het is vol- de voorwaarden bepaald bij M.B. 15 april
doende dat vaststaat dat een dader het 1953.
misdrijf bedrieglijke bankbreuk heeft be17 januari 1985
641
gaan en dat de mededader of de medeplichtige aan dat misdrijf heeft deelgenoHOOFDSTUK II
men op een der wijzen bepaald in de
BANKINSTELLINGEN
artt. 66 en 67 Sw.
HOOFDSTUK III
5 december 1984
477
BANKVERRICHTINGEN

5. - Bedrieglijke bankbreuk - Verduistering of verberging van activa Bedrieglijk opzet - Begrip.
Voor bedrieglijke bankbreuk door verduistering of verberging van activa moet
de dader gehandeld hebben met de bedoeling de gezamenlijke schuldeisers te
benadelen.
477
5 december 1984

HOOFDSTUK IV
SPAARINSTELLINGEN

HOOFDSTUK V
SPAARVERRICHTINGEN

HOOFDSTUK VI
KREDIETINSTELLINGEN

HOOFDSTUK VII
KREDIETVERRICHTINGEN

BELASTING OVER DE
VOEGDE WAARDE

28-

uitleg - Geval waarin het Hof van Cassatie niet verplicht is zich, bij wege van
prejudiciele vraag, voor uitleg tot het Be1. - Uitoefening van de strafvordering neluxhof te wenden.
door het openbaar ministerie - MogeMet toepassing van art. 6, § 4, in fine,
Jijkheid om rechten en boeten bij wege Verdrag betreffende de instelling en het
van dwangbevel in te vorderen - Geen statuut van een Benelux-Gerechtshof,
beletsel om voor de strafrechter een bur- mag het Hof van Cassatie nalaten de
gerlijke rechtsvordering in te stellen.
vraag van uitleg van een voor de BeneNoch de omstandigheid dat, naar luid lux-landen gemeenschappelijke bepaling
van art. 74 B.T.W.-wetboek, de strafvor- aan het Beneluxhof voor te leggen, wandering door het openbaar ministerie neer het zich verenigt met het tevoren
wordt uitgeoefend, noch de loutere om- door dat Hof op dezelfde vraag in een
standigheid dat art. 85 B.T.W.-wetboek andere zaak gegeven antwoord.
aan de minister van Financien bevoegd5 december 1984
473
heid verleent om de verschuldigde belas2. - W:A.M-verzekering - Gemeenting, interesten, administratieve geldboeten en toebehoren bij wege van dwang- schappelijke Bepalingen bij de Beneluxbevel in te vorderen, is een beletsel om Overeenkomst betreffende die verzekevoor de strafrechter een burgerlijke ring, art. 3, § 1 - Houder van het
rechtsvordering in te stellen, wanneer de voertuig - Begrip.
Ret begrip « houder >> van het motoronrechtmatig genoten aftrek van belasting voortvloeit uit een misdrijf of wan- rijtuig in art. 3, § 1, van de Gemeenneer de wanbetaling van belasting een schappelijke Bepalingen behorende bij
de Benelux-Overeenkomst betreffende de
misdrijf is.
27 november 1984
424 verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, welk artikel over2. - Ambtshalve verrichte aanslag eenstemt met de bepaling van art. 3, eerTermijn.
ste lid, W.A.M.-wet 1 juli 1956, mag niet
Nietig is de ambtshalve verrichte aan- worden uitgebreid tot een persoon die
slag bedoeld in artikel 67, tweede lid, niet zelf of door middel van een ander
W.B.T.W. wanneer die is verricht voor- feitelijke heerschappij over het motoraleer de termijn van een maand, bepaald voertuig heeft.
in de artt. 1 en 2 K.B. nr. 9 van 12 maart
473
5 december 1984
1970 met betrekking tot de ambtelijke
aanslag inzake belasting over de toegevoegde waarde, verstreken is; daaraan
doet niet af dat de belastingplichtige
reeds schriftelijke opmerkingen had ge- BEROEPSGEHEIM
maakt voordat de aanslag werd verricht.
1. - Beroepsgeheim van de genees28 december 1984
581
heer - Wet van 3 juli 1978, artikel 31,
3. - Art. 73 quinquies, § 1, W:B.T. W:, § 2, voorlaatste lid - Beroepsgeheim van
ingevoegd bij art. 9 wet 10 feb. 1981 de door de werkgever gemachtigde en
Geldstraffen - Toepasselijkheid van art. betaalde geneesheer - Omvang.
100, tweede lid, Sw.
De raad van beroep van de Orde van
Krachtens art. 73 quinquies, § 1,
W.B.T.W., ingevoegd bij art. 9 wet 10 feb. Geneesheren die vaststelt dat er geen
1981, vallen de bij dat wetboek gestelde elementen aanwezig zijn waaruit zou
geldstraffen om de inning van fiscale blijken dat de werkgever reeds tevoren
rechten te verzekeren, onder de bepaling op de hoogte kon of moest zijn van de
evolutie van (de) aandoening van de
van art. 100, tweede lid, Sw.
werknemer, beslist wettig dat de door de
12 maart 1985
943 werkgever gemachtigde en betaalde geneesheer de in art. 31, § 2, voorlaatste
lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten omschreven opdracht te buiten is gegaan en het
BENELUX
beroepsgeheim heeft geschonden door de
1. - Verdrag betreffende de instelling werkgever in kennis te stellen van de
en het statuut van een Benelux-Ge- mogelijke evolutie van de aandoening
rechtshof- Uitlegging van een voor Bel- waardoor de onderzochte werknemer
gie, Luxemburg en Nederland gemeen- was aangetast.
schappelijke rechtsregel - Vraag van
6 december 1984
488

TOEGE-

-
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2. - Houder van het beroepsgeheim
- Verdediging in rechte.
Art. 458 Sw. vindt geen toepassing als
degene die tot het bewaren van een beroepsgeheim is gehouden, zich in rechte
moet verdedigen.
5 februari 1985
749
3. - Schending van het geheim - Begrip.
Art. 458 Sw wordt door de rechter niet
geschonden wanneer hij beslist dat een
geneesheer, die wegens een misdrijf in
de uitoefening van zijn beroep wordt vervolgd, geen onbeperkt beroepsgeheim
kan doen gelden om zichzelf aan de vervolgingen te onttrekken.
5 februari 1985
749
4. - Medisch geheim - Bloedproet Bloedproet door een geneesheer verricht
op verzoek van de overheid.
Wanneer de geneesheer op verzoek
van de bevoegde overheid een bloedproef
verricht, maakt hij zich daardoor aileen
niet schuldig aan het bekendmaken van
geheimen die hem bij de uitoefening van
zijn beroep zouden zijn toevertrouwd.
(Art. 458 Sw.)
3 april 1985
1064
5. - Art. 458 Sw. - Persoon geroepen
om in rechte getuigenis af te Jeggen Begrip.
In de zin van art. 458 Sw. is geroepen
om in rechte getuigenis af te leggen hij
die door de onderzoeksrechter wordt verzocht een mondelinge of geschreven verklaring voor hem af te leggen.
15 mei 1985
1261
6. - Art. 458 Sw. - Schending - Begrip.
De rechter die vaststelt dat een in art.
458 Sw. bedoeld persoon door de met het
onderzoek belaste magistraat is verzocht
een mondelinge of schriftelijke verklaring af te leggen, kan daaruit wettig afleiden dat die persoon het beroepsgeheim niet heeft geschonden door stukken aan de met onderzoek belaste
magistraat te overhandigen « binnen de
perken van wat hem impliciet werd gevraagd ».
15 mei 1985
1261

BERUSTING
Burgerlijke zaken - Uitvoering van
een bij voorraad uitvoerbare rechterlijke
beslissing en verbintenis om een beta-

ling te verrichten waaraan de schuldenaar niet kon ontkomen - Niet voldoende om berusting aan te tonen.
Stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing valt niet af te leiden uit
de uitvoering van een bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing en uit de
verbintenis om een betaling te verrichten waaraan de schuldenaar niet kon
ontkomen, bij gebreke van bijzondere
omstandigheden die op vaststaande en
ondubbelzinnige wijze de afstand van
het uitoefenen van een rechtsmiddel
aantonen. (Artt. 1044 en 1045 Ger.W.)
13 februari 1985
805

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. - Hoge Commissie
HOOFDSTUK VI. - Terbeschikkingstelling van recidivisten
HOOFDSTUK IX. -

Allerlei

HOOFDSTUK I.
ALGEMENE BEGRIPPEN

HOOFDSTUK II
INOBSERVATIESTELLING

1. - Inobservatiestelling - SchrifteJijk en met redenen omkleed verzoek gericht tot de procureur-generaal bij het
hot van beroep - Hot van beroep niet
verplicht erover te beslissen.
Het hof van beroep waarbij het hoger
beroep tegen een vonnis van de correctionele rechtbank aanhangig is, behoeft
niet te beslissen op een vordering tot
inobservatiestelling, ook al gaat het om
een schriftelijk en met redenen omkleed
verzoek dat tot de procureur-generaal is
gericht. (Art. 2, derde lid, Wet Bescherming Maatschappij, vervangen bij wet
van 1 juli 1964.)
12 september 1984
75

-
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HOOFDSTUK III
INTERNERING
DEN

VAN

GEESTESGESTOOR-

2. - Beslissing tot internering - In
zichzelf tegenstrijdige beslissing - Niet
regelmatig met redenen omkleed.
Tegenstrijdig en derhalve niet regelmatig met redenen omkleed is het arrest
dat eensdeels vaststelt dat de bescherming van de maatschappij de internering van de beklaagde vergt en anderdeels oordeelt dat het feit dat die
beklaagde thans noch voor zichzelf noch
voor de maatschappij een gevaar oplevert, irrelevant is vermits hij nog steeds
in een staat van zwakzinnigheid verkeert die hem ongeschikt maakt tot het
controleren van zijn daden.
11 september 1984
67
3. - Beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij waarbij de overbrenging van de gei'nterneerde van een prive-inrichting naar een
strafinrichting wordt bevolen - Cassatieberoep - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Wanneer ingevolge een vorige beslissing een ge!nterneerde in een prive-inrichting is geplaatst die geschikt is uit
het oogpunt van veiligheid en verzorging, is niet ontvankelijk de voorziening
die door de ge!nterneerde wordt ingesteld tegen de beslissing waarbij de commissie tot bescherming van de maatschappij zijn overbrenging beveelt van
de prive-inrichting naar een strafinrichting. (Art. 14, tweede lid, wet 1 juli 1964.)
189
2 oktober 1984

HOOFDSTUK IV
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ

Afdeling 1. Afdeling 2. -

Samenstelling.
Bevoegdheid.

4. - Beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij tot
wederopneming van een op proef in vrijheid gestelde gei'nterneerde - Wettigheid - Vereiste.
Wanneer een op proef in vrijheid gestelde ge!nterneerde, op vordering van
de procureur des Konings, weder opgenomen is in een psychiatrische afdeling
kan de commissie tot bescherming van
de maatschappij de wederopneming van
de betrokkene in een door haar aangegeven instelling slechts bevelen, als zij in
haar beslissing vaststelt dat de voorwaarden voor de wederopneming vervuld

zijn. (Art. 20 Wet Bescherming Maatschappij.)
11 december 1984
510
Afdeling 3. - Rechtspleging.
5. - Wraking - Commissie tot bescherming van de maatschappij die dient
te beslissen over het verzoek tot invrijheidstelling van een gei'nterneerde Beslissing over de ontvankelijkheid van
de vordering tot wraking van een lid van
de commissie en van een magistraat van
het openbaar ministerie - Optreden van
de gewraakte magistraten.
Wanneer een ge!nterneerde ter terechtzitting van de commissie tot bescherming van de maatschappij die dient
te beslissen over zijn invrijheidstelling,
wraking van een lid van de commissie
en van een magistraat van het openbaar
ministerie heeft voorgedragen zonder inachtneming van de bepaling van art. 835
Ger.W., kon de aldus gewraakte magistraat van het openbaar ministerie deelnemen aan de debatten die leiden tot de
beslissing welke de wraking niet ontvankelijk verklaart en uitspraak doet over
de grond van de zaak en kan het aldus
gewraakte lid van de commissie deelnemen aan die debatten en die beslissing.
27 november 1984
428
6. - Art. 20, tweede lid, Wet bescherming Maatschappij - Vordering van de
procureur des Konings tot wederopneming van een op proef vrijgelaten gei'nterneerde - Cassatieberoep niet ontvankelijk.
Cassatieberoep staat niet open tegen
de op grond van art. 20, tweede lid, Wet
Bescherming Maatschappij
genomen
vordering van de procureur des Konings
tot wederopneming van een op proef
vrijgelaten ge!nterneerde.
4 december 1984
472
7. - Beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij tot
werderopneming van een op proef in
vrijheid gestelde gei'nterneerde - Wettigheid - Vereiste.
Wanneer een op proef in vrijheid gestelde ge'interneerde, op vordering van
de procureur des Konings, wederopgenomen is in een psychiatrische afdeling, is
niet naar recht verantwoord de beslissing van de commissie tot bescherming
van de maatschappij waarbij zij beveelt
dat de ge!nterneerde zal worden wederopgenomen in een door haar aangewezen inrichting, op grond dat hij de hem
opgelegde voorwaarden niet in acht

-
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heeft genomen wanneer de commissie aan de bestuurder van die inrichting of
niet nader verklaart welke voorwaarde aan zijn gemachtigde. (Art. 1 wet van 25
de in vrijheid gestelde gei:nterneerde juli 1893.)
niet zou vervuld hebben.
21 november 1984
410
5 maart 1985
928
11. - Bevestiging van de beschikking
8. - Commissie tot bescherming van van de onderzoeksrechter waarbij de
de maatschappij - Voorafgaande mede- tenuitvoerlegging van het bevel tot aandeling van het dossier - Begrip.
houding in een psychiatrische afdeling
Wettig is de beslissing van de commis- wordt gelast- Art 1, vijfde lid, Wet Besie tot bescherming van de maatschappij scherming Maatschappij - Bevestiging
die, bij de uitspraak over het verzoek tot aan te merken als een beslissing tot beinvrijheidstelling van een ge"interneerde, vestiging van het bevel tot aanhouding
beslist dat een geneeskundig verslag niet - Motivering.
aan de gei:nterneerde zelf zal worden
Het arrest van de kamer van inbemedegedeeld, wanneer in de beslissing schuldigingstelling motiveert regelmatig
wordt vastgesteld dat het stuk regelma- zijn beslissing tot bevestiging van de betig aan de advocaat van de gei:nterneer- schikking van de onderzoeksrechter
de is medegedeeld en dat de mededeling waarbij de tenuitvoerlegging van het beervan aan de gei:nterneerde om thera- vel tot aanhouding in een psychiatrische
peutische redenen moet worden gewei- afdeling wordt gelast, wat ingevolge art.
gerd. (Artt. 16 en 28 Wet Bescherming 1, vijfde lid, Wet Bescherming Maatschappij een beslissing houdende bevesMaatschappij.)
26 maart 1985
1031 tiging van het bevel tot aanhouding uitmaakt, wanneer het erop wijst dat de
9. - Wet Bescherming Maatschappij, verdachte, sedert de feiten die het verleart. 20 - Beslissing van de commissie nen van het bevel tot aanhouding hebtot bescherming van de maatschappij tot ben verantwoord, het meubilair van het
wederopneming van een op proef in vrij- paviljoen waar hij verbleef heeft omgeheid gestelde gelnterneerde - Wettig- worpen, een flesscherf heeft bemachtigd
heid - Vereiste.
en de bewaker van de instelling een heW anneer een op proef in vrijheid ge- vige kopstoot heeft gegeven, na zijn opstelde gei:nterneerde, op vordering van name in een psychiatrische afdeling een
de procureur des Konings, weder opge- bewaker heeft vastgegrepen en heeft genomen is in een psychiatrische afdeling, tracht hem over een leuning te werpen,
kan de commissie tot bescherming van dat uit die verschillende verklaringen
de maatschappij de wederopneming van blijkt dat de verdachte een onevenwichde betrokkene in een door haar aange- tig, agressief en gevaarlijk individu is en
wezen instelling slechts bevelen, als zij dat de toegebrachte slagen samen met
in haar beslissing vaststelt dat de voor- zijn plaatsing in een psychiatrische inwaarden voor de wederopneming vervuld stelling aantonen dat de verdachte in
zijn.
een geestestoestand zou kunnen verke1112 ren die onder toepassing van de Wet Be18 april 1985
scherming Maatschappij valt.
HOOFDSTUK V
19 december 1984
570
HOGE COMMISSIE

HOOFDSTUK VI
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN RECIDIVISTEN

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

Voorziening in cassatie - Vorm
- Voorziening in cassatie bij brief ingesteld - Niet ontvankelijke voorziening.
Niet ontvankelijk is de voorziening in
cassatie, die door een gei:nterneerde in
een inrichting tot bescherming van de
maatschappij tegen een beslissing van
een commissie tot bescherming van de
maatschappij is gericht, wanneer de verklaring van voorziening niet is gedaan
10. -

12. - Bevestiging van de beschikking
van de onderzoeksrechter waarbij de
tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding in een psychiatrische afdeling
wordt gelast - Art. 1, vijfde lid, Wet Bescherming Maatschappij - Draagwijdte.
Art. 1, vijfde lid, Wet Bescherming
Maatschappij, dat bepaalt dat de bevestiging van de beschikking van de onderzoeksrechter waarbij de tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding in een
psychiatrische afdeling wordt gelast, op
de datum van de voormelde beslissing
een beslissing over de handhaving van
de hechtenis is, moet aldus worden uitgelegd dat de bevestiging van de beschikking van de rechter gelijkstaat met
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de bevestiging van het bevel tot aanhouding, wanneer zij gebeurt binnen de termijn van vijf dagen bepaald bij art. 4
Wet Voorlopige Hechtenis.
19 december 1984
570
13. - Bevestiging van de beschikking
van de onderzoeksrechter waarbij de
tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding in een psychiatrische afdeling
wordt gelast - Bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling.
Op het hoger beroep van de verdachte
tegen de beschikking van de raadkamer
houdende bevestiging van het bevel tot
aanhouding kan de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep
wettig de beschikking van de onderzoeksrechter bevestigen, waarbij de tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding in een psychiatris~he afdeling
wordt gelast, zelfs indien de raadkamer,
bij de bevestiging van dat bevel tot aanhouding, geen uitspraak zou hebben gedaan over de bij haar aanhangig gemaakte bevestiging van de beschikking
van de rechter. (Artt. 1, vijfde lid, en 4
Wet Bescherming Maatschappij.)
19 december 1984
570
14. - Bevestiging van de beschikking
van de onderzoeksrechter waarbij de
tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding in een psychiatrische afdeling
wordt gelast - Vormvereisten.
De bevestiging, met toepassing van
art. 1, vijfde lid, Wet Bescherming Maatschappij, van de beschikking van de onderzoeksrechter waarbij de tenuitvoerlegging van het tegen de verdachte
verleende bevel tot aanhouding in een
psychiatrische afdeling wordt gelast, geschiedt volgens de vormvereisten van
art. 4 Wet Voorlopige Hechtenis en niet
volgens die van art. 2 Wet Bescherming
Maa tschappij.
19 december 1984
570

lichtingen betreffende de toegang tot de
gebouwen en het einde van de huur,
daarmee nieuwe verkoopsvoorwaarden
meedeelt die niet in de memorie van de
verkoopsvoorwaarden voorkomen dan
wei aileen uitleg geeft over praktische
schikkingen tot bevordering van de verrichtingen van de verkoping. (Artt. 1582
en 1622 Ger.W.)
45
7 september 1984
2. - Bewarend beslag - Gerechtelijk
Wetboek, art. 1420 - Beslaglegging zonder voorafgaande beschikking van de
rechter - Begrip.
Art. 1420 Ger.W., betreffende de gevallen waarin bewarend beslag kan worden
gelegd zonder voorafgaande beschikking
van de rechter, geldt onder meer wanneer het beslag is gelegd krachtens een
vonnis.
14 september 1984
87
3. - Bewarend beslag - Gerechtelijk
Wetboek, art. 1420 Vordering tot
opheffing van het beslag - Grondslag
van de vordering - Bevoegdheden van
de beslagrechter.
Art. 1420 Ger.W., volgens hetwelk, in
de gevallen waarin bewarend beslag kan
worden gelegd zonder voorafgaande beschikking van de rechter, de beslagene
de beslaglegger voor de beslagrechter
kan dagvaarden ten einde de opheffing
van het beslag te doen gelasten, houdt in
dat de vordering tot opheffing van het
beslag kan worden gegrond op de omstandigheid dat het geval niet spoedeisend is; het staat derhalve aan de beslagrechter over de urgentie te oordelen.
(Artt. 1413, 1414 en 1420 Ger.W.)
14 september 1984
87

4. - Uitvoerend beslag op onroerend
goed- Recht van de eerst ingeschreven
hypothecaire schuldeiser van de gefailJeerde om, in iedere stand van het geding, het goed waarop de hypotheek
rust, te verkopen - Begrip.
Het laatste lid van art. 564 Faillissementswet, samen met het GerechteBESLAG
lijk Wetboek ingevoerd, geeft aan de
1. - Uitvoerend beslag op onroerend eerst ingeschreven hypothecaire schuldgoed ToewiJzing Verkoopsvoor- eiser van de gefailleerde het recht om,
waarden - Wijziging - Beoordeling ongeacht de overige bepalingen van het
door de rechter.
genoemd artikel, « in iedere stand van
De rechter beoordeelt op onaantastba- het geding het goed waarop de hypore wijze, in feite, of de notaris die op de theek rust, te verkopen, overeenkomstig
verkoopdag kennis geeft van, onder de bepalingen van de artt. 1560 tot 1626
meer, een tussen de beslagene en de Ger.W » en zulks met uitsluiting van
huurders gesloten overeenkomst betref- artikel 1621; daaruit volgt dat het optrefende de splitsing van de huur voor het den van de eerst ingeschreven hypothegeval van gesphtste toeWIJzing en van m- caire schuldeiser om de verkoop van het
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gehypothekeerde goed te vervolgen, het
« uitsluitend recht » en ook enig concurrerend recht van de curator om dezelfde
verkoop te vervolgen, uitsluit.
21 september 1984
126

5. - Strafzaken - Teruggave - Begrip.
De teruggave bedoeld in art. 44 Sw. is
geen straf en beoogt de beeindiging van
een met de strafwet strijdige toestand.
17 oktober 1984
280
6. - Strafzaken - Teruggave - Vereisten.
De strafgerechten mogen in de regel
slechts dan de teruggave uitspreken als
zij het bestaan van een overtreding van
de Strafwet vaststellen.
17 oktober 1984
280
7. - Uitvoerend beslag op onroerend
goed - Art. 1582, vierde en vijfde lid,
Ger. W. - Geschillen - Begrip.
De in art. 1582 Ger.W. bedoelde geschillen hebben enkel betrekking op de
verkoopsvoorwaarden zelf; de beslagrechter heeft, in dat beperkte kader,
geen andere bevoegdheid dan geschillen
over de verkoopsvoorwaarden te berechten.
13 juni 1985
1418

8. - Uitvoerend beslag op onroerend
goed - Art. 1582, vierde en vijfde lid,
Ger. W. - Verkoopsvoorwaarden opgemaakt door de notaris - Beslagene die
rechtsmisbruik tegenwerpt of uitstel
vraagt - Geschillen die, in die stand
van de rechtspleging, niet aan de beslagrechter kunnen worden voorgelegd.
Art. 1334 Ger.W. geeft aan de schuldenaar wiens goederen in beslag zijn genamen de mogelijkheid om zich te beklagen over rechtsmisbruik en om een
aanvraag tot het verkrijgen van uitstel
als bedoeld in artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek te doen; een dergelijke
aanvraag kan niet meer worden gedaan
wanneer de schuldenaar, overeenkomstig
art. 1582 Ger.W., door de notaris die de
verkoopsvoorwaarden heeft opgemaakt,
is aangemaand om bij hem de geschillen
over die verkoopsvoorwaarden aan te
brengen; ze is geen zwarigheid die, in
die stand van de rechtspleging, nog aan
de beslagrechter ter beslissing kan worden voorgelegd.
13 juni 1985
1418
9. - Verlenen van uitstel van betaling
-Art. 1334 Ger. W: - Vereisten voor de
ontvankeliJkheid van de aanvraag tot het

verkrijgen van uitstel bedoeld in art.
1244 B.W.
Art. 1334 Ger.W. geeft aan de schuldenaar wiens goederen in beslag zijn genamen de mogelijkheid om zich te beklagen over rechtsmisbruik en om een
aanvraag tot het verkrijgen van uitstel
als bedoeld in artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek te doen; een dergelijke
aanvraag kan niet meer worden gedaan
wanneer de schuldenaar, overeenkomstig
art. 1582 Ger.W., door de notaris die de
verkoopsvoorwaarden heeft opgemaakt,
is aangemaand om bij hem de geschillen
over die verkoopsvoorwaarden aan te
brengen; ze is geen zwarigheid die, in
die stand van de rechtspleging, nog aan
de beslagrechter ter beslissing kan worden voorgelegd.
13 juni 1985
1418

BESTAANSMINIMUM
Bedrag - Samenwonen - Begrip.
Voor de toepassing van artikel 2. § 1.3,
Bestaansminimumwet, dat het bedrag
van het bestaansminimum bepaalt van
een persoon die met een of meer personen samenwoont, wordt onder samenwonen verstaan het onder hetzelfde dak samenleven van twee of meer personen die
een gemeenschappelijke huishouding
hebben.
8 oktober 1984
219

BESTENDIGE DEPUTATIE
Gemeente1Jj1ce
omslagbelasting
Bezwaarschrift - Voorafgaand advies
bepaald bij Gemeentewet, art. 136.
Het voorafgaand advies dat ingevolge
art. 136 Gemeentewet door de bestendige
deputatie van de provincieraad moet
worden gevraagd alvorens uitspraak te
doen over een bezwaarschrift tegen een
gemeentelijke omslagbelasting, mag door
het college van burgemeester en schepenen worden gegeven.
18 oktober 1984
289

BETEKENING VAN EXPLOTEN
1. - Burgerlijke zaken - Geadresseerde wonende in het buitenland zonder
woonplaats, verbliJfplaats of gekozen
woonplaats in Belgie - RegelmatJge betekening in bet bUJtenland.

-
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van de betekening - Nietigheid - Gevolgen.
De betekening van een voorziening in
cassatie die noch overeenkomstig de
artt. 33, 35 of 37 Ger.W., noch aan de
door de geadresseerde in het exploot van
betekening van het bestreden arrest gekozen woonplaats werd gedaan, is onregelmatig en derhalve nietig; nu die onregelmatigheid geen betrekking heeft op
de vermelding dat de akte is betekend
aan de persoon of op de plaats die de
wet bepaalt in de zin van art. 862, § 1, 9°,
Ger.W., kan de daaruit voortvloeiende
nietigheid niet ambtshalve maar alleen
dan worden uitgesproken wanneer de
aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die ze als
exceptie opwerpt. (Ger.W., artt. 39 en
861.)
14 juni 1985
1425
7. - Vermelding dat de akte is betekend aan de persoon of op de plaats die
de wet bepaalt - Begrip.
De betekening van een voorziening in
cassatie die noch overeenkomstig de
artt. 33, 35 of 37 Ger.W., noch aan de
door de geadresseerde in het exploot van
betekening van het bestreden arrest gekozen woonplaats werd gedaan, is onregelmatig en derhalve nietig; nu die onre4. - Strafzaken - Betekening van gelmatigheid geen betrekking heeft op
een verstekvonnis - Betekening aan de_ de vermelding dat de akte is betekend
gekozen woonplaats - Geldigheid - Be- aan de persoon of op de plaats die de
tekening aanvang van appeltermijn.
wet bepaalt in de zin van art. 862, § 1, 9°,
De betekening van een verstekvonnis Ger.W., kan de daaruit voortvloeiende
geschiedt geldig aan de woonplaats die nietigheid niet ambtshalve maar aileen
de beklaagde op het ogenblik van zijn dan worden uitgesproken wanneer de
voorlopige invrijheidstelling door het hof aangeklaagde onregelmatigheid de bevan beroep heeft gekozen. (Art. 39 langen schaadt van de partij die ze als
Ger.W.; artt. 187 en 203, § 1, Sv.)
exceptie opwerpt. (Ger.W., artt. 39 en
23 januari 1985
677 861.)
14 juni 1985
1425
5. - Strafzaken - Hoger beroep van
het openbaar ministerie b1j de rechtbank
die kennis moet nemen van het beroep
- Betekening aan de gekozen woonplaats.
BETICHTING VAN VALSHEID
Regelmatig is het hager beroep dat
door de procureur des Konings wordt in1. - Strafzaken - Betichting bij een
gesteld tegen een vonnis van de politie- cassatieberoep van de procureur-generechtbank en dat betekend is aan het raal Wetboek van Strafvordering,
adres dat, blijkens de onaantastbare art. 441 - Procedure.
vaststellingen van de feitenrechter, een
Wanneer de procureur-generaal bij het
door de beklaagde gekozen woonplaats Hof van Cassatie door de minister van
is. (Art. 111 B.W.; art. 39 Ger.W.; art. 205 Justitie is gelast, overeenkomstig art. 441
Sv.)
Sv., bij het Hof aangifte te doen van een
28 mei 1985
1341 onwettige rechterlijke beslissing met
kracht van gewijsde en vaststelt dat die
6. - Betekening aan gekozen woon- beslissing, zoals ze is opgesteld, niet
plaats - Verkeerde aanw1jzing van de strijdig blijkt te zijn met de wet, maar
gekozen woonplaats - Onregelmatigheid dat de redactie ervan mogelijkerwijze

De betekening van een exploot aan
een persoon die in het buitenland woont
en die in Belgie noch woonplaats, noch
verblijfplaats, noch gekozen woonplaats
heeft, geschiedt rechtsgeldig in het buitenland. (Artt. 36 en 40 Ger.W.).
6 september 1984
25
2. - Burgerlijke zaken - Omstandige
opgave van de kosten - Verzuim - Nietigheid van de akte - Vereisten.
De nietigheid die in art. 43 Ger.W.
wordt bepaald, o.m. in verband met de
omstandige opgave der kosten, kan
slechts ingeroepen worden indien hij
voor wie het exploot is bestemd, bewijst
in zijn belangen te zijn geschaad. (Artt.
43, 860, 861 Ger.W.)
4 oktober 1984
204
3. - Strafzaken - Betekening van
een verstekvonnis - Toepasselijke wettelijke bepalingen en rechtsbeginselen.
In strafzaken wordt de betekening van
een verstekvonnis geregeld door de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek,
eerste deel, hoofdstuk VII, in zoverre de
toepassing ervan niet strijdig is met de
wettelijke bepalingen en de rechtsbeginselen inzake strafvordering. (Art. Ger.W.)
23 januari 1985
677

-
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niet strookt met de werkelijkheid, dat
5. - Tuchtzaken - Cassatiegeding dezelfde onjuistheden in een proces-ver- Incidentele valsheidsvordering op het
baal van de terechtzitting kunnen voor- cassatieberoep - Stuk dat niet van valskomen en dat, als die verdraaiingen van heid kon worden beticht voor het gerecht
Verde waarheid zouden worden bewezen, in hoogste feitelijke aanleg het litigieuze vonnis zou moeten worden zoekschrift - Ontvankelijkheid - Ververnietigd, verklaart hij uitdrukkelijk eisten.
dat proces-verbaal en die rechterlijke beIn de regel is een verzoekschrift met
slissing van valsheid te betichten; als het een incidentele valsheidsvordering op
Hof de redenen aanneemt waarom de een cassatieberoep ontvankelijk en de
betichting van valsheid is gedaan, ver- valsheidsvordering toewijsbaar wanneer
leent het aan de procureur-generaal akte het in het cassatiegeding van valsheid
van die betichting van valsheid alsmede betichte stuk niet van valsheid kon worvan de aangevoerde feiten en wijst het den beticht v66r het gerecht in hoogste
een van zijn !eden aan om het bestaan feitelijke aanleg, dat wil zeggen voor de
feitenrechters, het verzoekschrift betrekvan die feiten te onderzoeken.
19 september 1984
115 king heeft op een wezenlijk vereiste voor
de regelmatigheid van de bestreden be2. - Strafzaken - Proces-verbaal van slissing en de bewering in dat verde terechtzitting - Zogenaamd onjuiste zoekschrift waarschijnlijk lijkt. (Art. 907
'
of niet gedane vermelding betreffende de Ger.W.)
vervulling van een formaliteit - Betich31 januari 1985
716
ting van valsheid met het oog op de verbetering of het herstel - Ontvankelijk6. - Tuchtzaken
Cassatiegeding Incidentele valsheidsvordering op het
heid.
De procedure inzake betichting van cassatieberoep - Stuk dat niet van valsvalsheid kan, in strafzaken, worden aan- heid kan worden beticht voor het gegewend tegen een proces-verbaal van de recht in hoogste feitelijke aanleg - Beterechtzitting waarvan wordt beweerd, grip - Gevolg.
Nu geen enkele wettelijke bepaling
hetzij dat er onjuiste vermeldingen in
voorkomen, hetzij dat het geen melding aan de tuchtraden van de Orde van Gemaakt van de vervulling van een forma- neesheren de bevoegdheid verleent een
valsheidsvordering te onderzoeken of
liteit die het moest vaststellen.
19 september 1984
115 daarover uitspraak te doen, volgt daaruit
dat het proces-verbaal van de vergade3. - Strafzaken - Rechterlijke beslis- ring van een provinciale raad van de gesing met kracht van gewijsde - Zoge- noemde orde niet van valsheid kan wornaamd onjuiste of niet gedane vermel- den beticht voor de raad van beroep van
ding betreffende een omstandigheid die die orde en dat die betichting daarentede beslissing moest vaststellen - Betich- gen wei in het cassatiegeding kan plaatsting van valsheid met het oog op de ver- hebben. (Artt. 6 en 16 tot 19, K.B. nr. 79
betering of het herstel - Ontvankelijk- 10 nov. 1967; art. 907 Ger.W.)
heid.
31 januari 1985
716
De procedure inzake betichting van
7. - Tuchtzaken - Cassatiegeding valsheid kan, in strafzaken, worden aangewend tegen een in kracht van gewijs- Incidentele valsheidsvordering op het
de gegane rechterlijke beslissing waar- cassatieberoep - Toewijsbaarheid van
van wordt beweerd, hetzij dat er onjuiste de valsheidsvordering - Verwijzing vermeldingen in voorkomen, hetzij dat Rechtscollege waarnaar de zaak is verze geen melding maakt van een omstan- wezen - Cassatieberoep - Uitstel van
de uitspraak.
digheid die ze moest vaststellen.
Wanneer in burgerlijke of ten aanzien
19 september 1984
115 van de cassatieprocedure daarmee gelijkgestelde zaken, met name - onder voor4. - Strafzaken - Cassatiegeding behoud van de wettelijke afwijkingen Behandeling van de valsheid door het in tuchtzaken, een partij in het cassatieHoi.
geding bij verzoekschrift een incidentele
Als een verzoek tot betichting van valsheidsvordering op het cassatieberoep
valsheid, in strafzaken, door het Hof van instelt, verwijst het Hof, wanneer het
Cassatie wordt aangenomen, wordt de dat verzoek ontvangt en de vordering
valsheid als tussengeschil behandeld toewijsbaar verklaart, bij hetzelfde arvoor het Hof. (Art. 459 Sv.)
rest de partijen naar een gerecht in
19 september 1984
115 hoogste feitelijke aanleg van dezelfde

-
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rang als het gerecht dat de door het cassatieberoep bestreden bes!issing heeft
gewezen en stelt de uitspraak op het cassatieberoep uit totdat over het tussengeschil een eindbeslissing is gevallen.
(Artt. 907, 908, 911, derde lid, en 912
Ger.W.)
31 januari 1985
716

8. - Cassatiegeding
Strafzaken Vordering tot betichting van valsheid
aangenomen door het Hof - Aanwijzing
van een lid van het Hof om een onderzoek in te stellen - Onderzoek uitgevoerd - Vaststelling van het Hof dat uit
dat onderzoek blijkt dat het proces-verbaal van de terechtzitting en het vonnis
van de correctionele rechtbank vals zijn
- Herstel van het proces-verbaal en van
het vonnis bevolen door het Hoi
Wanneer het Hof, in strafzaken, na
een vordering tot betichting van valsheid
te hebben aangenomen en een zijner leden te hebben aangesteld om een onderzoek in te stellen naar de werkelijke toedracht van de feiten die in de vordering
zijn aangebracht, vaststelt dat uit het onderzoek blijkt dat het proces-verbaal van
een terechtzitting van de correctionele
rechtbank en het vonnis van die rechtbank vals zijn, beveelt het dit proces-verbaal en het vonnis met de waarheid in
overeenstemming te brengen. (Artt. 459;
tweede lid, en 463 Sv.)
15 mei 1985
1270

stemming met de waarheid te brengen,
en, rechtdoende op de aangifte, zegt dat
die geen reden van bestaan meer heeft.
15 mei 1985
1270

BEVOEGDHEID EN AANLEG
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
Afdeling 1. - Gemeente- en provinciebelastingen, agglomeratiebelastingen.
Afde!ing 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

HOOFDSTUK V. - Strafzaken
Afdeling 1. - Aanleg.
Afdeling 2. - Bevoegdheid.
Afdeling 3. - Geschil inzake bevoegdheid - Zie : Regeling van rechtsgebied
9. - Strafzaken - Incidentele betich- Afdeling 4. - Burgerlijke rechtsvordeting bij een cassatieberoep van de procuring (bijzondere regels).
reur-generaal - Art. 441 Sv. - Onderzoek bevolen door het Hof - Onderzoek HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken
uitgevoerd - Vaststelling dat, met na- HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken
me, het aangegeven vonnis vals is Herstel van dat vonnis bevolen door het HOOFDSTUK IX. - Allerlei
Hof- Gevolg.
Wanneer het Hof van Cassatie, in
strafzaken, uitspraak doende over de beHOOFDSTUK I
tichting van valsheid die de procureurALGEMENE BEGRIPPEN
generaal bij dit Hof heeft aangebracht
bij wege van incidentele vordering bij de
HOOFDSTUK II
aangifte van een vonnis overeenkomstig
BELASTINGZAKEN
art. 441 Sv., in een eerste arrest aan de
procureur-generaal akte heeft verleend Afdeling 1. - Gemeente- en provinciebelastingen, agglomeratiebelastingen.
van zijn betichting van valsheid alsmede
van de aangevoerde feiten, een van zijn Afdeling 2. - Inkomstenbelastingen.
!eden heeft aangewezen om het bestaan Afdeling 3. - Andere belastingen.
van die feiten te onderzoeken en de uitHOOFDSTUK III
spraak over de gegrondheid van de aanBURGERLIJKE ZAKEN
gifte heeft uitgesteld, het onderzoek is
uitgevoerd en daaruit met name blijkt Afdeling 1. - Aanleg.
dat het aangegeven vonnis vals is maar
1. - Burgerlijke zaken - Beslissing
dat het na herstel overeenkomstig de
wet zal zijn, beveelt het Hof in een twee- in Jaatste aanleg waarin verzuimd is uitde arrest de valse stukken in overeen- spraak te doen over de vordering tot be-
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taling van gerechtelijke interest- Nieuwe vordering ingesteld bij dagvaarding
ter veroordeling van verweerder tot betaling van de genoemde interest - Onbevoegdheid.
Het arbeidshof is niet bevoegd om uitspraak te doen over een vordering tot
betaling van gerechtelijke interest, wanneer het tijdens een vorige procedure
heeft verzuimd daarover uitspraak te
doen. (Art. 1138, 3", Ger.W.)
13 mei 1985
1250
Afdeling 2. - Bevoegdheid.
§ 1. Volstrekte bevoegdheid.
2. - Burgerlijke zaken - Foutief lijkende aantasting door de bestuursoverheid van subjectieve rechten die de hoven en rechtbanken moeten vrijwaren Voorlopige maatregelen - Bevoegdheid
van de rechter in kart geding.
De rechter in kort geding mengt zich
niet in de bevoegdheden van de Uitvoerende Macht, wanneer hij, uitspraak
doende bij voorraad in een geval dat hij
spoedeisend acht, zich bevoegd verklaart
om, binnen de grenzen van zijn opdracht, aan de bestuursoverheid maatregelen, inzonderheid verbodsmaatregelen
op te leggen, die noodzakelijk zijn ter
voorkoming of tot stopzetting van een
foutief lijkende aantasting door die overheid van de subjectieve rechten, die de
hoven en rechtbanken moeten vrijwaren.
21 maart 1985
1008
3. - Burgerlijke zaken - Foutief lijkende aantasting door de bestuursoverheid van subjectieve rechten die de hoven en rechtbanken moeten vrijwaren - ·
Foutief lijkende overheidshandeling die
behoort tot een strafvordering - Voorlopige maatregelen - Bevoegdheid van de
rechter in kart geding - Vereisten.
Behoudens het geval dat het optreden
van de rechter in kort geding niet verenigbaar zou zijn met de wetten en beginselen houdende regeling van de
bevoegdheid van de strafgerechten, kan
de omstandigheid dat de foutief lijkende
handeling van de overheid tot een strafvordering behoort, geen beletsel zijn
voor dat optreden, ook al is die handeling verricht ter uitvoering van een beslissing van een magistraat van het
openbaar ministerie.
21 maart 1985
1008
§ 2. Plaatselijke bevoegdheid.
Territoriale bevoegdheid
Jeugdrechtbank - Maatregel t.a.v. de
minderjarige - Overlijden van de vader
4.

die van de ouderlijke macht is ontzet Bevoegdheid van de rechtbank van de
verblijfplaats van de niet ontzette moeder.
Bij overlijden van de alleen uit de ouderlijke macht ontzette vader eindigt de
pro-voogdij en oefent de niet ontzette
moeder de voogdij en het ouderlijk gezag uit, zodat de jeugdrechtbank van
haar verblijfplaats bevoegd is om t.a.v.
het minderjarig kind een beschermingsmaatregel te treffen. (Art. 44 Jeugdbeschermingswet.)
19 september 1984
112
5. - Burgerlijke zaken - Plaatselijke
bevoegdheid - Echtscheiding - Verschijning voorgeschreven door art. 1257
Ger. W. - Afwijzing van de plaatselijke
bevoegdheid - Vermoeden.
De partij die niet verschijnt tijdens de
voorafgaande poging tot verzoening,
voorgeschreven door artikel 1257 Ger.W.,
wordt vermoed, naar luid van artikel 630,
derde lid, Ger.W., de bevoegdheid van de
rechter voor wie de zaak aanhangig is,
af te wij zen.
6 juni 1985
1383
6. - Burgerlijke zaken - Echtscheiding Plaatselijke bevoegdheid
Draagwijdte.
De wetsbepalingen betreffende de
plaatselijke bevoegdheid inzake echtscheiding raken niet de openbare orde.
6 juni 1985
1383
7. - Burgerlijke zaken - Territoriale
bevoegdheid - Verstek van de verweerder - Vermoeden ingesteld bij art. 630,
derde lid, Ger. W. - Begrip.
Het bij art. 630, derde lid, Ger.W. ingestelde vermoeden dat de verweerder, die
niet verschijnt, de bevoegdheid van de
rechter voor wie de zaak aanhangig is,
afwijst, bestaat enkel in de in het eerste
en tweede lid van dat artikel bedoelde
gevallen, dat wil zeggen wanneer de in
de artt. 627, 628 en 629 van genoemd
wetboek bepaalde dwingende regels inzake territoriale bevoegdheid toepasselijk
zijn.
13 juni 1985
1423

8. - Burgerlijke zaken
Territoriale
bevoegdheid - Verstek van de verweerder - Plichten van de rechter.
Wanneer de verweerder niet verschijnt, moet de rechter voor wie de
zaak aanhangig is, zijn territoriale
bevoegdheid nagaan, zelfs bij ontstentenis van het bij art. 630, derde lid, Ger.W.
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ingestelde wettelijk vermoeden dat de
verweerder zijn bevoegdheid betwist.
13 juni 1985
1423
Afdeling 3. - Geschillen inzake bevoegdheid.
Afdeling 4. - Sociaal procesrecht (bijzondere regels).
9. Sociale zaken
Volstrekte
bevoegdheid - Arbeidsrechtbank - Geschillen van burgerlijke aard die het gevolg zijn van een overtreding - Begrip.
Een geschil van burgerlijke aard dat
het gevolg is van een overtreding in de
zin van art. 578, 7', Ger.W. is elke vordering die laat blijken van een overtreding
van de wetten en besluiten betreffende
de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder de bevoegdheid van de
arbeidsgerechten, zelfs al steunt de vordering niet uitdrukkelijk op die overtreding.
12 december 1984
518
10. Sociale zaken
Volstrekte
bevoegdheid - Arbeidsrechtbank - Geschillen van burgerlijke aard die het gevolg zijn van een overtreding - Begrip.
Een geschil van burgerlijke aard dat
het gevolg is van een overtreding in de
zin van art. 578, 7', Ger.W. is elke vordering die laat blijken van een overtreding
van de wetten en besluiten betreffende
de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder de bevoegdheid van de
arbeidsgerechten, zelfs al steunt de vordering niet uitdrukkelijk op die overtreding.
17 december 1984
537

11. - Sociale zaken
Volstrekte
bevoegdheid - Arbeidsrechtbank - Geschillen van burgerlijke aard die het gevolg zijn van een overtreding - Begrip.
Een geschil van burgerlijke aard dat
het gevolg is van een overtreding in de
zin van art. 578, 7', Ger.W. is elke vordering die laat blijken van een overtreding
van de wetten en besluiten betreffende
de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder de bevoegdheid van de
arbeidsgerechten, zelfs al steunt de vordering niet uitdrukkelijk op die overtreding.
22 april 1985
1117

HOOFDSTUK IV
DIENSTPLICHTZAKEN

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

Afdeling 1. -

Aanleg.

Afdeling 2. -

Bevoegdheid.

12. - Strafzaken - Politierechtbank
- Beslissing waaruit niet blijkt dat die
rechtbank territoriaal bevoegd was Onwettige beslissing.
Wanneer de beklaagde ·is veroordeeld
door de politierechtbank wegens feiten
die ratione materiae tot de bevoegdheid
van die rechtbank behoren en die zijn
begaan in een gemeente waarvan het
grondgebied, ingevolge de bepalingen
van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk
Wetboek betreffende de gebiedsomschrijving en de zetel van hoven en rechtbanken en van het K.B. van 17 sept. 1975
houdende samenvoeging van gemeenten
en wijziging van hun grenzen, bekrachtigd bij de wet van 30 dec. 1975, en ook
van het enig artikel van de wet van 6 juli 1976 betreffende het bijvoegsel bij het
Gerechtelijk Wetboek, tot het rechtsgebied van twee kantons behoort, en uit
geen enkel stuk van de rechtspleging,
waarvan de vermeldingen wettelijke bewijswaarde hebben, noch uit enige vaststelling van de veroordelende beslissing
blijkt dat de beklaagde de feiten heeft
begaan, ten tijde van de instelling van
de vervolging heeft verbleven of is gevonden in een gerechtelijk kanton dat
onder de rechtsmacht van die politierechtbank valt, kan uit de veroordelende
beslissing niet worden opgemaakt of de
politierechtbank ratione loci bevoegd
was en is die beslissing derhalve onwettig; de correctionele rechtbank neemt die
onwettigheid over door een dergelijke
beslissing in hoger beroep te bevestigen.
30 januari 1985
710
13. - Strafzaken - Politierechtbank
Territoriale bevoegdheid.
..
Territoriaal onbevoegd is de politierechtbank die noch de rechtbank is van
de plaats van de overtreding, noch die
van de verblijfplaats van de beklaagde of
die van de plaats waar hij is gevonden.
(Art. 139 Sv.)
30 januari 1985
710
-

14. - Bevoegdheid
Strafzaken Rijkswachters.
Behoudens in de bij de artt. 23, 25 en
26 wet 15 juni 1899, houdende titel I van
het Wetboek van Strafrechtspleging voor
het Leger, bepaalde uitzonderingsgevallen ressorteren de misdrijven van gemeen recht, ten laste gelegd van rijkswachters, onder de uitsluitende bevoegdheid van het militair gerecht. (Art. 21
wet 15 juni 1899.)
19 maart 1985
987

-
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15. - Strafzaken - Overtreding inza- opgeworpen geschil over de bevoegdheid
ke wegverkeer - Beklaagde die als mili- van het rechtscollege dat van de zaak
tair dee] uitmaakt van een troep te velde kennis neemt, en de arresten of vonnis- Bevoegdheid van het militair gerecht. sen waarbij de rechter zich ambtshalve
Aileen het militair gerecht is bevoegd niet bevoegd verklaart; in zoverre zijn de
voor de berechting van een militair die tegen zodanige beslissingen ingestelde
deel uitmaakt van een troep te velde en voorzieningen onmiddellijk ontvankelijk.
die vervolgd wordt wegens overtreding
5 september 1984
22
van de wetten en reglementen inzake
19. - Strafzaken - Bevoegdheid van
wegverkeer. (Art. 23 wet van 15 juni
de onderzoeksgerechten - Begrip.
1899.)
De beslissing waarbij de kamer van
22 mei 1985
1310 inbeschuldigingstelling zich « onbe16. - Bevoegdheid
Strafzaken - voegd » verklaart om uitspraak te doen
Territoriale bevoegdheid - Persoon on- over de ontvankelijkheid van de burgerderworpen aan de militaire rechtsmacht lijke-partijstelling, is geen beslissing
en persoon onderworpen aan de gewone waarbij uitspraak wordt gedaan over een
rechtsmacht, samen vervolgd hetzij als geschil inzake bevoegdheid; zij heeft endaders of mededaders van of als mede- kel betrekking op de ontvankelijkheid en
plichtig aan een misdrijf, hetzij wegens de gegrondheid van de burgerlijke
rechtsvordering.
samenhangende misdrijven.
Wanneer een persoon onderworpen
5 maart 1985
926
aan de militaire rechtsmacht, hetzij als
Afdeling
4.
Burgerlijke
rechtsvordedader of mededader van of als medering (bijzondere regels).
plichtige aan een misdrijf, hetzij wegens
een of meer samenhangende misdrijven,
samen met een persoon onderworpen
HOOFDSTUK VI
aan de gewone rechtsmacht vervolgd
TUCHTZAKEN
wordt, is het gewone gerecht, dat ratione
loci bevoegd is voor de persoon onderHOOFDSTUK VII
worpen aan de gewone rechtsmacht, ook
VERKIEZINGSZAKEN
bevoegd voor de persoon onderworpen
aan de militaire rechtsmacht. (Art. 26,
HOOFDSTUK IX
eerste lid, Wetboek Strafrechtspleging
ALLERLEI
voor het Leger van 15 juni 1899 en art.
23 Wetboek van Strafvordering.)
20. - Executieverdrag van 27 sept.
25 juni 1985
1483 1968 - Bevoegdheidsbeding in een cognossement - Gelding ten aanzien van
Afdeling 3. - Geschil inzake bevoegd- de derde-houder - Art. 17 Executieverheid - Zie : Regeling van rechtsge- drag.
bied
Niet wettelijk verantwoord is het ar17. - Strafzaken - Wetboek van rest dat de gelding van een bevoegdStrafvordering, art. 416, tweede lid- Ar- heidsbeding in een cognossement ten
rest of vonnis inzake bevoegdheid - Be- aanzien van de derde-houder verwerpt
op grond van art. 17 Executieverdrag,
grip.
De beslissing waarbij een hof van be- zonder vast te stellen dat de derde-houroep, kamer van inbeschuldigingstelling, der bij de verkrijging van het cognossement, volgens het toepasselijke nationale
zich niet bevoegd verklaart om uitspraak recht, de inlader niet in diens rechten en
te doen over de vordering tot ontrekking verplichtingen is opgevolgd, dan wel dat
van de zaak aan een onderzoeksrechter door een onderzoek van de betrekkingen
is een arrest inzake bevoegdheid in de tussen de inlader en de vervoerder geblezin van art. 416, tweede lid, Sv.
ken is dat aan de voorschriften van dat
5 september 1984
22 art. 17 tussen hen niet is voldaan.
25 januari 1985
691
18. Strafzaken - Wetboek van
Strafvordering, art. 416, tweede lid - Arrest of vonnis inzake bevoegdheid - Begrip.
.1
Onder arresten of vonnissen inzake
bevoegdheid, in de zin van art. 416, twee- BEWIJS
de lid, Sv., moeten worden verstaan de HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
arresten of vonnissen waarbij uitspraak
wordt gedaan over een door de partijen HOOFDSTUK II. - Belastingzaken

-
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HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken
Afdeling 1. - Bewijslast - Beoordelingsvrij heid.
Afdeling 2. - Geschriften.
§ 1. Wettelijke bewijswaarde.
§ 2. (Miskenning van) bewijskracht.
Afdeling 3. - Getuigen.
Afdeling 4. - Vermoedens.
Afdeling 5. - Bekentenis.
Afdeling 6. - Eed.
HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken
HOOFDSTUK V. - Strafzaken
Afdeling 1. - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid.
Afdeling 2. - Geschriften.
§ 1. Wettelijke bewijswaarde.
§ 2. (Miskenning van) bewijskracht.
Afdeling 3.
Getuigen.
Afdeling 4.
Vermoedens.
Afdeling 5. - Bekentenis.
Afdeling 6. - Eed.
HOOFDSTUK VI. -

Tuchtzaken

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken
HOOFDSTUK IX. - Allerlei

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

1. - Dronkenschap aan het stuur
Gemeen recht.
Het bewijs dat een persoon bij het besturen van een voertuig op de openbare
weg in staat van dronkenschap verkeerde, is aan geen bijzondere regel onderworpen; het mag onder meer door vermoedens worden geleverd.
11 december 1984
503

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

Afdeling 1. - Bewijslast lingsvrijheid.

Beom·de-

3. - Burgerlijke zaken - Ongeval op
de weg naar en van het werk - Vaststelling van de rechter dat niet is aangevoerd noch bewezen dat de werknemer
op het ogenblik van het ongeval van een
andere plaats dan zijn verblijfplaats
kwam - Beslissing dat het ongeval op
de weg naar en van het werk is gebeurd
- Onwettige beslissing.
De wetsbepalingen inzake het bewijs
in burgerlijke zaken worden geschonden
door de rechter die vaststelt dat niet is
aangevoerd noch bewezen dat de werknemer op het ogenblik van het ongeval
van een andere plaats dan zijn verblijfplaats kwam en daaruit afleidt dat dit
ongeval op de weg naar en van het werk
is gebeurd. (Art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet; art. 1315 B.W.)
17 september 1984
98
4. - Algemeen - Burgerlijke zaken
- Bewijslast - Omkering - Begrip.
De bewijslast wordt niet omgekeerd
wanneer in de beslissing, volgens welke
de tot staving van een weigering van
verkoop aangevoerde gronden feitelijke
grondslag missen, wordt aangegeven dat
het gemis aan objectieve criteria de controle op de feitelijke gegevens en de invloed ervan op de gronden van de weigering onmogelijk maakt. (Art. 1315 B.W.)
27 juni 1985
1516
Afdeling 2. - Geschriften.
§ 1. Wettelijke bewijswaarde.
5. - Burgerlijke zaken - Begin van
bewijs door geschrift - Proces-verbaal
van de politie waarin wordt gezegd dat
de persoon tegen wie moet worden bewezen een bepaalde verklaring heeft afgeJegd - Verklaring door die persoon niet
geschreven noch getekend noch als de
zijne erkend - Geen begin van schriftelijk bewijs.
Wanneer in een proces-verbaal, opgesteld door een adjunct-politiecommissaris en enkel door deze ondertekend,
wordt vermeld dat de persoon tegen wie
moet worden bewezen, een bepaalde verklaring heeft afgelegd, maar die persoon
die verklaring niet heeft geschreven
noch getekend en evenmin als de zijne
heeft erkend, geldt die vermelding niet
als een begin van bewijs door geschrift
in de zin van art. 1347, tweede lid, B.W.
12 oktober 1984
256

2. - Burgerlijke zaken - Verbod voor
de rechter om zijn beslissing te doen
steunen op zijn persoonlijke wetenschap
van de feiten.
Niet wettig is de beslissing die het
voor het Hof niet mogelijk maakt na te
gaan of de rechter zijn beslissing heeft
doen steunen op de gegevens die regelmatig bij de debatten zijn overgelegd en
§ 2. (Miskenning van) bewijskracht.
waarover de partijen vrij tegenspraak
hebben kunnen voeren, dan wel op zijn
6. - Bewijs door geschrift - Bewijspersoonlijke kennis van de feiten.
kracht van de akten - Burgerlijke za13 september 1984
84 ken - Proces-verbaal van plaatsopne-

-
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ming - Miskenning van de bewijskracht
van dat proces-verbaal - Begrip.
De bewijskracht van een proces-verbaal van plaatsopneming wordt niet miskend door de rechter die overweegt dat
die onderzoeksmaatregel een partij ertoe
had moeten aanzetten de vereiste maatregelen te nemen om overstroming te
voorkomen, zelfs wanneer in het procesverbaal geen waarschuwing aan die partij voorkomt om die voorzorgen te nemen.
20 september 1984
120
7. - Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de akten - Burgerlijke zaken
Verzekeringsovereenkomst Verzekering stoffelijke schade voertuig
- lndeplaatsstelling van de verzekeraar
in de rechten en rechtsvorderingen van
de verzekeringnemer tegen de schadeverwekker - Beding van de polis waarbJj verhaal van de verzekeraar tegen,
met name, de houder van het voertuig is
uitgesloten - Houder van het voertuig
- Uitlegging.
Wanneer de partijen in een verzekeringsovereenkomst tot dekking van de
stoffelijke schade aan een voertuig bepalen dat de verzekeraar, die ten gevolge
van een ongeval de verzekeringnemer,
eigenaar van het voertuig, heeft schadeloos gesteld, in de rechten en rechtsvorderingen van die verzekeringnemer tegen de schadeverwekker treedt, waarbij
evenwel elk verhaal van de verzekeraar
tegen, met name, de houder van dat
voertuig is uitgesloten, wordt het begrip
houder niet uitgelegd op een wijze die
met de zin en de draagwijdte van het
woord onverenigbaar is, door het arrest
dat oordeelt dat de feitelijke heerschappij over het voertuig, die in het houden
ervan besloten ligt, niet noodzakelijk
door de houder zelf moet worden uitgeoefend, maar ook door een derde kan
worden uitgeoefend; aldus miskent het
arrest de bewijskracht niet van het beding van de overeenkomst dat het verhaal van de verzekeraar tegen de houder
van het voertuig uitsluit. (Artt. 1319, 1320
en 1322 B.W.)
25 oktober 1984
313

te boven gaan, wanneer niet blijkt dat
het om een afwijkend geval gaat, inzonderheid om handelsverbintenissen.
486
6 december 1984
9. - Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de akten - Burgerlijke zaken - Cognossement - Uitlegging verenigbaar met de bewoordingen van de
akte - Geen miskenning van de bewijskracht van die akte.
De bewijskracht van de bedingen van
een cognossement waarin een buitenlandse rechtbank bevoegd werd verklaard om de geschillen tussen partijen
te beslissen en waarin wordt bepaald :
The Hague Rules (...) as enacted in the
country of shipment shall apply to this
contract (...), wordt niet miskend door de
rechter die vaststelt dat deze bepaling
niet uitdrukkelijk verwijst naar art. 91
van de Belgische Zeewet en beslist dat
de toepassing van de in dat artikel vervatte regels derhalve niet is gewaarborgd. (Artt. 1319, 1320 en 1321 B.W.)
11 januari 1985
632
10. - Burgerlijke zaken - Miskenning van de bewijskracht van akten Begrip.
De rechter, die oordeelt dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening in zijn
akte van hoger beroep toegeeft dat twee
t.a.v. een werkloze genomen maatregelen
van uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen niet mogen worden
opgeteld en dat alleen de tweede maatregel op hem van toepassing is, terwijl die
dienst betoogde dat die twee periodes
van uitsluiting elkaar moesten overlappen zonder te worden opgeteld, legt die
akte van hoger beroep uit op een wijze
die onverenigbaar is met haar bewoordingen en miskent derhalve haar bewijskracht. (Artt. 1319, 1320 en 1322.)
15 april 1985
1084
11. - Burgerlljke zaken - Bewijs
door geschriften - Bewijskracht van de
akten - Begrip.
De grief, waarbij wordt aangevoerd
dat een rechter van een akte een uitlegging geeft die in strijd is met de door de
eiser voorgestelde interpretatie, voert
geen miskenning van de bewijskracht
van de akten aan. (Artt. 1319, 1320 en
1322 B.W.)
1376
6 juni 1985

8. - Burgerlijke zaken - Vermoedens
- Bewijs door feitelijke vermoedens
niet toegelaten voor zaken die de sam of
de waarde van drieduize:Q.d frank te hoven gaan.
Art. 1341 B.W. wordt geschonden door
het arrest dat het bewijs door feitelijke Afdeling 3. - Getuigen.
vermoedens toelaat voor zaken die de
12. - Bewijs door getuigen - Burgersom of de waarde van drieduizend frank lijke zaken - Echtscheiding - Overspel

-
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- Geen belediging - Bewijs toelaatbaar
- Vereisten.
Art. 229 B.W. wordt door de rechter geschonden wanneer hij een bewijsaanbod
van de verweerder in een echtscheidingsproces verwerpt, op grand dat enkel de
duidelijk aangetoonde verstandhouding,
uitlokking of inschikkelijkheid, kuiperij,
aanmoediging of instemming van de
echtgenoot die beweert beledigd te zijn,
aan het overspel van de andere echtgenoot zijn beledigend karakter kunnen
ontnemen, en de rechter daarbij geen rekening houdt met alle omstandigheden
eigen aan de zaak.
17 januari 1985
648
13. - Bewijs door getuigen - BurgerJijke zaken - Getuigenverhoor - Tegenverhoor - Termijn - Artt. 48, 49,
921 en 951 Ger. W. - Aanvangspunt van
de termijn - Verzending van het procesverbaal van het verhoor - Kennisgeving
door de griffier - Vormvereiste niet vervuld - Grittier door de partijen van
kennisgeving vrijgesteld - Gevolg.
Wanneer een getuigenverhoor is toegestaan of bevolen, staat tegenbewijs van
rechtswege vrij en wordt het verzoekschrift tot vaststelling van het tegenverhoor ter griffie neergelegd ten laatste
dertig dagen na de verzending van het
proces-verbaal van het verhoor; die verzending bestaat hierin dat de griffier,
overeenkomstig art. 951 Ger.W., een
eensluidend verklaard afschrift van dat
proces-verbaal bij gerechtsbrief ter kennis van de partijen brengt; nu die termijn bij de wet is bepaald zonder dat het
aanvangspunt ervan kan worden gewijzigd, volgt daaruit dat, wanneer de partijen de griffier hebben vrijgesteld van
de kennisgeving opgelegd bij voornoemd
art. 951, die vrijstelling geen invloed
heeft t.a.v. het wettelijk aanvangspunt
van de voormelde termijn en dat derhalve de genoemde termijn niet ingaat zolang die kennisgeving niet is gebeurd.
(Artt. 48, 49, 921 en 951 Ger.W.)
31 januari 1985
721
Afdeling 4. -

Vermoedens.

14. - Vermoedens - Burgerlijke zaken - Feitelijke vermoedens - Buitengerechtelijk deskundigenonderzoek.
De omstandigheid dat een technisch
advies is verstrekt op verzoek van
slechts een partij neemt niet weg dat het
daartoe verrichte onderzoek, 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, door een in cassatie onaantastbare beoordeling vermoedens kan
vinden als bedoeld in art. 1349 B.W., welke bewijs kunnen opleveren onder de
voorwaarden van art. 1353 van hetzelfde
wetboek.
14 september 1984
88
15. - Vermoedens - Bevoegdheid Plaatselijke bevoegdheid - Echtscheiding
Verschijning voorgeschreven
door art. 1257 Ger. W. - Afwijzing van
de plaatselijke bevoegdheid - Vermoeden.
De partij die niet verschijnt tijdens de
voorafgaande paging tot verzoening,
voorgeschreven door artikel 1257 Ger.W.,
wordt vermoed, naar luid van artikel "630,
derde lid, Ger.W., de bevoegdheid van de
rechter voor wie. de zaak aanhangig is,
af te wijzen.
6 juni 1985
1383
Afdeling 5. - Bekentenis.
16. - Burgerlijke zaken - Bekentenis
op grand van op ongeoorlootde wijze verkregen bewijselementen - Gevolgen.
Een bekentenis die is gedaan op grand
van op ongeoorloofde wijze verkregen
·bewijselementen, zoals een schending
van het beroepsgeheim, kan zelf niet als
bewijs in aanmerking worden genomen.
18 april 1985
1102
Afdeling 6. -

Eed.

HOOFDSTUK IV
DIENSTPLICHTZAKEN

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

Afdeling 1. - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid.
17. - Stratzaken - Geval waarin de
wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijtt - Onaantastbare beoordeling
door de teitenrechter.
In strafzaken, wanneer de wet geen
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in feite en derhalve
op onaantastbare wijze de bewijswaarde
van de hem voorgelegde gegevens op
grand waarvan hij tot zijn overtuiging is
gekomen, mits hij de bewijskracht van
de akten waarin die gegevens zijn opgenomen, niet miskent.
30 oktober 1984
328

-
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18. - Strafzaken - Processen-verbaal
- Gemeentelijke politie - Bewijswaarde.

Wanneer de processen-verbaal vaststellingen bevatten gedaan door agenten van
de gemeentelijke politie die geen officier
van gerechtelijke politie zijn, gelden zij
als inlichtingen waarvan de feitenrechter
de bewijswaarde vrij beoordeelt.
. 30 oktober 1984
328
19. - Strafzaken - Bestanddelen van
het misdrijf - Bewijslast.

Het staat aan de vervolgende of aan
de burgerlijke partij te bewijzen dat alle
bestanddelen van een misdrijf aanwezig
zijn. (Algemeen beginsel van het strafrecht.)
11 december 1984
506
20. - Strafzaken
Bewijskrachtige
gegevens in Zweden verkregen door het
afluisteren van telefoongesprekken overeenkomstig de Zweedse wetgev/ng Wettigheid - Vereisten.

Art. 8.2 Europees Verdrag Rechten van
de Mens wordt niet geschonden door de
beslissing, door de Belgische rechter uitgesproken op basis van bewijskrachtige
gegevens die in Zweden zijn verkregen
door het afluisteren van telefoongesprekken, overeenkomstig de Zweedse wetgeving, als in zodanige inmenging van het
openbaar gezag in de uitoefening van
het recht op eerbiediging van de briefwisseling bij de wet is voorzien en die
maatregel nodig is, in een democratische
staat, o.m. voor het handhaven van de
orde en het voorkomen van strafbare feiten.
19 februari 1985
840
21. - Strafzaken - Stuk waarop de
veroordeling is gegrond Gevallen
waarin overlegging van dat stuk is vereist.

In strafzaken is overlegging van een
stuk enkel vereist als daarvan het bestaan van het misdrijf of van een wettelijk bestanddeel ervan afhangt; noch de
regels inzake het bewijs, noch het recht
van verdediging worden miskend door
de rechter die, om de datum van de feiten van de telastlegging te bepalen rekening houdt met de datum van eer{ vroeger vonnis dat niet tot de gedingstukken
b~hoort maar waarvan het bestaan blijkt
mt de gegevens van het dossier, waarom~rent de partijen tegenspraak hebben
fi:Unnen voeren.
J maart 1985
915

22. - Strafzaken - Geval waarin de
wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft - Onaantastbare beoordeling
door de feitenrechter.

In strafzaken, wanneer de wet geen
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in feite en derhalve
op onaantastbare wijze de bewijswaarde
van de hem voorgelegde gegevens waarop zijn beslissing gegrond is .
1090
16 april 1985
23. - Strafzaken - Bewijslast - Be-

klaagde die een feit aanvoert dat het bestaan van het misdrijf uitsluit - Vonnis
dat in elk geval het bewijs van het tegendeel aan het openbaar ministerie opdraagt - Onwettig.
Niet wettig is de vrijsprekende beslissing die aldus kan worden uitgelegd dat,
wan~eer beklaagde een grand tot vrijstellmg van een strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting aanvoert, het bewijs van de onjuistheid van die bewering
door het openbaar ministerie dient te
worden geleverd, zelfs als in de bewering niets geloofwaardigs te vinden is.
8 mei 1985
1215
24. - Strafzaken - Verbod voor de

rechter zijn beslissing te doen steunen
op zijn persoonbjke wetenschap van de
feiten - Begrip.
De rechter die uitspraak doet op de
basis van de hem regelmatig voorgelegde
g~geven~ en op de gegevens die hij daarmt af~e1dt, doet zijn beslissing niet
onwettlg steunen op zijn persoonlijke
wetenschap van de feiten.
15 mei 1985
1261
Afdeling 2. - Geschriften.
§ 1. Wettelijke bewijswaarde.
25. Strafzaken - Overtredingen

van de Gezondheid en Veiligheidswet Vaststelling van de overtredingen - Processen-verbaal - Inhoud - Bevoegde
ambtenaren - Opdracht.
De opdracht van de ambtenaren die
overeenkomstig art. 5, derde lid, van d~
Gezondheid en Veiligheidswet, processen-verbaal opmaken die behoudens tegenbewijs rechtsgeldig zijn, is niet beperkt tot de vaststelling van de overtredingen; zij omvat ook het inwinnen en
vermelden van alle gegevens die de met
de vervolging belaste overheid kunnen
inlichten.
26 september 1984
148
26. - Jacht - Overtreding - Processen-verbaal van de beedigde wachters

-
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van bijzondere personen - Wettelijke
bewijswaarde - Begrip.
De bijzondere wettelijke bewijswaarde
welke art. 24 Jachtwet toekent aan de
processen-verbaal opgesteld door onder
meer de beedigde wachters van bijzondere personen, dit is dat deze akten bewijs
opleveren zolang het tegendeel niet is
bewezen, geldt slechts voor de persoonlijke materiele vaststellingen door die
wachters, handelende binnen de perken
van hun bevoegdheid, gedaan met betrekking tot de constitutieve elementen
van de jachtmisdrijven die zij constateren en de daaraan inherente omstandigheden, doch niet voor de gevolgtrekkingen of de vermoedens die zij uit hun
vaststellingen afleiden.
11 juni 1985
1400
§ 2. (Miskenning van) bewijskracht.

27. - Strafzaken - Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de akten Uitlegging onverenigbaar met de bewoordingen van een verzekeringspolis.
De bewijskracht van art. 33 uit de modelpolis van de W.A.M.-verzekering, dat
bepaalt dat het motorrijtuig dat het verzekerde vervangt, gedekt is in geval van
overdracht, wordt miskend door het arrest dat, door de overdracht van het verzekerde motorrijtuig gelijk te stellen met
zware averij waardoor het voorlopig buiten gebruik is gesteld, de polis uitlegt op
een wijze die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is.
12 december 1984
511
28. - Strafzaken - Bewijs door geschrif(- Bewijskracht van de akten Miskenning van de bewijskracht van een
geheel van toto's met een proces-verbaal
en een deskundigenverslag waarin die
worden toegelicht.
De bewijskracht van foto's en van het
door die foto's gei:llustreerde proces-verbaal en deskundigenverslag wordt miskend door het vonnis dat aan deze foto's,
zoals zij door die teksten waarmee zij
een geheel vormen worden toegelicht,
een uitlegging geeft die met hun inhoud
niet verenigbaar is.
29 januari 1985
706
29. - Bewijs door geschrift - BewJjskracbt van de akten - Strafzaken Een enkele straf door de strafrechter uitgesproken wegens onopzetteiJjk toebrengen van slagen en verwondingen, rijden
in staat van dronkenscl1ap, alcoholintoxicatie en overtreding van art. 8.3 Wegverkeersreglement, onder vermelding dat

het feit niet in staat te zijn geweest tot
sturen het bestanddeel was van de telastlegging onopzettelijk toebrengen van
slagen en verwondingen - Burgerlijke
rechter die achteraf erop wijst dat de
strafrechter impliciet heeft geoordeeld
dat het rijden in staat van dronkenschap
en de alcoholintoxicatie het gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg vormden
waaruit de schade is ontstaan - Geen
miskenning van het gezag van gewijsde
van de beslissing van de strafrechter.
Wanneer de strafrechter de veroorzaker van een ongeval tot een enkele straf
heeft veroordeeld wegens onopzettelijk
toebrengen van slagen en verwondingen,
rijden in staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie en overtreding van art. 8.3
Wegverkeersreglement, onder vermelding dat het feit van die laatste telastlegging het bestanddeel was van de telastlegging onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, wordt noch de
bewijskracht, noch het gezag van gewijsde van die beslissing miskend door de
burgerlijke rechter, wanneer deze naderhand erop wijst dat de strafrechter impliciet heeft geoordeeld dat het rijden in
staat van dronkenschap en de alcoholintoxicatie het gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg vormden waaruit de schade
is ontstaan en dat die rechter, door eraan toe te voegen dat het feit niet in
staat geweest te zijn tot sturen het bestanddeel was van de telastlegging onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, niet heeft willen zeggen dat
dit feit de enige oorzaak was van het ongeval.
21 februari 1985
851
30. - Strafzaken - Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de akten Uitlegging onverenigbaar met de bewoordingen en de draagwijdte van een
akte - Miskenning van de bewijskracht
van die akte.
De bewijskracht van een akte wordt
miskend door het arrest dat die akte uitlegt op een wijze die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is.
929
6 maart 1985
31. - Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de akten - Strafzaken Burgerlijke rechtsvordering - Miskenning van de bew1jskracht van cen akte
- Begrip.
Een verkeerde uitlegging van de rechtspraak kan geen miskenning van de bewijskracht van de akten opleveren in de
zin van de artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.
18 juni 1985
1443

-4532. - Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de akten - Strafzaken Miskenning van de bewijskracht van de
conclusie - Begrip.
De bewijskracht van de conclusie van
partijen wordt door een arrest miskend
wanneer het zegt dat niet wordt betwist
dat het gedekte voertuig onbruikbaar of
buiten gebruik gesteld was op de dag dat
met een vervangingsvoertuig een ongeval werd veroorzaakt, als zulks niet
wordt bevestigd in de conclusie van een
der partijen, en evenmin wordt erkend
in de conclusie van de andere partij.
26 juni 1985
1489

waarde van de getuigenissen, mits hij de
bewoordingen ervan niet miskent.
11 december 1984
506
36. - Bewijs door getuigen - Strafzaken - Geval waarin de wet geen bijzondt;r bewijsmiddel voorschrijft - Getuigems - Onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter.
Wanneer de wet in strafzaken geen
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de feitenrechter in feite en derhalve op onaantastbare wijze de bewijswaarde van de getuigenissen, mits hij de
bewoordingen ervan niet miskent.
14 mei 1985
1260

Afdeling 3. - Getuigen.
33. - Bewijs door getuigen - Strafzaken - Zaken waarin de echtgenoten tegengestelde belangen hebben - Verbod
bloedverwanten in neerdalende lijn te
horen - Gerechtelijk Wetboek, art. 931,
tweede lid - Verbod niet van toepassing
in strafzaken.
Art. 931, tweede lid, Ger.W. dat bepaalt
dat bloedverwanten in neerdalende lijn
niet mogen worden gehoord in zaken
waarin hun bloedverwanten in opgaande
lijn tegengestelde belangen hebben, is
beperkt tot de procedure van het getuigenverhoor in burgerlijke zaken; het
vindt geen toepassing in strafzaken.
4 september 1984
9
34. - Bewijs door getuigen - Strafzaken - Geval waarin de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft - Getuigenis - Onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter - Grenzen.
Wanneer de wet, in strafzaken, geen
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de feitenrechter op onaantastbare wijze, in feite, de bewijswaarde van
de getuigenissen, mits hij de bewoordingen ervan niet miskent; hij mag sommige verklaringen van een getuige als niet
geloofwaardig, en andere verklaringen
van dezelfde getuige als geloofwaardig
beschouwen en zijn beslissing op
laatstgenoemde verklaringen laten steunen.
11 december 1984
499
35. - Bewijs door getuigen - Strafzaken - Geval waarin de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft - Getuigenis - Onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter - Grenzen.
Wanneer de wet, in strafzaken, geen
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de feitenrechter in feite en, derhalve, op onaantastbare wijze de bewijs-

Afdeling 4. - Vermoedens.
37. - Strafzaken - Bew1js door vermoedens - Bestaan van vermoedens Beoordeling in feite door de rechter Onaantastbare beoordeling.
Wanneer de wet het bewijs door vermoedens toelaat, oordeelt de rechter op
onaantastbare wijze in feite of uit sommige gegevens waaromtrent de partijen
vrij verweer hebben kunnen voeren, vermoedens voortvloeien, ook indien bepaalde van die gegevens, afzonderlijk genomen, geen voldoende zekerheid verstrekken.
11 december 1984
503
38. - Strafzaken - Strafvordering Geval waarin de wet geen bijzonder bewijsmiddel oplegt - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Feitelijke vermoedens - Begrip.
Wanneer, in strafzaken, de wet geen
bijzonder bewijsmiddel oplegt, beoordeelt de feitenrechter op onaantastbare
wijze de bewijswaarde van de gegevens
waarop hij zijn overtuiging grondt, mits
die hem regelmatig zijn voorgelegd en
de partijen daarover tegenspraak hebben
kunnen voeren; hij mag aldus, met betrekking tot de beslissing op de strafvordering, als feitelijke vermoedens die
niet behoeven te voldoen aan de 'voorwaarden van art. 1353 B.W., alle hem regelmatig voorgelegde gegevens waarover
de partijen tegenspraak hebben kunnen
voeren en die hij geloofwaardig acht om
zijn innerlijke overtuiging te vormen in
aanmerking nemen.
'
18 juni 1985
1445
39. - Feitelijk vermoeden - Begrip.
Wanneer, in strafzaken, de wet geen
bijzonder bewijsmiddel oplegt, beoordeelt de feitenrechter op onaantastbare
wijze de bewijswaarde van de gegevens
waarop hij zijn overtuiging grondt, mits

die hem regelmatig zijn voorgelegd en
de partijen daarover tegenspraak hebben
kunnen voeren; hij mag aldus, met betrekking tot de beslissing op de strafvordering, als feitelijke vermoedens, die
niet behoeven te voldoen aan de voorwaarden van art. 1353 B.W., aile hem regelmatig voorgelegde gegevens waarover
de partijen tegenspraak hebben kunnen
voeren en die hij geloofwaardig acht om
zijn innerlijke overtuiging te vormen, in
aanmerking nemen.
18 juni 1985
1445
Afdeling 5. Afdeling 6. -

Bekentenis.
Eed.

HOOFDSTUK VI

46BOSS EN
Boswetboek, art. 58 - Overtreding
van de veiligheidsvoorwaarden betreffende de wijze van kappen en exploiteren
van het hout en het schoonmaken van
de kapvlakte - Begrip.
De handeling die erin bestaat, als koper van een kapvlakte, de veilingsvoorwaarde van uitsleping met dierlijke trekkracht te hebben overtreden, door dat
werk in een brandgang uit te voeren of
te laten uitvoeren met mechanische trekkracht, wordt niet bedoeld in art. 58 Boswetboek en kan derhalve niet strafrechtelijk worden gestraft.
19 september 1984
113

TUCHTZAKEN

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

HOOFDSTUK IX

BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE RECHTEN

Onrechtmatige daad van de overheid
aan te merken als een feitelijkheid Bevoegdheden van de rechtbanken.
Het geschil tussen een particulier en
een overheid, die zonder enige bevoegdBEZIT
heid een onrechtmatige daad heeft verRoerende goederen - Bezit te goeder richt, zoals de beschikking van de burgemeester tot sluiting van een stortplaats
trouw - Goede trouw - Begrip.
De pandhoudende schuldeiser kan zich voor onbrandbare en niet giftige indusniet op art. 2279 B.W. beroepen om zich triiHe afval, waarvoor een wettelijke
te verzetten tegen teruggave aan de der- vergunning bestond, is van burgerlijke
de-eigenaar van titels en roerende waar- aard en valt onder de bevoegdheid van
den die hem in pand zijn gegeven, wan- de rechtbanken, krachtens art. 92 Gw.
neer hij, wegens zijn nalatigheid en de
36
6 september 1984
twijfel die bij hem wegens de omstandigheden van de zaak moest opkomen, niet
rechtmatig kon geloven dat de titels en
waarden hem regelmatig in pand waren BURGERLIJKE
RECHTSVORDEgegeven noch dat de derde-eigenaar de
RING
werkelijke pandgever was.
1. - Belasting over de toegevoegde
17 oktober 1984
280
waarde - Uitoefening van de strafvordering door het openbaar ministerie Mogelijkheid om rechten en boeten bij
BORGTOCHT
wege van dwangbevel in te vorderen Geen beletsel om voor de strafrechter
Verbintenis van de borg- Handelsver- een burgerlijke rechtsvordering in te
bintenis - Hoofdelijkheid - Grens.
stellen.
AI heeft de verbintenis van de borg, in
Noch de omstandigheid dat, naar luid
de regel, een subsidiair karakter, krach- van art. 74 B.T.W.-wetboek, de strafvortens hetwelk het recht van de schuldei- dering door het openbaar ministerie
ser tegen de borg slechts ontstaat in zo- wordt uitgeoefend, noch de loutere omverre de schuldenaar niet zelf aan de standigheid dat art. 85 B.T.W.-wetboek
verbintenis voldoet, toch is de borg, aan de minister van Financien bevoegdwiens verbintenis een handelsverbinte- heid verleent om de verschuldigde belasnis is en die gehouden is tot betaling van ting, interesten, administratieve geldboedezelfde schuld als de hoofdsehuldenaar, ten en toebehoren bij wege van dwanghoofdelijk verbonden, behoudens anders- bevel in te vorderen, is een beletsel om
luidend beding.
voor de strafrechter een burgerlijke
25 april 1985
1139 rechtsvordering in te stellen, wanneer de
ALLERLEI

-47onrechtmatig genoten aftrek van belas- tel van het Wetboek van Strafvordering,
ting voortvloeit uit een misdrijf of wan- . luidens welke de burgerlijke rechtsvordeneer de wanbetaling van belasting een ring afzonderlijk kan worden vervolgd
misdrijf is.
maar in dat geval geschorst is zolang
27 november 1984
424 niet definitief is beslist over de strafvordering die voor of gedurende de burger2. - Schade ten gevolge van een mis- lijke rechtsvordering is ingesteld, raakt
drijf - Rechtsvordering tot vergoeding de Belgische openbare orde maar niet de
van die schade - Rechtsvordering inge- Belgische internationale openbare orde.
steld door de schadelijder voor de rech14 juni 1985
1432
ter waarbij de strafvordering aanhangig
is - Burgerlijke rechtsvordering inge6.
Derde
getreden
in
de
rechten
van
steld v66r het verval van de strafvorde- de door een misdri.ff benadeelde - Voor
ring - Vordering van een in de plaats het
strafgerecht ontvankelijk als burgervan de schadelijder gestelde partij partij tegen de beklaagde.
Vordering van de in de plaats gestelde lijke
Hij die in de rechten van de door een
na het verval van de strafvordering misdrijf benadeelde is getreden, kan zich
Ontvankelijke vordering.
strafgerecht burgerlijke partij
voor
Naar recht verantwoord is de beslis- stellenhet
tegen de beklaagde.
sing waarbij de vordering, voor het straf18 juni 1985
1450
gerecht tegen de dader van een misdrijf
ingesteld door een partij die in de rechten van de schadelijder uit dat misdrijf
is getreden, ontvankelijk wordt verklaard, hoewel die vordering is ingesteld
na de eindbeslissing op de strafvordering, wanneer de rechter vaststelt dat
het slachtoffer zelf zijn rechtsvordering
had ingesteld v66r het verval van de
strafvordering. (Artt. 3 en 4 wet 17 april
CASSATIE
1878.)
28 november 1984
444 Inleiding. - Opdracht en bestaansreden
van het Hof - Aard van het cassatie3. - Burgerl1jke partijstelling - Ontgeding
vankelijkheidsvereisten.
De strafrechter kan slechts schadevergoeding aan de burgerlijke partij toeken- HOOFDSTUK I. - Bevoegdheid van het
Hoi
nen wanneer hij vaststelt dat de schade
voortvloeit uit het als misdrijf gekwalifi- Afdeling 1. - Algemeen.
ceerde feit dat hij bewezen verklaart; hij Afdeling 2. - Ambtshalve op te werpen
middelen.
kan zulks niet op grond van fouten of
onvoorzichtigheden die vreemd zijn aan Afdeling 3. - Kamers - Voltallige zitdat feit. (Artt. 3 en 4 wet 17 april 1878.)
ting - Algemene vergadering.
16 april 1985
1090
HOOFDSTUK II. - Vorderingen tot ver4. - Ontvankelijkheid - Vereiste.
nietiging en cassatieberoep in het beNiet ontvankelijk is de vordering
lang van de wet
waardoor de burgerlijke partij voor de
strafrechter herstel vordert van schade HOOFDSTUK III. - Arresten - Vorm
die ontstaan is uit een misdrijf waarvoor Afdeling 1. - Vorm.
de beklaagde niet wordt vervolgd.
Afdeling 2. - Rechtspleging - Voeging.
30 april 1985
1162
HOOFDSTUK IV. - Vernietiging - Om5. - Strafvordering en burgerlijke
vang
rechtsvordering afzonderli.fk ingesteld Algemene begrippen.
Schorsing van de burgerli.fke rechtsvor- Afdeling 1.
Belastingzaken.
Afdeling 2.
dering tot na het definitief strafvonnis Burgerlijke zaken.
Art. 4 wet 17 april 1878 houdende de Afdeling 3.
Dienstplichtzaken.
voorafgaande titel van het Wetboek van Afdeling 4.
Strafzaken.
Strafvordering - Bepaling van interne Afdeling 5.
§ 1. Strafvordering - Beklaagde is
openbare orde - Bepaling niet van inm cassatie.
ternationale openbare orde.
§ 2. Strafvordering - Openbaar miDe regel neergelegd in art. 4 wet 17
nisterie is (mede) in cassatie.
april 1878 houdende de voorafgaande ti-

c
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§ 3. Burgerlijke rechtsvordering tegen beklaagde.
§ 4. Andere burgerlijke rechtsvorderingen.
Afdeling 6. - Tuchtzaken.
Afdeling 7. - Verkiezingszaken.
Afdeling 9. - Allerlei.

HOOFDSTUK V. -

Bindendverklaring

Inleiding
OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN
HET HOF - AARD VAN HET CASSATIEGEDING

1. - Taak van het Hoi - Strafzaken
- Bestreden beslissing die haar beschikking grondt op een voor kritiek vatbare
reden - Bevoegdheid van het Hoi deze
te vervangen door een rechtsgrond die
het beschikkende gedeelte verantwoordt.
Indien het beschikkende gedeelte van
de bestreden beslissing gegrond is op
een voor kritiek vatbare reden mag het
Hof deze vervangen door een rechtsgrond die het beschikkende gedeelte wettelijk verantwoordt.
27 november 1984
428
2. - Rechtspleging
Tuchtzaken Cassatieberoep - Incidentele valsheidsvordering op het cassatieberoep - Samenvoeging van de zaken.
Wanneer op het cassatieberoep van de
ene partij de andere partij een incidentele valsheidsvordering instelt, voegt het
Hof ambtshalve de twee zaken samen.
31 januari 1985
716

Hof na te gaan of daaruit in rechte de
onsplitsbaarheid van het geschil kan
worden afgeleid. (Art. 31 Ger.W.)
22 november 1984
418

5. - Bevoegdheid - Strafzaken Rechtvaardigingsgrond - Overmacht Vaststellingen van de feitenrechter Onaantastbare beoordeling - Afleiding
in rechte - Toezicht van het Hoi
Het Hof van Cassatie gaat na of uit de
door de feitenrechter op onaantastbare
wijze vastgestelde feiten en omstandigheden in rechte overmacht valt af te leiden. (Impliciet.)
28 november 1984
436
6. - Bevoegdheid
Burgerlijke zaken - AI·beidsovereenkomst - Gezagsverhouding - Toezicht van het Hoi
Het Hof van Cassatie is bevoegd om
na te gaan of de feitenrechter uit de
door hem vastgestelde feiten wettig heeft
kunnen afleiden of er al dan niet een gezagsverhouding tussen de contracterende
partijen bestaat en deze derhalve al dan
niet door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn.
10 december 1984
492
7. - Bevoegdheid
Burgerlijke zaken - Verschrijving in de bestreden beslissing - Bevoegdheid van het Hoi om
ze te verbeteren.
Bij de beoordeling van een cassatiemiddel is het Hof bevoegd om een verschrijving in de bestreden beslissing te
verbeteren wanneer zij duidelijk blijkt
uit de context ervan.
13 december 1984
535

8. - Bevoegdheid
Strafzaken Verschrijving in de bestreden beslissing
- Bevoegdheid van het Hoi om ze te
BEVOEGDHEID VAN HET HOF
verbeteren.
Afdeling 1. - Algemeen.
Bij de beoordeling van een cassatiemiddel is het Hof bevoegd om in de be3. - Bevoegdheid - Strafzaken
Middel dat de miskenning aanvoert van streden beslissing een verschrijving te
het " natuurrecht » en van de « familie- verbeteren, wanneer die duidelijk uit de
moraal » - Miskenning geeft op zichzelf context ervan blijkt. (Impliciet.)
geen aanleiding tot cassatieberoep.
16 april 1985
1085
De miskenning van het « natuurrecht »
9. - Bevoegdheid
Oorzakelijk verof van de « familiemoraal » geeft op zichband tussen lout en schade - Toezicht
zelf geen aanleiding tot cassatie.
4 september 1984
9 van het Hoi
Het staat aan de rechter de feiten
4. - Bevoegdheid - Vaststelling van waarop hij zijn beslissing dat er een oorfeitelijke elementen door de rechter zakelijk verband is tussen fout en schaGevolgtrekking in rechte- Toezicht van de, doet steunen, vast te stellen; het Hof
het Hoi
van Cassatie dient evenwel na te gaan of
Al staat het aan de feitenrechter het die op onaantastbare wijze vastgestelde
bestaan vast te stellen van de feiten feiten een verantwoording zijn voor de
waarop hij steunt om een geschil on- gevolgen die de rechter er naar recht uit
splitsbaar te verklaren, toch dient het afleidt, en met name of die gevolgtrek-

HOOFDSTUK I
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kingen het wettelijk begrip oorzakelijk
verband niet miskennen.
30 april 1985
1162
10. - Bevoegdheid - Strijdigheid tussen wet en decreet - Prejudiciij]e vraag
- Arbitragehof.
Wanneer een voorziening de uitspraak
over een conflict tussen een wetsbepaling en een decreet van een gemeenschapsraad noodzakelijk maakt, stelt het
Hof aan het Arbitragehof de prejudicHlle
vraag of de wetsbepaling dan wel het decreet de regels schendt die door of
krachtens de Grondwet zijn gesteld voor
het bepaleil van de onderscheiden
bevoegdheid van de Staat en de gemeenschappen. (Art. 15, § 1, a, wet 28 juni
1983.)
1202
6 mei 1985
11. - Bevoegdheid - Strafzaken Verschrijving in het exploot van betekening van een akte van hager beroep Bevoegdheid van het Hof om ze te verbeteren.
Om een cassatiemiddel te beoordelen
is het Hof bevoegd om een verschrijving
in het exploot waarbij de akte van het
door de procureur des Konings tegen
een vonnis van de politierechtbank ingestelde hager beroep aan eiser wordt betekend, te verbeteren wanneer die verschrijving duidelijk blijkt uit de stukken
van de rechtspleging.
22 mei 1985
1309

Afdeling 2. - Ambtshalve op te werpen
middelen.
Afdeling 3. - Kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering.
14. - Bevoegdheid - Strafvordering
tegen een minister - Gw., art. 90 Toepassingsgebied.
Krachtens art. 90, eerste lid, Gw. heeft
de Kamer van Volksvertegenwoordigers
het recht ministers in beschuldiging te
stellen en hen te brengen voor het Hof
van Cassatie, dat alleen, in verenigde kamers, bevoegd is om hen te berechten.
Een minister kan slechts worden vervolgd en berecht onder de bij die bep~~
ling gestelde voorwaarden, wanneer hlJ
tijdens zijn ambtstermijn ervan wordt
verdacht hetzij v66r, hetzij tijdens die
termijn misdrijven te hebben begaan of
wanneer hij, na het beiHndigen van zijn
ambt, ervan wordt verdacht in de uitoefening van zijn ambt misdrijven te hebben begaan; wanneer daarentegen een
minister wiens ambtstermijn verstreken
is ervan wordt verdacht tijdens de duur
v~n zijn ambt, maar buiten de uitoefening ervan, een misdrijf te hebben begaan, wordt de gewezen minister volgens
de gewone regels inzake strafrechtspleging vervolgd voor de rechtscolleges van
gemeen recht.
12 juni 1985
1406

HOOFDSTUK II
VORDERINGEN TOT VERNIETIGING

EN

12. - Bevoegdheid
Strafzaken CASSATIEBEROEP IN HET BELANG
Strafvordering - Verschrijving in de
VAN DE WET
motivering van de bestreden beslissing
15. - Strafzaken
Cassatieberoep
- Bevoegdheid van het Hof om ze te
van
de
procureur-generaal
- Wetboek
verbeteren.
Het Hof is bevoegd om, bij de beoorde- van Strafvordering, art. 441 - Betichting
ling van een cassatiemiddel, een ver- van valsheid bij dit cassatieberoep schrijving in de motieven van de bestr~~ Procedure.
Wanneer de procureur-generaal bij het
den beslissing te verbeteren, als ZlJ
duidelijk uit de context ervan blijkt. (Im- Hof van Cassatie door de minister van
Justitie is gelast, overeenkomstig art. 441
pliciet.)
Sv., bij het Hof aangifte te doen van een
1450 onwettige rechterlijke beslissing met
18 juni 1985
kracht van gewijsde en vaststelt dat die
13. - Bevoegdheid
Tuchtzaken beslissing, zoals ze is opgesteld, niet
Recht van verdediging - Toezicht van strijdig blijkt te zijn met de wet, maar
het Hof van Cassatie.
dat de redactie ervan mogelijkerwijze
Het Hof van Cassatie leidt uit de ge- niet strookt met de werkelijkheid, dat
dingstukken af dat, met inachtneming dezelfde onjuistheden in een proces-vervan het recht van verdediging, de proces- baal van de terechtzitting kunnen voorsen-verbaal op de basis waarvan een komen en dat, als die verdraaiingen van
magistraat tuchtrechtelijk voor de eerste de waarheid zouden worden bewezen,
voorzitter van het hof van beroep is ver- het litigieuze vonnis zou moeten worden
volgd, te zijner beschikking zijn gesteld vernietigd, verklaart hij uitdrukkelijk
en dat hij daarvan v66r zijn verschijning dat proces-verbaal en die rechterlijke beinzage heeft kunnen nemen.
slissing van valsheid te betichten; als het
27 juni 1985
1529 Hof de redenen aanneemt waarom de

-50betichting van valsheid is gedaan, verleent het aan de procureur-generaal akte
van die betichting van valsheid alsmede
van de aangevoerde feiten en wijst het
een van zijn !eden aan om het bestaan
van die feiten te onderzoeken.
19 september 1984
115
16. - Strafzaken - Voorziening van
de procureur-generaal ·- Sv., art. 441 Verdrag Rechten van de Mens, art. 6.1
-Recht op een onpartijdige rechterlijke
instantie - Gezworene die niet als onpartijdig kan worden beschouwd - Veroordelend arrest verleend met de medewerking van die gezworene - Schending
van de voormelde verdragsbepaling Vernietiging en verwijzing.
Op de voorziening, met toepassing van
art. 441 Sv., door de procureur-generaal
ingesteld tegen een arrest van het hof
van assisen tot veroordeling van een beschuldigde, vernietigt het Hof dat arrest
en verwijst de zaak naar een ander hof
van assisen, wanneer uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat het arrest is gewezen met de
medewerking van een gezworene die
niet als onpartijdig kon worden beschouwd in de zin van art. 6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden.
16 oktober 1984
279
17. - Cassatieberoep van de procureur-generaal - Strafzaken - Wetboek
van Strafvordering, art. 441 - Vonnis
waarbij de beklaagde wordt veroordeeld
tot een straf die niet bij de wet is bepaald - Vernietiging met verwijzing.
Op het cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld met toepassing
van art. 441 Sv., vernietigt het Hof het
vonnis van de correctionele rechtbank
waarbij de beklaagde wordt veroordeelcl
tot een straf die niet bij de wet is bepaald en verwijst het de zaak naar een
andere correctionele rechtbank.
~~~bm1~4
M7
18. - Strafzaken
Cassatieberoep
van de procureur-generaal - Art. 441
Sv. - Veroordeling van de beklaagde
door de correctionele rechtbank - Zaak
niet regelmatig aanhangig bij de rechtbank - Vernietiging zonder verwijzing.
Op het cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld met toepassing
van art. 441 Sv., vernietigt het Hof zonder verwijzing het vonnis van de correctionele rechtbank waarbij de beklaagde
wordt veroordeeld hoewel de zaak, door

een rechtstreekse dagvaarding op vordering van het openbaar ministerie, op onregelmatige wijze bij die rechtbank aanhangig werd gemaakt, nu de wet bepaalt
dat de vervolging enkel door de administratie van Financien kan worden ingesteld.
20 november 1984
395
19. - Strafzaken
Cassatieberoep
van de procureur-generaal - Art. 441
Sv. - Veroordeling van de beklaagde 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.
20 november 1984
396
20. - Strafzaken
Cassatieberoep
van de procureur-generaal - Wetboek
van Strafvordering, art. 441 - VeroordeJing vrw een beklaagde die reeds vroeger
wegens hetzelfde feit is veroordeeld Vernietiging zonder verwijzing.
Op het cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld overeenkomstig
art. 441 Sv., vernietigt het Hof, zonder
verwijzing, het vonnis houdende veroordeling van een beklaagde wegens een
feit waarvoor hij reeds vroeger was veroordeeld.
6 februari 1985
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21. - Strafzaken
Cassatieberoep
van de procureur-generaal - Wetboek
van Strafvordering, art. 441 - VeroordeJing van een beklaagde tot een enkele
straf wegens een misdrijf' waarvoor hij
reeds was veroordeeld en wegens een
ander misdrijf - Vernietiging, zonder
verwijzing, van de volledige veroordeling.
Op het cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld overeenkomstig
art. 441 Sv., vernietigt het Hof, zonder
verwijzing, de beslisisng houdende veroordeling van een beklaagde tot een enkele straf wegens een misdrijf waarvoor
hij reeds vroeger was veroordeeld en wegens een ander misdrijf, nu het uitspreken van een enkele straf impliceert dat
beide door die straf bestrafte misdrijven
een enkel strafbaar feit vormen.
6 februari 1985
784

22. - Strafzaken - Cassatieberoep
van de procureur-generaal, Sv., art. 441
- Vonnis houdende veroordeling van
een beklaagde die reeds vroeger wegens

-51hetzelfde feit is veroordeeld - Vernieti- nietiging van de beslissing dat eiser aansprakelifk is en over het bedrag van de
ging zonder verwifzing.
Op het cassatieberoep van de procu- schade.
Wanneer een beslissing, waarbij eiser
reur-generaal, ingesteld overeenkomstig
art. 441 Sv., vernietigt het Hof, zonder aileen aansprakelijk wordt verklaard
verwijzing, het vonnis waarbij de be- voor een ongeval, wordt vernietigd op
klaagde wordt veroordeeld wegens een grond dat de rechter geen antwoord verfeit waarvoor hij reeds vroeger was ver- strekt op eisers conclusie ten betoge dat
verweerder een fout heeft begaan die het
oordeeld.
1371 ongeval mede heeft veroorzaakt, strekt
5 juni 1985
de vernietiging zich niet uit tot de beslissing dat eiser een fout heeft begaan die
zijn aansprakelijkheid in het geding
HOOFDSTUK III
ARRESTEN - VORM
brengt, noch tot de beslissing die het bedrag van de schade vaststelt.
Afdeling 1. - Vorm.
11 oktober 1984
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Afdeling 2. - Rechtspleging- Voeging.
25. - Omvang - Burgerlifke zaken 23. - Strafzaken - Cassatieberoep Vernietiging - Grenzen bepaald door
van de procureur-generaal - Art. 441 draagwifdte van het middel.
Sv. - L'?.cidentele betichting van valsDe vernietiging van een beslissing
heid bif dat cassatieberoep - Onderzoek moet beperkt blijven tot de draagwijdte
bevolen door het Hof - Onderzoek uit- van het middel op grand waarvan ze is
gevoerd - Vaststelling dat, met name, uftgesproken.
het aangegeven vonnis vals is - Herstel
26 april 1985
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van dat vonnis bevolen door het Hof Gevolg.
Wanneer het Hof van Cassatie, in Afdeling 4. - Dienstplichtzaken.
strafzaken, uitspraak doende over de be26. - Omvang - Dienstplichtzaken tichting van valsheid die de procureur- Aanvraag om uitstel of vriflating op mogeneraal bij dit Hof heeft aangebracht rele grand - Verwerping door de Hoge
bij wege van incidentele vordering bij de Militieraad - Vernietiging van die beaangifte van een vonnis overeenkomstig slissing.
art. 441 Sv., in een eerste arrest aan de
De vernietiging door het Hof van een
procureur-generaal akte heeft verleend beslissing van de Hoge Militieraad waarvan zijn betichting van valsheid alsmede bij een aanvraag om uitstel of vrijlating
van de aangevoerde feiten, een van zijn op morele grond wordt verworpen, beleden heeft aangewezen om het bestaan treft het geheel van die beslissing.
van die feiten te onderzoeken en de uit- (Art. 53 Dienstplichtwet.)
spraak over de gegrondheid van de aan7 januari 1985
594
gifte heeft uitgesteld, het onderzoek is
uitgevoerd en daaruit met name blijkt
dat het aangegeven vonnis vals is maar Afdeling 5. - Strafzaken.
dat het na herstel overeenkomstig de
§ 1. Strafvordering - Beklaagde is
wet zal zijn, beveelt het Hof in een tweein cassatie.
de arrest de valse stukken in overeen27. - Omvang - Strafzaken - Een
stemming met de waarheid te brengen,
en, rechtdoende op de aangifte, zegt dat enkele straf uitgesproken wegens het
houden van een huis van ontucht of van
die geen reden van bestaan meer heeft.
prostitutie en wegens openbare aanzet15 mei 1985
1270 ting tot ontucht - Hoofdgevangenisstraf
en geldboete wettelijk verantwoord door
het tweede misdrijf - Ontzetting van de
HOOFDSTUK IV
rechten vermeld in het Strafwetboek, arVERNIETIGING - OMVANG
tikel 31, en verbeurdverklaring niet wetAfdeling 1.
Algemene begrippen.
telijk verantwoord door dit misdrijf Middel met betrekking tot het eerste
Afdeling 2. - Belastingzaken.
misdrijf - Cassatie en verwijzing beAfdeling 3. - Burgerlijke zaken.
perkt tot het dispositief betreffende die
24. - Omvang - Burgerlifke zaken twee bijkomende straffen.
Beslissing waarbif eiser aileen aanspraWanneer het middel wordt aangenokelifk wordt gesteld voor een ongeval men dat is afgeleid uit de onwettigheid
Vernietiging van de beslissing over ver- van de veroordeling wegens het houden
weerders aansprakelifkheid - Geen ver- van een huis van ontucht of prostitutie,

-52Onwettige maatregel - Gedeeltelijke
vernietiging.
Vervallenverklaring van het recht tot
sturen wegens lichamelijke ongeschiktheid is geen straf maar een veiligheidsmaatregel, zodat de onwettigheid die
enkel de beslissing i.v.m. de vervallenverklaring aantast, niet leidt tot vernietiging van de beslissing betreffende de opgelegde straffen.
24 oktober 1984
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31. - Omvang - Strafzaken - Veroordeling wegens bedrieglijke bankbreuk
door verduistering van activa - Vernie28. - Omvang - Strafzaken - Een tiging van de beslissing op de strafvordeenkele geldboete uitgesproken voor twee ring - Vernietiging dientengevolge van
misdrijven inzake stedebouw - Straf de beslissing waarbij de terugkeer van
wettelijk verantwoord door een dermis- de bedrieglijk ontvreemde gelden tot de
drijven - Niet verantwoord bevel tot failliete boedel wordt bevolen.
In geval van veroordeling wegens beherstel van de plaats in de vorige staat
wegens een van die misdrijven - Cassa- drieglijke bankbreuk door verduistering
tie en verwijzing tot die maatregel be- van activa brengt de vernietiging, op het
cassatieberoep van de beklaagde, van de
perkt.
Wanneer een arrest de beklaagde we- beslissing op de strafvordering de verniegens twee onderscheiden misdrijven, om- tiging mede van de beslissing waarbij de
schreven bij de artikelen 44 en 64 van de terugkeer van de bedrieglijk ontvreemde
Wet Ruimtelijke Ordening en Stede- gelden tot de failliete boedel wordt bevobouw, tot een enkele geldboete veroor- len, als die beslissing het gevolg is van
deelt en die straf al door een enkel dezer de eerste.
14 november 1984
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misdrijven wettelijk verantwoord is,
maar daarnaast voor een van die mis32. - Omvang - Strafzaken - Cassadrijven een niet naar recht verantwoord
bevel tot herstel van de plaats in de vori- tieberoep van de beklaagde beperkt tot
ge staat werd getroffen, blijven cassatie de beslissing op de strafvordering en verwijzing beperkt tot deze laatste be- Vernietiging van de beslissing op de
strafvordering - Vernietiging van de
slissing.
niet definitieve beslissing op de tegen de
11 september 1984
65 beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering.
29. - Omvang - Strafzaken - CassaVernietiging, op het tot de beslissing
tieberoep van de wegens overspel veroor- over de strafvordering beperkte cassatiedeelde beklaagde - Vonnis dat echt- beroep van de beklaagde, van die beslisscheiding toestaat overgeschreven v66r sing brengt vernietiging mede van de
de veroordeling - Vernietiging van de niet definitieve beslissing op de tegen
beslissing op de strafvordering en op de hem ingestelde burgerlijke rechtsvordeburgerlijke rechtsvordering.
ring, welke laatste beslissing het gevolg
Op het cassatieberoep van de wegens is van de eerste.
overspel veroordeelde beklaagde vernie-:
14 november 1984
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tigt het Hof de beslissing op de strafvor- ,
33. - Omvang - Strafzaken - Verdering en de beslissing op de daar.uit
voortvloeiende burgerlijke rechtsvorde- vangende gevangenisstraf, in hager bering, wanneer het beschikkende gedeelte roep verzwaard zonder eenparigheid van het vonnis dat de echtscheiding toe- Vernietiging beperkt tot de vervangende
staat, in de registers van de burgerlijke gevangenisstraf.
Wanneer het appelgerecht, ook al verstand is overgeschreven v66r de uit-.
mindert het de geldboete, de door de eerspraak van de veroordeling.
17 oktober 1984
286 ste rechter uitgesproken vervangende gevangenisstraf verzwaart, zonder dat het
30. - Omvang - Strafzaken
Weg- vaststelt dat de beslissing met eenparige
verkeer - Vervallenverklaring van het stemmen is genomen, wordt de vernietirecht tot sturen wegens lichamelijke on- ging beperkt tot die straf.
21 november 1984
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geschiktheid - Veiligheidsmaatregel maar een enkele straf, te weten een
hoofdgevangenisstraf en een geldboete, .
is uitgesproken wegens dat misdrijf en
wegens openbare aanzetting tot ontucht,
welke straf wettelijk verantwoord blijft
door laatstgenoemd misdrijf, blijven de
vernietiging en de verwijzing beperkt tot
het beschikkende gedeelte dat, wegens
het houden van een huis van ontucht of
prostitutie, bijkomende straffen van ontzetting van bepaalde rechten vermeld in
artikel 31 Sw. en van verbeurdverklaring
uitspreekt.
4 september 1984
1

-5334. - Omvang - Strafzaken - Vervallenverklaring van het recht tot sturen
als straf - Vernietiging wegens onwettigheid van die straf - Volledige vernietiging.
De onwettigheid van de als straf uitgesproken vervallenverklaring van het
recht tot het besturen van een voertuig
strekt zich uit tot de gehele veroordeling
wegens het misdrijf waarvoor het rijverbod werd opgelegd.
23 januari 1985
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35. - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Regelmatig cassatieberoep
van de beklaagde en van de voor hem
burgerrechtell}'k aansprakelljke partij Vernietiging op het cassatieberoep van
de beklaagde - Vernietiging dientengevolge van de beslissing dat de burgerrechtelijk aansprakelijke partij gehouden is tot betaling van de geldboete en
de kosten.
Wanneer de burgerrechtelijk aansprakelijke partij regelmatig cassatieberoep
heeft ingesteld, brengt de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering
ten laste van de beklaagde vernietiging
mede van de beslissing dat de burgerrechtelijk aansprakelijke partij tot betaling van de geldboete en de kosten is gehouden.
23 januari 1985
669

door de correctionele rechtbank is gewezen, vernietigt op grand dat dit vonnis de
nietigheid heeft overgenomen van het
vonnis van de eerste rechter omdat uit
diens beslissing niet kon worden opgemaakt of hij ratione loci bevoegd was,
leidt die cassatie tot vernietiging van al
wat aan het vernietigd vonnis is voorafgegaan vanaf de oudste nietige akte, ten
deze de beschikking tot verwijzing van
de raadkamer, behalve evenwel in zoverre zij voor de verdachte verzachtende
omstandigheden
heeft
aangenomen.
(Artt. 408 en 413 Sv.)
30 januari 1985
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38. - Omvang - Strafzaken
Eenvoudige bankbreuk - Een enkele hoofdgevangenisstraf en een enkele geldboete,
uitgesproken wegens bankbreuk, oplichting en uitgifte van cheques zonder dekking - Straf naa1· recht verantwoord
door dat laatste misdrijf - Beslissing
waarbij bovendien, wegens bankbreuk,
bekendmaking, bij uitti·eksel, van de veroordeling wordt bevolen - Verplichting
in het uittreksel aile misdn}'ven te vermelden die met de enige straf worden
gestraft - Middel betreffende de oplichting gegrond verklaard - Gevolg.
Wanneer een enkele straf, nl. een
hoofdgevangenisstraf en een enkele geldboete, uitgesproken wegens eenvoudige
bankbreuk, oplichting en uitgifte van
36. - Omvang - Strafzaken
Niet cheques, zonder dekking, naar recht is
beperkt cassatieberoep van de beklaagde verantwoord door laatstgenoemd mis- Vernietiging van de beslissing op de drijf, zodat het middel, dat enkel betrekstrafvordering - Vernietiging dientenge- king heeft op de telastlegging « oplichvolge van de eindbeslissing op de tegen ting •, in dat opzicht niet ontvankelijk is
de beklaagde ingestelde burgerlijke bij gebrek aan belang, vernietigt het
Hof, indien het dat middel gegrond acht
rechtsvordering.
Vernietiging, op het niet beperkt cas- die bestreden beslissing in zoverre zij
satieberoep van de beklaagde, van de be- beveelt dat de veroordeling bij uittreksel
slissing op de strafvordering te zijnen zal worden bekendgemaakt; nu dat welaste, brengt vernietiging mede van de gens de bankbreuk bekend te maken uitbeslissing op de tegen die beklaagde in- treksel aile misdrijven die met die enige
gestelde burgerlijke rechtsvordering die straf worden gestraft, en derhalve ook
het gevolg is van de eerstbedoelde beslis- het misdrijf « oplichting », dient te vermelden, is de beslissing waarbij die besing.
23 januari 1985
669 kendmaking wordt bevolen, niet naar
recht verantwoord en is de verwijzing,
37. - Omvang - Strafzaken
Von- alsmede de vernietiging, beperkt tot dat
nis van de COI'Tectionele rechtbank met beschikkende gedeelte. (Artt. 573 tot 578
b~vestiging van het vonnis van een poli- en 583, inz. 3°, Kh.)
tierechtbank waaruit niet blijkt of die
6 februari 1985
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rechtbank territoriaal bevoegd was Vernietiging van het vonnis van de cor39. - Omvang - Strafzaken - Verrectionele rechtbank en van de vooraf- nietiging van de beslissing waarbij twee
gaande rechtspleging.
beklaagden hoofdelijk tot het geheel van
Wanneer het Hof, op het cassatiebe- de kosten van verschillende hogere beroep van de wegens een gecontraventio- roepen worden veroordeeld - Niet ontnaliseerd wanbedrijf veroordeelde be- vankelijk cassatieberoep van een burgerklaagde, een vonnis, dat in hager beroep . rechtelijk aansprakelijke partij - Beslis-

-54sing waarbij die partij burgerrechtelijk
43.
Omvang - Strafzaken
aansprakelijk voor de veroordeling in de Onwettige vervangende gevangenisstraf
kosten wordt verklaard, zonder reden - Vernietiging en verwijzing tot dit
van bestaan.
punt van het beschikkende gedeelte beWanneer de beslissing tot hoofdelijke perkt.
veroordeling van twee beklaagden in het
Wanneer een veroordelend arrest
geheel van de kosten van verschillende wordt vernietigd omdat de rechter een
hogere beroepen op het cassatieberoep onwettige vervangende gevangenisstraf
van een van hen wordt vernietigd, en het heeft uitgesproken, zijn vernietiging en
cassatieberoep van de voor deze burger- verwijzing tot dat punt van het beschikrechtelijk aansprakelijke partij niet ont- kende gedeelte beperkt.
vankelijk is, verliest de beslissing. waar23 april 1985
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bij die partij burgerrechtelijk aansprake44.
Omvang
Strafzaken
Burlijk wordt verklaard voor de genoemde
gerlijke rechtsvorderingen - Cassatiebekosten, haar reden van bestaan.
20 februari 1985
847 roep van de beklaagde - Vernietiging
van de eindbeslissing op de burgerlijke
rechtsvordering
tegen de beklaagde 40. - Omvang - Strafzaken - Een
Uitbreiding van de vernietiging tot de
enkele straf uitgesproken wegens ver- eindbeslissing
op de burgerlijke rechtsschillende misdrijven - Onwettige vervordering van de beklaagde - Vereisten.
oordeling voor een van die misdrijven Vernietiging op het cassatieberoep van
Vernietiging van de gehele veroordeling.
Wanneer de bestreden beslissing we- de beklaagde van de eindbeslissing op de
gens verscheidene misdrijven een enkele burgerlijke rechtsvordering tegen hem,
leidt tot vernietiging van de eindbeslisstraf heeft uitgesproken en deze veroor- sing
op zijn burgerlijke rechtsvordering,
deling voor een misdrijf onwettig is, verhoewel laatstgenoemde beslissing, waarnietigt het Hof de gehele veroordeling.
tegen hij regelmatig cassatieberoep heeft
20 februari 1985
849 ingesteld, niet aan dezelfde onwettigheid
lijdt, wanneer uit het bestreden arrest of
41. - Omvang - Strafzaken - Ver- vonnis blijkt dat de feitenrechter tussen
oordelende beslissing - Onwettigheid de twee beslissingen een zodanig vervan de beslissing waarbij uitstel wordt band heeft gelegd dat de tweede beslisgeweigerd - Volledige vernietiging.
sing noodzakelijk van de eerste afhangt.
Wanneer een vonnis wordt vernietigd
30 april 1985
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wegens onwettigheid van de beslissing,
45. - Omvang - Strafzaken - Strafwaarbij aan de veroordeelde uitstel van
de tenuitvoerlegging van de straf wordt vordering - Cassatieberoep van de begeweigerd, slaat de vernietiging op de klaagde en van de van hem burgerrechtelijk aansprakelijke partij - Vernietihele veroordeling.
27 februari 1985
878 ging op het cassatieberoep van beklaagde - Gevolg t.a. v. de burgerrechtelijk
42. - Omvang - Strafzaken - Cassa- aansprakelijke partij.
Wanneer de beslissing houdende vertieberoep van de beklaagde - Vernietiging van de beslissing waarbij de be- oordeling van de beklaagde op de strafklaagde werd veroordeeld - Burgerrech- vordering wordt vernietigd op zijn cassatelijk aansprakelijke partij die zich niet tieberoep en de burgerrechtelijk aanof onregelmatig in cassatie heeft voor- sprakelijke partij zich regelmatig in
zien - Beslissing waarbij die partij bur- cassatie heeft voorzien, brengt die cassagerrechtelijk aansprakelijk wordt ver- tie vernietiging mee van de beslissing
klaard voor de veroordeling - Beslissing dat de burgerrechtelijk aansprakelijke
partij gehouden is tot betaling van de
zonder bestaansreden.
Wanneer de beklaagde op de strafvor- geldboete en de kosten.
22 mei 1985
1310
dering werd veroordeeld en die beslissing op zijn cassatieberoep wordt vernietigd, terwijl de burgerrechtelijk aansprakelijke partij zich niet of niet regelmatig
§ 2. Strafvordering - Openbaar miin cassatie heeft voorzien, heeft de benisterie is (mede) in cassatie.
slissing waarbij die partij voor die veroordeling burgerrechtelijk aansprakelijk
wordt verklaard, geen bestaansreden
46. - Omvang - Strafzaken - Vermeer.
vallenverklaring van het recht tot sturen
5 maart 1985
917 - Vernietiging wegens onwettigheid van

-55die straf - Volledige vernietiging met
verwijzing.
De vernietiging uitgesproken met toepassing van art. 441 Sv. wegens onwettigheid van de straf van vervallenvendaring van het recht tot sturen, is een
volledige vernietiging met verwijzing.
23 oktober 1984
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§ 3. Burgerlijke rechtsvordering tegen beklaagde.
47.- Omvang- Strafzaken - Strafvordering - Cassatieberoep van de beklaagde - Vernietiging van de beslissing waarbij de beklaagde werd veroordeeld - Civielrechtelijk aansprakelijke
partij die zich niet of onregelmatig in
cassatie heeft voorzien - Beslissing
waarbij die partij civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de veroordeling - Beslissing zonder bestaansreden.
Wanneer de beklaagde op de strafvordering werd veroordeeld en die besl~s
sing op zijn cassatieberoep wordt vermetigd terwijl de civielrechtelijk aansprakelijke partij zich niet of niet regelmatig in
cassatie heeft voorzien, heeft de beslissing waarbij die partij voor die veroordeling civielrechtelijk aansprakelijk wordt
verklaard geen bestaansreden meer.
2 oktober 1984
186
48. - Omvang - Strafzaken - Niet
beperkt cassatieberoep 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 beslissing op de
tegen die beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg is
van de eerstbedoelde beslissing.
14 november 1984
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49. - Omvang - Strafzaken
Burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep van de beklaagde - Vernietiging
van ambtswege van de beslissing op de
strafvordering - Dientengevolge vernietiging van de niet definitieve beslissing
op de tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering.
Vernietiging, op het cassatieberoep
van de beklaagde, van de beslissing op
de strafvordering brengt vernietiging
mede van de niet definitieve beslissing
op de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, welke beslissing het ge-

volg is van de eerste, ook al wordt de
vernietiging van die eerste beslissing
van ambtswege uitgesproken.
20 november 1984
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50. - Omvang - Strafzaken
Burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging
van de veroordeling van de beklaagde Veroordeling van de verzekeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de beklaagde, vrijwillig tussengekomen
partij, tot schadevergoeding aan de burgerlijke partij - Geen cassatieberoep
van verzekeraar - Beslissing zonder reden van bestaan.
Wanneer de veroordeling van de beklaagde op de burgerlijke rechtsvordering te zijnen laste op zijn cassatieberoep wordt vernietigd, verliest de beslissing waarbij de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
beklaagde, vrijwillig tussengekomen partij voor de feitenrechter, wordt veroordeeld om schadevergoeding aan de burgerlijke partij te betalen, haar reden van
bestaan, ook al heeft de vrijwillig tussengekomen partij tegen die beslissing geen
cassatieberoep ingesteld.
23 januari 1985
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51. - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging
van de beslissing op de strafvordering Verband tussen de beslissing op de strafvordering en de beslissing op de burgerJijke rechtsvorderingen van en tegen de
beklaagde vastgesteld in de redenen van
het vonnis - Vernietiging van de beslissingen op die burgerlijke rechtsvorderingen.
Wanneer de motieven van het vonnis
vaststellen dat er een verband bestaat
tussen de beslissingen op de strafvordering ten laste van de beklaagde en op de
burgerlijke rechtsvorderingen van en tegen die beklaagde, strekt de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering
zich uit tot de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen, waartegen regelmatig cassatieberoep is ingesteld.
20 februari 1985
849
52. - Omvang - Strafzaken
Niet
beperkt cassatieberoep 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 beslissing op de
tegen die beklaagde ingestelde burger-

-56lijke rechtsvordering die het gevolg is ongeval mede is veroorzaakt - Beperkte
vernietiging.
. ,
van de eerstbedoelde beslissing.
Wanneer een beslissing, waarbij aile
27 februari 1985
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aansprakelijkheid voor een ongeval ten
53. - Omvang - Strafzaken
Bur- laste van de beklaagde wordt gelegd,
gerlijke rechtsvordering - Vernietiging vernietigd wordt op grond dat de rechter
op het cassatieberoep van de beklaag_de niet heeft geantwoord op de conclusie
van de beslissing op de rechtsvordermg van de beklaagde waarin aan het slachtvan een burgerlijke partij - Vernieti- offer een fout wordt toegeschreven
ging dientengevolge van de beslissing .waardoor het ongeval mede is veroordie is gegrond op dezelfde onwettigheid zaakt, strekt de vernietiging zich niet uit
en gewezen op de rechtsvordering van tot de beslissing dat de beklaagde een
een andere burgel'Jijke pal'tij tegen de fout heeft begaan waarvoor hij aanspraeel'ste als beklaagde, nu die andel'e bur- kelijk is en dat een andere eiser voor
gel'lijke partij regelmatig cassatieberoep hem burgerrechtelijk aansprakelijk is en
heeft ingesteld.
evenmin tot de beslissing houdende vastVernietiging, op het cassatieberoep stelling van het schadebedrag.
van de beklaagde, van de beslissing tot
26 april 1985
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veroordeling op de rechtsvordering van
een burgerlijke partij, brengt vernieti57. - Omvang - Strafzaken
Burging mede van de beslissing op de door gerlijke rechtsvordering - Begl'ip. . .
een andere burgerlijke partij tegen de
Vernietiging, op de burgerlijke rechtseerste ingestelde rechtsvordering, wan- vordering, van een beslissing in strafzaneer de beslissing aan dezelfde onwettig- ken brengt vernietiging mede van de heheid lijdt en de andere burgerlijke partij le procedure die het gevolg is van de
zich regelmatig in cassatie heeft voor- vernietigde beslissing.
zien.
30 april 1985
1157
27 februari 1985
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58. - Omvang - Strafzaken - Bur54. - Omvang - Strafzaken - Bur- gerlijke rechtsvordering - Veroordeling
gerlijke rechtsvordering.
van de beklaagde en van zijn verzekeWanneer sommige beslissingen vervat raar jegens de burgerlijke partij - Ontin een arrest of vonnis door een of meer vankelijk cassatieberoep van de verzekecassatieberoepen worden bestreden, zijn raar aileen - Middel dat kritiek oefent
de in dat vonnis of arrest vervatte beslis- op de beslissing waarbij de beklaagde
singen waartegen geen cassatieberoep is volledig aansprakelijk wordt gesteld voor
ingesteld, niet aan het Hof voorgelegd en het ongeval - Middel gegrond verklaard
slaat, in de regel, de gehele of gedeelte- - Vernietiging van de vemordeling van
lijke vernietiging van de bestreden be- de vel'zekeraar - Vernietiging strekt
slissingen niet op de niet bestreden be- zich niet uit tot de veroordeling van de
slissingen.
; ·
beklaagde.
Wanneer het Hof, op het enkele ont27 februari 1985
882
vankelijke
cassatieberoep
van
de
55. - Omvang - Strafzaken - Bur- W.A.M.-verzekeraar, die samen met de
gerlijke rechtsvordering.
• .
beklaagde tot vergoeding van de hele
Wanneer het Hof in zijn beschikkende schade van de burgerlijke partij is vergedeelte de bestreden beslissing vernie- oordeeld, beslist dat een middel gegrond
tigt, doet het noodzakelijkerwijze uitis waarbij aan het bestreden arrest
spraak binnen de perken van d~ cassa- wordt verweten dat het de genoemde betieberoepen, ongeacht de gebrmkte be- klaagde volledig aansprakelijk stelt voor
woordingen, en is de vernietiging, op de het ongeval, strekt de vernietiging van
burgerlijke rechtsvorderingen, noodzakede beslissing tot veroordeling van de verlijk beperkt tot de draagwijdte van de zekeraar zich niet uit tot de beslissing
middelen krachtens welke zij is uitge- waarbij de beklaagde tot volledige versproken.
goeding van die schade wordt veroor27 februari 1985
882 deeld.
56. - Omvang - Strafzaken - Bur30 april 1985
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gerlijke rechtsvordering - Beslissing
59. - Omvang - Strafzaken
Geen
waarbij aile aansp1·akelijkheid voor een
ongeval ten laste van de beklaagde andere beslissing wat betreft de omvang
wordt gelegd - Geen antwoord op de van de vernietiging - Cassatieberoep
conclusie waarin aan het slachtoffer een van de verzekeraar van de beklaagde fout wordt toegeschreven waardoor het Vernietiging van de beslissing dat de be-

-57klaagde door de overeenkomst gedekt
blijft - Cassatie en dientengevolge vernietiging van de beslissing waarbij het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
buiten de zaak wordt gesteld en waartegen geen enkele voor de feitenrechter bij
de zaak betrokken partij een ontvankelijk cassatieberoep kon instellen. • .
Wanneer, op het cassatieberoep van de
verzekeraar van de beklaagde, de beslissingen op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen vernietigd
worden, strekt die vernietiging zich uit
tot de beslissing die het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds buiten de zaak
stelt en die, wat de vernietiging betreft,
geen andere beslissing is, nu geen van
de voor de feitenrechter bij de zaak betrokken partijen daartegen een ontvankelijk cassatieberoep kon instellen.
26 juni 1985
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§ 4. Andere burgerlijke rechtsvorderingen.

roep, als deze niet als een berusting kan
worden gei'nterpreteerd.
• ,
Wanneer, op het cassatieberoep van de
beklaagde, de beslissing waarbij hij op
de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering wordt veroordeeld, vernietigd wordt, strekt die vernietiging
zich uit tot de niet definitieve beslissing
waarbij de vrijwillig tussengekomen partij samen met de beklaagde in solidum
wordt veroordeeld, niettegenstaande afstand van het cassatieberoep, als deze
niet als een berusting kan worden gei:nterpreteerd.
20 november 1984
391
62. - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorderingen - Cassatieberoep van de beklaagde - Vernietiging
van de beslissing op de strafvordering Gevolg m.b.t. de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen ingesteld tegen de beklaagde en door de beklaagde
tegen een medebeklaagde. ,
Vernietiging, op het cassatieberoep
van de beklaagde, van de beslissing op
de strafvordering, brengt vernietiging
mede van de niet definitieve beslissing
op de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, welke laatste beslissing
het gevolg is van de eerste, en van de
niet definitieve beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de eiser tegen
een medebeklaagde, die aan dezelfde
onwettigheid lijdt, ook al is het cassatieberoep tegen die beslissingen vooralsnog
niet ontvankelijk en heeft eiser van zijn
cassatieberoep tegen die beslissingen
zonder berusting afstand gedaan.
16 april 1985
1088
Afdeling 6.
Tuchtzaken.
Afdeling 7. - Verkiezingszaken.
Afdeling 9. - Allerlei.

60. - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep van de beklaagde - Vernietiging
van de beslissing waarbij de beklaagde
wordt veroordeeld Dientengevolge
vernietiging van de op dezelfde onwettigheid gegronde eindbeslissing, die is gewezen op de burgerlijke rechtsvordering
van de verzekeraar van de beklaagde,
tussengekomen partij, tegen een medebeklaagde. .
Wanneer, op het cassatieberoep van de
beklaagde, de beslissing waarbij hij op
de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering werd veroordeeld, vernietigd wordt, strekt die vernietiging
zich uit tot de eindbeslissing op de
rechtsvordering van de verzekeraar van
de beklaagde, tussengekomen partij, tegen een medebeklaagde, welke beslisHOOFDSTUK V
sing op dezelfde onwettigheid is gegrond
BINDENDVERKL ARING
en waartegen de tussengekomen partij
zich regelmatig in cassatie heeft voorzien; zulks geldt eveneens als de vernietiging van de beslissing op de strafvorde- CASSATIEMIDDELEN
ring van ambtswege wordt uitgesproken.
Inleiding. - Begrip - Aard - Exceptie
20 november 1984
391
van niet-ontvankelijkheid
61. - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep van de beklaagde - Vernietiging
van de beslissing waarbij de beklaagde
wordt veroordeeld Dientengevolge
vernietiging van de niet definitieve beslissing waarbij de vrijwillig tussengekomen partij wordt veroordeeld., niettegenstaande haar afstand van het cassatiebe-

HOOFDSTUK I. len
HOOFDSTUK
gen en bij
Afdeling 1.
Afdeling 2.
Afdeling 3.
Afdeling 4.

Onduidelijke midde-

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

58Afdeling 5.
Afdeling 6.
Afdeling 7.

Strafzaken.
Tuchtzaken.
Ver kiezingszaken.

HOOFDSTUK III. - Gemis aan ieiteJijke 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 ]outer
juridische middelen
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

1.
Algemene begrippen.
2.
Belastingzaken.
3.
Burgerlijke zaken.
4.
Dienstplichtzaken.
5. - Strafzaken.
6. - Tuchtzaken.
7. - Verkiezingszaken.

HOOFDSTUK V. voor eiser
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken.
Afdeling 5.
Strafzaken.
Afdeling 6. - Tuchtzaken.
Afdeling 7. - Verkiezingszaken.

dat twee misdrijven niet afzonderlijk
werden vervolgd, mag niet voor het eerst
voor het Hof van Cassatie worden voorgedragen.
4 september 1984
9
2. - Aanwijzing van de geschonden
wetsbepalingen - Grand van niet-ontvankelijkheid tegen het middel opgeworpen en hieruit aigeleid dat het de schending van de ten deze toepasselijke wetsbepalingen niet aanvoert - Begrip.
De tegen het middel opgeworpen
grond van niet-ontvankelijkheid hieruit
afgeleid dat het middel niet ontvankelijk
is omdat het, buiten de in het middel
aangewezen wetsbepalingen, de bepalingen niet vermeldt waardoor de bepalingen, waarvan de schending wordt aangevoerd, ten deze toepasselijk zijn, kan
niet worden aangenomen wanneer het
bestreden arrest op de in het middel
aangewezen wetsbepalingen is gegrond
met uitsluiting van de bepalingen die
volgens de grond van niet-ontvankelijkheid zijn geschonden. (Art. 1080 Ger.W.)
17 september 1984
93
3. - Strafzaken - Hoi van assisen Middel ten betoge dat de gezworenen tijdens de beraadslaging konden teleioneren - Middel dat het Hoi verplicht tot
toetsing van ieitelijke gegevens - Niet
ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat de gezworenen tijdens hun beraadslaging over een telefoontoestel konden beschikken om naar buiten te telefoneren, daar dit middel het hof verplicht
feitelijke gegevens na te gaan.
19 september 1984
110

4. - Strafzaken - Middel dat enkel
de ieitelijke beoordelingen van de ieitenrechter bekritiseert - Niet ontvankelijk
middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat
HOOFDSTUK VII. - Ambtshalve voor- een feitelijke beoordeling van de feitengedragen - Zie: Cassatie, hooidstuk rechter bekritiseert (Art. 95 Gw.)
I, aideling 2
10 oktober 1984
233
5. - Strafzaken - Enkele wens.
Het middel dat enkel een wens van ei.. Inleiding
ser uitdrukt is geen cassatiemiddel.
BEGRIP- AARD
10 oktober 1984
233
6. - Dienstplicht - Verwijzing naar
1. - Straizaken - Middel hieruit aigeleid dat het recht van verdediging is verweer voor de militiegerechten.
De enkele verklaring van eiser dat hij
miskend door het niet aizonderlijk vervolgen van twee misdrijven - Middel verwijst naar zijn voor de militiegerechten neergelegde verweerschriften maakt
niet voorgelegd aan de ieitenrechter geen cassatiemiddel uit. (Art. 51 DienstNiet ontvankelijk middel.
Het middel afgeleid uit het feit dat het plichtwet.)
recht van verdediging is miskend door- I 7 januari 1985
599

-597. - Redengeving- Dubbelzinnigheid
- Beide uitleggingen onwettig.
Niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat de redengeving van het arrest
dubbelzinnig is, wanneer wordt aangevoerd dat de beslissing in beide uitleggingen die het van de redengeving geeft,
onwettig is.
682
24 januari 1985
8. - Bevoegdheid
Tuchtzaken Code van plichtenleer voor apothekers Art. 15, KB. nr. 80 van 10 nov. 1967 Geen verbindende kracht aan die code
verleend door een in ministerraad overlegd K.B. - Geen wet in de zin van art.
608 Ger. W. - Cassatiemiddel uit miskenning van die code niet ontvankelifk.
Niet ontvankelijk is een cassatiemiddel uit miskenning van de regels van de
Code van plichtenleer voor apothekers,
die door de nationale raad van de Orde
van Apothekers is opgesteld; de regels
van die code zijn geen wet in de zin van
art. 608 Ger.W., nu de Koning daaraan
geen verbindende kracht heeft verleend
door een in ministerraad overlegd K.B.
(Art. 15, K.B. nr. 80, 10 nov. 1967.)
31 januari 1985
719
9. - 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 de eiser
die vaststelling niet in de wettelijke vormen van valsheid heeft beticht.
4 maart 1985
910

wanneer wordt aangevoerd dat de beslissing in beide uitleggingen die het van
de redengeving geeft, onwettig is.
1200
6 mei 1985
12. - Burgerlifke zaken - Grand van
niet-ontvankelifkheid - Middel dat leiten en recht vermengt - Begrip.
Een tegen het middel opgeworpen
grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit
afgeleid dat het middel feiten en recht
vermengt, kan niet worden aangenomen
als het onderzoek van het middel geen
onderzoek van de feiten vereist.
9 mei 1985
1223

13. - Strafzaken - Middel dat het
Hoi zou verplichten feitelifke gegevens
te onderzoeken - 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.)
21 mei 1985
1302
14. - Huur van diensten - Architect
- Middel gegrond op het reglement van
beroepsplichten dat door de nationale
raad van de Orde van Architecten is
vastgesteld.
Niet ontvankelijk is het middel dat
steunt op het reglement van beroepsplichten dat door de nationale raad
van de Orde van Architecten is vastgesteld, nu dat reglement geen hinderende
kracht heeft.
6 juni 1985
1378

15. - Dienstplichtzaken - Middel dat
het Hoi zou verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is - Niet ontvankelifk middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat het
10. - Burgerlijke zaken - Grand van
niet-ontvankelifkheid - Onderzoek van Hof zou verplichten tot een onderzoek
de grand van niet-ontvankelifkheid onaf- van feiten waarvoor het niet bevoegd is.
scheidbaar van het onderzoek van het (Art. 95 Gw.)
26 juni 1985
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middel - Grand van niet-ontvankelifkheid niet aanneembaar.
16. - Burgerlifke zaken - Grand van
Niet aanneembaar is de grond van niet-ontvankelifkheid tegen een middel
niet-ontvankelijkheid die tegen een mid- opgeworpen en hieruit afgeleid dat de
del is opgeworpen, wanneer het onder- door dat middel bekritiseerde reden ten
zoek van de grond van niet-ontvankelijk- overvloede is gegeven - Aanneming van
heid onafscheidbaar is van het onder- de grand van niet-ontvankelijkheid.
zoek van het middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat
25 april 1985
1139 een ten overvloede gegeven reden bekritiseert.
11. - Redengeving
Dubbelzinnig27 juni 1985
1501
heid - Beide uitleggingen onwettig.
Niet ontvankelijk is het middel in zo17. - Burgerlijke zaken
Grand van
verre het schending van artikel 97 van niet-ontvankelijkheid tegen een middel
Grondwet aanvoert, op grond dat de re- opgeworpen en hieruit afgeleid dat het
dengeving van het arrest dubbelzinnig is, middel nieuw is - Middel waarvan de
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appelrechter kennis heeft genomen door
de conclusie van de eiseres - Geen
nieuw middel - Grand van niet-ontvankelijkheid niet aanneembaar.
Een grond van niet-ontvankelijkheid
die tegen een middel is opgeworpen en
hieruit afgeleid dat het middel nieuw is,
kan niet worden aangenomen wanneer
de feitenrechter van dat middel heeft
kennis genomen door de conclusie van
de eiseres.
27 juni 1985
1501
18. - Burgerlijke zaken - Grand van
niet-ontvankelijkheid - Onderzoek van
de grand van niet-ontvankelijkheid onafscheidbaar van het onderzoek van het
middel - Grand van niet-ontvankelijkheid niet aanneembaar.
Niet aanneembaar is de tegen een
middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, waarvan het onderzoek
onafscheidbaar is van het onderzoek van
dat middel.
27 juni 1985
1510
19. - Burgerlijke zaken
Grand van
niet-ontvankelijkheid tegen een middel
opgeworpen, maar gegrond op wettelijke
bepalingen betreffende de ontvankelijkheid van het cassatieberoep - Grond
van niet-ontvankelijkheid niet aanneembaar.
Niet aanneembaar is de grond van
niet-ontvankelijkheid, die tegen een middel is opgeworpen en steunt op wettelijke bepalingen betreffende de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
27 juni 1985
1510

HOOFDSTUK I
ONDUIDELPKE MIDDELEN

20. - Burgerlijke zaken - Vaagheid
- Middel waarin niet wordt vermeld
waarin de aangevoerde wettelijke bepalingen zijn geschonden - Niet ontvankeJijk middel.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan duidelijkheid, is het middel dat niet aangeeft waarin de aangevoerde wetsbepalingen zijn geschonden.
20 september 1984
117
21. - Strafzaken - Middel waarbij
gebrek aan antwoord op de conclusie
wordt aangevoerd - Vaagheid - Niet
ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan
nauwkeurigheld, is het middel dat een
gebrek aan antwoord op de conclusie
aanvoert, doch niet preciseert op welke
eis, verweer of exceptie niet is geant-

woord; het weergeven van de volledige
tekst van de conclusie is niet voldoende.
16 oktober 1984
275
22.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Vaag middel - Niet
ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat in
zo vage bewoordingen is gesteld dat de
aan de beslissing verweten onwettigheid
daaruit onmogelijk kan worden afgeleid.
13 februari 1985
810

HOOFDSTUK II
VEREISTE VERMELDINGEN EN BIJ TE
VOEGEN STUKKEN

Afdeling 1.
Algemene begrippen.
Afdeling 2. - Belastingzaken.
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken.
23. - Burgerlijke zaken - Vermelding van een geschonden wettelijke bepaling - Schending leidende tot vernietiging van het beschikkende gedeelte Vermelding voldoende.
Aan art. 1080 Ger.W., in zoverre dit
voorschrijft in het cassatieberoep de wettelijke bepalingen te vermelden waarvan
de schending wordt aangevoerd, wordt
voldaan als in het middel een van de beweerdelijk geschonden wettelijke bepalingen wordt opgegeven, mits deze
schending kan leiden tot vernietiging
van het bestreden beschikkende gedeelte.
22 november 1984
416
24. - Burgerlijke zaken - Middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een gewone brief - Origineel
van een brief gevoegd bij cassatieberoep
- Mededeling onder partijen of tekst
van de aan het hot van beroep overgelegde brief noch uit de bestreden beslissing
. noch uit de gedingstukken blijkend Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel, afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een gewone brief, wanneer
de mededeling onder partijen of de tekst
van dat stuk noch uit de bestreden beslissing noch uit de gedingstukken blijkt,
zelfs als eiser het origineel van een brief
waarvan de bewijskracht zou zijn miskend, bij zijn cassatieberoep voegt.
15 maart 1985
971
25. - Burgerlijke zaken - Vermelding van de geschonden wettelijke bepalingen - Geen vermelding van de wetteJijke bepalingen die de bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd,
toepasselijk maken.

-
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Niet ontvankelijk is het middel dat de
wettelijke bepalingen niet vermeldt die
de bepalingen waarvan de schending
wordt aangevoerd, op het geval toepasselijk maken. (Art. 1080 Ger.W.)
22 april 1985
1120

26. - Burgerlijke zaken - Schending
van de vermelde bepalingen onvoldoende
om tot vernietiging te leiden.
Niet ontvankelijk is het middel dat
niet aile wettelijke bepalingen vermeldt
die geschonden zouden zijn indien het
gegrond was, wanneer de schending van
de vermelde bepalingen onvoldoende is
om tot vernietiging van de bestreden beslissing te leiden.
6 juni 1985
1382
27. - Burgerlijke zaken - Vermelding van een geschonden wettelijke bepaling - Schending van die bepaling
leidt tot vernietiging van het beschikkende gedeelte- Deze vermelding volstaat.
Aan art. 1080 Ger.W., in zoverre dit in
de voorziening de vermelding van de
wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, oplegt, voldoet
het middel afgeleid uit schending van
art. 807 Ger.W. doordat het bestreden arrest de uitbreiding, in hager beroep, van
de eis van de eisende partij niet toelaatbaar verklaart op grand dat deze partij
in het faillissement van de oorspronkelijke schuldenaar slechts opname heeft
gevraagd voor een lager bedrag dan het
in hager beroep, bij uitbreiding van haar
eis, gevorderd bedrag, nu de schending
van art. 807 Ger.W. volstaat, indien het
middel gegrond is, om tot vernietiging
van het beschikkende gedeelte te leiden.
21 juni 1985
1468
28. - Burgerlifke zaken - Vermelding van de geschonden wettel1jke bepalingen - Middel afgeleid uit schending
van art. 807 Ger. W: - Geen vermelding
van art. 1042 Ger. W: - Schending van
art. 807 Ger. W: leidt tot vernietiging Vermelding volstaat.
Aan art. 1080 Ger.W., in zoverre dit in
de voorziening de vermelding van de
wettelijke bepalingen waarvan de scherrding wordt aangevoerd, oplegt, voldoet
het middel afgeleid uit schending van
art. 807 Ger.W. doordat het bestreden arrest de uitbreiding, in hager beroep, van
de eis van de eisende partij niet toelaatbaar verklaart op grand dat deze partij
in het faillissement van de oorspronkelijke schuldenaar slechts opname heeft
gevraagd voor een lager bedrag dan het
in hager beroep, bij uitbreiding van haar
eis, gevorderd bedrag, nu de schending

van art. 807 Ger.W. volstaat, indien het
middel gegrond is, om tot vernietiging
van het beschikkende gedeelte te leiden.
21 juni 1985
1468
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

4.
5.
6.
7. -

Dienstplichtzaken.
Strafzaken.
Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.

HOOFDSTUK III
GEMIS AAN FEITELIJKE GRONDSLAG

Afdeling 1.
Afdeling 2. Afdeling 3. -

Algemene begrippen.
Belastingzaken.
Burgerlijke zaken.

29. - Burgerlifke zaken - Middel dat
op een onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing berust - Middel dat feitelijke grondslag mist.
Feitelijke grondslag mist het middel
dat op een onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing berust.
17 januari 1985
645
30. - 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.
27juni 1985
1516
31. - Burgerlijke zaken - Middel ten
betoge dat op de conclusie niet is geantwoord - Beslissing waarin op de conclusie is geantwoord - Middel dat feitelijke
grondslag mist
Het middel waarin de rechter wordt
verweten niet te hebben geantwoord op
een conclusie, ofschoon hierop wel is geantwoord in de bestreden beslissing,
mist feitelijke grondslag. (Art. 97 Gw.)
27 juni 1985
1516
Afdeling 4. Afdeling 5. -

Dienstplichtzaken.
Strafzaken.

32. - Strafzaken - Middel dat enkel
betrekking heeft op de kennisgeving van
de bestreden beslissing.
Niet ontvankelijk is het middel dat enkel betrekking heeft op de kennisgeving
van de bestreden beslissing.
5 maart 1985
921
33. - Strafzaken - Middel waarbij
een gebrek aan antwoord op de conclusie
wordt aangevoerd - Onnauwkeurig middel - Niet ontvankelifk middel.
Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan
nauwkeurigheid, is het middel dat een

-
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gebrek aan antwoord op de conclusie
aanvoert, doch niet preciseert op welke
eis, verweer of exceptie niet is geantwoord.
26 maart 1985
1028

Het middel afgeleid uit schending van
het recht van de eiser op een eerlijke behandeling van zijn zaak kan niet voor
het eerst voor het Hof worden voorgedragen wanneer de aangevoerde scherrding uit een verschrijving is afgeleid; zodanige grief is immers niet gegrond op
een regel van openbare orde of van
dwingend recht.
20 juni 1985
1459

34. - Strafzaken - Middel dat berust
op een feitelijke bewering - Bewering
zonder enige steun in de bestreden beslissing noch in de stukken waarop het
Hoi vermag acht te slaan - Gemis aan
feitelijke grondslag.
Feitelijke grondslag mist het middel Afdeling 4. - Dienstplichtzaken.
dat berust op een feitelijke bewering die
38. - Dienstplicht - Nieuw middel geen steun vindt in de bestreden beslissing, noch in de stukken waarop het Hof Inobservatiestelling - Geneeskundig onderzoek - Onvolledigheid.
vermag acht te slaan.
Voor het Hof kan niet voor de eerste
27 maart 1985
1033
maal worden aangevoerd dat het tijdens
35. - Strafzaken - Middel gegrond de inobservatiestelling verrichte geneesop een verschrijving in de bestreden be- kundig onderzoek onvolledig was.
slissing - Middel dat feitelijke grand10 september 1984
49
slag mist.
Feitelijke grondslag mist het cassatiemiddel dat steunt op een verkeerde ver- Afdeling 5. - Strafzaken.
melding in de bestreden beslissing die
39. - Strafzaken - Middel dat enkel
kennelijk op een verschrijving berust.
betrekking heeft op de uitoefening van
16 april 1985
1085 het recht van verweer voor de eerste
rechter - Middel zonder verband met de
Tuchtzaken.
Afdeling 6.
bevoegdheid en niet aan de appelrechter
overgelegd - Niet ontvankelijk middel.
Afdeling 7.
Verkiezingszaken.
Een middel dat geen betrekking heeft
op de bevoegdheid maar enkel op de uitoefening van het recht van verdediging
HOOFDSTUK IV
NIEUWE EN LOUTER JURIDISCHE MIDDE- voor de eerste rechter, en dat niet aan
LEN
de rechter in hoger beroep is overgelegd,
kan niet voor het eerst voor het Hof worAfdeling 1. - Algemene begrippen.
den voorgedragen.
Afdeling 2. - Belastingzaken.
3 oktober 1984
198
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken.
40. - Strafzaken - Middel dat kritiek
36. - Burgerlijke zaken - Nieuw mid- oefent op de regelmatigheid van de dagdel - Beslissing in hager beroep die vaarding voor de feitenrechter- Middel
overeenstemt met de beslissing in eerste niet voorgelegd aan de feitenrechter aanleg - Beslissing in eerste aanleg Eiser die zich over de grand van de zaak
door eiser tot cassatie in hager beroep heeft verdedigd - Niet ontvankelijk
niet aangevochten.
middel.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
Niet ontvankelijk is het middel dat enhet middel gegrond op bepalingen die de kel kritiek oefent op de regelmatigheid
openbare orde niet raken noch dwingend van de dagvaarding voor de eerste rechzijn en waarbij een beslissing in hoger ter of voor de appelrechter, als het niet
beroep wordt bekritiseerd die overeen- aan de feitenrechter is voorgelegd en de
stemt met de beslissing in eerste aanleg eiser zich over de zaak zelf heeft verdedie door de eiser tot cassatie in hoger be- digd.
roep niet werd bestreden.
31 oktober 1984
334
21 januari 1985
656
37. - Burgerlijke zaken - Middel ten
41. - Strafzaken - Middel dat enkel
betoge dat het recht van de eiser op een betrekking heeft op het vooronderzoek
eerlijke behandeling van zijn zaak werd - Middel voor het eerst voor het hof
geschonden - Schending afgeleid uit voorgedragen - Niet ontvankelijk mideen verschrijving - Middel voor het del.
eerst voor het Hof voorgedragen - Niet
Een middel dat niet op de bevoegdontvankelijk middel.
heid, doch uitsluitend op het vooronder-

-
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zoek betrekking heeft, kan niet voor het
eerst voor het Hof worden voorgedragen.
13 november 1984
363
42. - Straizaken - Strafvordering Nieuw middel - Begrip.
Nieuw, en derhalve niet ontvankelijk,
is het middel dat uitsluitend gegrond is
op onregelmatigheden bij een bloedanalyse en bij de vermelding van de namen
van de verbalisanten in een proces-verbaal van verhoor en dat niet voor de feitenrechter is aangevoerd.
11 december 1984
507
43. - Straizaken - Middel ten betoge
dat er een reden tot wraking bestaat tegen de rechter die de bestreden beslissing heeit uitgesproken - Middel voor
het eerst voor het Hoi voorgedragen Niet ontvankelijk middel.
Het middel ten betoge dat er een reden tot wraking bestaat tegen de rechter
die de bestreden beslissing heeft uitgesproken, is niet ontvankelijk wanneer
het voor het eerst voor het Hof wordt
voorgedragen.
8 januari 1985
606
44. - Straizaken
Nieuw middel Burgerlijke rechtsvordering - .Middel
betreiiende een eis die niet aan de ieitenrechter is voorgelegd - Niet ontvankelijk middel.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het middel van de eiser dat betrekking
heeft op zijn burgerlijke rechtsvordering
en een eis betreft die niet aan de feitenrechter is voorgelegd.
19 februari 1985
834

45. - Strafzaken - Middel hierop gegrond dat de eerste rechter objectiei niet
meer de vereiste waarborgen van onpartijdigheid hood om z1jn beslissing te nemen.
Het middel dat niet enkel steunt op
een reden tot wraking, maar ook hierop
dat de eerste rechter objectief niet meer
de vereiste waarborgen van onpartijdigheid bood om zijn beslissing te nemen,
doordat hij zijn mening over een aan
zijn beoordeling voorgelegd element kenbaar heeft gemaakt, kan voor het eerst
voor het Hof worden aangevoerd.
21 maart 1985
1004
46. - Straizaken - Strafvordering Nieuw middel - Begrip.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het middel dat aanvoert dat de beklaagde de getuigen a decharge niet heeft
kunnen doen oproepen en ondervragen
op dezelfde voorwaarden als de getuigen

a charge,

als uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat
een dergelijk verzoek tot de appelrechters werd gericht. (Art. 6.3, d, Europees
Verdrag Rechten van de Mens.)
14 mei 1985
1254
47. - Straizaken - Vrijsprekend vonnis, vonnis van voorbereidende aard of
van onderzoek - Middel aigeleid uit
schending, door dat vonnis, van art. 6.1
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
maar gericht tegen de veroordeling in
hager beroep - Niet ontvankelijk middel.
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens betreffende de onpartijdigheid
van de rechter strekt enkel tot bescherming van de beklaagde; het middel, afgeleid uit schending van dat artikel door
een vrijsprekend vonnis of door een vonnis van voorbereidende aard of van onderzoek, is niet ontvankelijk, zelfs als
het gericht is tegen de veroordelende beslissing in hager beroep. (Tweede en derde zaak.)
29 mei 1985

1345

48.
Straizaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Nieuw middel - Begrip.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het middel dat gegrond is op wettelijke
bepalingen of op een rechtsbeginsel, die
noch van openbare orde noch op dwingend recht berusten, en dat niet aan de
feitenrechter is overgelegd of door hem
ambtshalve is opgeworpen.
18 juni 1985
1443
49. - Strafzaken - Miskenning van
het recht van verdediging - Hoi van assisen - Middel hieruit aigeleid dat stukken niet zijn medegedeeld - Middel dat
niet voor de eerste maal voor het Hoi
kan worden voorgedragen - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat
voor het eerst voor het Hof wordt voorgedragen en dat hieruit is afgeleid dat
het recht van verdediging van de beschuldigde is miskend doordat tijdens de
rechtspleging voor het hof van assisen
stukken bij het dossier zijn gevoegd die
niet aan hem waren medegedeeld.
12 augustus 1985
1541

Afdeling 6. -

Tuchtzaken.

50. - Tuchtzaken - Orde van Geneesheren - Onregelmatige oproeping van
de geneesheer voor de provinciale raad
van de Orde - Middel niet voorgelegd

-
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aan de raad van beroep - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel waarin
de onregelmatige oproeping, voor de provinciale raad van de Orde, van de betrokken geneesheer wordt aangevoerd
als het niet aan de raad van beroep van
de Orde der Geneesheren is voorgelegd
v66r elk verweer over de zaak zelf.
13 september 1984
78
51.- Tuchtzaken - Orde van Geneesheren - Raad van beroep - Behandeling met gesloten deuren - Aanwezigheid van de verslaggever van de provinciale raad - Middel niet voorgelegd aan
de raad van beroep - Niet ontvankelijk
middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat
voor het eerst voor het Hof wordt aangevoerd en gegrond is op schending van
het recht van verdediging en van het gezag van het rechterlijk gewijsde, omdat
de verslaggever van de provinciale raad
van de Orde van Geneensheren, overeenkomstig art. 20, § 2, K.B. van 10 nov.
1967, niettegenstaande de behandeling
met gesloten deuren, de debatten voor
de raad van beroep van de Orde heeft
bijgewoond.
13 september 1984
78
52. - Nieuw middel - Tuchtzaken Middel ten betoge dat de zaak onregelmatig bij de rechter aanhangig is gemaakt - Middel niet voorgedragen voor
de feitenrechter - Niet ontvankelijk
middel.
Niet ontvankelijk is het middel waarin
enkel wordt aangevoerd dat de zaak bij
de eerste rechter of de appelrechter onregelmatig aanhangig is gemaakt, wanneer het niet voor de feitenrechter is
voorgedragen en eiser zich over de zaak
zelve heeft verdedigd.
21 maart 1985
1003
Afdeling 7. -

Verkiezingszaken.

HOOFDSTUK V
GEMIS AAN BELANG VOOR ElSER

gronden op de misdrijven die door het
openbaar ministerie aan die beklaagde
ten laste zijn gelegd; derhalve kan niet
worden aangenomen de grond van nietontvankelijkheid, afgeleid uit het gebrek
aan belang en door beklaagde aangevoerd tegen het middel waarin de burgerlijke partij kritiek oefent op de beslissing dat de door het openbaar ministerie
aan beklaagde ten laste gelegde en bewezen verklaarde misdrijven niet in oorzakelijk verband staan met de schade.
5 september 1984
13
Afdeling 2.

Belastingzaken.

Burgerlijke zaken.
Afdeling 3.
54. - Burgerlijke zaken - Middel dat,
oak al was het gegrond, niet tot cassatie
kan Jeiden - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat, al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden.
12 oktober 1984
260

55. - Burgerlijke zaken - Middel dat
enkel kritiek oefent op bepaalde redenen
van de bestmden beslissing - Beschikkend gedeelte naar recht verantwoord
door een andere reden - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het middel dat enkel kritiek oefent op bepaalde redenen van de bestreden beslissing, terwijl het beschikkende
gedeelte naar recht verantwoord is door
een andere reden.
13 december 1984
528
56. - Burgerlijke zaken - Middel dat
kritiek oefent op een ten overvloede gegeven reden - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat kritiek oefent op
een ten overvloede gegeven reden van de
bestreden beslissing.
25 april 1985
1143
57. - Burgerlijke zaken - Middel dat
kritiek oefent op een ten overvloede gegeven reden - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat kritiek oefent op
een ten overvloede gegeven reden van de
bestreden beslissing.
25 april 1985
1146

Afdeling 1. - Algemene begrippen.
53. - Strafzaken - Middel van nietontvankelijkheid, afgeleid uit het gebrek
aan belang - Begrip.
Uit de enkele omstandigheid dat het
slachtoffer van een misdrijf in zijn rechtstreekse dagvaarding de beklaagde enkel
58. - Burgerlijke zaken - Middel dat
de schending van welbepaalde wettelijke kritiek oefent op een ten overvloede gebepalingen verwijt, kan niet worden af- geven reden - Niet ontvankelijk middel.
Zender belang en derhalve niet ontgeleid dat het slachtoffer zijn burgerlijke
rechtsvordering niet tevens heeft willen vankelijk is het middel dat kritiek oefent

-
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op een ten overvloede gegeven reden van
de bestreden beslissing.
27 juni 1985
1516
59. - Burgerlijke zaken - Middel dat
kritiek oefent op een reden waarop de
bestreden beslissing niet is gegrond Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat kritiek oefent op
een considerans van de bestreden beslissing waarop die beslissing niet gegrond
is.
27 juni 1985
1516
Afdeling 4. -

Dienstplichtzaken.

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.)
10 oktober 1984
230
63. - Strafzaken
Middel enkel gericht tegen de advocaat van eiser - Niet
ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is een middel dat enkel tegen de advocaat van eiser is gericht.
10 oktober 1984
233

Afdeling 5. - Strafzaken.
60. - Strafzaken - Strafvordering Een enkele straf uitgesproken wegens
verscheidene misdrijven - Middel dat
enkel betrekking heeft op een van die
64. - Strafzaken - Strafvordering misdrijven - Bestaan van de andere
misdrijven afgeleid uit het bestaan van Straf uitgesproken wegens verscheidene
misdrijven - Middel dat enkel betrekhet eerste - Ontvankelijk middel.
Als voor verscheidene misdrijven een king heeft op een van die misdrijven enkele straf wordt uitgesproken en de Straf naar recht verantwoord door een
rechter uit het bestaan van het eerste ander misdrijf- Niet ontvankelijk casmisdrijf het bestaan van het tweede mis- satiemiddel.
Wanneer wegens verscheidene misdrijdrijf afleidt, is ontvankelijk de eis tot
vernietiging van de beslissing op de ven een enkele straf is uitgesproken, is
niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
st~afvordering, die gegrond is op een
m1ddel dat aileen op het eerste misdrijf de vordering tot vernietiging van de beslissing op de strafvordering, gegrond op
betrekking heeft.
18 september 1984
102 een middel dat enkel betrekking heeft op
een van die misdrijven, als de uitgespro61. - Strafzaken - Strafvordering ken straf naar recht verantwoord blijft
Een enkele straf uitgesproken voor ver- door een ander misdrijf. (Artt. 411 en 414
scheidene misdrijven, gepleegd in Belgie Sv.)
en in het buitenland - Middel dat enkel
11 december 1984
503
betrekking heeft op de in het buitenland
65.
Strafzaken
Strafvordering
gepleegde misdrijven - Straf naar recht
verantwoord door de in Belgie gepleegde , Een enkele straf uitgesproken voor verMiddel dat
misdrijven - Niet ontvankelijk middel. scheidene misdrijven Wanneer een enkele straf is uitgespro- slechts op een van die misdrijven betrekken voor verscheidene misdrijven die king heeft - Straf wettelijk verantwoord
deels in Belgie deels in het buitenland door een ander misdrijf - Niet ontvanzijn gepleegd, is niet ontvankelijk, bij ge- kelijk middel.
Wanneer wegens verscheidene misdrijbrek aan belang, de vordering tot cassatie van de beslissing op de strafvorde- ven een enkele straf is uitgesproken, is
ring, die is gegrond op een middel dat niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
enkel betrekking heeft op de in het bui- de vordering tot vernietiging van de betenland gepleegde misdrijven, nu de uit- slissing op de strafvordering, gegrond op
gesproken straf naar recht verantwoord een middel dat enkel betrekking heeft op
blijft door de in Belgie gepleegde mis- een van die misdrijven, terwijl de uitgesproken straf naar recht verantwoord
drijven.
3 oktober 1984
198 blijft door een ander misdrijf. (Artt. 411
en 414 Sv.)
62. - Strafzaken - Strafvordering 8 januari 1985
600
Een enkele straf uitgesproken voor ver66. - Strafzaken
Cassatieberoep
schillende misdrijven
Middel dat
slechts op een van die misdrijven betrek- na de eindbeslissing, tegen de beschikking heeft - Straf wettelijk verantwoord king tot ve1wijzing van de raadkamer -

-
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Ontvankelijkheid van de cassatiemiddelen - Begrip.
Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing op de strafvordering, cassatieberoep instelt tegen de beschikking van de
raadkamer waarbij hij naar het vonnisgerecht wordt verwezen, kan hij aile
middelen aanvoeren die betrekking hebben op de formele geldigheid van de beschikking of op de bevoegdheid van de
rechtbank; niet ontvankelijk bij gebrek
aan belang zijn de middelen die betrekking hebben op het beoordelen van de
bezwaren waarop de beslissing tot verwijzing is gegrond, nu die grieven achterhaald zijn door de beslissing van het
vonnisgerecht waarvoor de beklaagde al
zijn verweermiddelen en excepties heeft
kunnen voordragen.
8 januari 1985
606
67. - Strafzaken - Strafvordering Etm enkele straf uitgesproken wegens
verschillende misdrijven - Middel dat
slechts op een van die misdrijven betrekking heeft - Straf naar recht 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
en 414 Sv.)
738
5 februari 1985
68. - Strafzaken - Strafvordering Straf uitgesproken wegens een zware
overtreding van het Wegverkeersreglement- Middel waarin wordt betwist dat
het gaat om een zware overtreding Straf naar recht verantwooord door de
overtreding, ook al was zij door de Koning niet als zware overtreding aangewezen - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel ten betoge dat de bewezen verklaarde overtreding van het
Wegverkeersreglement niet door de Koning als zware overtreding is aangewezen wanneer de uitgesproken straf naar
recht verantwoord blijft, ook al wordt
aangenomen dat de overtreding niet als
zware overtreding was opgegeven.
5 februari 1985
768
69. - Strafzaken - Strafvordering Eim enkele straf uitgesproken wegens
verschillende misdrijven - Middel dat
enkel betrekking heeft op etm van die

misdrijven - Straf naar recht verantwoord door een ander .misdrijf - Niet
ontvankelijk middel.
Wanneer een enkele straf en een burgerrechtelijke veroordeling zijn uitge.sproken we gens verschillende misdrijven, is niet ontvankelijk, bij gebrek aan
belang, de vordering tot cassatie van de
beslissing op de strafvordering en op de
burgerlijke rechtsvordering, die is gegrond op een middel dat enkel betrekking heeft op een van die misdrijven, als
de beslissingen naar recht verantwoord
blijven door een ander bewezen verklaard misdrijf.
5 februari 1985
768
70.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Middel gericht tegen
de beslissing op de tegen de eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering Middel dat enkel betrekking heeft op
een misdrijf - Beslissing niettemin naar
recht verantwoord door een ander misdrijf- Niet ontvankelijk middel.
Wanneer een enkele straf en een burgerrechtelijke veroordeling zijn uitgesproken wegens verschillende misdrijven, is niet ontvankelijk, bij gebrek aan
belang, de vordering tot cassatie van de
beslissing op de strafvordering en op de
burgerlijke rechtsvordering, die is gegrond op een middel dat enkel betrekking heeft op een van die misdrijven, als
de beslissingen naar recht verantwoord
blijven door een ander bewezen verklaard misdrijf.
5 februari 1985
768
71. - Strafzaken - Strafvordering Een enkele straf uitgesproken wegens
verschillende misdrijven - Straf naar
recht verantwoord door een van die misdrijven - Middel dat enkel betrekking
heeft op een ander misdrijf - Middel
ten betoge dat de straf zonder dat laatste
misdrijf minder zwaar zou z1jn geweest
- Omstandigheid die niet blijkt uit de
bestreden beslissing - Niet ontvankelijk
middel.
Wanneer een arrest een enkele straf
uitspreekt wegens verschillende misdrijven, waarvan een wettelijk strafbaar is
met de uitgesproken straf, is, bij gebrek
aan belang, het middel dat enkel betrekking heeft op een ander misdrijf niet
ontvankelijk als, in strijd met wat de beklaagde, eiser, beweert, uit de bestreden
beslissing niet blijkt dat zonder laatstbedoeld misdrijf de enkele straf minder
zwaar zou zijn geweest.
6 februari 1985
775

-
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72. - Strafzaken - Strafvordering Straf uitgesproken wegens een misdrijf
gepleegd met verzwarende omstandigheid - Middel dat enkel betrekking
heeft op de verzwarende omstandigheid
· - Straf naar recht verantwoord wegens
het misdrijf afgezien van de verzwarende omstandigheid - Niet ontvankelijk
middel.
W anneer een straf is uitgesproken wegens een misdrijf gepleegd met een verzwarende omstandigheid, is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, het middel
dat enkel betrekking heeft op de verzwarende omstandigheid, als de veroordeling
naar recht verantwoord blijft door het
misdrijf afgezien van de verzwarende
omstandigheid. (Artt. 411 en 414 Sv.)
5 maart 1985
920
73.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Middel door een burgerlijke partij afgeleid uit het gebrek
aan antwoord op de conclusie van een
andere burgerlijke partij - OntvankeJijkheid - Vereisten.
De burgerlijke partij is ontvankelijk
om, tot staving van haar cassatieberoep
tegen de beslissing op haar burgerlijke
rechtsvordering tegen de beklaagde, verweerder, het gebrek aan antwoord op de
conclusie van een andere burgerlijke
partij aan te voeren, als de oplossing van
het in die conclusie opgeworpen geschil
hetzelfde belang heeft voor de oplossing
van het geschil tussen de eiser en de
verweerder.
13 maart 1985
954
74. - Strafzaken - Bescherming van
de maatschappij - Commissie tot bescherming van de maatschappij - Middel afgeleid uit het ontbreken van kennisgeving van de bestreden beslissing Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel tot staving van een cassatieberoep tegen een
beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij, wanneer dat
middel enkel betrekking heeft op het
ontbreken van kennisgeving van die beslissing.
1031
26 maart 1985
75. - Strafzaken
Middel dat enkel
betrekking heeft op de kennisgeving van
de bestreden beslissing - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat enkel betrekking heeft op de kennisgeving
van de bestreden beslissing.
17 april 1985
1099

76.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Middel niet ontvankeJijk bij gebrek aan belang - Begrip.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat aan de bestreden
beslissing enkel verwijt dat zij heeft geoordeeld dat er geen oorzakelijk verband
bestaat tussen de aan verweerder ten
laste gelegde fout en de door eiser geleden schade wanneer de feitenrechter ook
heeft beslist, zonder dienaangaande te
worden bekritiseerd, dat verweerder
geen enkele fout heeft begaan. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
30 april 1985
1166
77.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Voorziening van de
veroorzaker van een ongeval, die aileen
aansprakelijk is verklaard en veroordeeld is tot volledige schadevergoeding
- Voorziening tegen de benadeelde gericht - Middel dat enkel betrekking
heeft op de beslissing dat een derde niet
aansprakelijk is - Gebrek aan belang
- Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel aangevoerd tot staving van de voorziening gericht tegen de
benadeelde van een ongeval, door degene die alleen aansprakelijk is verklaard
en veroordeeld is tot volledige schadevergoeding, wanneer het slechts betrekking
heeft op de beslissing dat een derde
geen fout heeft begaan die in oorzakelijk
verband staat met het ongeval. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
21 mei 1985
1298

78. - Strafvordering - Een enkele
straf uitgesproken voor verscheidene
misdrijven - Middel dat slechts op een
van die misdrijven betrekking heeft Straf wettelijk verantwoord door een ander misdrijf- Niet ontvankelijk middel.
W anneer we gens 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
en 414 Sv.)
28 mei 1985
1338
Afdeling 6. -

Tuchtzaken.

Afdeling 7. -

Verkiezingszaken.

-
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partij aanvoeren indien de berechting
van de door die conclusie opgeworpen
betwisting belang heeft voor het geschil
tussen haarzelf en de andere partijen;
Afdeling 1.
Algemene begrippen.
het middel afgeleid uit dat gebrek aan
antwoord wordt evenwel niet aangenoAfdeling 2.
Belastingzaken.
men indien het Hof vaststelt dat, voor de
berechting van het geschil dat belang
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken.
heeft voor de partij die de genoemde
79. - Burgerlijke zaken - Overeen- conclusie heeft genomen, de rechter wekomst - Schade van een partij bij een gens zijn beslissing die conclusie niet
overeenkomst door de contractuele !out meer behoefde te beantwoorden.
van een andere partij - Beslissing dat
13 december 1984
528
die andere partij verschillende contractuele fouten heeft begaan die elk de scha82. - Burgerlijke zaken - Middel hiede hebben veroorzaakt - Cassatieberoep ruit afgeleid dat de bestreden beslissing
van de andere partij - Eiser oefent niet ingaat op eisers conclusie - Middel
geen kritiek op de beslissing dat een van met vermelding van schending van de
die Iauten de schade heeft veroorzaakt artt. 97 Gw. en 780 Ger. W: - Niet ont- Middel met enkel kritiek op de beslis- vankelijk middel.
sing over de andere Iauten - Niet ontNiet ontvankelijk, in burgerlijke zavankelijk middel.
ken, is het middel dat de schending van
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be- de artt. 97 Gw. en 780 Ger.W. vermeldt
lang, is het middel dat gericht is tegen en waarin eiser de bestreden beslissing
de beslissing waarbij verschillende con- verwijt niet in te gaan op zijn conclusie;
tractuele fouten van eiser bewezen wor- een dergelijke grief heeft niets te maken
den verklaard, die elk de door verweer- met de bepalingen waarvan de schender, medecontractant van de genoemde ding wordt aangevoerd.
eiser, geleden schade hebben veroor13 december 1984
535
zaakt, wanneer die eiser geen kritiek oe83. Burgerlijke zaken
Middel
fent op de beslissing waarbij hem een
van de contractuele fouten als oorzaak waarin als geschonden wettelijke bepalingen enkel de artt. 1134 en 1135 B. W:
van de schade wordt ten laste gelegd.
13 december 1984
528 worden opgegeven, die geen verband
hebben met de aangevoerde grief - Niet
80. - Burgerlijke zaken - Overeen- ontvankelijk middel.
komst - Schade van een partij bij een
Niet ontvankelijk is het middel, dat
overeenkomst door de contractuele !out enkel is afgeleid uit schending van de
van een andere partij - Veroordeling artt. 1134 en 1135 B.W. en, terwijl het
van die andere partij tot volledige ver- niet betoogt dat het bestreden arrest zou
goeding van de schade - Cassatieberoep hebben geweigerd de contractuele bepavan die andere partij tegen de getroffene lingen toe te passen of daaraan de gevol- Middel ten betoge dat een aquilische gen toe te kennen die ze, volgens ?e uittout van een derde de schade mede heeft legging die het eraan geeft, wettlg tusveroorzaakt - Niet ontvankelijk middel.
sen partijen hebben, tegen het arrest als
Wanneer een partij bij een overeen- grief enkel aanvoert dat het aan die conkomst schade heeft geleden door de con- tractuele bepalingen een andere beteketractuele fout van een andere partij en nis heeft toegekend dan eiser had voorlaatstgenoemde t.a.v. getroffene tot volle- gesteld.
dige vergoeding van die schade is veroor21 februari 1985
857
deeld, is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk het middel dat, tot staving van Afdeling 4. - Dienstplichtzaken.
het cassatieberoep van de medecontractant tegen de getroffene, aanvoert dat
84. - Dienstplicht - Middel dat enkel
een aquilische fout van een derde de betrekking heeft op de betekening van
schade mede heeft veroorzaakt.
de bestreden beslissing- Niet-ontvanke13 december 1984
528 Jijkheid.
Niet ontvankelijk, tot staving van een
81. - Burgerlijke zaken - Middel ten
betoge dat de conclusie van een andere voorziening tegen een beslissing van de
partij niet is beantwoord - Ontvanke- Hoge Militieraad, is het middel dat enkel
betrekking heeft op de betekening van
lijkheidsvereisten.
Een partij mag een gebrek aan ant- de bestreden beslissing.
4 maart 1985
910
woord op de conclusie van een andere

HOOFDSTUK VI

GEEN BETREKKING OP DE BESTREDEN
BESLISSING

69 Afdeling 5. - Strafzaken.
85.- Strafzaken - Cassatieberoep tegen de beslissing van de appel!"e~hter Middel gericht tegen de beslissmg van
de eerste rechter - Niet ontvankelijk
middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat enkel kritiek oefent op de beslissing van de
eerste rechter, wanneer het cassatieberoep uitsluitend tegen de beslissing van
de appelrechter is gericht.
12 september 1984
75
86. - Strafzaken - Middel ten betoge
dat de beschikking tot handhaving van
de voorlopige hechtenis nietig is welfens
een bepaalde reden - Kamer van. m'?eschuldigingstelling die de beschikkmg
heeft vernietigd wegens een andere reden - Niet ontvankelijk middel. ·
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel ten. betoge dat de beschikking tot handhavmg van de voorlopige hechtenis wegens een bepaalde
reden nietig is, wanneer de kamer van
inbeschuldigingstelling de beschikking
nietig heeft verklaard wegens een andere reden.
25 september 1984
142
87.- Strafzaken - Cassatieberoep tegen de beslissing van de appe~re~hter
Middel gericht tegen de besl1ssmg van
de eerste rechter - Niet ontvankelijk
middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat enkel kritiek oefent op de beslissing van de
eerste rechter, terwijl het cassatieberoep
uitsluitend tegen de beslissing van de
appelrechter is gericht.
10 oktober 1984
233
88. - Strafzaken - Cassatieberoep tegen de beslissing van de appel!"e~hter Middel gericht tegen de besl1ssmg van
de eerste rechter - Niet ontvankelijk
middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat enkel de beslissing van de eerste rechter
bekritiseert, terwijl het cassatieberoep
uitsluitend tegen de beslissing van de
appelrechter is gericht.
31 oktober 1984
334

90. - Strafzaken - Cassatieberoep tegen een op verzet gewezen arre_~t Middel dat kritiek oefent op de biJ verstek gewezen beslissing - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat enkel kritiek oefent op de bij verstek gewezen beslissing, terwijl het cassatieb.er~ep
uitsluitend gericht is tegen de beshssmg
op het verzet.
5 maart 1985
921
91.- Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Middel afgeleid uit de onregelmatigheid van het VOf!rber_eidend onder~oek
- Niet ontvankelijkheid van het mJddel
tot staving van een voorziening inzake
de handhaving van de voorlopige hechtenis.
Niet ontvankelijk tot staving van een
voorziening welke enkel is gericht tegen
een arrest tot handhaving van de voorlopige hechtenis is een middel dat geen
verband houdt met de bevoegdheid en
uitsluitend betrekking heeft op de regelmatigheid van het voorbereidend onderzoek.
2 april 1985
1063
92 - Strafzaken - Middel dat enkel
betr~kking heeft op de betekening van
de bestreden beslissing - Niet ontvankeli)'k middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat enkel betrekking heeft op de betekening
van de bestreden beslissing.
26 april 1985
1154
93. - Strafzaken - Middel dat enkel
de onregelmatigheid aanvoert van. een
ambtelijke opdracht van een Belgische
rechter aan een vreemde overheid, zonder de wettigheid of de regelmatigheid
van de in het buitenland uitgevoerde onderzoeksmaatregelen te betwisten.
Niet ontvankelijk is het middel dat enkel de onregelmatigheid van een door
een Belgisch rechter aan een vreemde
overheid gegeven ambtelijke opdracht
aanvoert zonder de wettigheid of de regelmatigheid van de in het buitenland
uitgevoerde onderzoeksmaatregelen te
betwisten.
30 april 1985
1172

89. - Strafzaken - Middel enkel gericht tegen een beslissing waartegen
geen cassatieberoep is ingesteld - Niet
ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel
dat enkel gericht is tegen een beslissing
waartegen geen cassatieberoep is ingesteld.
5 februari 1985
766

94. - Strafzaken - Voorziening tegen
bepaalde beschikkingen van een arrest
van buitenvervolgingstelling - Middel
dat de beschikking van buitenvervolgingstelling betwist - Niet ontvankelijk.
Niet ontvankelijk, tot staving van een
voorziening van de burgerlijke partij tegen de beschikking van een arr?.st va~
buitenvervolgingstelling
waarblJ
ZlJ

-
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wordt verwezen in de kosten van haar
verzet en veroordeeld tot schadevergoeding jegens de verdachte, is het middel
dat de beschikking van buitenvervolgingstelling betwist.
8 mei 1985
1216
95. - Strafzaken - Voorziening tegen
een arrest dat uitspraak doet over de
handhaving van de voorlopige hechtenis
- Middel dat enkel betrekking heeft op
de regelmatigheid van het voorbereidend
onderzoek - Middel dat geen betrekking heeft op de bevoegdheid en de ontvankelijkheid van de strafvordering Niet ontvankelijk middel.
Tot staving van een voorziening die
enkel gericht is tegen het arrest dat de
handhaving van de voorlopige hechtenis
beveelt, kan niet worden aangevoerd het
middel dat geen betrekking heeft op de
bevoegdheid en de ontvankelijkheid· van
de strafvordering doch uitsluitend verband houdt met de regelmatigheid van
het voorbereidend onderzoek.
8 mei 1985
1219
Afdeling 6. Afdeling 7. -

Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.

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

96. - Strafzaken - Strafvordering
van het belastingbestuur Middel
ambtshalve opgeworpen door het Hoi Wettigheid.
Op het enkele cassatieberoep van het
belastingbestuur inzake aangelegenheden waarin het de strafvordering uitoefent, kan het Hof ambtshalve een middel
opwerpen.
26 april 1985
1153

COLLECTIEVE
EENKOMST

ARBEIDSOVER-

1. - Havenarbeid - Haven van Zeebrugge - C.A.O. 8 juni 1977 - Toepassingsgebied.
Het toepassingsgebied van de C.A.O. 8
juni 1977 tot vaststelling van sommige
arbeidsvoorwaarden, gesloten in het paritair subcomite voor de haven van Zeebrugge, algemeen verbindend verklaard
bij K.B. 13 december 1977, is niet beperkt tot de havenarbeiders die voor een
dag worden aangeworven door een instelling die de werkgevers van het ha- '
vengebied groepeert.
10 september 1984
49

2. - Strijdige individuele arbeidsovereenkomst - Nietigheid - Dading.
Luidens art. 11 C.A.O.-wet zijn bedingen in een individuele arbeidsovereenkomst, die strijdig zijn met een voor partijen bindende C.A.O., nietig; deze bepaling vindt geen toepassing op een overeenkomst die geen arbeidsovereenkomst
maar een dading is.
1114
22 april 1985

COMMISSIE
Volmacht van vervoercommissionair
aan een derde om bepaalde rechtshandelingen te verrichten - Toepassing van
art. 1994, tweede lid, B. W. op de rechtsverhoudingen tussen die derde en de
lastgever - Vereisten.
Niet naar recht verantwoord is het arrest dat art. 1994, tweede lid, B.W. toepast op de rechtsverhouding tussen een
vervoercommissionair, die geen lasthebber van de afzender is, en een derde die
op verzoek van de commissionair bepaalde rechtshandelingen heeft verricht, zonder dat die derde als een opvolgende vervoerder kan worden aangemerkt.
16 november 1984
374

D

·DAD lNG
Wet van 5 dec. 1968, art. 11 - Geen toepassing op een dading.
Luidens art. 11 C.A.O.-wet zijn bedingen in een individuele arbeidsovereenkomst, die strijdig zijn met een voor partijen bindende C.A.O., nietig; deze bepaling vindt geen toepassing op een overeenkomst die geen arbeidsovereenkomst
maar een dading is.
1114
22 april1985

DAGVAARDING
1. - Strafzaken - Geldigheid van de
dagvaarding - Toepasselijke wetsbepalingen en wettelijke regels.
In strafzaken wordt de dagvaarding
beheerst door de artt. 145, 182, 184 en

-71211 Sv. die geen nietigheid als sanctie
bepalen; de dagvaarding kan derhalve
slechts dan nietig worden verklaard wanneer een wezenlijk bestanddeel van die
akte ontbreekt of wanneer is aangetoond
dat de onregelmatigheid het recht van
verdediging heeft miskend.
18 december 1984
551
2. - Strafzaken - Voorwerpen van de
telastlegging voldoende aangegeven Recht van verdediging gevrijwaard Geldigheid- Onaantastbare beoordeling
door de feitenrechter.
De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze of de dagvaarding de beklaagde in de mogelijkheid stelt het
voorwerp van de telastlegging voldoende
te kennen en aldus zijn recht van verdediging vrijwaart. (Art. 182 Sv.)
18 december 1984
551
3. - Strafzaken - Taal van de rechtspleging - Begrip.
Een stempel met de Franse vermelding « Parquet de police Malmedy, 11
avril 1984, nr. 691/288 », aangebracht op
een dagvaarding om te verschijnen voor
de Politierechtbank te Sankt Vith, welke
dagvaarding in het Duits is gesteld overeenkomstig de wet die het gebruik van
die taal voorschrijft voor de rechtspleging voor die rechtbank, maakt geen
deel uit van die dagvaarding en neemt
niet weg dat de dagvaarding volledig in
de taal van de rechtspleging is opgesteld.
(Artt. 12 en 17, eerste lid, wet 15 juni
1935.)
17 april 1985
1096

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN

gaan en dat de mededader of de medeplichtige aan dat misdrijf heeft deelgenomen op een der wijzen bepaald in de
artt. 66 en 67 Sw.
5 december 1984
477
3. - Diefstal door middel van braak,
inklimming of valse sleutels - VeroordeJing wegens deelne_ming aan dat mi >drijf
- Wettigheid - Vereiste.
Om een beklaagde te veroordelen als
mededader van diefstal door middel van
braak, inklimming of valse sleutels is
niet vereist dat alle bestanddelen van
het misdrijf begrepen zijn in de deelnemingshandelingen; het is voldoende dat
vaststaat dat een dader de diefstal heeft
gepleegd en dat de mededader wetens en
willens aan de uitvoering ervan heeft
meegewerkt op een van de wijzen bepaald in art. 66, tweede en derde lid, Sw.
(Artt. 66, 461 en 467 Sw.)
15 mei 1985
1268
4. - Medeplichtigheid - Verschaffen
van wapens - Begrip.
De veroordeling die wordt uitgesproken wegens medeplichtigheid aan een
roofoverval wordt naar recht verantwoord door de beslissing dat de beklaagde een wapen dat tot de misdaad heeft
gediend, heeft verschaft in de zin van
art. 67, derde lid, Sw., wetende dat het
daartoe zou dienen, wanneer de rechter
vaststelt dat het wapen is overhandigd
om een roofoverval te plegen in andere
omstandigheden, maar de beklaagde en
de dader van de misdaad omtrent de precieze omstandigheden van de misdaad
niet overeengekomen waren en de beklaagde aldus wetens en willens het wapen heeft verschaft om de misdaad te
plegen zoals die werkelijk werd begaan.
(Art. 67, derde lid, Sw.)
28 mei 1985
1338

1. - Bedrieglijke bankbreuk - Artt.
66 en 67 Sw. - Toepasselijke bepalingen.
De bepalingen van de artt. 66 en 67
Sw. zijn krachtens art. 578 Kh. toepasselijk op het misdrijf bedrieglijke bankbreuk.
DESKUNDIGENONDERZOEK
5 december 1984
477
1. - Deskundige - Wraking - Ver2. - Bedrieglijke bankbreuk - Ver- moeden van partijdigheid - Toepasoordeling wegens deelneming aan dat singsgebied.
misdrijf - Wettigheid - Vereisten.
Het vermoeden van partijdigheid,
Om een beklaagde wettig te kunnen waarop de wraking van een deskundige
veroordelen als mededader van of mede- is gegrond, betreft slechts het door de
plichtige aan het misdrijf bedrieglijke rechter bevolen deskundigenonderzoek;
bankbreuk behoeven niet alle bestandde- het tast niet de bewijswaarde aan van
len van het misdrijf in de deelnemings- het advies van een technisch raadsman
handelingen aanwezig te zijn; het is vol- van een partij, daar de rechter de obdoende dat vaststaat dat een dader het jectiviteit van die buitengerechtelijke
misdrijf bedrieglijke bankbreuk heeft be- « deskundige » op onaantastbare wijze in

-72feite beoordeelt. (Artt. 828, 8", 841 en 966
Ger.W.)
14 september 1984
88

2. - Burgerlijke zaken - Eed van een
deskundige - Aanroeping van de Godheid, toegevoegd aan de in art. 979
Ger. W: vastgestelde formule - Eed niet
onregelmatig.
Hoewel de wet van 27 mei 1974 tot wijziging van art. 979 Ger.W .. de voorkeur
heeft gegeven aan een formule zonder
aanroeping van de Godheid, verbiedt zij
geenszins zodanige aanroeping; toevoeging van zodanige aanroeping aan de
wettelijke formule maakt de eed niet onregelmatig.
24 januari 1985
687
3. - Burgerlijke zaken - Deskundige
die kan worden verdacht van partijdigheid - Geen schending van art. 6 Europees Verdrag Rechten van de Mens Vereisten.
Uit de enkele omstandigheid dat een
door de rechter aangesteld deskundige
van partijdigheid kan worden verdacht,
kan niet worden afgeleid dat de zaak
niet eerlijk is behandeld; dat kan met
name niet wanneer partijen de gelegenheid hebben gehad t.a.v. de eventuele
partijdigheid verweer te voeren. (Art. 6.1
Europees Verdrag Rechten van de
Mens.)
15 maart 1985
967

meegewerkt op een van de wijzen bepaald in art. 66, tweede en derde lid, Sw.
(Artt. 66, 461 en 467 Sw.)
15 mei 1985
1268

DIENSTPLICHT
HOOFDSTUK I. - Uitstel en vrijlating
van dienst op morele grand
HOOFDSTUK II. - Vrijstelling en voorlopige afkeuring op lichamelijke
grand
HOOFDSTUK III. - Militierechtscollege
Afdeling 1. - Samenstelling en bevoegdheid - Rechtspleging.
Afdeling 2. - Vorm van de beslissingen.
HOOFDSTUK IV. - Dienstweigering op
grand van gewetensbezwaar
HOOFDSTUK IX. - Allerlei

HOOFDSTUK I
UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP
MORELE GROND

1. - Uitstel en vrijlating van dienst op
morele grand - Kostwinner van het gezin - Onaantastbare beoordeling door
de Hoge Militieraad.
De feitelijke beoordeling, door de Hoge
Militieraad, dat een dienstplichtige al
dan niet de kostwinner van zijn ouders
is, is onaantastbaar. (Art. 10, § 1, 1",
Dienstplichtwet.)
DIEFSTAL EN AFPERSING
17 september 1984
90
1. - Paging - Bestanddelen van het
misdrijf.
2. - Uitstel en vrijlating van dienst op
De beslissing waarbij een beklaagde morele grand - Kostwinner van het gewordt veroordeeld wegens poging tot zin - Verwerping omdat een broer of
diefstal moet vaststellen dat de poging een zuster van de dienstpichtige in het
tot het wegnemen van andermans roe- levensonderhoud van zijn ouders kan
rende zaken « bedrieglijk » is geschied. voorzien - Wettigheid.
De verwerping van een vraag om uit(Artt. 51, 461, 463 en 466 Sw.)
23 april 1985
1127 stel van een dienstplichtige als kostwinner van een gezin is naar recht verant2. - Diefstal door middel van braak, woord door de vaststelling dat een broer
inklimming of valse sleutels - Veroorde- of een zuster van de dienstplichtige in
ling wegens deelneming aan dat misdrijf het levensonderhoud van de ouders kan
- Wettigheid - Vereiste.
voorzien. (Art. 11, § 1, 1", DienstplichtOm een beklaagde te veroordelen als wet.)
mededader van diefstal door middel van
17 september 1984
90
braak, inklimming of valse sleutels is
3. - Uitstel en vrijlating van dienst op
niet vereist dat aile bestanddelen van
het misdrijf begrepen zijn in de deelne- morele grand - Werkelijk en gewoonlijk
mingshandelingen; het is voldoende dat verblijf buiten Europa - Begrip.
vaststaat dat een dader de diefstal heeft
Uit de enkele omstandigheid dat een
gepleegd en dat de mededader wetens en dienstplichtige, als zoon van een Belwillens aan de uitvoering ervan heeft gisch ontwikkelingshelper in Zai:re, als

-
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tijdelijk afwezig wordt beschouwd en in
de bevolkingsregisters van een Belgische
gemeente is ingeschreven ter uitvoering
van een ministeriele circulaire betreffende het houden van de bevolkingsregisters, volgt niet dat die dienstplichtige
niet werkelijk en gewoonlijk verblijf
houdt buiten Europa. (Art. 10, § 4, 5",
Dienstplichtwet.)
17 september 1984
92

4. - Uitstel en vrijlating van dienst op
morele grand - Kostwinner - Samengevoegd inkomen van vader en moeder
- Begrip.
Om te bepalen of het inkomen van vader en moeder het vastgestelde bedrag
overschrijdt dat in aanmerking komt opdat een dienstplichtige als kostwinner
kan worden beschouwd, dient het inkomen van heiden te worden samengevoegd, ook wanneer zulks om redenen eigen aan de inkomstenbelastingen niet
geschiedt voor de berekening van het belastbaar inkomen. (Art. 10, § 1, 1", Dienstplichtwet.)
594
7 januari 1985

5. - Uitstel en vrijlating van dienst op
morele grand - Kostwinner - In aanmerking te nemen inkomsten - Inkomsten van het lopend jaar - Begrip.
Om te beslissen over een aanvraag om
uitstel of vrijlating als kostwinner mogen de inkomsten van de jaren die volgen op het lopend jaar, d.i. het jaar van
de aanvraag, niet in aanmerking worden
genomen. (Art. 10, § 1, 1", zesde lid,
Dienstplichtwet.)
594
7 januari 1985

6. - Uitstel en vrijlating van dienst op
morele grand - Gelijkstelling met wettige kinderen - Opgenomen kinderen.
Voor het verlenen van uitstel of vrijlating van dienst op morele grand is een
opgenomen kind, dat op het ogenblik
van de aanvraag niet meer fiscaal ten
laste is van het gezin, niet met een wettig kind gelijkgesteld. (Art. 17, § 1, 2",
Dienstp!ichtwet.)
7 januari 1985
599

van het gezin op de dag van de aanvraag
- Begrip.
Wanneer een dienstplichtige zijn aanvraag om vrijlating doet steunen op de
actieve dienst van twee zonen van de
tweede man van zijn moeder, kan uit de
enkele vaststelling dat een van die zonen
niet in de bevolkingsregisters is ingeschreven als lid van het gezin van zijn
moeder, niet worden afgeleid dat hij niet
regelmatig deel uitmaakt van het gezin,
overeenkomstig art. 17, § 1, 1", Dienstplichtwet en bijgevolg niet kan worden
gelijkgesteld met een voile broer van de
dienstplichtige.
11 februari 1985
793
8. - Uitstel en vrijlating van dienst op
morele grand - Dienst van broers of
zusters - Gelijkstelling met de valle
broers en zusters van de dienstplichtige
van de broers en zusters van dezelfde
vader of dezelfde moeder en van de andere kinderen van een van de echtgenoten - Vereisten voor de gelijkstelling
van de andere kinderen van een van de
echtgenoten - Vereisten waaraan niet
moet zijn voldaan door de dienstplichtige
die zich beroept op de dienst van andere
kinderen van een van de echtgenoten.
(Art. 17, § 1, 1°, Dienstplichtwet.)
Een dienstplichtige die zich beroept op
de actieve dienst van twee zonen van de
tweede man van zijn moeder moet zelf
niet de voorwaarden van art. 17, § 1, 1",
Dienstplichtwet vervuilen om de kinderen van een van de echtgenoten die geen
broers en zusters van dezelfde vader of
van dezelfde moeder met de voile broers
van de dienstplichtige gelijk te steilen,
en behoeft met name niet ongehuwd te
zijn.
11 februari 1985
793
9. - Uitstel en vrijlating van dienst op
morele grand - Ogenblik waarop aan de
wettelijke voorwaarden voldaan moet
zijn - Te Jaat ingediende aanvraag.

Ook wanneer de aanvraag om uitstel
of vrijlating van dienst op morele grand
te laat is ingediend maar door de militiegerechten ontvankelijk is verklaard met
toepassing van artikel 20, § 3, van de
7. - Uitstel en vrijlating van dienst op Dienstplichtwet, moet, buiten de gevallen
morele grand - Dienst van broers of bepaald in de artikelen 11, § 1, en 12, § 2,
zusters - Gelijkstelling met de valle aan de gestelde eisen voldaan zijn v66r
broers en zusters van de dienstplichtige, , het einde van de regelmatige termijn die
van broers en zusters van dezelfde vader voor de indiening van de aanvraag is beof dezelfde moeder, en van de andere paald. (Art. 20, § 5, Dienstplichtwet.)
kinderen van een van de echtgenoten 4 maart 1985
910

Andere kinderen van een van de echtgenoten - Vereisten voor gelijkstelling Kinderen die regelmatig deel uitmaken

10. - Uitstel en vrijlating van dienst
op morele grand - Kostwinner - In

-
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aanmerking te nemen inkomsten - Militair invaliditeitspensioen.
Het inkomen dat in aanmerldng komt
om te oordelen of een dienstplichtige uitstel of vrijlating van dienst kan bekomen
als kostwinner van vader en moeder,
omvat het militair invaliditeitspensioen
van de vader (Art. 10, § 1, 1°, Dienstplichtwet.)
1 april 1985
1054

HOOFDSTUK II
VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE AFKEURING OP LICHAMELIJKE GROND

11. - Uitstel en vrijlating van dienst
op morele grand - Kostwinner - Inkomen van het gezinslid - Netto-inkomen
vast te stellen volgens de regels van de
heffing der personenbelasting - Nieuwe
regels zonder wijziging van de Dienstplichtwet - Gevolg.
Wanneer de regels die van toepassing
zijn op de heffing van de personenbelasting gewijzigd worden en dientengevolge
met name het netto belastbaar inkomen
volgens andere regels vastgesteld wordt,
terwijl de Dienstplichtwet niet gewijzigd
is, moet het netto-inkomen van de ouders van een dienstplichtige die uitstel of
vrijlating van dienst als kostwinner
vraagt, in de regel worden vastgesteld
volgens de nieuwe regels van het W.I.B.
(Art. 10, § 1, 1°, vijfde lid, Dienstplichtwet.)
4 maart 1985
911
12. - Uitstel en vrijlating van dienst

op morele grand - Kostwinner - Inkomen van een gezinslid - Netto-inkomen
- Pensioen.
Wanneer het inkomen van de moeder
van de dienstplichtige die uitstel of vrijlating van dienst als kostwinner vraagt,
bestaat uit een pensioen, wordt voor de
vaststelling van het nettobedrag van dat
pensioen niet de aftrek bepaald in art. 85
W.I.B. toegepast. (Art. 10, § 1, 1°, vijfde
lid, Dienstplichtwet.)
4 maart 1985
911

bij het K.B. van 5 nov. 1971 tot vaststelling van de keuringscriteria inzake lichamelijke geschiktheid voor de militaire
dienst van de dienstplichtigen, van de
andere militairen en van het personeel
van de rijkswacht, is niet naar recht verantwoord de beslissing van de herkeuringsraad die het verzoek tot vrijstelling
of voorlopige afkeuring verwerpt op
grand dat de aandoening de dienstplichtige niet dermate hinder1 dat hij daardoor volledig ongeschikt is voor de militaire dienst.
3 juni 1985
1365

HOOFDSTUK III
MILITIERECHTSCOLLEGE

Afdeling 1. - Samenstelling en bevoegdheid - Rechtspleging.
14. - Hoge Militieraad - Bevoegdheid - Vernietiging van de beslissing
door het Hoi - Bevoegdheid van de Hoge Militieraad op verwijzing.
Na vernietiging door het Hof van een
beslissing van de Hoge Militieraad waarbij een aanvraag om uitstel of vrijlating
op morele grand wordt verworpen, is de
raad op verwijzing bevoegd om de zaak
geheel opnieuw te onderzoeken. (Art. 53
Dienstplichtwet.)
7 januari 1985
594
15. - Hoge Militieraad - Samenstel-

Jing traat.

Voorzitter -

Emeritus-magis-

De Hoge Militieraad mag worden voorgezeten door een emeritus-voorzitter of
een emeritus-raadsheer in het hof van
beroep. (Art. 29, § 1, 1°, Dienstplichtwet.)
7 januari 1985
594
16. - Hoge Militieraad - Verplichting

de dienstplichtige te horen ging van een memorie.

Neerleg-

De Hoge Militieraad die de dienstplichtige heeft gehoord, is niet verplicht
hem opnieuw te horen, nadat hij een memarie heeft neergelegd. (Art. 37, § 1,
Dienstplichtwet.)
7 januari 1985
594
17. - Militierechtscolleges
Beroep

13. - Vrijstelling en voorlopige afkeuring op lichamelijke grand - Middel valgens hetwelk eiser Jijdt aan een aandoening die volgens de tabel bij het KB. van de provinciegouverneur tegen de bevan 5 nov. 1971 op ongeschiktheid duidt slissing van de militieraad - Kennisge- Verwerping van het verzoek door de ving aan de dienstplichtige van het afherkeuringsraad op grand dat de aandoe- schrift van de akte van beroep ning de dienstplichtige niet dermate hin- Ondertekening van het afschrift door de
dert dat hij daardoor volledig ongeschikt gouverneur niet vereist.
voor de dienst is - Onwettige beslissing.
Hoewel de provinciegouverneur het afWanneer de dienstplichtige aanvoert
dat hij lijdt aan een aandoening die
duidt op ongeschiktheid volgens de tabel

schrift van de akte van beroep tegen de
beslissing van de militieraad aan
de dienstplichtige moet notificeren,

-
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schrijft art. 34, tweede lid, Dienstplichtwet niet voor dat het genotificeerde afschrift door de gouverneur wordt ondertekend.
11 februari 1985
793
18. - Militierechtscolleges
Beroep
van de provinciegouve.rneur tegen de beslissing van de militieraad - Kenn'sgeving aan de dienstplichtige van het afschrift van de akte van beroep - Vorm.
Hoewel de provinciegouverneur het afschrift van de akte van beroep tegen de
beslissing van de militieraad aan de
dienstp!ichtige moet notificeren, schrijft
art. 34, tweede lid, Dienstplichtwet niet
voor dat die kennisgeving wordt gedaan
in een andere briefomslag dan die welke
de kennisgeving van de beslissing van
de militieraad bevat.
11 februari 1985
793
Afdeling 2. - Vorm van de beslissingen.

HOOFDSTUK IV
DIENSTWEIGERING OP GROND VAN GEWETENSBEZWAAR

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

3. - Invoer van goederen - Geen
aangifte bij de invoer - Verbeurdverklaring van de goederen - Verplichte verbeurdverklaring.
Inzake douane en accijnzen moet het
gerecht dat de beklaagde met toepassing
van artt. 56, 220, § 1, Douane en Accijnzenwet veroordeel t ter zake van invoer
van goederen in Belgie zonder ze aan te
geven, de verbeurdverklaring van die
goederen bevelen. (Art. 221, § 1, Algemene Douane en Accijnzenwet.)
14 november 1984
370
4. - Weigering waardoor de uitoefening van het ambt onmogelijk wordt Geldboete - Fiscale aard - VeroordeJing met uitstel - Onwettige veroordeling.
Veroordeling met uitstel is niet van
toepassing op de geldboete bij art. 328
D--uane en Accijnzenwet bepaald ten laste van degene die de uitvoering van het
ambt van douanebeambte verhindert,
daar die geldboete wordt opgelegd om de
inning van fiscale rechten te verzekeren.
(Art. 8, § 4, wet van 29 juni 1964.)
21 november 1984
406

5. - Regime van de alcohol - Wet
29 augustus 1919 - Opheffing - Wet 28
december 1983- Handhaving van de telastleggingen - Handhaving van de
DOUANE EN ACCIJNZEN
straiten - Gevolg.
Nu de feiten die een overtreding van
1. Overtreding - Proces-verbaal
van de beambten van het bestuur - Op- art. 2 wet 29 augustus 1919 op het registellen van het proces-verbaal - Ter- me van de alcohol opleveren, ook als
misdrijf zijn aangemerkt en strafbaar
mijn - Geen vervaltermijn.
Artikel 267 Douane- en Accijnzenwet zijn gesteld bij de bepalingen van de wet
bepaalt geen vervaltermijn voor het op- van 28 december 1983 betreffende het
stellen van de processen-verbaal waarbij verstrekken van sterke drank en betrefde misdrijven, fraudes en overtredingen fende het vergunningsrecht, waarvan
van de wet worden geconstateerd.
art. 33 de genoemde wet van 29 augustus
9 oktober 1984
223 1919 opheft, volgt daaruit dat de overtre.ding en van art. 2 van laatstgenoemde
2. - Overtreding - Proces-verbaal wet die v66r haar opheffing zijn begaan,
van de beambten van het bestuur - Op- ook na de inwerkingtreding van de nieustellen van het proces-verbaal met grate we wet van 28 dec. 1983 strafbaar blijvertraging - Miskenning van het recht ven, onder voorbehoud van de toepassing
van verdediging.
van art. 2 Sw.
Wanneer inzake douane en accijnzen
9 januari 1985
612
het proces-verbaal waarbij de misdrijven, fraudes en overtredingen van de
6. - Strafzaken
Strafvordering wet door de beambten van het bestuur In kracht van gewijsde gegane veroordeworden geconstateerd, zonder opgave ling wegens misdrijven van gemeen
van enige verantwoording met grate ver- recht - Vervolgingen achteraf wegens
traging wordt opgesteld, kan de rechter, misdrijven inzake douane en accijnzen
gelet op de door de wet aan dat proces- Beslissing dat de misdrijven van geverbaal gehechte bewijswaarde, uit die meen recht en de misdrijven inzake douomstandigheid wettig afleiden dat het ane en accijnzen de uitvoering zijn van
recht van verdediging van de beklaagde dezelfde misdadige opzet - Veroordeling
bekeurde werd miskend.
wegens de misdrijven van gemeen recht
9 oktober 1984
223 staat veroordeling tot fiscale geldboeten
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wegens de misdrijven inzake douane en
accijnzen niet in de weg.
W anneer tegen een beklaagde vervolgingen worden ingesteld wegens misdrijven inzake douane en accijnzen, nadat
hij bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing werd veroordeeld wegens
misdrijven van gemeen recht, en de
rechter oordeelt dat de misdrijven van
gemeen recht en de misdrijven inzake
douane en accijnzen de uitvoering zijn
van dezelfde misdadige opzet, staat de
veroordeling wegens de misdrijven van
gemeen recht aan de veroordeling tot fiscale geldboeten wegens de misdrijven inzake douane en accijnzen niet in de weg.
26 februari 1985
868

7.- Douane- Verjaring van de strafvordering - Geen invloed op de verjaring van de burgerlijke rechtsvordering
tot het betalen van de ontdoken rechten,
ingesteld v66r de verjaring van de strafvordering.
Verjaring van de strafvordering wegens overtreding van de wet inzake douane en accijnzen heeft geen invloed op
de verjaring van de burgerlijke rechtsvordering tot het betalen van de ontdoken rechten, ingesteld v66r de verjaring
van de strafvordering.
26 februari 1985
868
8. - Algemene Wet, art. 230 - Vrijstelling van gevangenisstraf ingeval de
inbeslagneming van de goederen alleen
geschiedt wegens niet-naleving van de
formaliteiten in verband met de bescheiden tot dekking van het vervoer ofwel
ingeval het goederen geldt die als inlands worden erkend - Draagwijdte.
Art. 230 van de algemene wet inzake
douane en accijnzen, luidens hetwelk, bij
poging tot ontduiking van de rechten
van de Schatkist, de bij de artt. 230 en
231 van die wet bepaalde gevangenisstraf nooit wordt opgelopen ingeval de
inbeslagneming van de goederen aileen
geschiedt wegens niet-naleving van de
formaliteiten in verband met de bescheiden tot dekking van het vervoer of ingeval het goederen geldt die als inlands
worden erkend, is niet van toepassing
wanneer rechten werden ontdoken; ontduiking van rechten in de zin van de
wetten inzake douane en accijnzen bestaat niet aileen wanneer men zich aan
de betaling van verschuldigde rechten
onttrekt, maar ook wanneer men, bij uitvoer, doorvoer of invoer, een wettelijke
controlemaatregel ontwijkt.
26 februari 1985
873 ·

9. - Algemene We0 art. 221, §. 2 Verboden goederen - Begrip.
Luidens art. 221, § 2, van de algemene
wet inzake douane en accijnzen beloopt
de geldboete, wanneer het om verboden
goederen gaat, tweemaal de waarde van
die goederen; in de zin van die bepaling
zijn als verboden aan te merken de goederen die worden uitgevoerd zonder dat
de wettelijke formaliteiten worden vervuld.
26 februari 1985
873

10. - Strafzaken - Bij de bekeuring
aanwezige bekeurde uitgenodigd om bij
de opmaking van het proces-verbaal aanwezig te zijn - Afwezigheid - Vormen
met betrekking tot de kennisgeving Toezending van een afschrift van het
proces-verbaal - Douane en Accijnzenwe0 art. 271.
W anneer de bekeurde bij de bekeuring
tegenwoordig is en, door de beambten
bij het bestuur van douane en accijnzen
uitgenodigd om ook bij de opmaking van
het proces-verbaal tegenwoordig te zijn,
alsdan afwezig is, geschiedt de kennisgeving van het proces-verbaal aan de bekeurde bij een ter post aangetekende
brief.
21 mei 1985
1292

11. - Strafzaken - Waarde der verbaden goederen - Berekening van de geldboete - Douane en Accijnzenwet, artt.
221, § 2, en 223.
Inzake douane en accijnzen dient de
overeenkomstig artikel 223 Douane en
Accijnzenwet regelmatig vastgestelde
waarde van de verboden goederen als
grondslag voor de berekening van de
geldboete, bepaald bij art. 221, § 2, van
die wet.
21 mei 1985
1292

12. - Misdrijf - Processen-verbaal
van de douanebeambten - Wettelijke
bewijswaarde - Grenzen.
De bijzondere wettelijke bewijswaarde
die krachtens art. 272 Douane- en Accijnzenwet aan de processen-verbaal van de
beambten van dat bestuur is toegekend,
geldt voor de persoonlijke materiiHe
vaststellingen van die beambten, doch
niet voor de juridische gevolgtrekkingen
die daaruit kunnen worden afgeleid.
28 mei 1985
1330

-77DRONKENSCHAP
Dronkenschap aan het stuur - Misdrijf
- Bewijs - Gemeen recht.
Het bewijs dat een persoon bij het besturen van een voertuig op de openbare
weg in staat van dronkenschap verkeerde, is aan geen bijzondere regel onder·
worpen; het mag onder meer door ver·
moedens worden geleverd.
11 december 1984
503

DRUKPERS (POLITIE OVER DE)
1. - Recht tot antwoord - Wet van 23
juni 1961, art. 1 - Persoon die impliciet
aangewezen is - Beoordeling - Crite·
rium.
Wettelijk verantwoord is de beslissing
die bij de beoordeling van de vraag of
een natuurlijke of rechtspersoon in een
periodiek geschrift impliciet aangewezen
is, in de zin van art. 1 van de wet van 23
juni 1961 betreffende het recht tot ant·
woord, zich op het standpunt stelt van de
algemene lezersgroep met inbegrip van
de lezers die van de behandelde zaak op
de hoogte zijn.
339
6 november 1984
2. - Recht tot antwoord - Wet van 23
juni 1961, art. 1 - Persoon die impliciet
aangewezen is - Beoordeling.
Voor de toepassing van art. 1 van de
wet van 23 juni 1961 betreffende het
recht tot antwoord oordeelt de feiten·
rechter op onaantastbare wijze in feite
of de natuurlijke of rechtspersoon die
aanspraak maakt op het recht om kosteloze plaatsing van een antwoord te vor· ·
deren, in een periodiek geschrift bij na·
me genoemd of impliciet aangewezen is.
339
6 november 1984

HOOFDSTUK I
GRONDEN

1. - Overspel - Beledigend 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 grand dat enkel de
duidelijk aangetoonde verstandhouding,
uitlokking of inschikkelijkheid, kuiperij,
aanmoediging of instemming van de
echtgenoot die beweert beledigd te zijn,
aan het overspel van de andere echtgenoot zijn beledigend karakter kunnen
ontnemen, en de rechter daarbij geen rekening houdt met alle omstandigheden
eigen aan de zaak.
17 januari 1985
648

HOOFDSTUK II
RECHTSPLEGING

2. - Verbod bloedverwanten in neerdalende lijn van de echtgenoten als getuigen te horen - Gerechtelijk Wetboek,
art. 931, tweede lid - Verbod niet van
toepassing in strafzaken.
Art. 931, tweede lid, Ger.W. dat bepaalt
dat bloedverwanten in neerdalende lijn
niet mogen worden gehoord in zaken
waarin hun bloedverwanten in opgaande
lijn tegengestelde belangen hebben, is
beperkt tot de procedure van het getuigenverhoor in burgerlijke zaken; het
vindt geen toepassing in strafzaken.
4 september 1984
9
3. - Uitkering tot onderhoud na echtscheiding - Uitkering toegestaan o.g.v.
art. 301 B. W. v66r de wijziging ervan bij
art. 1 wet 9 juli 1975 - Wijziging van de
uitkering - Vereisten. .
,

De uitkering die de rechtbank aan de
echtgenoot die de echtscheiding heeft
verkregen, kan toekennen uit de goederen en inkomsten van de echtgenoot tegen wie de echtscheiding is uitgesproken, moet zodanig worden vastgesteld
dat zij de uitkeringsgerechtigde in staat
E
k.~n .stellen om, rekening houdend met
ZlJn mkomsten en mogelijkheden, in zijn
bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven· de
ECHTSCHEIDING,
SCHEIDING vordering tot aanpassing van een uitkeVAN TAFEL EN BED
ring na echtscheiding die v66r de inwerkingtreding van art. 1 van de wet van 9
HOOFDSTUK I. - Gronden
juli 1975 is toegekend, moet o.g.v. dat
HOOFDSTUK II. - Rechtspleging
vereiste worden beoordeeld, en hoewel
HOOFDSTUK III.
Gevolgen t.a.v. de de rechter bij de uitspraak over een vor·
dering tot verhoging van de genoemde
personen
uitkering moet nagaan of de uitkering
HOOFDSTUK IV.
Gevolgen t.a.v. de . ten gevolge van omstandigheden onafgoederen
hankelijk van de wil van de uitk~rings·

gerechtifde echtgenoot, helemaal ontoereikend is geworden om hem in staat te
stellen .". in zijn. best~.an te v~orzien op
een gehJkwaardige WlJZe als tljdens het
samenleven >>, i.s hij geenszins verplicht
na te gaan of dat vereiste vervuld was
op het ogenblik waarop de uitkering
werd toegekend. (Art. 3!il, §§ 1 en 3.)
20 december 1984
572

78
HOOFDSTUK III
GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN

7. - Uitkering tot Jevensonderhoud na
echtscheiding - Echtscheiding toegestaan o.g. v. art. 232 B. W. - Vaststelling
van de uitkering - Vereisten.
De uitkering, die de rechtbank aan de
echtgenoot die de echtscheiding heeft
verkregen, o.g.v. de artt. 232, eerste lid,
301 en 306 B.W. kan toekennen op de
goederen en inkomsten van de echtge4. - Overspel - Beledigend voor de noot tegen wie de echtscheiding is uitgeechtgenoot - Bewijs.
sproken, moet zodanig worden vastgeUit de veroordeling door het strafge- steld dat zij de eerstbedoelde echtgenoot
recht van de overspelige echtgenoot tot in staat stelt om, rekening houdende met
schadevergoeding wegens morele schade zijn inkomsten en mogelijkheden, in zijn
volgt niet no~dzakelijk dat de begane bestaan te voorzien op een gelijkwaardifout een beled1gend of smadelijk karak- ge wijze als tijdens het samenleven; niet
ter ha~, waarvan de ernst buiten de be- naar recht verantwoord is de beslissing
oordelmgsbevoegdheid valt van de bur- die het bedrag van de uitkering aanpast
gerlijke rechter die over de vordering tot op grand van de verhoging van de inechtscheiding uitspraak moet doen.
komsten van de ex-echtgenoot-uitke17 januari 1985
648 ringsplichtige sedert de echtscheiding,
zonder na te gaan of het toegekende be~rag de ex-echtgenoot-uitkeringsplichtige
5. - Echtscheiding op grand van be- m staat stelt op hetzelfde niveau te leven
paalde feiten - Wederzijdse eis tot echt- als tijdens het samenleven.
scheiding bij .ht;tzef!de vonnis ingewilligd
11 oktober 1984
244
- OverschnJvmg m de registers van de
8. - Scheiding van tafel en bed - Uitburgerlijke stand van het beschikkend
gf!deelte van het vonnis wat een van die kering tot Jevensonderhoud na scheiding
e1sen betreft - Hoger beroep wat de an- van tafel en bed - Rechtsgrond.
De na uitspraak van de scheiding van
dere eis betreft - Geen incidenteel beroep door gei'ntimeerde tegen het overge- tafel en bed toegekende uitkering tot leschreven beschikkend gedeelte van het vensonderhoud ten voordele van de echtg~noot die de scheiding heeft verkregen,
vonnis toegelaten.
Wanneer wederzijdse eisen tot echt- vmdt haar rechtsgrond niet in art. 301
van het Burgerlijk Wetboek, maar in art.
sc.h~iding bij hetzelfde vonnis zijn ingewilhgd. en een der partijen hager beroep 308 van dat wetboek.
heeft mgesteld, maar het vonnis wat
23 november 1984
422
haar eis betreft in de registers van de
9.
Echtscheiding
op
grand
van
beburgerlijke stand heeft doen overschrijven, kan de gei:ntimeerde na die over- paalde feiten - Bestuur over de persoon
schrijving geen incidenteel beroep meer en over de goederen van de kinderen instellen ten aanzien van het overge- Beschikking in kart geding - Overschrijving van de echtscheiding - Vorschreven beschikkende gedeelte van dit
vonnis. (Artt. 1275, 1276, 1277 en 1278 dering tot wijziging van de beschikking
- Art. 302, derde lid, B. W: - Beslissing
Ger.W.)
van de jeugdrechter - Maatstaf.
1 maart 1985
899
Wanneer de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, tijdens een procedure tot echtscheiding op grand van
6. - Rechtspleging - Bevoegdheid bepaalde feiten, rechtsprekend in kart
Plaatselijke bevoegdheid - Afwijzing geding, een gemeenschappelijk kind aan
Vermoeden.
de << hoede >> van de ene ouder heeft toeDe partij die niet verschijnt tijdens de vertrouwd en de andere ouder na de
voorafgaande paging tot verzoening
overschrijving van de echtscheiding, op
voorgeschreven door artikel 1257 Ger.w.:
grand
van art. 302, derde lid, B.W. de
wordt vermoed, naar luid van artikel 630
jeugdrechtbank heeft verzocht die maatderde lid, Ger.W., de bevoegdheid van d~ regel te wijzigen, is de verwerping van
rechter voor wie de zaak aanhangig is
die vordering naar recht verantwoord
af te wijzen.
' wanneer de jeugdrechter oordeelt dat
6 juni 1985
1383 niet is aangetoond dat de wijziging van
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de beschikking in kort geding zich opdringt in het belang van het kind.
3 januari 1985
586
10. - Bewaring van een kind - Regeling na echtscheiding - Belang van het
kind.
.
Bij de beoordeling van een vordering
tot wijziging van het bewaringsrecht
over een kind van uit de echt gescheiden
ouders, dient de rechter met het belang
van het kind rekening te houden.
·3 mei 1985
1190
11. - Uitkering na echtscheiding Art. 301, § 3, tweede lid, B. W. - Opheffing van de uitkering - Vereiste.
De rechter beslist wettig dat de uitkering, die ingevolge art. 301 B.W. is toegekend aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen, moet worden opgeheven, wanneer hij, op grond van een
feitelijke beoordeling van de gegevens
van de zaak, aanneemt dat die uitkering,
ten gevolge van een ingrijpende wijziging van de toestand van de uitkeringsgerechtigde, niet meer verantwoord is.
(Art. 301, § 3, tweede lid.)
9 mei 1985
1228

12. - Uitkering die kan worden toegekend aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen - Burgerlijk Wethoek, art. 301 - Draagwijdte.
Uit het feit dat krachtens art. 301 B.W.
de rechtbank aan de echtgenoot die de
echtscheiding heeft verkregen, uit de
goederen en de inkomsten van de andere
echtgenoot een uitkering kan toekennen
die hem in staat stellen kan in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige
wijze als tijdens het samenleven, valt
niet af te leiden dat de voorlopige uitkering die aan de echtgenoot, die de echtscheiding heeft verkregen, wordt toegekend zolang geen beslissing is gewezen
over de tegenvordering tot echtscheiding
van de andere echtgenoot, niet wettig
een aanvang kan nemen op een vroegere
datum dan die waarop de vordering in
rechte werd ingesteld.
23 mei 1985
1322

te nemen van de voorlopige maatregelen
t.a. v. de goederen van de partijen Goederen - Begrip.
De voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg, rechtsprekend in kort geding over de voorlopige maatregelen die
betrekking hebben op de goederen van
de partijen, is niet bevoegd om uitspraak
te doen bij wege van een voorlopige
maatregel over de exploitatie van de
zaak van een personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, waarin de
echtgenoten enkel beschikken over de
waarde van de aandelen waarvan zij
houder zijn.
25 april 1985
1143
14. - Voorlopige maatregelen - Gerechtelijk Wetboek, art. 1280- Bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg, rechtsprekend in kort
geding, om kennis te nemen van de voorlopige maatregelen t.a. v. de goederen
van de partijen - Raming van de fasten
en de inkomsten van de partijen - Beoordelingscriteria.
De voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg, rechtsprekend in kort geding over de voorlopige maatregelen in
het geding tot echtscheiding, moet aile
indicien verzamelen op grand waarvan
hij de inkomsten en de lasten van de
partijen kan vaststellen; het vermogen
van een der partijen, enerzijds, en dat
van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan die
partij zaakvoerder is, anderzijds, worden
door de rechter niet vermengd wanneer
hij de inkomsten en de lasten van voormelde partijen raamt met inachtneming
van de winst die zij haalt uit haar werkzaamheid in de vennootschap.
25 april 1985
1143

EED

Eed van een deskundige - Aanroeping van de Godheid, toegevoegd aan de
in art. 979 Ger. W. vastgestelde formule
- Eed niet onregelmatig.
Hoewel de wet van 27 mei 1974 tot wijziging van art. 979 Ger.W. de voorkeur
heeft gegeven aan een formule zonder
HOOFDSTUK IV
aanroeping van de Godheid, verbiedt zij
GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN
geenszins zodanige aanroeping; toevoe13. - Voorlopige maatregelen - Ge- ging van zodanige aanroeping aan de
rechtelijk Wetboek, art. 1280- Bevoegd- wettelijke formule maakt de eed niet onheid van de voorzitter van eerste aanleg, regelmatig.
rechtsprekend in kort geding, om kennis
24 januari 1985
687
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Gezag van de arresten van dat

Hoi
De nationale rechter is gebonden door
de uitlegging van het E.E.G.-Verdrag en
van de verordeningen van die Gemeenschap, welke door het Hof van Justitie
van de Gemeenschappen op zijn verzoek
is gegeven. (Art. 177 E.E.G.-Verdrag,
goedgekeurd bij de wet van 2 dec. 1957.)
(Impliciet.)
174
1 oktober 1984

Elektrische energie - Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Art. 260bis, § 1 - Grand-, bestratings- of
ander werk in de nabijheid van een ondergrondse elektrische kabel - Verplichting de eigenaar van de ondergrond, de
overheid die de gebruikte openbare weg
beheert en de eigenaar van de kabel
vooraf te raadplegen - Draagwijdte.
Met de « raadpleging » waarzonder val2. - Executieverdrag, art. 33, tweede
gens art. 260bis, § 1, van het Algemeen
Reglement voor de Arbeidsbescherming lid - Vraag opgeworpen in een bij het
in de nabijheid van ondergrondse elek- Hof van Cassatie aanhangige zaak trische kabels in principe geen werk- Verzoek om uitlegging van de bepaling
zaamheden mogen aangevangen zolang van het Verdrag.
Wanneer een vraag over de uitlegging
die kabels niet zijn gelokaliseerd, is bedoeld : « overleg plegen •, « zich beraden van een bepaling van het E.E.G.-Execumet », zodat het enkele feit van de tieverdrag wordt opgeworpen voor het
schriftelijke aanvraag tot inzage van de Hof van Cassatie en dit Hof een beslisplans betreffende de ligging en de aan- sing op dat punt voor zijn uitspraak
duiding van de kabels niet aan dat be- noodzakelijk acht, is het in de regel ergrip beantwoordt. (Art. 260bis, § 1, Alge- toe gehouden het Hof van Justitie van de
meen Reglement Arbeidsbescherming, Europese Gemeenschappen te verzoeken
over die vraag, bij wijze van prejudiciele
ing. bij K.B. 5 aug. 1974.)
901 beslissing, uitspraak te doen. (Art. 3 van
1 maart 1985
het door de wet van 18 juli 1973 goedgekeurd Protocol van 3 juni 1971 betreffende de uitlegging van het E.E.G.-ExecutieERFDIENSTBAARHEID
verdrag door het Hof van Justitie).
14 juni 1985
1432
Wettelijke erfdienstbaarheid van overgang - Toegang tot de openbare weg
bemoeilijkt ten gevolge van door de eigenaar van het erf uitgevoerde verbouHOOFDSTUK II
wingswerken - Geen ingesloten erf in
VERDRAGSBEPALINGEN
de zin van art. 682 B. W:
Wanneer de moeilijkheden die de eige3. - Sociale zekerheid - Kinderbijnaar ondervindt om een voor het norma- slag - Gepensioneerd werknemer die in
le gebruik en de bestemming van zijn ei- een Lid-Staat recht heeft op kinderbijgendom voldoende toegang tot de open- slag - Werknemer met zijn kinderen gebare weg te hebben, niet voortspruiten vestigd in een andere Lid-Staat waarvan
uit de ligging zelf van het erf, maar veel- de wetgeving een Jager bedrag aan kineer het gevolg zijn van door de eigenaar derbijslag toekent - Bijslag door de eei'uitgevoerde verbouwingswerken, is het ste Lid-Staat verschuldigd.
erf niet ingesloten in de zin van art. 682
Wanneer een werknemer als gepensioB.W.
neerde voor zijn kinderen een recht op
14 juni 1985
1428 kinderbijslag opent ten laste van de bevoegde instelling van een Lid-Staat en
hij zich met zijn kinderen op het grondgebied van een andere Lid-Staat vestigt
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
die een lager bedrag aan kinderbijslag
HOOFDSTUK I. - Prejudiciele geschil- uitbetaalt dan de eerste Staat, dan blijft
Jen
hij het voordeel van het hoogste bedrag
genieten en heeft hij, ten laste van de
HOOFDSTUK II. - Verdragsbepalingen
bevoegde instelling van die Staat, recht
op een aanvullende bijslag gelijk aan het
verschil tussen de twee bedragen. (Art.
HOOFDSTUK I
77.2, b, i, verordening E.E.G. nr. 1408/71,
PREJUDICIELE GESCHILLEN
van de Raad van 14 juni 1971 betreffen1. - Prejudicieel geschil - Hof van de de toepassing van de sociale zekerJustitie van de Europese Gemeenschap- heidsregelingen op loontrekkenden en
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hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen.)
1 oktober 1984
174

zelfstandigen alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen.)
10 december 1984
494

4. - Sociale zekerheid - Werknemer
die een pensioen of een rente genoot
reeds v66r de inwerkingtreding van de
E.E.G.-verordening 1408/71 - Verzoek
tot herziening gegrond op art. 94.5 van
die verordening - Verzoek ingediend
meer dan twee jaar na de inwerkingtreding van de genoemde verordening Gevolgen.
Wanneer de werknemer wiens rechten
op een pensioen of een rente v66r de dag
van de inwerkingtreding van de E.E.G.verordening 1408/71 werden vastgesteld,
meer dan twee jaar na die datum een
verzoek tot herziening indient strekkende tot erkenning van de aan die verordening te ontlenen rechten, worden de niet
vervallen of verjaarde rechten verkregen
met ingang van de datum waarop het
verzoek is ingediend, tenzij gunstiger bepalingen van de wetgeving van enige
Lid-Staat van toepassing zijn. (Artt. 94.5
en 94.7 E.E.G.-verordening 1408171 van
de Raad betreffende de toepassing van
de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen alsmede op hun
gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen.)
10 december 1984
494

6. - Executieverdrag van 27 sept. 1968
- Bevoegdheidsbeding in een cognossement- Gelding ten aanzien van de derde-houder - Vereisten van art. 17 Executieverdrag.
Niet wettelijk verantwoord is het arrest dat de gelding van een bevoegdheidsbeding in een cognossement ten
aanzien van de derde-houder verwerpt
op grand van art. 17 Executieverdrag,
zonder vast te stellen dat de derde-houder bij de verkrijging van het cognossement, volgens het toepasselijke nationale
recht, de inlader niet in diens rechten en
verplichtingen is opgevolgd, dan wei dat
door een onderzoek van de betrekkingen
tussen de inlader en de vervoerder gebleken is dat aan de voorschriften van dat
art. 17 tussen hen niet is voldaan.
25 januari 1985
691

5. - Sociale zekerheid - Werknemer
die een pensioen of een rente genoot
reeds v66r de inwerkingtreding van de
E.E.G.-verordening 1408/71 - Verzoek
tot hernieuwing meer dan twee jaar na
die datum ingediend - Datum waarop
de niet vervallen of verjaarde rechten
zijn verkregen - Vervallen rechten Begrip.
Wanneer de rechten van een werknemer op pensioen of een rente v66r de datum van de inwerkingtreding van de
E.E.G.-verordening 1408/71 zijn vastgesteld en hij geen beroep heeft ingesteld
tegen de desbetreffende beslissing binnen de op straffe van verval door de nationale wetgeving van een Lid-Staat bepaalde termijn, en wanneer de werknemer meer dan twee jaar na de inwerkingtreding van de genoemde verordening een verzoek tot herziening indient
strekkende tot erkenning van de aan de
verordening te ontlenen rechten, zijn die
rechten niet vervallen in de zin van art.
94.7 van de verordening. (Art. 94.7
E.E.G.-verordening 1408/1 van de Raad
betreffende de toepassing van de sociale
zekerheidsregelen op werknemers en

7. - Executieverdrag, art. 27- Openbare orde van de aangezochte Staat Begrip.
De openbare orde bedoeld in art. 27
van het E.E.G.-Executieverdrag is de internationale openbare orde van de aangezochte Staat.
14 juni 1985
1432

8. - E.E.G.-Verdrag - Verordeningen
van de Ministerraad van de Gemeenschap - Verordening nr. 17 van 6 februari 1962, art. 9- Mededingingsregels
- Door de commissie geen procedure
ingeleid krachtens de artt. 2, 3 of 6 van
die verordening - Bevoegdheid van de
autoriteiten van de Lid-Staten van de
Gemeenschap om de bepalingen van artikel 85, lid 1, van het Verdrag toe te
passen.
De autoriteiten van de Lid-Staten van
de Europese Economische Gemeenschap
blijven bevoegd om de bepalingen van
art. 85, lid 1, E.E.G.-Verdrag toe te passen overeenkomstig art. 88 van dit verdrag, zolang de Commissie geen procedure heeft ingeleid krachtens de artt. 2, 3
en 6.
27 juni 1985
1516
9. - E.E.G.-Verdrag- Verordeningen
van de Ministerraad van de Gemeenschap - Verordening nr. 17 van 6 fc-
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bruari 1962, art. 9, lid 3 - Nationale
autoriteiten bevoegd om de bepalingen
van art. 85, lid 1, van het Verdrag toe te
F
passen.
De nationale autoriteiten bevoegd om
de bepalingen van art. 85, lid 1, E.E.G.Verdrag toe te passen, zijn de nationale
FAILLISSErechtbanken, wanneer de verbodsbepa- FAILLISSEMENT,
lingen van art. 85, lid 1, ingevolge hun
MENTSAKKOORD
EN
GEdirecte werking op de betrekkingen tusRECHTELIJK AKKOORD
sen particulieren, aan de zijde van de
justitiabelen rechtstreeks rechten doen HOOFDSTUK I. - Begrip - Vereisten
ontstaan die door de nationale rechtban- HOOFDSTUK II. - Bevoegdheid (rechtsken moeten worden beschermd.
pleging tot benoeming curator)
27 juni 1985
1516
HOOFDSTUK III. - Rechtspleging
HOOFDSTUK
IV. - Gevolgen voor per10. - E.E.G.-Verdrag
Verordeninsonen en verbintenissen
gen van de Ministerraad van de Gemeenschap - Verordening nr. 17 van 6 HOOFDSTUK V. - Bevoorrechte en hyfebruari 1962, art. 4, lid 2 - Mededinpothecaire schuldeisers
gingsregels - Mogelijkheid dat een af- HOOFDSTUK VI. - Gerechtelijk akspraak ontheven wordt van de aanmelkoord
dingsplicht - Rechter daardoor niet
verplicht om zijn uitspraak uit te stellen HOOFDSTUK IX. - Allerlei
over de rechtsvordering waarbij nietigheid van rechtswege, als bedoeld in art.
85, lid 1, van het Verdrag, wordt aangeHOOFDSTUK I
voerd.
De omstandigheid dat voor een afBEGRIP - VEREISTEN
spraak ontheffing van de aanmeldingsplicht kan worden verleend, brengt voor
HOOFDSTUK II
de rechter niet de verplichting mee zijn
(RECHTSPLEGING TOT
uitspraak uit te steilen over de rechts- BEVOEGDHEID
BENOEMING CURATOR)
vordering waarbij de nietigheid van
rechtswege, als bedoeld in art. 85, lid 1,
1. - Faillissement- Verzet tegen het
E.E.G.-Verdrag, wordt aangevoerd.
vonnis van faillietverklaring en tegen
27 juni 1985
1516 het vonnis tot bepaling van het tijdstip
waarop is opgehouden te betalen - Aan11. - E.E.G.-Verdrag, art. 85 - Af- vangspunt van verzettermijn - Art. 473,
tweede lid, Faillissementswet - Opnespraken - Verboden overeenkomsten.
Naar luid van art. 85 E.E.G.-Verdrag ming van die vonnissen in het Belgisch
zijn met de gemeenschappelijke markt Staatsblad - Gevolgen t.a.v. die verzetonverenigbaar en verboden aile overeen- termijn.
De datum van opneming in het Belko~sten tussen ondernemingen, aile beslmten van ondernemersverenigingen en gisch Staatsblad van het vonnis van failalle .onderling afgestemde feitelijke ge- lietverklaring en van het vonnis tot bedragmgen welke de handel tussen Lid- paling van het tijdstip waarop is opgeStaten ongunstig kunnen bei:nvloeden en houden te betalen, komt niet in aanmerertoe strekken of ten gevolge hebben dat king om de termijn te doen lopen
de mededinging binnen de gemeenschap- waarover de gefailleerde respectievelijk
pelijke markt wordt verhinderd, beperkt elke andere belanghebbende partij beof vervalst; daaronder valt de w;eigering schikt om overeenkomstig artikel 473
van een vennootschap die het alleenver- Faillissementswet tegen voormelde vonkooprecht bezit van bijna aile buiten- nissen verzet te doen.
19 oktober 1984
293
landse persprodukten, om een andere
vennootschap te bevoorraden met buiten2. - Faillissement - Verzet tegen het
landse dagbladen en periodieken, ver- vonnis van faillietverklaring en tegen
mits zodanige weigering onoverkome- het vonnis tot bepaling van het tijdstip
lijke moelijkheden schept voor laatstbe- waarop is opgehouden te betalen - Verdoelde vennootschap.
zettermijn bepaald bij art. 473, tweede
27 juni 1985
1516 lid, Faillissementswet - Niet strijdig
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met het in art. 6.1 Europees Verdrag
Rechten van de Mens neergelegde recht
van toegang tot de rechter.
De bij art. 473, tweede lid, van de Faillissementswet bepaalde termijn druist
noch wat de duur noch wat het aanvangspunt betreft in tegen het recht van toegang tot de rechter, neergelegd in art.
6.1 Europees Verdrag Rechten van de
Mens.
19 oktober 1984
293
3. - Faillissement - Verzet tegen het
vonnis van faillietverklaring en tegen
het vonnis tot bepaling van het tijdstip
waarop is opgehouden te betalen - Kortere verzettermijn voor de gefailleerde
dan voor de belanghebbende derde Art. 473, tweede lid, FaillissementswetNiet strijdig met art. 14. juncto art. 6.1
Europees Verdrag Rechten van de Mens.
Het in art. 473, tweede lid, Faillissementswet tussen de gefailleerde en de
andere belanghebbenden gemaakte onderscheid met betrekking tot de termijn
waarover zij respectievelijk beschikken
om verzet te doen tegen het vonnis van
faillietverklaring en tegen het vonnis
waarbij het tijdstip wordt bepaald waarop is opgehouden te betalen, druist niet
in tegen art. 14 juncto art. 6.1 Europees
Verdrag Rechten van de Mens.
19 oktober 1984
293
4. - Curator - Bevoegdheden - Contracten door de gefailleerde gesloten Verdere uitvoering van die contracten Wettigheid - Vereisten.
De uitvoering van de door de gefailleerde zonder bedrog gesloten contracten
kan door de curators wettig worden
voortgezet indien zij oordelen dat die uitvoering strookt met de belangen van de
boedel; uit de enkele omstandigheid dat
de curators de uitvoering van zodanige
contracten willen voortzetten, kan niet
worden afgeleid dat zij hebben afgezien
van een recht van de gefailleerde of dat
zij een niet bij de wet vastgesteld voorrecht hebben erkend.
28 februari 1985
887

de
rechter-commissaris
machtiging
vraagt tot verkoop van de onroerende
goederen van de gefailleerde, heeft de
aard van een vordering op eenzijdig verzoekschrift, als bepaald bij artt. 1025 en
volgende Ger.W.; de termijn om tegen de
beslissing van de rechter-commissaris in
hoger beroep te komen, bedraagt derhalve een maand, overeenkomstig art. 1031
Ger.W.
22 maart 1985
1014
6. - Opneming van een schuldvordering in het passief van een faillissement,
zonder voorbehoud of tegenspraak binnen de voorgeschreven termijn, na verificatie door de rechter-commissaris - In
beginsel onherroepelijke rechtshandeling.
De opneming van een schuldvordering
in het passief van een faillissement, zonder voorbehoud of zonder tegenspraak
binnen de voorgeschreven termijn, na
verificatie door de rechter-commissaris,
is in beginsel een onherroepelijke rechtshandeling die belet dat de aangenomen
schuldvordering nog kan worden betwist;
de aangenomen schuldvordering kan
evenwel achteraf worden betwist, hetzij
wanneer die aanneming het gevolg is
van bedrog of arglist van de indiener of
heeft plaatsgehad op grond van wegens
bedrog of arglist nietige handelingen,
hetzij wanneer regels van openbare orde
zijn miskend, hetzij nog wanneer overmacht heeft belet dat de waarheid aan
de dag wordt gebracht.
13 juni 1985
1416

HOOFDSTUK IV
GEVOLGEN VOOR PERSONEN EN VERBINTENISSEN

7. - Tijdelijke handelsvereniging Faillissement van een der vennoten Gevolgen van de overeenkomst tussen
de vennoten - Verbintenis van de
schuldeisers in het faillissement.
De schuldeisers van een gefailleerd
vennoot in een overeenkomst van tijdelijke handelsvereniging dienen zich te
houden aan de gevolgen welke die overHOOFDSTUK III
eenkomst tussen de vennoten teweegRECHTSPLEGING
brengt, wanneer zij tussen dezen zonder
bedrog is gesloten.
5. - Verkoop van de onroerende goe28 februari 1985
887
deren van de gefailleerde - Verzoek tot
machtiging van de curator aan de rech8. - Wederkerig contract - Overeenter-commissaris - Hoger beroep tegen komst van tijdelijke handelsvereniging
de beslissing van de rechter-commissaris - Aannemingscontract tussen de tijde- Termijn om dit beroep in te stellen. lijke vennoten en de opdrachtgever Het in art. 564 Faillissementswet be- Faillissement van een der vennoten
doelde verzoek waarbij de curator aan Tijdelijke vennoten, schuldeisers van de
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door de opdrachtgever verschuldigde
voorschotten en schuldenaars van de lasten van de onderneming- Schuldvorderingen en schulden die een enige en ondeelbare rekening moeten vormen Gevolgen van het faillissement voor het
onderling verband van de wederzijdse
verbintenissen uit de overeenkomst van
tijdelijke handelsvereniging.
Het faillissement van een der partijen
in een wederkerig contract, zoals een
overeenkomst van tijdelijke handelsvereniging, maakt geen einde aan de onderlinge samenhang van de wederzijdse verbintenissen uit dat contract; daaruit volgt
dat, wanneer tijdelijke vennoten een
aannemingscontract hebben gesloten
met de opdrachtgever, een der vennoten
nadien failliet wordt verklaard en de andere vennoot na het faillissement de
schulden en lasten, die v66r het faillissement bestonden en die noodzakelijk waren voor de uitvoering van de aanneming, betaalt, deze vennoot zich t.a.v. de
curator van het faillissement kan beroepen op zijn rechten t.a.v. de schuldvorderingen van de failliete vennoot jegens de
opdrachtgever wegens werken, die v66r
het faillissement zijn uitgevoerd, als
blijkt dat die schuldvorderingen en
schulden volgens de bedingen van de
overeenkomst van tijdelijke handelsvereniging een enige en ondeelbare rekening moeten vormen. (Impliciet.)
28 februari 1985
887
9. - Overeenkomst van tijdelijke handelsvereniging - Faillissement van een
der vennoten - Schuldvorderingen van
de failliete vennoot van v66r het faillissement - Schulden van de vennoten Hoofdelijke schulden betaald door de
niet failliete vennoot - Schuldvergelijking - Vereisten.
De rechter verantwoordt wettig zijn
beslissing dat de door de partijen in een
overeenkomst van tijdelijke handelsvereniging bedongen schuldvergelijking,
niettegenstaande het faillissement van
een der vennoten tot stand komt tussen,
enerzijds, de schuldvorderingen van de
failliete vennoot die v66r het faillissement bestonden maar daarna zijn ge"ind
en, anderzijds, de hoofdelijke schulden
van de vennoten die door de niet failliete
vennoot zijn betaald, als hij op grond
van een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak oordeelt dat, nu de
overeenkomst van tijdelijke handelsvereniging zonder bedrog is gesloten tussen
de gefailleerde en zijn vennoot, wegens
de samenhang tussen die schuldvorderingen en de schulden, de in het contract

bedongen schuldvergelijking plaatsheeft
niettegenstaande een van de vennoten
failliet is verklaard.
28 februari 1985
887
10. - Gelijkheid tussen de schuldeisers van het faillissemen t - Begrip.
Uit de omstandigheid dat, enerzijds,
schuldvergelijking tussen de schuldvorderingen en de schulden, als door de partijen in een overeenkomst van tijdelijke
handelsvereniging bedongen, plaatsheeft
niettegenstaande het faillissement van
een der vennoten, en dat, anderzijds, de
schuldeisers van het faillissement zich
dienen te houden aan de gevolgen tussen
de partijen in die zonder bedrog gesloten
overeenkomst bedongen, kan niet worden afgeleid dat er geen gelijkheid zou
zijn tussen de schuldeisers van het faillissement.
28 februari 1985
887
11. - Faillissement - Handelingen of
betalingen verricht met bedrieglijke benadeling van de schuldeisers - Begrip.
Om op grond van art. 448 Faillissementswet de nietigheid te doen uitspreken van een handeling of betaling, verricht met bedrieglijke benadeling van de
schuldeisers, kan de curator volstaan
met te bewijzen dat de handeling of betaling abnormaal was en dat de schuldenaar gehandeld heeft met de wetenschap
dat de schuldeisers zouden worden benadeeld.
15 maart 1985
969

HOOFDSTUK V
BEVOORRECHTE
EN
SCHULDEISERS

HYPOTHECAIRE

12. - Bevoorrechte en hypothecaire
schuldeisers - Verkoop van de onroerende goederen van de gefailleerde Faillissementswet, art. 564, Jaatste lid Recht van de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser van de gefailleerde,
om, in iedere stand van het geding, het
goed waarop de hypotheek rust, te verkopen - Begrip.
Het laatste lid van art. 564 Faillissementswet, samen met het Gerechtelijk
Wetboek ingevoerd, geeft aan de eerst
ingeschreven hypothecaire schuldeiser
van de gefailleerde het recht om, ongeacht de overige bepalingen van het genoemd artikel, « in iedere stand van het
geding het goed waarop de hypotheek
rust, te verkopen, overeenkomstig de bepalingen van de artt. 1560 tot 1626
Ger.W. », en zulks met uitsluiting van artikel 1621; daaruit volgt dat het optreden
van de eerst ingeschreven hypothecaire
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schuldeiser om de verkoop van het gehypothekeerde goed te vervolgen, het « uitsluitend recht » en ook enig concurrerend recht van de curator om dezelfde
verkoop te vervolgen, uitsluit.
21 september 1984
126

milieverlating, als hij, hoewel gefailleerd,
over de nodige geldmiddelen beschikt
om de uitkering tot onderhoud te betalen.
25 juni 1985
1481

HOOFDSTUK VI
GERECHTELIJK AKKOORD

13. - Gerechtelijk akkoord - Beginsel van gelijkheid tussen de schuldeisers
- Begrip - Gevolgen.
Het beginsel van gelijkheid tussen de
schuldeisers, neergelegd in de artt. 7 en
8 Hypotheekwet, is een fundamentele regel inzake gedwongen tenuitvoerlegging
en meer bepaald van elke procedure tot
gemeenschappelijke vereffening. Dat beginsel verbiedt met name dat bij het opstellen van het gerechtelijk akkoord door
de meerderheid van de schuldeisers afbreuk wordt gedaan aan het door de samenlopende schuldeisers vanaf het indienen van het verzoekschrift verkregen
recht dat geen afzonderlijke schuldeiser
of geen categorie schuldeisers een hoger
bedrag zal uitbetaald krijgen dan zijzelf.
2 mei 1985
1179

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

14. - Faillissement van een onderhoudsplichtige - Gefailleerde die over
de nodige geldmiddelen beschikt om de
uitkering tot onderhoud te betalen Buitenbezitstelling geen beletsel voor de
uitvoering van de alimentatieverplichting.
De buitenbezitstelling bepaald bij de
artt. 444 Kh. neemt niet weg dat de gefailleerde de nieuwe inkomsten die hij
verwerft en het loon dat hij verdient, in
ontvangst kan nemen en aanwenden om
in zijn levensonderhoud en dat van zijn
gezin te voorzien; daartoe is met name
niet vereist dat die inkomsten en dat
loon hem, overeenkomstig art. 476 Kh.,
als levensonderhoud worden toegekend.
25 juni 1985
1481
15. - Faillissement van een onderhoudsplichtige - Gefailleerde die over
de nodige geldmiddelen beschikt om de
uitkering tot onderhoud te betalen Verlating van familie - Sw., art. 391bis
- Staat van faillissement zonder invloed
op het bestaan van het misdrijf.
De staat van faillissement van een onderhoudsplichtige sluit niet uit dat hij
zich schuldig maakt aan het bij art.
391bis Sw. omschreven misdrijf van fa-

G
GEESTRIJKE DRANKEN
Opheffing van wet 29 augustus 1919
door wet 28 december 1983 - Handhaving van telastleggingen en straffen Gevolgen.
Nu de feiten die een overtreding van
de artt. 1 en 2 wet 29 aug. 1919 op het regime van de alcohol opleveren, ook als
misdrijf zijn aangemerkt en strafbaar
gesteld bij de wet van 28 dec. 1983 betreffende het verstrekken van sterke
drank en betreffende het vergunningsrecht, volgt daaruit dat die feiten na de
inwerkingtreding van laatstgenoemde
wet, die de wet van 1919 opheft, strafbaar blijven.
13 maart 1985
955

GEMEENTE
1. Omslagbelasting - Bezwaarschrift - Advies aan de bestendige deputatie ingevolge Gemeentewet, art. 136.
Het voorafgaand advies dat ingevolge
art. 136 Gemeentewet door de bestendige
deputatie van de provincieraad moet
worden gevraagd alvorens uitspraak te
doen over een bezwaarschrift tegen een
gemeentelijke omslagbelasting, mag door
het college van burgemeester en schepenen worden gegeven.
18 oktober 1984
289
2. - Gemeente, agglomeratie, federatie - Bevoegdheden van de gemeenten
- Bevoegdheden overgedragen aan de
agglomeratie of federatie - Bouwverordening - Begrip.
De bevoegdheden van de gemeenten
inzake bouwverordening, die bij art. 4,
§ 2, van de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en
federaties van gemeenten aan de agglomeraties of aan de federaties zijn over-
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gedragen, zijn die welke bepaald zijn 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.)
29 november 1984
454

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

3. - Verschijning in rechte - Advo- HOOFDSTUK IV. - Provinciebelastincaat die verklaart te verschijnen voor
gen
een gemeente - Wettelijk vermoeden
dat de advocaat regelmatig last heeft ge- HOOFDSTUK V. - Agglomeratiebelastingen
kregen om de gemeente te vertegenwoordigen.
De advocaat die verklaart in rechte te
verschijnen voor een gemeente wordt
HOOFDSTUK I
wettelijk vermoed daartoe regelmatig
ALGEMENE BEGRIPPEN
last te hebben gekregen van het bevoegd
orgaan van die gemeente.
1. - Directe belastingen - Bezwaar18 december 1984
551 schrift - Bestendige deputatie van een
provincieraad - Beslissing waarbij de
4. - Bekendmaking - Bewijs.
juiste verordening in de plaats wordt geBij gebrek aan K.B. waarbij de wijze steld van die welke door de gemeente
wordt bepaald waarop het feit en de da- was aangegeven - Geen kennisgeving
tum van de bekendmaking van de ge- aan de partijen - Geen miskenning van
meentereglementen moeten worden vast- het recht van verdediging.
gesteld, mag het bewijs van deze beHet recht van verdediging wordt niet
kendmaking door alle wettelijke bewijs- miskend door de bestendige deputatie
middelen worden geleverd ..
die, recht doende op een regelmatig be18 december 1984
551 zwaar tegen een directe gemeentebelasting, de juiste verordening in de plaats
5. Gemeenteverordening die het stelt van die welke door de gemeente is
plaatsen van voorwerpen die een uit- aangegeven, zonder de partijen vooraf op
sprong maken op de openbare weg ver- te roepen of hun van de gerezen vraag
biedt, behoudens vergunning van het col- kennis te geven.
lege van burgemeester en schepenen 26 oktober 1984
321
Bevoegdheid van dat college.
Wanneer een gemeenteverordening het
2. - Gemeente, agglomeratie, federaplaatsen van voorwerpen die een uit- tie - Belastingbevoegdheid - Bevoegdsprong maken op de openbare weg ver- heden van de gemeente - Bevoegdhebiedt, behoudens vergunning van het col- den overgedragen aan de agglomeratie
lege van burgemeester en schepenen, is of federatie - Bouwverordening - Bedat college, en niet de burgemeester, grip.
De bevoegdheden van de gemeenten
wettelijk bevoegd om die vergunningen
te verlenen. (Art. 90, 10" en 12", Gemeen- inzake bouwverordening, die bij art. 4,
§ 2, van de wet van 26 juli 1971 houdentewet.)
18 december 1984
551 de organisatie van de agglomeraties en
federaties van gemeenten aan de agglo6. - Gemeente, agglomeratie, federa-' meraties of aan de federaties zijn overtie- Bevoegdheden van de gemeente- gedragen, zijn die welke bepaald zijn in
Bevoegdheden overgedragen aan de ag- de artt. 59 tot 62 Wet Ruimtelijke Ordeglomeratie of federatie - Bouwverorde- ning en Stedebouw. (Art. 1 wet 7 juli
ning - Begrip.
1962 tot vaststelling van de grenzen van
De bevoegdheden van de gemeente in- de belastingbevoegdheid van agglomerazake bouwverordeningen, die bij art. 4, ties en federaties van gemeenten.)
§ 2, wet 26 juli 1971 houdende organisa29 november 1984
454
tie van de agglomeraties en de federaties
3. - Gemeente, agglomeratie, federavan gemeenten aan de agglomeraties of
aan de federatie zijn overgedragen, zijn tie Belastingbevoegdheid - Resdie welke bepaald zijn in de artt. 59 en pectieve bevoegdheden van de agglome62 Wet Ruimtelijke Ordening en Stede- ratie en de gemeenten - Gemeentebebouw.
lasting op de niet afgewerkte of geheel
1 februari 1985
729 of gedeeltelijk verwaarloosde gebouwen
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- Voorwerp en oogmerk van de belasting zonder betrekking op de aan de agglomeratie overgedragen gemeentelijke
bevoegdheden inzake bouwverordening
en verdediging en bescherming van het
Jeefmilieu - Bevoegdheid van de gemeente.
De gemeente is bevoegd om een belasting te heffen op de niet afgewerkte of
geheel of gedeeltelijk verwaarloosde gebouwen, als noch uit het voorwerp van
de belastingverordening noch uit de door
de gemeente bij de uitvaardiging aangevoerde oogmerken blijkt dat er een verband bestaat tussen de belasting en de
bevoegdheden van de gemeenten inzake
bouwverordening en verdediging en bescherming van het leefmilieu, daarin begrepen de stadsvernieuwing, die aan de
agglomeratie zijn overgedragen met toepassing van art. 4, § 2, 4• en g•, van de
wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en federaties
van gemeenten. Dat is het geval wanneer de belastingverordening, door maatregelen die strekken om de tekortschie-.
tende eigenaars ertoe te bewegen de
nodige afwerkings- of herstellingswerken
uit te voeren, een einde bedoelt te rnaken aan een voortschrijdende algemene
onverschilligheid inzake huisvesting en
aan het verval van het gebouwenpatrimonium.
454
29 november 1984
4. - Gemeente, agglomeratie, federatie - Belastingbevoegdheid - Respectieve bevoegdheden van de agglomeratie en de gemeenten - GemeentebeJasting op de niet afgewerkte of geheel
of gedeeltelijk verwaarloosde gebouwen
- Voorwerp en oogmerk van de belasting zonder betrekking op de aan de agglomeratie overgedragen gemeentelijke
bevoegdheden inzake bouwverordening
en verdediging en bescherming van het
Jeefmilieu - Bevoegdheid van de gemeente.
De gemeente is bevoegd om een belasting te heffen van de niet afgewerkte of
geheel of gedeeltelijk verwaarloosde gebouwen, als noch uit het voorwerp van
de belastingverordening noch uit de door
de gemeente bij de uitvaardiging aangevoerde oogmerken blijkt dat er een verband bestaat tussen de belasting en de
bevoegdheden van de gemeenten inzake
bouwverordening en verdediging en bescherming van het leefmilieu, daarin begrepen de stadsvernieuwing, die aan de
agglomeratie zijn overgedragen met toepassing van art. 4, § 2, g•, van de wet van
26 juli 1971 houdende organisatie van de

agglomeraties en federaties van gemeenten. Dat is het geval wanneer de belastingverordening door maatregelen, die
strekken om de tekortschietende eigenaars ertoe te bewegen de nodige afwerkings- of herstellingswerken uit te voeren, een einde bedoelt te maken aan een
voortschrijdende algemene onverschilligheid inzake huisvesting en aan het verval van het gebouwenpatrimonium, en
de verliezen wil vergoeden die voortvloeien uit het derven van de inkomsten van
de voor dergelijke gebouwen niet geheel
geheven onroerende voorheffing.
29 november 1984
456
5.
Belastingbevoegdheid
Bevoegdheden van de gemeente
Bevoegdheden overgedragen aan de agglomeratie of federatie - Bouwverordening - Begrip.
De bevoegdheden van de gemeente inzake bouwverordeningen, die bij art. 4,
§ 2, wet 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties
van gemeenten aan de agglomeraties of
aan de federatie zijn overgedragen, zijn
die welke bepaald zijn in de artt. 59 en
62 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.
1 februari 1985
729
6. - Gemeente, agglomeratie, federatie - Belastingbevoegdheid - Respectieve bevoegdheden van de agglomeratie en de gemeenten - GemeentebeJasting op de niet afgewerkte of geheel
of gedeeltelijk verlaten gebouwen die
Jangs de openbare weg gelegen zijn Voorwerp en oogmerken van de belasting zonder verband met de aan de agglomeratie overgedragen bevoegdheden
inzake bouwverordeningen - Begrip.
De gemeente is bevoegd om een belasting te heffen van de niet afgewerkte of
geheel of gedeeltelijk verlaten gebouwen
die langs de openbare weg gelegen zijn,
als noch uit het voorwerp van de belastingverordening noch uit de door de gemeente bij het nemen ervan aangehaalde oogmerken blijkt dat er een verband
bestaat tussen de belasting en de
bevoegdheden van de gemeente inzake
bouwverordeningen, die aan de agglomeratie zijn overgedragen met toepassing
van art. 4, § 2, 4•, wet 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties
en de federaties van gemeenten, dat is
het geval wanneer de belastingverordening, door maatregelen geschikt om de
eigenaars ertoe aan te zetten vervallen
of verlaten gebouwen af te werken of te
herstellen, tot doel heeft een algemene
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nergmg tot een groeiende onverschilligheid inzake woongelegenheid en het verval van het onroerende patrimonium tegen te gaan.
1 februari 1985
729

HOOFDSTUK II
RECHTSPLEGING

7. - Bestendige deputatie - Gemeentelijke omslagbelasting
Bezwaarschrift - Voorafgaand advies bepaald
bij Gemeentewet, art. 136.
Het voorafgaand advies dat ingevolge
art. 136 Gemeentewet door de bestendige
deputatie van de provincieraad moet
worden gevraagd alvorens uitspraak te
doen over een bezwaarschrift tegen een
gemeentelijke omslagbelasting, mag door
het college van burgemeester en schepenen worden gegeven.
18 oktober 1984
289
8. - Directe gemeentebelastingen Bezwaarschrift tegen een aanslag inzake
een directe gemeentebelasting die geen
omslagbelasting in de zin van art. 136
Gemeentewet is - Bestendige deputatie
van een provincieraad niet verplicht de
belastingplichtige of de gemeente op te
roepen vooraleer uitspraak te doen.
Wanneer de bestendige deputatie van
een provincieraad client te beslissen op
het bezwaarschrift van een belastingplichtige tegen een aanslag inzake een
directe gemeentebelasting die geen omslagbelasting is in de zin van art. 136 Gemeentewet, is zij niet verplicht de belastingplichtige of de gemeente op te roepen vooraleer uitspraak te doen.
1 februari 1985
729

aanslag in die belasting werd gevestigd,
niet wettig dat deze ingevolge § 3, lid 1,
van dit artikel - welke bepaling werd
overgenomen in een gedeeltelijke belastingverordening - niet ten kohiere kon
worden gebracht, door enkel vast te stellen dat de percelen waarop de aanslag
werd gevestigd reeds v66r 22 december
1970 verpacht waren; aangezien luidens
deze bepaling « de ... belasting niet wordt
geheven op de percelen die, ingevolge de
bepalingen van de wet op de landpacht,
thans niet voor bebouwing kunnen worden bestemd », is vrijstelling van deze
belasting niet wettelijk verantwoord tenzij wordt vastgesteld, niet aileen dat de
betrokken percelen onder de pachtwetgeving vallen, maar tevens dat zij « thans »
niet voor bouwen kunnen worden bestemd, in het bijzonder rekening houdende met de bepalingen van art. 6, 1° of 2°,
vervat in art. 1 van de Pachtwet.
21 september 1984
125

10. - Gemeentebelasting op de uitvoering van werken voor het aanleggen van
rioleringen - Bewering van de belastingplichtige dat de toestand op de basis
waarvan de belasting is geheven, tot
stand is gebracht met schending van de
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw
- Verwerping van het bezwaar door de
bestendige deputatie zonder dat deze
vaststelt dat die wet niet is geschonden
- Onwettige beslissing.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de bestendige deputatie
waarbij zij het bezwaar van de belastingplichtige tegen de aanslag in de gemeentebelasting op de uitvoering van werken
voor het aanleggen van rioleringen verwerpt, welk bezwaar hierop was gegrond
dat de werken door de gemeente waren
HOOFDSTUK III
uitgevoerd zonder dat deze een bouwverGEMEENTEBELASTINGEN
gunning had aangevraagd of in het bezit
9. - Gemeentebelastingen - Jaar- was van een niet vervallen vergunning,
lijkse belasting op niet bebouwde perce- en daarbij niet vaststelt dat de toestand
len - Wet van 29 maart 1962, aangevuld waarop de gemeente haar belastingrecht
bij de wet van 22 dec. 1970, art. 70bis doet steunen, niet tot stand was gebracht
Belasting niet van toepassing o.a. op de met schending van de wetten en verordepercelen die, ingevolge de bepalingen ningen, inzonderheid van de Wet Ruimvan de wet op de landpacht, niet voor be- telijke Ordening en Stedebouw.
bouwing kunnen worden bestemd - Be27 september 1984
155
grip.
Wanneer een gemeente, op grand van
11. - Directe gemeentebelasting art. 70 bis, bij de wet van 22 dec. 1970 Bezwaarschrift - Verplichting voor de
ingelast in de Wet Ruimtelijke Ordening bestendige deputatie om zelf na te gaan
en Stedebouw, een jaarlijkse belasting welk taksreglement toepasselijk is - Beheft op de niet bebouwde percelen, be- grip.
grepen in een niet vervallen verkaveling,
De bestendige deputatie van de provinbeslist de bestendige deputatie van de cieraad, waarbij een regelmatig bezwaarprovincieraad, op het beroep van een be- schrift tegen een directe gemeentebelaslastingplichtige ten name van wie een ting aanhangig is, heeft de macht en de
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plicht, zonder gehouden te zijn door de
conclusie van de gemeente, na te gaan
welke verordening tot rechtsgrond voor
de betwiste belasting dient en of deze
verordening de aanslag naar recht verantwoordt. (Art. 1 wet van 22 juni 1865;
art. 136 Gemeentewet.)
26 oktober 1984
321
12. - Belastingen op vertoningen en
vermakelijkheden - Belastingverordening van de gemeente Elsene van 15 dec.
1959, art. 19 - Ambtshalve belasting Vereisten.
lngevolge art. 19 van de belastingverordening van 15 dec. 1959 van de gemeente Elsene, goedgekeurd bij K.B. van
8 dec. 1960, kon, in geval van fraude of
verzuim in de in art. 9 vermelde stukken, de belasting op vertoningen en vermakelijkheden ambtshalve worden geheven volgens de vermoede ontvangsten; in
de zin van genoemd art. 19 is met verzuim in de stukken het verzuim bedoeld
waaraan de belastingplichtige zich schuldig maakt zowel bij het houden van de
stukken als bij de overlegging ervan aan
het bevoegde bestuur.
22 november 1984
413

terrein, ten deze een boomgaard en een
weide, met het terrein waarop een waning is gebouwd een ondeelbaar geheel
vormen, of beide terreinen in functie van
elkaar zijn ingericht en zodanig van elkaar afhangen dat, mochten ze gescheiden worden, de voorwaarden van bewoning van het gebouw, zoals het werd
opgevat en gebouwd, grondig zouden
worden gewijzigd.
15 maart 1985
963

HOOFDSTUK IV
PROVINCIEBELASTINGEN

15. - Directe provinciebelastingen
Bezwaarschrift van de belastingplichtige
- Beslissing van de bestendige deputatie van de provincieraad - Verwerping
van het bezwaarschrift - Motivering.
Het Hof kan geen toezicht uitoefenen
op de wettigheid van de beslissing van
de bestendige deputatie van een provincieraad en die beslissing is derhalve niet
regelmatig met redenen omkleed, wanneer zij het bezwaarschrift van een belastingplichtige tegen de aanslag in een
directe provinciebelasting verwerpt op
13. - Directe gemeentebelastingen grond van een « beslissing » van dezelfde
Beslissing van de bestendige deputatie bestendige deputatie die niet onder de
van een provincieraad op een bezwaar- stukken van de rechtspleging voorkomt.
schrift tegen een aanslag inzake directe
25 oktober 1984
319
gemeentebelastingen - Bestendige deputatie optredende als een rechtscollege
- Gevolg.
16. Belastingverordening van de
W anneer de bestendige deputatie van provincie Luxemburg waarbij een jaareen provincieraad uitspraak doet over Jijkse belasting wordt geheven van iedehet bezwaarschrift van een belasting- re natuurlijke of rechtspersoon door
plichtige tegen een aanslag inzake di- wiens toedoen op het grondgebied van
recte gemeentebelastingen, treedt zij op de provincie een voor het publiek toeganals een rechtscollege en moet zij haar kelijke bankinstelling is geopend - Toebeslissing met redenen omkleden. (Art. passingsgebied.
97 Gw.)
De belastingverordening van de pro1 februari 1985
729 vincie Luxemburg van 13 oktober 1982,
waarbij een jaarlijkse belasting wordt
14. - Directe gemeentebelasting geheven van iedere natuurlijke of rechtsJaarlijkse belasting op eigendommen die persoon door wiens toedoen op het
gelegen zijn Jangs de openbare wegen of grondgebied van de provincie een voor
gedeelten van openbare wegen waar het publiek toegankelijke bankinstelling
werken zijn uitgevoerd - Bebouwde ei- is geopend, is niet toepasselijk op andere
gendommen - Begrip.
personen dan diegenen die op het grondNiet wettig is de beslissing van de be- gebied van de provincie een voor het pustendige deputatie van een provincieraad bliek toegankelijke instelling hebben gedie, enkel op grond dat op een terrein opend.
een gebouw is opgericht, oordeelt dat dit
30 mei 1985
1352
terrein in zijn geheel onderworpen is
aan de jaarlijkse belasting op de eigendommen die gelegen zijn langs openbare
wegen of gedeelten van openbare wegen
waar werken zijn uitgevoerd, zonder na
HOOFDSTUK V
te gaan of bepaalde gedeelten van dat
AGGLOMERATIEBELASTINGEN
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GENADE
Herroeping van probatieuitstel
Kwijtschelding van straf ingevolge K.B.
van collectieve gratie - Onwettig arrest.
Onwettig is het arrest dat beslist een
gevangenisstraf uitvoerbaar te maken
door het probatieuitstel dat de veroordeelde bij een vroegere veroordeling had
verkregen, te herroepen, wanneer hij intussen kwijtschelding van zijn gevangenisstraf heeft genoten met toepassing
van een K.B. van collectieve gratie.
19 december 1984
568

GENEESKUNDE
HOOFDSTUK I. - Geneesmiddelen
HOOFDSTUK II. - Uitoefening van de
geneeskunst
HOOFDSTUK III. - Orden

HOOFDSTUK I
GENEESMIDDELEN

HOOFDSTUK II
UITOEFENING VAN DE GENEESKUNST

HOOFDSTUK III
ORDEN

1. - Orde van Geneesheren - Tuchtprocedure - Onregelmatige oproeping
van de geneesheer voor de provinciale
raad van de Orde - Middel niet voorgeJegd aan de raad van beroep - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel waarin
de onregelmatige oproeping, voor de provinciale raad van de Orde, van de betrokken geneesheer wordt aangevoerd
als het niet aan de raad van beroep van
de Orde van Geneesheren is voorgelegd
v66r elk verweer over de zaak zelf.
13 september 1984
78
2. - Orde van Geneesheren - Tuchtprocedure - Raad van beroep - Behandeling met gesloten deuren - Aanwezigheid van de verslaggever van de provinciale raad - Middel niet voorgelegd aan
de raad van beroep - Niet ontvankelijk
middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat
voor het eerst voor het Hof wordt aangevoerd en gegrond is op schending van
het recht van verdediging en van het gezag van het rechterlijk gewijsde, omdat
de verslaggever van de provinciale raad

van de Orde van Geneesheren, overeenkomstig art. 20, § 2, K.B. van 10 nov.
1967, niettegenstaande de behandeling
met gesloten deuren, de debatten voor
de raad van beroep van de Orde heeft
bijgewoond.
13 september 1984
78
3. - Orde van Apothekers
Raad
van beroep - Beslissing - Omschrijving van de feiten die tot een tuchtsanctie hebben geleid - Begrip.
Wanneer de provinciale raad van de
Orde van Apotheker, met toepassing
van art. 27, derde lid, van het K.B. van
29 mei 1970, beslist een apotheker te
doen verschijnen onder summiere maar
tach voldoende duidelijke omschrijving
van de ten laste gelegde feiten, is niet
onregelmatig de beslissing van de provinciale raad die, na de kwalificatie van
de feiten te hebben gepreciseerd om het
recht van verdediging te eerbiedigen, de
tuchtstraf uitspreekt.
11 oktober 1984
251

4. - Orde van Geneesheren - Beslissing die op ondeontologische concurrentie en strijdigheid met de confraterniteit
steunt - Beslissing die aan de geneesheer oplegt zijn activiteiten te beperken
tot een plaats naar zijn keuze - Naar
recht verantwoorde beslissing.
Een wettige toepassing van de artt. 6,
2°, en 13, eerste lid, van het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren is de
beslissing van de raad van beroep van
de Orde van Geneesheren die, na de gespreide activiteiten van een geneesheer
in feite en derhalve op onaantastbare
wijze als ondeontologische concurrentie
en als strijdig met de confraterniteit te
hebben aangemerkt, aan die geneesheer
oplegt zijn activiteiten te beperken tot
een plaats naar zijn keuze.
6 december 1984
487
5. - Orde van Geneesheren
Tuchtvervolgingen uit hoofde van de schending van het beroepsgeheim van de door
de werkgever gemachtigde en betaalde
geneesheer Omvang van dit beroepsgeheim.
De raad van beroep van de Orde van
Geneesheren die vaststelt dat er geen
elementen aanwezig zijn waaruit zou
blijken dat de werkgever reeds tevoren
op de hoogte kon of moest zijn van de
evolutie van (de) aandoening van de
werknemer, beslist wettig dat de door de
werkgever gemachtigde en betaalde geneesheer de in art. 31, § 2, voorlaatste

-

91-

lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten omschreven opdracht te buiten is gegaan en het
beroepsgeheim heeft geschonden door de
werkgever in kennis te stellen van de
mogelijke evolutie van de aandoening
waardoor de onderzochte werknemer
was aangetast.
6 december 1984
488
6. - Orde van Geneesheren
Tuchtraden - Samenstelling van het rechtscollege - Provinciale raad - SamenstelJing volgens het proces-verbaal van de
vergadering verschillend van die vermeld in de beslissing - Nietige beslissing.
Wanneer, volgens de vermeldingen van
het proces-verbaal van de vergadering
van de provinciale raad van de Orde van
Geneesheren waarop een tuchtzaak is
onderzocht, enerzijds, en volgens de beslissing die in die zaak door de genoemde provinciale raad is uitgesproken, anderzijds, de leden van die raad niet
dezelfde zijn, moet die beslissing worden
vernietigd. (Artt. 2 en 779 Ger.W.)
31 januari 1985
716
7. - Orde van Geneesheren - Tuchtraden - Betichting van valsheid Bevoegdheid.
Nu geen enkele wettelijke bepaling
aan de tuchtraden van de Orde van Geneesheren de bevoegdheid verleent een
valsheidsvordering te onderzoeken of
daarover uitspraak te doen, volgt daaruit
dat het proces-verbaal van de vergadering van een provinciale raad van de genoemde orde niet van valsheid kan worden beticht voor de raad van beroep van
die orde en dat die betichting daarentegen wel in het cassatiegeding kan plaatshebben. (Artt. 6 en 16 tot 19, K.B. nr. 79
10 nov. 1967; art. 907 Ger.W.)
31 januari 1985
716
8. - Orde van Apothekers
Code
van plichtenleer voor apothekers - Art.
15, KB. nr. 80 van 10 nov. 1967- Geen
verbindende kracht aan die code verJeend door een in ministerraad overlegd
KB. - Geen wet in de zin van art. 608
Ger. W. - Cassatiemiddel uit miskenning
van die code niet ontvankelijk.
Niet ontvankelijk is een cassatiemiddel uit miskenning van de regels van de
Code van plichtenleer voor apothekers,
die door de nationale raad van de Orde
van Apothekers is opgesteld; de regels
van die code zijn geen wet in de zin van
art. 608 Ger.W., nu de Koning daaraan
geen verbindende kracht heeft verleend

door een in ministerraad overlegd K.B.
(Art. 15, K.B. nr. 80, 10 nov. 1967.)
31 januari 1985
719
9. - Orde van Apothekers - Tucht Onrechtstreekse publiciteit voor de officina van een apotheker - Tuchtvervolging te zijnen laste - Beslissing - Beschikking dat de apotheker geen tuchtrechtelijke fout heeft begaan - Wettige
beslissing.
Naar recht verantwoord is de beslissing dat een apotheker de hem ten laste
gelegde tuchtrechtelijke fout, te weten
het voeren van onrechtstreekse publiciteit voor zijn officina, niet heeft begaan,
wanneer de raad van beroep van de Orde van Apothekers, na in haar beslissing
te hebben vastgesteld dat die publiciteit
inderdaad is gevoerd, op grand van de
feitelijke gegevens die zij vermeldt, oordeelt dat de apotheker niet met zekerheid voor die publiciteit aansprakelijk
kan worden gesteld.
31 januari 1985
719
10. - Orde van Geneesheren - Tuchtprocedure - Gelijktijdig verzet en hager
beroep tegen een beslissing - Verzet
niet ontvankelijk verklaard bij een beslissing waartegen geen hager beroep is
ingesteld - Cassatieberoep tegen de beslissing tot niet-ontvankelijkheidverklaring van het hager beroep tegen de bij
verstek uitgesproken beslissing - Ontvankelijkheid.
Wanneer een geneesheer, aan wie bij
verstek een tuchtsanctie is opgelegd door
de provinciale raad van de Orde, tegen
die beslissing gelijktijdig verzet heeft gedaan en hager beroep heeft ingesteld en
zijn verzet niet ontvankelijk is verklaard
bij een beslissing waartegen hager beroep is ingesteld, is het cassatieberoep
van die geneesheer tegen de beslissing
waarbij zijn hager beroep tegen de bij
verstek gewezen beslissing niet ontvankelijk is verklaard, niet onontvankelijk
bij gebrek aan belang.
14 februari 1985
814
11. - Orde van Geneesheren - Tuchtprocedure - Hoger beroep - Termijn
ingaande vanaf de kennisgeving van de
bij verstek gewezen beslissing - Beslissing van de provinciale raad van de Orde
om de beslisisng bij deurwaardersexploot te doen betekenen - Krachteloze beslissing t.a. v. de termijningang.
De bij de artt. 22 en 25 van het K.B.
nr. 79 van 10 nov. 1967 vastgestelde termijn om hager beroep in te stellen tegen
een beslissing van de provinciale raad
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gaat in vanaf de kennisgeving van die
beslissing bij aangetekende brief, zelfs
als de provinciale raad van de Orde
heeft bevolen dat de beslissing bij deurwaardersexploot zal worden betekend.
14 februari 1985
814

GERECHTSDEURWAARDER
Gerechtsdeuzwaarder verplicht zijn
ambt uit te oefenen telkens als hij erom
wordt verzocht - Begrip.
Art. 517 Ger.W. dat bepaalt dat de gerechtsdeurwaarder verplicht is zijn ambt
uit te oefenen telkens als hij erom wordt
verzocht, is enkel van toepassing wanneer het handelingen van zijn ambt betreft, zoals die in art. 516 Ger.W. zijn omschreven; zulks is niet het geval wanneer
de organisatoren van een loterij een gerechtsdeurwaarder verzoeken de winnende nummers te trekken en die nummers
uit de ingestuurde formulieren te halen.
28 mei 1985
1333

GERECHTSKOSTEN
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
Afdeling 1.
Procedure voor de feitenrechter.
Afdeling 2.
In cassatie.

Burgerlijke zaken
Procedure voor de feiten-

HOOFDSTUK III. Afdeling 1.
rechter.
Afdeling 2.
Afdeling 3.
zondere

-

- Procedure in cassatie.
- Sociaal procesrecht (bijregels).

HOOFDSTUK IV. Afdeling 1. Afdeling 2. -

HOOFDSTUK V. Afdeling 1.
rechter.
Afdeling 2.

In cassatie.

Tuchtzaken

Procedure voor de feitenIn cassatie.

HOOFDSTUK VII. Afdeling 1.
rechter.
Afdeling 2.

Strafzaken

Procedure voor de feiten-

HOOFDSTUK VI. Afdeling 1.
rechter.
Afdeling 2.

(Opgeheven.)

(Opgeheven.)
(Opgeheven.)

Verkiezingszaken

Procedure voor de feitenIn cassatie.

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

Afdeling 1.
rechter.
Afdeling 2.

Procedure voor de feitenIn cassatie.

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

Afdeling 1. - Procedure voor de feitenrechter.
1. - Burgerlijke zaken - Exploot van
betekening - Omstandige opgave van
de kosten - Verzuim - Nietigheid van
de akte - Vereiste.
De nietigheid die in art. 43 Ger.W.
wordt bepaald, o.m. in verband met de
omstandige opgave der kosten, kan
slechts ingeroepen worden indien hij
voor wie het exploot is bestemd, bewijst
in zijn belangen te zijn geschaad. (Artt.
43, 860, 861 Ger.W.)
4 oktober 1984
204
Afdeling 2. - Procedure in cassatie.
Afdeling 3. - Sociaal procesrecht (bijzondere regels).

2. - Burgerlijke zaken - Procedureakte betreffende een geschil inzake arbeidsovereenkomsten - Vrijstelling van
registratie-, griffie- en zegelrechten.
De procedurestukken betreffende een
geschil inzake arbeidsovereenkomsten
zijn vrijgesteld van registratie-, griffieen zegelrechten. (Artt. 162, 14°, en 279, 1°,
Wetboek van de Registratie-, Hypotheeken Griffierechten; art. 59, 29", Wetboek
der Zegelrechten.)
28 januari 1985
704

HOOFDSTUK IV
(OPGEHEVEN.)

Afdeling 1.
Afdeling 2. -

(Opgeheven.)
(Opgeheven.)

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

Afdeling 1. rechter.

Procedure voor de feiten-

3. - Strafzaken - Beklaagden veroordeeld wegens verschillende feiten - Hoger beroep van de beklaagden en van
het openbaar ministerie - Bevestiging

-
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van het vonnis - Hoofdelijke veroordeJing van de beklaagden in aile appelkosten - Onwettige veroordeling.
Wanneer twee beklaagden wegens verschillende feiten zijn veroordeeld, beiden
in hager beroep zijn gekomen, het openbaar ministerie tegen elk van hen hager
beroep heeft ingesteld en de strafrechtelijke beschikkingen van het vonnis in hager beroep zijn bevestigd, kan de appelrechter de beklaagden niet hoofdelijk tot
het geheel van de appelkosten veroordelen.
20 februari 1985
847
Afdeling 2. - In cassatie.
4. - Strafzaken - Burgerlijke partij
in het ongelijk gesteld - Veroordeling
in de kosten van de strafvordering.
Wanneer op het cassatieberoep van de
wegens overspel veroordeelde beklaagde
de beslissing op de strafvordering en op
de burgerlijke rechtsvordering wordt vernietigd omdat het beschikkende gedeelte
van het vonnis dat de echtscheiding toestaat, in de registers van de burgerlijke
stand is overgeschreven v66r de uitspraak van de veroordeling, kan of meet
naar recht de burgerlijke partij in de
kosten van de strafvordering worden
veroordeeld. (Artt. 162, 194, 211 Sv.)
17 oktober 1984
286
5. - Strafzaken - Cassatieberoep van
de vervolgende partij - Vernietiging
van onwettige vrijspraak - Veroordeling
van verweerder in de kosten.
Wanneer de vrijspraak van de beklaagde op het cassatieberoep van de
vervolgende partij wordt vernietigd, omdat zij niet naar recht is verantwoord,
wordt de verweerder, beklaagde, in de
kosten van het cassatiegeding veroordeeld. (Artt. 162, 194 en 436 Sv.)
13 maart 1985
955

HOOFDSTUK VI
TUCHTZAKEN

Afdeling 1.
rechter.
Afdeling 2.

Procedure voor de feiten-

van de balies vernietigt, laat het de kosten ten laste komen van de Staat. (Art.
111, vierde lid, Ger.W.)
20 december 1984
577

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

Afdeling 1.
rechter.
Afdeling 2.

Procedure voor de feitenIn cassatie.

GEZINSBIJSLAG
HOOFDSTUK I. - Werknemers
HOOFDSTUK II. - Zelfstandigen
· HOOFDSTUK III. - Gewaarborgde gezinsbijslag

HOOFDSTUK I
WERKNEMERS

Werknemers - Kinderbijslag - Rechtgevend kind - Leeftijdsgrens - Minder-valide kind - Aanvang van de arbeidsongeschiktheid - Behoud van de
hoedanigheid van rechtgevend kind
Het minder-valide kind dat ten minste
66 pet. arbeidsongeschikt is, geeft recht
op kinderbijslag tot de leeftijd van 25
jaar, op voorwaarde dat de ongeschiktheid een aanvang heeft genomen vooraleer het kind wegens het bereiken van
de gewone leeftijdsgrens heeft opgehouden rechtgevend op kinderbijslag te zijn;
vereist is niet dat de hoedanigheid van
rechtgevend kind ononderbroken heeft
bestaan tot op de datum vanaf welke de
kinderbijslag wordt gevraagd. (Art. 63
Kinderbijslagwet Werknemers.)
21 januari 1985
657

HOOFDSTUK II
ZELFSTANDIGEN

HOOFDSTUK III
GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG

In cassatie.

6. - Tuchtzaken - Orde van Advocaten - Cassatie van de beslissing van
een tuchtraad van beroep van de balies
op het cassatieberoep van een advocaat
- Kosten van het cassatiegeding ten laste van de Staat.
Wanneer het Hof, op het cassatieberoep van een advocaat tegen de procureur-generaal bij het hof van beroep, een
beslissing van de tuchtraad van beroep

GRONDWET
HOOFDSTUK I
Afdeling 1. - Art. 1.
Afdeling 2. - Art. 2.
Afdeling 3. - Art. 3.
§ 1. Art. 3.
§ 2. Art. 3bis.
§ 3. Art. 3ter.

94Art. 4.
Art. 5.

Afdeling 4.
Afdeling 5.
Afdeling 99. -

Art. 99.

HOOFDSTUK II
Art. 100.
Art. 101.

Afdeling 1.
Afdeling 2.
Afdelling 41. -

Art. 140.

HOOFDSTUK I
Afdeling 1.
Art. 1.
Afdeling 2.
Art. 2.
Afdeling 3.
Art. 3.
§ 1. Art. 3.
§ 2. Art. 3bis.
§ 3. Art. 3ter.
Afdeling 4.
Art. 4.
Afdeling 5. - Art. 5.
Afdeling 6. - Art. 6.
1. - Artikel 6 - Gelijkheid van de
Belgen voor de wet - Openbaar ministerie - Beoordeling van de wenselijkheid
van vervolging.
Schending van de grondwetsregel inzake de gelijkheid van de Belgen voor de
wet kan niet worden afgeleid uit het enkele feit dat het openbaar ministerie
voor elk geval afzonderlijk oordeelt of
het wenselijk is een vervolging in te stellen.
5 februari 1985
749
2. - Artikel 6 - Gelijkheid van de
Belgen voor de wet - Begrip.
De in art. 6 Gw. vervatte regel van de
gelijkheid van de Belgen voor de wet impliceert dat ieder die zich in dezelfde toestand bevindt op gelijke wijze wordt behandeld, maar sluit niet uit dat onderscheid wordt gemaakt volgens bepaalde
categorieen van personen, op voorwaarde dat dit onderscheid niet willekeurig
is, dat wil zeggen dat het kan worden
verantwoord.
5 februari 1985
749

geval afzonderlijk oordeelt of het wenselijk is een vervolging in te stellen.
14 mei 1985
1254

4. - Artikel 6 - Gelijkheid van de
Belgen voor de wet - Veroordeling van
de mededaders van een misdrijf om aan
de burgerlijke partij, als schadevergoeding voor dezelfde schade, verschillende
vergoedingen te betalen - Geen miskenning van het grondwettelijk beginsel Vereisten.
De in art. 6 Gw. vervatte regel van de
gelijkheid van de Belgen voor de wet impliceert dat ieder die zich in dezelfde toestand bevindt op gelijke wijze wordt behandeld, maar sluit niet uit dat onderscheid wordt gemaakt volgens bepaalde
categorieen van personen, op voorwaarde dat dit onderscheid niet willekeurig
is, dat wil zeggen dat het kan worden
verantwoord; de veroordeling van de
tweede mededaders van een zelfde misdrijf om aan de burgerlijke partij verschillende schadevergoedingen te betalen, is verantwoord wanneer bij de
appelrechter slechts ten laste van een
van die mededaders een ontvankelijk hager beroep aanhangig is gemaakt.
14 mei 1985
1254
Afdeling 7. ···············
Afdeling 99. -

Art. 7.
Art. 99.

HOOFDSTUK II
Afdeling 1.

Art. 100

Afdeling 8. - Art. 107 ·
5. - Artikel 107 - Toetsing van de
wettigheid van besluiten en verordeningen door hoven en rechtbanken. r.
Elk met eigenlijke rechtspraak belast
orgaan heeft de macht en de plicht, naar
luid van artikel 107 van de Grondwet, de
wettigheid te toetsen van de besluiten
welke het toepast en derhalve te onderzoeken of de ministers hun bevoegdheid
niet hebben overschreden door over de
tekst van o.m. ontwerpen van reglementaire besluiten niet het beredeneerd advies van de afdeling wetgeving van de
3. - Artikel 6 - Gelijkheid van de Raad van State in te winnen.
Belgen voor de wet - Openbaar ministe11 september 1984
62
rie - Beoordeling van de wenselijkheid
van vervolging.
6. - Art. 107 - Toetsing van de wetSchending van de grondwetsregel inza- tigheid van besluiten en veror_deningen
ke de gelijkheid van de Belgen voor de door hoven en rechtbanken.
wet valt niet af te leiden uit het enkele
Art. 107 Gw. wordt geschonden door de
feit dat het openbaar ministerie voor elk 1 strafrechter die de beklaagde veroordeelt
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wegens overtreding van een gemeentelijk marktreglement, op grand van de
overweging dat de rechtbank zich niet
uit te spreken heeft over de vraag of dit
reglement is genomen binnen de aan de
gemeenten verleende bevoegdheden.
5 maart 1985
917
7. - Artikel 107 - Stedebouw - Wet
Ruimteiljke Ordening en Stedebouw, art.
65, § 1 - Vordering van de bestuursoverheid houdende keuze van de herstelmaatregel - Geen besluit of verordening in de zin van art. 107 Gw.
De met toepassing van art. 65, § 1, Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw bij
de rechtbank ingestelde vordering ingevolge de beslissing van de bevoegde bestuursoverheid met betrekking tot de
keuze van de herstelmaatregel is geen
besluit of verordening in de zin van art.
107 Gw. en is derhalve niet aan de door
die grondwettelijke bepaling voorgeschreven rechterlijke toetsing onderworpen.
18 april 1985
1106
Afdeling 9. Afdeling 41. -

Art. 108.

HERHALING
1. - Rondzwerven van kwaadaardige
dieren - Herhaling - Vereiste.
Er is herhaling wanneer de beklaagde,
vervolgd om, met overtreding van art.
556, 2°, Sw., kwaadaardige of woeste dieren te hebben laten rondzwerven, in de
loop van de twaalf voorafgaande maanden reeds wegens dezelfde overtreding is
veroordeeld, maar niet wanneer hij in de
loop van de twaalf voorafgaande maanden is veroordeeld wegens overtreding
van art. 87.7 Veldwetboek om zijn woldieren op andermans grand te hebben laten grazen.
19 december 1984
563
2. - Veroordeling met kracht van ge-

wijsde vereist.
Strafbare herhaling vereist het bestaan van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling; er is naar recht geen
herhaling wanneer de beklaagde het
hem ten laste gelegde misdrijf niet na
een veroordeling heeft gepleegd, maar
na een vonnis dat de telastlegging bewezen verklaart en de opschorting van de
uitspraak van de veroordeling beveelt.
(Artt. 54 tot 57 Sw.)
19 december 1984
565

Art. 140

HERZIENING
HOOFDSTUK I. -

H

Verzoek en verwij-

zing om advies
Advies en verwijzing tot herziening

HOOFDSTUK II. -

HOOFDSTUK I
HELING

VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES

Wetenschap van de wederrechtelijke
herkomst van het voorwerp - Begrip.

1. - Verzoekschrift van de veroordeelde - Niet ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie - Niet
ontvankelijk verzoek.

Naar recht verantwoord is de beslissing dat de beklaagde zich schuldig heeft
gemaakt aan heling, wanneer het arrest,
na de feitelijke omstandigheden te hebben vastgesteld die noodzakelijk de argwaan van de beklaagde bij het in ontvangst nemen van de litigieuze goederen
moesten wekken, op onaantastbare wijze
in feite oordeelt dat beklaagde op het
ogenblik dat hij de voorwerpen in ontvangst nam de wederrechtelijke herkomst daarvan moest kennen. (Art. 505
Sw.)
13 november 1984
363

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift
tot herziening, ingediend door de veroordeelde, dat niet is ondertekend door een
advocaat bij het Hof van Cassatie. (Art.
444 Sv.)
11 december 1984
509

HOOFDSTUK II
ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIENING

2. - Nieuw feit -- Advies van het hoi
van beroep over de resultaten van het

-

96-

onderzoek van de aanvraag tot herzienlng - Toezlcht van het Hoi van Cassatle - Toetslng van het advles aan de
wet.
Het Hof van Cassatie gaat na of het
advies van het hof van beroep, dat met
het onderzoek van een aanvraag tot herziening is belast, overeenkomstig de wet
is. (Art. 445 Sv.)
20 februari 1985
843
3. - Nieuw felt - Onderzoek door een
hoi van beroep - Burgerlijke kamer
voorgezeten door de eerste voorzltter Begrlp.
Wanneer een hof van beroep door het
Hof van Cassatie met het onderzoek van
een aanvraag tot herziening op grond
van een nieuw feit is belast, moet dat onderzoek geschieden door de burgerlijke
kamer, die gewoonlijk wordt voorgezeten
door de eerste voorzitter, welke een andere magistraat mag aanwijzen om hem
te vervangen. (Art. 445 Sv.)
20 februari 1985
843

HINDERLIJKE INRICHTINGEN
Politie - Bevoegdheden van de burgemeester.
Inzake politie over de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven vervult
de burgemeester de hem bij art. 90 Gemeentewet verleende algemene opdracht
om de politiewetten en politieverordeningen uit te voeren enkel in zoverre het
Regentsbesl. van 11 feb. 1946 hem dat
toestaat.
6 september 1984
36

HOF VAN ASSISEN
HOOFDSTUK I. - Rechtspleging tot de
verwijzing naar het hoi
HOOFDSTUK II. - Samenstelling van
de jury en van het hoi

HOOFDSTUK III. - Behandeling ter zit4. - Nleuw felt - Onderzoek door een
ting en tussenarresten
hoi van beroep - Verplichting het arrest
HOOFDSTUK IV. - Eindarrest
te motiveren - Grondslag.
De motiveringsverplichting is aan het HOOFDSTUK V. - Burgerlijke rechtshof van beroep, dat belast is met het onvordering
derzoek van een aanvraag tot herziening
HOOFDSTUK
IX. - Allerlei
wegens een nieuw feit, niet opgelegd
krachtens art. 97 Gw., aangezien het advies van het hof van beroep geen vonnis
in de zin van dit artikel is, maar krachHOOFDSTUK I
tens art. 445, vierde lid, Sv.
RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING
NAAR HET HOF
20 februari 1985
843

5. - Nieuw feit - Negatiei advies van
1. - Arrest tot verwijzing door de kahet hoi van beroep dat met het onder- mer van inbeschuldiglngstelling - Caszoek van de aanvraag tot herziening is satieberoep van de beschuldigde binnen
belast - Bezwaren van eiser tegen de vijitien dagen na de betekening van dat
onaantastbare beoordeling van de feiten arrest - Onderzoek door het Hof.
door het hoi van beroep of tegen motieOp het cassatieberoep dat de beschulven die niets te maken hebben met het digde tegen het arrest tot verwijzing
verzoekschrift, van het vonnis waarvan naar het hof van assisen heeft ingesteld
de herziening wordt gevraagd - Niet v66r het verstrijken van vijftien dagen
ontvankehjke bezwaren.
na de betekening en van de termijn van
De bezwaren tegen het arrest van het art. 296 Sv., doet het Hof enkel uitspraak
hof van beroep, waarin een advies wordt over de schending van de wetten inzake
gegeven over de resultaten van het on- bevoegdheid van de onderzoeksgerechten
derzoek van een verzoekschrift tot her- en van het hof van assisen en onderziening, zijn niet ontvankelijk wanneer zoekt het de nietigheden die zijn bepaald
die bezwaren betrekking hebben, hetzij in art. 299 Sv. of die voortvloeien uit
op motieven van het vonnis waarvan de niet-inachtneming van de wetten tot inherziening wordt gevraagd, die niets te veering van een behandeling op tegenmaken hebben met het verzoekschrift, spraak voor de kamer van inbeschuldihetzij op de beoordeling door het hof van, gingstelling en tot regeling van het
beroep van de weerslag van de in het taalgebruik voor die kamer. (Artt. 299 en
verzoekschrift aangevoerde feiten.
416 Sv.)
20 februari 1985
843
3 oktober 1984
201
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HOOFDSTUK II
SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN
HET HOF

2. - Samenstelling van het hoi van assisen - Aanwijzing van de assessoren
door de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg - Gerechtelijk Wetboek,
art. 121 - Uitlegging.

Art. 121 Ger.W. laat de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg oordelen
welke aanwijzingen van assessoren in
het hof van assisen het best de rechtsbedeling dienen.
19 september 1984
110
3. - Voorzitter van het hof van assi-

sen - Optreden als onderzoeksrechter
in een andere zaak waarin de beschuldigde was vervolgd - Geen onverenigbaarheid.
Niets verbiedt dat een magistraat, die
de onderzoeksrechter heeft vervangen op
een terechtzitting van de raadkamer bij
de uitspraak over de handhaving van de
voorlopige hechtenis van een verdachte,
aan wie een misdaad was ten laste gelegd, later als voorzitter optreedt van het
hof van assisen waarvoor dezelfde persoon als beschuldigde terechtstaat ter zake van een andere misdaad, die hij heeft
gepleegd na de veroordeling wegens de
eerste misdaad, ook al dient die veroordeling tot grondslag van de voor de tweede misdaad in aanmerking genomen
« herhaling >>. (Artt. 127 en 292 Ger.W.;
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens.)
18 juli 1985
1534

De akte van beschuldiging is slechts
een uiteenzetting door het openbaar ministerie van de feiten en omstandigheden van de zaak; een onvolledige kwalificatie van die feiten in die akte kan niet
de nietigheid van de rechtspleging tot
gevolg hebben.
12 augustus 1985
1541
7. - Uiteenzetting van het onderwerp

van de beschuldiging - Sv., art. 315 Geen substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorm.
De door art. 315 Sv. voorgeschreven
rechtsvorm betreffende de uiteenzetting
van het onderwerp van de beschuldiging
door het openbaar ministerie is geen
substantiiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvorm.
12 augustus 1985
1542

HOOFDSTUK IV
EINDARREST

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
EN TUS-

4. - Rechtspleging ter zitting - Voorlezing van het arrest van verwijzing Geen op straffe van nietigheid voorgeschreven noch substantiele vormvereiste.

De voorlezing van het arrest van verwijzing is niet op straffe van nietigheid
voorgeschreven en vormt geen substantieel vormvereiste; het weglaten van die
voorlezing leidt niet tot cassatie als het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling regelmatig aan de beschuldigde is betekend. (Artt. 242 en 313 Sv.)
(Impliciet.)
16 april 1985
1096
5. - Voorzitter van het hoi - Discre-

tionaire macht -

Jedige kwalificatie van de feiten - Niet
nietig.

HOOFDSTUK V

HOOFDSTUK III
BEHANDELING TER ZITTING
SENARRESTEN

deelt de voorzitter van het hof van assisen aileen en in geweten of een door de
beschuldigde gevraagde onderzoeksdaad
nuttig is om de waarheid aan de dag te
brengen; meent hij van niet, dan behoeft
hij de redenen van zijn weigering niet
aan te geven.
18 juli 1985
1534
6. - Akte van beschuldiging - Onvol-

Begrip.

In de uitoefening van de hem bij de
wet verleende discretionaire macht oor-

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

8. - Arrest van veroordeling - Voorziening in cassatie van de beschuldigde
tegen dat arrest - Draagwijdte van die
voorziening.
De beschuldigde, die veroordeeld is
door het hof van assisen en die zich niet
in cassatie heeft voorzien tegen het verwijzend arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, is niet ontvankelijk
om, tot staving van een voorziening in
cassatie tegen het veroordelend arrest,
de nietigheid aan te voeren van de proceshandeling, die aan het verwijzend arrest is voorafgegaan, daar die nietigheid
gedekt is overeenkomstig art. 408 Sv.
18 juli 1985
1534
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HOGER BEROEP

HOOFDSTUK II

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
Mdeling 1. - Gemeente- en provinciebelastingen, agglomeratiebelasting.
Mdeling 2. - Andere belastingen.

Burgerlijke zaken
Mdeling 1. - Beslissingen en partijen.
Mdeling 2. - Principaal beroep- Vorm
- Termijn - Onsplitsbaar geschil.
Mdeling 3. - Incidenteel beroep.
Mdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdheid
van de rechter.
Mdeling 5. - Rechtspleging in hoger beroep.
Mdeling 6. - Uitbreiding van eis en
nieuwe eis.
Mdeling 7. - Sociaal procesrecht (bijzondere regels).
HOOFDSTUK III. -

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

Tuchtzaken
Verkiezingszaken

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

BELASTINGZAKEN

Mdeling 1. - Gemeente- en provinciebelastingen, agglomeratiebelasting.
Mdeling 2. -

Andere belastingen.

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

Mdeling 1. -

Beslissingen en partijen.
2. - Burgerlijke zaken - Vonnis
waarbij de heropening van de debatten
ambtshalve wordt bevolen - OntvankeJijk hager beroep.
Art. 776 Ger.W., volgens hetwelk tegen
de beslissing van de rechter over de aanvraag tot heropening van de debatten
geen hoger beroep openstaat, vindt geen
toepassing op het geval waarin de rechter de heropening van de debatten
ambtshalve
beveelt
overeenkomstig
art. 774 Ger.W.
326
29 oktober 1984
3. - Burgerlijke zaken - Gerechtelijk
Wetboek, art. 1068, tweede lid - Onderzoeksmaatregel - Begrip.
De beslissing waarbij de eerste rechter
de verweerder verzoekt een omstandige
rekening over te leggen van de bedragen, die zouden verschuldigd zijn, en van
die welke aan de eiser reeds zijn betaald, is geen beslissing die een onderzoeksmaatregel beveelt, in de zin van
art. 1068, tweede lid, Ger.W.
11 maart 1985
939
Mdeling 2. - Principaal beroep - Vorm
- Termijn - Onsplitsbaar geschil.

4. - Burgerlijke zaken - Akte van
1. - Orde van Geneesheren - Raad hager beroep - Verplichting om, op
van beroep - Verzwaring van de door straffe van nietigheid, de plaats, de dag
de provinciale raad van de Orde uitge- en het uur van de verschijning en de
sproken sanctie - Vereisten - Art. 25, § grieven te vermelden - Sanctie.
4, KB. nr. 79 van 10 nmr. 1967.
De verplichting om, op straffe van nieArt. 25, § 4, K.B. nr 79 van 10 nov. 1967 tigheid, in de akte van hoger beroep de
volgens hetwelk de raad van beroep van plaats, de dag en het uur van de verde Orde der Geneesheren, met een twee- schijning en de grieven te vermelden,
derdemeerderheid, de door de provin- staat niet vermeld in art. 862 Ger.W., zociale raad uitgesproken sanctie mag ver- dat niet-inachtneming van die verplichzwaren, is niet onverenigbaar met ting aileen dan tot nietigverklaring van
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de proceshandeling kan leiden, indien
de Mens en evenmin met een zoge- het verzuim de belangen schaadt van de
naamd algemeen rechtsbeginsel volgens partij die de exceptie opwerpt; die nietighetwelk de toestand van een vervolgd heid kan niet ambtshalve door de rechpersoon niet mag worden verzwaard als ter worden uitgesproken. (Artt. 861, 862,
deze aileen hoger beroep heeft ingesteld.
1057 en 1063 Ger.W.)
13 september 1984
81
791
8 februari 1985

99 voor de rechter in tweede aanleg de
reeds in eerste aanleg aangevoerde middelen te doen gelden ten einde de in zijn
vordering
Incidenteel beroep
voordeel uitgesproken veroordeling te
Rechtsvordering van de burgerlijke par- doen handhaven. (Artt. 1050 en 1068
tij tegen twee beklaagden gegrond ver- Ger.W.)
klaard door de eerste rechter - Hoger
20 december 1984
576
beroep van een van beide beklaagden

Afdeling 3. - Incidenteel beroep.
5. - Strafzaken - Burgerlijke rechts-

wat betreft de burgerlijke rechtsvordering - Incidenteel beroep van de andere
beklaagde tegen de burgerlijke partij Niet ontvankelijk beroep.

8. - Burgerlijke zaken - Devolutieve
kracht van het hager beroep -Art. 1068
Ger. W: - Draagwijdte van die bepaling.

Wanneer, nadat de rechtsvordering
van een burgerlijke partij t.a.v. twee beklaagden door de eerste rechter gegrond
is verklaard, de appelrechter van de
zaak slechts kennis heeft genomen door
het hager beroep van een van die beklaagden, wat betreft de burgerlijke
rechtsvordering, en de burgerlijke partij
tegen die beklaagde incidenteel beroep
heeft ingesteld, kan de andere beklaagde
de tegen hem gerichte burgerlijke
rechtsvordering niet bij de appelrechter
aanhangig maken bij wege van een incidenteel beroep.
12 september 1984
70

Hoger beroep tegen een eindvonnis of
tegen een vonnis alvorens recht te doen
maakt het geschil zelf aanhangig bij de
rechter in hager beroep; deze verwijst de
zaak alleen dan naar de eerste rechter
indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het
aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt. (Art. 1068 Ger.W.)
17 januari 1985
643

6. - Burgerlijke zaken - Incidenteel
beroep ·- Echtscheiding op grand van
bepaalde feiten - Wederzijdse eis tot
echtscheiding bij hetzelfde vonis ingewilligd - Overschrijving in de registers
van de burgerlijke stand van het beschikkend gedeelte van het vonnis wat
een van die eisen betreft - Hoger beroep wat de andere eis betreft - Geen
incidenteel beroep door gei'ntimeerde tegen het overgeschreven beschikkend gedeelte van het vonnis toegelaten.

De appelrechter kan niet ambtshalve
een hager beroep onontvankelijk verklaren zonder vooraf de heropening van de
debatten te hebben bevolen. (Artt. 774,
tweede lid, en 1042 Ger.W.)
17 j anuari 1985
644

Wanneer wederzijdse eisen tot echtscheiding bij hetzelfde vonnis zijn ingewilligd en een der partijen hager beroep
heeft ingesteld, maar het vonnis wat
haar eis betreft in de registers van de
burgerlijke stand heeft doen overschrijven, kan de gei:ntimeerde na die overschrijving geen incidenteel beroep meer
instellen ten aanzien van het overgeschreven beschikkende gedeelte van dit
vonnis. (Artt. 1275, 1276, 1277 en 1278
Ger.W.)
899
1 maart 1985
Afdeling 4. - Gevolgen
van de rechter.

Bevoegdheid

7. - Burgerlijke zaken - Devolutieve
kracht.
Regelmatig hager beroep maakt het
geschil aanhangig bij het hof van beroep
zoals het aan de eerste rechter was voorgelegd; de ge!ntimeerde is niet verplicht
incidenteel hager beroep in te stellen om

9. - Burgerlijke zaken - Beslissing
van de appelrechter die een hager beroep ambtshalve onontvankelijk verklaart, zonder de heropening van de debatten te hebben bevolen - Onwettige
beslissing.

10. - Burgerlijke zaken - Beslissing
van de appelrechter die een hager beroep ambtshalve onontvankelijk verklaart, zonder de heropening van de debatten te hebben bevolen - Onwettige
beslissing.
De appelrechter kan niet ambtshalve
een hager beroep onontvankelijk verklaren, zonder vooraf de heropening van de
debatten te hebben bevolen. (Artt. 774,
tweede lid, en 1042 Ger.W.)
14 maart 1985
959
Afdeling 5. - Rechtspleging in hager beroep.

11. - Burgerlijke zaken - Levensonderhoud - uitkering tot onderhoud na
echtscheiding - Vordering op grand van
artt. 301 en 303 B. W: - Toe te passen
rechtspleging.
De rechter die vaststelt dat de vordering gegrond is op artt. 301 en 303 B.W.
en strekt tot toekenning van een uitkering tot onderhoud na echtscheiding,
leidt daaruit wettig af dat het gaat om
een vordering in de zin van art. 1320
Ger.W., zodat, wat het hager beroep be-
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treft, de gewone regels van het geding
toepasselijk zijn.
18 januari 1985
650
12. - Burgerlijke zaken - Beslissing
waartegen hager beroep openstaat Vonnis waarin de rechtbank van eerste
aanleg, op het hager beroep tege_n een
vonnis waarbij een vrederechter zJCh bevoegd verklaart, beslist dat die vrede_rechter niet bevoegd was, dat het geschil
tot haar bevoegdheid behoort en uitspraak doet over de zaak zelf - Vonnis
waartegen hager beroep openstaat, zowel
ten aanzien van de beslissing inzake de
bevoegdheid als van de beslissing over
de zaak zelf.
Hoger beroep staat open tegen het
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg, zowel in zoverre .het uitspraak d?et
inzake de bevoegdhe1d als ten aanz1en
van de zaak zelf, waarin, op het hoger
beroep tegen een vonnis van een vrederechter waarbij deze zich bevoegd verklaart wordt beslist dat die rechter niet
bevoegd was en, met de overweging dat
het geschil tot de bevoegdheid van de
rechtbank van eerste aanleg behoorde,
over de zaak zelf uitspraak wordt gedaan. (Art. 1070 Ger.W.)
25 april 1985
1134
Afdeling 6. - Uitbreiding van eis en
nieuwe eis.
Afdeling 7. - Sociaal procesrecht (bijzondere regels).

van de bij verstek uitgesproken straf Onwettige beslissing.
Wanneer het openbaar ministerie tegen een veroordelend verstekvonnis
geen hoger beroep heeft ingesteld, mag
de appelrechter, beslissende op het hoger beroep van de beklaagde en val?- het
openbaar ministerie tegen het vonms op
verzet, de bij het verstekvonnis opgelegde straf niet verzwaren. (Artt. 187, 188,
202 en 203 Sv.)
23 april 1985
1125

15. - Strafzaken - Bij verstek gewezen vonnis - Verzet van beklaagde Vonnis op dat verzet - Hoger beroep
van het openbaar ministerie en van beklaagde tegen dat tweede vonnis - Verzwaring van de bij verstek uitgesproken
straf - Wettigheid - Vereiste.
De appelrechter, die uitspraak doet op
het hoger beroep van het openbaar ministerie en van de beklaagde tegen het
vonnis gewezen op het verzet van die beklaagde tegen het verstekvonnis, mag de
bij het verstekvonnis uitgesproken straf
slechts verzwaren wanneer het openbaar
ministerie tegen het verstekvonnis hoger
beroep heeft ingesteld. (Artt. 187, 188,
202 en 203 Sv.)
5 juni 1985
1369

16. - Strafzaken - Bij verstek gewezen vonnis waartegen het openbaar ministerie niet in hager beroep is gekomen
- Beslissing op het hager beroep van
het openbaar ministerie en van de beHOOFDSTUK IV
klaagde tegen het vonnis op verzet DIENSTPLICHTZAKEN
Verzwaring van de bij verstek uitgesproken straf - Onwettigheid.
HOOFDSTUK V
Wanneer het openbaar ministerie teSTRAFZAKEN
gen een verstekvonnis geen hoger beAfdeling 1. - Beslissingen en partijen. roep heeft ingesteld, mag de appelrechter die uitspraak doet op het hoger
13. - Strafzaken - Strafvordering be~oep van het openbaar ministerie en
Geen hager beroep van het openbaar mi- van de beklaagde tegen het vonnis gewenisterie of van de beklaagde - Uit- zen op verzet van de beklaagde, d~ st~af
spraak in hager beroep over de strafvor- uitgesproken door het verstekvonms met
dering - Onwettige beslissing.
verzwaren. (Artt. 187, 188, 202 en 203 Sv.)
Bij ontstentenis van hoger beroep van
5 juni 1985
1373
het openbaar ministerie of van de beklaagde is de strafvordering tegen
17. - Strafzaken - Uitgifte van het
laatstgenoemde niet aanhangig bij de beroepen vonnis - Begrip.
appelrechter. (Art. 202 Sv.)
De • uitgifte » van het beroepen von20 maart 1985
988 nis die in strafzaken met de andere pro14. - Strafzaken - Bij verstek gewe- cedurestukken aan de griffie van het apzen vonnis waartegen het openbaar mi- pelgerecht moet worden toegezonden, _is
nisterie niet in hager beroep is gekomen niet de grosse van het beroepen vonms,
- Verzet van beklaagde - Vonnis op bekleed met het formulier van tenuitdat verzet - Hoger beroep van het open- voerlegging, maar een afschrift getekend
baar ministerie en van de beklaagde te- door de griffier.
26 juni 1985
1493
gen het vonnis op verzet - Verzwaring

-
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Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm
- Termijn.
18. - Strafzaken - Vonnis van de poJitierechtbank - Hoger beroep van de
procureur des Konings - Laattijdige 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 is betekend
buiten de bij art. 205 Sv. gestelde termijn, in voorkomend geval verlengd
overeenkomstig art. 644, eerste lid, van
dat wetboek, te rekenen van de uitspraak van het vonnis.
26 september 1984
152
19. - Strafzaken - Hoger beroep van
het openbaar ministerie bij het gerecht
dat van het hager beroep kennis moet
nemen - Beklaagde met woonplaats in
Belgie - Dagvaarding om voor het appelgerecht te verschijnen meer dan zestig dagen na de uitspraak van het vonnis
- Nietigheid van het hager beroep.
Ingeval het hoger beroep, ingesteld
door het openbaar ministerie bij het gerecht dat van het hoger beroep kennis
moet nemen, gericht is tegen een beklaagde die zijn woonplaats in Belgie
heeft, moet het exploot waarbij dat beroep wordt betekend, op straffe van nietigheid van het beroep dagvaarding bevatten om voor het appelgerecht te
verschijnen binnen zestig dagen te rekenen van de uitspraak van het vonnis.
(Art. 205 Sv.)
9 januari 1985
615
20. - Strafzaken - Termijn - Betekening van een verstekvonnis - Betekening aan de gekozen woonplaats- Betekening aanvang van appeltermijn.
De betekening van een verstekvonnis
geschiedt geldig aan de woonplaats die
de beklaagde op het ogenblik van zijn
voorlopige invrijheidstelling door het hof
van beroep heeft gekozen. (Art. 39
Ger.W.; artt. 187 en 203, § 1, Sv.)
23 januari 1985
677
21.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Termijn voor het hager beroep van de burgerlijke partij Hoger beroep gericht tegen die partijBijkomende termijn - Hoger beroep
waarop hij toepasselijk is.
W anneer het hoger beroep tegen de
burgerlijke partij is gericht, beschikt deze, ingevolge art. 203, § 2, Sv., over een
bijkomende termijn van vijf dagen om
hoger beroep in te stellen tegen de be-

klaagden en de burgerrechtelijk aansprakelijke personen die tegen haar geen hager beroep hebben ingesteld en die zij in
de zaak wil behouden; in de zin van die
wetsbepaling worden de verzekeraar van
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van beklaagde en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds met de burgerrechtelijk aansprakelijke personen gelijkgesteld.
12 februari 1985
797
22. - Strafzaken - Wijze van aanhangig maken van de zaak bij de appelrechter - Verklaring van hager beroep, niet
door dagvaarding.
In strafzaken wordt, onder voorbehoud
van het geval van art. 205 Sv., de zaak
bij de appelrechter aanhangig gemaakt
door de verklaring van hoger beroep en
niet door de dagvaarding om voor hem
te verschijnen.
26 maart 1985
1028
23. - Strafzaken
Uitlevering Raadkamer - Bevel tot aanhouding uitvoerbaar verklaard met het oog op uitlevering - Hoger beroep - Termijn.
De termijn waarbinnen de vreemdeling hoger beroep kan instellen tegen de
beschikking van de raadkamer waarbij
een bevel tot aanhouding, tegen hem
door een vreemde overheid verleend,
met het oog op uitlevering, uitvoerbaar
wordt verklaard, is vierentwintig uur, te
rekenen van de dag waarop die beschikking aan de betrokkene is betekend.
(Art. 135 Sv.; art. 3 wet 15 maart 1874.)
21 mei 1985
1302
24. - Strafzaken - Hoger beroep van
het openbaar ministerie bij de rechtbank
die kennis moet nemen van het hager
beroep - Betekening aan de gekozen
woonplaats.
Regelmatig is het hoger beroep dat
door de procureur des Konings wordt ingesteld tegen een vonnis van de politierechtbank en dat betekend is aan het
adres dat, blijkens de onaantastbare
vaststellingen van de feitenrechter, een
door de beklaagde gekozen woonplaats
is. (Art. 111 B.W.; art. 39 Ger.W.; art. 205
Sv.)
28 mei 1985
1341
Afdeling 3. - Incidenteel beroep.
25.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering- lncidenteel beroep On tvankelijkheidsvereiste.
Luidens art. 203, § 4, Sv. kan de ge!ntimeerde in alle gevallen waarin de burgerlijke rechtsvordering gebracht wordt
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voor de rechter in hoger beroep, bij een
op de terechtzitting genomen conclusie
en zolang de debatten niet gesloten zijn,
incidenteel beroep instellen tegen de beslissing betreffende de partij op wier hoger beroep hij is gedaagd.
12 februari 1985
797
Afdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdheid
van de rechter.
26. - Strafzaken - Strafvordering Hoger beroep van het openbaar ministerie - Draagwijdte.
Het hoger beroep, zonder voorbehoud,
van het openbaar ministerie maakt de
strafvordering in heel haar omvang aanhangig bij de rechter in hager beroep.
18 september 1984
103
27. - Strafzaken - Vonnis van de
correctionele rechtbank tot veroordeling
van de beklaagde tot verscheidene straiten - Arrest dat voor dezelfde feiten
een enkele straf uitspreekt - Deze enkele straf niet zwaarder dan het totaal
van de door de eerste rechter afzonderJijk uitgesproken straiten - Geen eenstemmigheid vereist.
Het arrest dat, op het hager beroep tegen een vonnis van de correctionele
rechtbank dat wegens verscheidene misdrijven afzonderlijke straffen heeft uitgesproken, krachtens artikel 65 Sw.
slechts een enkele straf toepast, die niet
zwaarder is dan het totaal van de door
de eerste rechter uitgesproken straffen,
behoeft niet met eenstemmigheid te worden uitgesproken. (Impliciete oplossing.)
(Art. 211bis Sv.)
26 september 1984
153
28. Strafzaken
Strafvordering
verjaard verklaard door eerste rechterHoger beroep van de beklaagde aileen Beslissing van appelrechter dat de verjaring niet was ingetreden, dat de telastlegging is bewezen en veroordeling van
appellant in de kosten van de strafvordering - Onwettige beslissing.
Onwettig is de beslissing van de appelrechter die, op het hoger beroep van de
beklaagde alleen tegen een vonnis luidens hetwelk de strafvordering is verjaard, beslist dat de verjaring niet was
ingetreden en dat de telastlegging is bewezen, en die de beklaagde in de kosten
van de strafvordering veroordeelt.
10 oktober 1984
237
29. - Strafzaken - Evocatie - Vereisten.
Art. 215 Sv. wordt geschonden door de
appelrechter die over de zaak zelf be-

slist, hoewel hij het beroepen vonnis alvorens recht te doen bevestigt.
23 oktober 1984
304

30. - Strafzaken - Uitspraak van het
appelgerecht over een verzoekschrift tot
voorlopige invrijheidstelling van de beklaagde - Beslissing zonder invloed op
de ontvankelijkheid van het hager beroep van de beklaagde.
Wanneer het hof van beroep, op het
hager beroep van de beklaagde, uitspraak doet over een verzoekschrift tot
voorlopige invrijheidstelling dat de verdachte overeenkomstig art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis heeft ingediend, houdt
die beslissing over de gegrondheid van
het genoemde verzoekschrift geen beslissing in over de ontvankelijkheid van het
hager beroep ten grande.
23 januari 1985
677
31. - Strafzaken - Strafvordering Hoger beroep van de beklaagde aileen Verzwaring van de toestand van de beklaagde - Onwettige beslissing.
Op het enkel hager beroep van de beklaagde mag zijn toestand niet worden
verergerd; hij mag met name niet worden veroordeeld wegens misdrijven welke de eerste rechter terzijde heeft gelaten.
20 februari 1985
849
32.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering- Devolutieve krachtHoger beroep van het openbaar ministerie en van de beklaagde - Gevolg m.b.t.
de rechtsvordering van de burgerlijke
partij tegen de beklaagde.
Op de enkele hogere beroepen van het
openbaar ministerie en van de beklaagde
kan de appelrechter, bij gebrek aan principaal of incidenteel hager beroep van de
burgerlijke partij, de veroordeling van de
beklaagde jegens de burgerlijke partij
niet verzwaren. (Art. 202 Sv.)
880
27 februari 1985
Afdeling 5. - Rechtspleging in hager beroep.
33. - Strafzaken - Hoger beroep van
het openbaar ministerie - Devolutieve
werking.
In strafzaken moet de telastlegging,
ten gevolge van het hager beroep van
het openbaar ministerie alleen, in haar
geheel opnieuw worden onderzocht en
wordt de rechtsvervolging opnieuw in
haar oorspronkelijke staat gebracht voor
het appelgerecht dat uitspraak moet
doen zoals de eerste rechter.
5 september 1984
16

- 103 34. - Strafzaken - Eenstemmigheid
Politierechtbank spreekt een enkele
straf uit wegens twee misdrijven - Correctionele rechtbank verklaart slechts
een van die misdrijven bewezen maar
spreekt een zwaardere straf uit - Eenstemmigheid vereist.
Wanneer de correctionele rechtbank,
op het hoger beroep van het openbaar
ministerie tegen een vonnis dat wegens
eenheid van feit een enkele straf uitspreekt voor twee misdrijven, slechts
een van die misdrijven bewezen verklaart
maar de uitgesproken straf verzwaart,
moet de beslissing met eenparige stemmen van haar leden worden uitgesproken. (Art. 211bis Sv.)
10 oktober 1984
241
35. - Strafzaken - Rechtscollege in
hager beroep dat de gevangenisstraf vermindert en een geldboete oplegt - Geen
eenstemmigheid vereist.
Er is geen strafverzwaring wanneer,
nadat de eerste rechter enkel een gevan~enisstraf heeft uitgesproken, de rechter
m hoger beroep de gevangenisstraf vermindert en een geldboete oplegt; voor zodanige uitspraak in hoger beroep is
derhalve geen eenparigheid van stemmen vereist. (Art. 211bis Sv.)
13 november 1984
363
36. - Strafzaken - Vervangende gevangenisstraf, in hager beroep verzwaard - Eenparigheid vereist.
~anneer het appelgerecht, ook al vermmdert het de geldboete, de door de eerste rec~ter uitgesproken vervangende gevangemsstraf verzwaart, zonder dat het
vaststelt d.at de beslissing met eenparige
stemmen IS genomen, wordt de vernietiging beperkt tot die straf.
21 november 1984
403
37. - Strafzaken ·- Vrijspraak door
de politierechtbank - Geen hager beroep van het openbaar ministerie - Veroordeling. do?r de appelrechter onwettig.
Onwettig Is de veroordeling door de
appelrechter van een door de politierechtbank vrijgesproken beklaagde wanneer uit de stukken waarop het H~f vermag acht te slaan, niet blijkt dat het
openbaar ministerie hoger beroep heeft
ingesteld.
21 november 1984
404
38. - Strafzaken - Vrijspraak door
de politierechtbank - Geen hager beroep van het openbaar ministerie Strafrechtelijke veroordeling door de
appelrechter - Onwettige veroordeling.

Onwettig is de strafrechtelijke veroordeling, door de appelrechter van een
door de politierechtbank vriJgesproken
beklaagde, wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat het openbaar ministerie hoger
beroep heeft ingesteld. (Artt. 174 en 202
Sv.)
8 januari 1985
609
39. - Strafzaken - Vrijspraak door
de politierechtbank- Hoger beroep van
het openbaar ministerie en van de burgerlijke partij - Vonnis van de correctit;mele ro;chtbank waarbij de strafvordermg Vf!rJaard en de burgerlijke rechtsvordermg gegrond wordt verklaard Eenstemmigh.eic! vereist voor de Jaatstgenoemde beslissmg van de correctionele
rechtbank.
Wanneer de correctionele rechtbank
o~ ~e ho_gere beroepen van het openbaa~
m1mstene en van de burgerlijke partij
~?en een vrijsprekend vonnis van de pohtierechtbank, enerzijds, de strafvorder_i_ng verjaard en, anderzijds, de burgerhJke rechtsvordering gegrond verklaart
dient zij haar vonnis, wat laatstgenoem~
de beslissing betreft, uit te spreken met
eenparige stemmen van haar leden.
13 februari 1985
809
40. - Strafzaken - Eenstemmigheid
- WJ.jzig~ng door ~~t hoi van beroep van
een vonn1s van vriJSpraak van de correctionele rechtbank - Eenstemmigheid
vereist.
Om een door de correctionele rechtbank vrijgesproken beklaagde in hoger
beroep te veroordelen, moet het hof van
beroep uitspraak doen met eenparige
stemmen van zijn leden. (Art. 211bis Sv.)
2 april 1985
1060
41. - Strafzaken -Art. 211bis Sv. Eenstemmigheid - Vaststelling door de
appelrechter.
Aan het voorschrift van art. 21lbis Sv.
wordt niet voldaan door de enkele vermelding van dat artikel onder de wetsbepalingen die door de voorzitter op de terechtzitting zijn aangewezen; de rechter
moet uitdrukkelijk vaststellen dat het
rechtscollege met eenparige stemmen
van zijn leden uitspraak heeft gedaan.
2 april 1985
1060
42. - Strafzaken - Eenstemmigheid
Wijziging door de correctionele rechtbank van een vrijsprekend vonnis van
de p_olitierechtbank - Eenstemmigheid
vere1st.
Om een door de politierechtbank vrijgesproken beklaagde in hoger beroep te
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veroordelen, moet de correctionele rechtbank uitspraak doen met eenparige
stemmen van haar leden. (Art. 211bis
Sv.)
16 april 1985
1088
43. - Strafzaken -Art. 21lbis Sv. Eenstemmigheid vereist - Vaststellingen door de appelrechter.
De beslissing in hager beroep waarbij
de beklaagde, die in eerste aanleg was
vrijgesproken, wordt veroordeeld, mag
niet volstaan met de enkele vermelding
van art. 211 bis Sv., maar moet vaststellen dat ze met eenparige stemmen is gewe zen.
16 april 1985
1088
44. - Strafzaken
Eenstemmigheid
- Wijziging door het hof van beroep,
van een vrijsprekend vonnis van de correctionele rechtbank - Eenstemmigheid
vereist.
Om een door de correctionele rechtbank vrijgesproken beklaagde in hager
beroep te veroordelen, moet het hof van
beroep uitspraak doen met eenparige
stemmen van zijn leden. (Art. 211bis Sv.)
26 april 1985
1153

47. - Strafzaken - Vrijspraak van de
beklaagde - Hoger beroep van het
openbaar ministerie en van de burgerlijke partij - Verjaring van de strafvordering - Burgerlijke rechtsvordering gegrond verklaard - Eenstemmigheid vereist.
Wanneer de appelrechters, op de hogere beroepen van het openbaar ministerie
en van de burgerlijke partij tegen een
vonnis dat de beklaagde vrijspreekt en
dat derhalve de rechtbank onbevoegd
verklaart om over de burgerlijke rechtsvordering uitspraak te doen, vaststellen
dat de strafvordering door verjaring vervallen is en de burgerlijke rechtsvordering gegrond verklaren, dient laatstgenoemde beslissing met eenparige stemmen te worden genomen. (Art. 211bis
Sv.)
30 april 1985
1164
48.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Vrijsprekend vonnis
- Hoger beroep van de burgerlijke partij ontvankelijk - Bevoegdheid van de
rechter in hager beroep.
Op het ontvankelijk hager beroep van
de burgerlijke partij tegen een vrijsprekend vonnis dient de rechter in hager
beroep na te gaan, m.b.t. de burgerlijke
Afdeling 6. - Burgerlijke rechtsvorde- rechtsvordering, of het aan die vordering
ring (bijzondere regels).
ten grondslag liggend misdrijf bewezen
45. - Strafzaken - Devolutieve wer- is en of het aan de burgerlijke partij
schade heeft veroorzaakt. (Art. 202 Sv.)
king - Burgerlijke rechtsvordering Hoger beroep van het openbaar ministe11 juni 1985
1402
rie en van een gedaagde tot tussenkomst
- Gevolgen voor de rechtsvordering van
de burgerlijke partij tegen de beklaagde.
HOOFDSTUK VI
Op de enkele hogere beroepen van het
TUCHTZAKEN
openbaar ministerie en van een gedaag49.- Tuchtzaken - Orde van Geneesde tot tussenkomst kan de appelrechter
de beslissing op de rechtsvordering van heren - Termijn van hager beroep inde burgerlijke partij tegen de beklaagde gaande vanaf de kennisgeving van de bij
niet wijzigen. (Art. 202 Sv.; art. 1138, 2", verstek gewezen beslissing - Beslissing
van de provinciale raad van de Orde om
Ger.W.)
de beslissing bij deurwaardersexploot te
5 september 1984
18 doen betekenen - Krachteloze beslis46.
Strafzaken
Burgerlijke sing t.a. v. de termijningang.
De bij de artt. 22 en 25 van het K.B.
rechtsvordering W.A.M-verzekering
- Wet 1 juli 1956 - Verzekeraar van be- nr. 79 van 10 nov. 1967 vastgestelde termijn om hager beroep in te stellen tegen
klaagde vrijwillig tussengekomen
een beslissing van de provinciale raad
Appelrecht.
Geen enkele wettelijke bepaling be- gaat in vanaf de kennisgeving van die
perkt het recht van de voor het strafge- beslissing bij aangetekende brief, zelfs
recht vrijwillig tussengekomen W.A.M.- als de provinciale raad van de Orde
verzekeraar van de beklaagde om hager heeft bevolen dat de beslissing bij deurberoep in te stellen tegen het vonnis waardersexploot zal worden betekend.
waarbij hij samen met de verzekerde tot
14 februari 1985
814
vergoeding van de door de burgerlijke
partijen geleden schade wordt veroordeeld. (Art. 9 wet 1 juli 1956.)
HOOFDSTUK VII
617
9 januari 1985
VERKIEZINGSZAKEN

105HOOFDELIJKHEID
Hoofdelijke schuldeisers - Begrip.
Wanneer de rechter, ter zake van tekort en averij van over zee vervoerde
goederen, vaststelt dat de zeevervoerder
tot vergoeding is gedagvaard zowel door
de koper, derde houder van het cognossement, als door de gesubrogeerde verzekeraars van de verkopers, kan hij uit de
voor hem vastgestelde onderlinge verhoudingen tussen de partijen niet wettig
afleiden dat de cognossementhouder en
de verzekeraars hoofdelijke schuldeisers
van de zeevervoerder zijn.
26 oktober 1984
322

HUISVESTING
1. - KB. 18 dec. 1979 houdende reglementering, voor het Vlaamse Gewest,
van het huurstelsel betreffende de woningen die aan de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting of aan door haar
erkende vennootschappen toebehoren Huurprijs - Vastheid van de basishuurprijs gedurende twee jaar.
Uit de samenlezing van de artt. 9, § 2,
12 en 18 K.B. 18 dec. 1979 houdende reglementering, voor het Vlaamse Gewest,
van het huurstelsel betreffende de woningen die aan de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting of aan door haar
erkende vennootschappen toebehoren,
blijkt dat het de opzet van de wetgever
is dat in de loop van de periode, gelegen
tussen de tweejaarlijke controles van het
gezinsinkomen van de huurder en de
tweejaarlijkse berekeningen van de geactualiseerde kostprijs van de woning,
de huurprijs in geen geval wordt verhoogd.
25 januari 1985
697
2. - KB. 18 dec. 1979 houdende reglementering, voor het Vlaamse Gewest,
van het huurstelsel betreffende de woningen die aan de Nationale Maatschapplj voor de Huisvesting of aan door haar
erkende vennootschappen toebehoren Art. 8, § 2 - Aanrekening van de in de
huurovereenkomst vermelde fasten en
kosten die niet in de huurprijs berekend
zijn - Verantwoording - Verplichting
tot staving tegenover de lJUurders.
De regels inzake de bewijsvoering en
de bewijslast worden geschonden door
de rechter die, met betrekking tot de toepassing van art. 8, § 2, K.B. 18 dec. 1979
houdende reglementering, voor het
Vlaamse Gewest, van het huurstelsel betreffende de woningen die aan de N atio-

nale Maatschappij voor de Huisvesting
of aan door haar erkende vennootschappen toebehoren, oordeelt dat een erkende vennootschap niet ertoe gehouden is
ter staving van de aangerekende bedragen verantwoordingsstukken aan haar
huurders voor te leggen, op grond dat zij
enkel de onderrichtingen van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting
dient te volgen en die overlegging haar
door deze laatste niet is opgelegd.
697
25 januari 1985

HUUR VAN DIENSTEN
Architect - Wijziging door de opdrachtgever van het originele plan Aanvaarding door de architect - Voorwaarde.
Wanneer de opdrachtgever een wijziging van het originele plan verlangt,
mag de architect slechts dan aanvaarden
wanneer de veiligheid van het gebouw
niet in het gedrang komt.
6 juni 1985
1378

HUUR VAN GOEDEREN
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Huishuur
Mde.ling 1. - Begrip - Aard van wetgevmg.
Mdeling 2. - Verplichtingen van partijen.
Mdeling 3. - Onderverhuring en overdracht van huur.
Mdeling 4. - Betrekkingen met derden.
Mde.ling 5. - Einde (opzegging, verlengmg, enz.).
HOOFDSTUK III. -

Pacht

Mdeling 1. - Begrip - Aard van wetgeving.
Mdeling 2. - Verplichtingen van partijen.
Mdeling 3. Onderverhuringen en
overdracht van huur.
Mdeling 4. - Betrekkingen met derden.
Mdeling 5. - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer, enz.).
Mdeling 6. - Voorkooprecht.

Handelshuur
Mdeling 1. - Begrip - Aard van wetgeving.
Mdeling 2. - Verplichtingen van partijen.
HOOFDSTUK IV. -
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de contractuele bepalingen betreffende
het tijdstip van aanpassing.
Aan de regel dat voor de berekening
van de door art. 2, § 1, van de wet van 23
december 1980 toegelaten huurprijsverhoging rekening wordt gehouden met de
HOOFDSTUK V. - Andere huurover- vorige wettelijk toegelaten verhogingen
eenkomsten
die in het op 31 december 1980 wettelijk
eisbaar bedrag begrepen zijn, wordt
geen afbreuk gedaan door de contractuele bepalingen betreffende het tijdstip
HOOFDSTUK I
waarop de huurprijs aan de schommelinALGEMENE BEGRIPPEN
gen van het indexcijfer wordt aangepast.
1. - Algemene begrippen - Diploma23 november 1984
420
tieke immuniteit - Verhuring van on4.
Algemene
begrippen
Art.
4,
§
roerende goederen - Immuniteit van
4, a, wet 30 december 1982 - Intrekking
rechtsmacht - Draagwijdte.
De vordering die tot voorwerp heeft van de verlenging van de huur wegens
betaling te bekomen van huurlasten en ongeoorloofde handeling van de huurder
kosten betreffende een prive-apparte- - Begrip.
De rechter verantwoordt naar recht
ment betrokken door een diplomatiek
ambtenaar is geen vordering die een za- zijn beslissing om de verlenging van de
kelijke aktie inhoudt in de zin van art. huur in te trekken, wanneer hij vaststelt
31, lid 1, Verdrag van Wenen van 18 april dat in een brief van de huurder aan de
1961, zodat die ambtenaar, wat die verde- verhuurder zodanig kwetsende uitlatinring betreft, immuniteit van rechtsmacht gen voorkomen dat de voortzetting van
de contractuele verhoudingen tussen de
geniet.
partijen onmogelijk wordt. (Art. 4, § 4, a,
4 oktober 1984
204 wet 30 december 1982.)
2. - Algemene begrippen
Wet van
702
25 januari 1985
27 december 1977 tot tijdelijke regeling
5.
Algemene
begrippen
Aanspravan de huur- en de andere overeenkomsten die het genot van een onroe- kelijkheid van de huurder - Art. 1731
rend goed verlenen - Art. 2, § 1, zoals B. W:, gewijzigd bij de wet van 7 nov.
aangevuld bij de wet van 13 november 1973 - Nieuwe wet toepasselijk op de
1978 en de wet van 24 december 1979 huurovereenkomsten die zijn ingegaan
houdende dringende maatregelen van na de inwerkingtreding van die wet budgettair beheer - Wettelijk toegelaten Begrip.
Wettig is het vonnis dat vaststelt dat
huurprijsverhogingen - Samenstelling
van het bedrag - Geen invloed van de de huurders, na de inwerkingtreding van
contractuele bepalingen betreffende het de wet van 7 nov. 1973, een huurovereenkomst hebben voortgezet die v66r de intijdstip van aanpassing.
Aan de regel dat voor de berekening werkingtreding van die wet was ingevan de door art. 2, § 1, van de wet van 27 gaan, en beslist dat de aansprakelijkheid
december 1977, zoals aangevuld bij de van de huurders wordt geregeld bij art.
wet van 13 november 1978 en de wet van 1731 B.W., zoals dit luidde v66r de wijzi24 december 1979, toegelaten en jaarlijks ging ervan bij de wet van 7 nov. 1973.
8 februari 1985
789
opeenvolgende huurprijsverhoging rekening wordt gehouden met de vorige wettelijk toegelaten verhogingen, wordt
geen afbreuk gedaan door de contracHOOFDSTUK II
tuele bepalingen betreffende het tijdstip
HUISHUUR
waarop de huurprijs aan de schommelingen van het indexcijfer wordt aangepast. Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetgeving.
23 november 1984
420
Afdeling 2. - Verplichtingen van par3. - Algemene begrippen - Wet van
tijen.
23 december 1980 tot tijdelijke regeling
van de huur- en andere overeenkomsten
6. - Huishuur - Brand in het onroedie het genot van een onroerend goed rend goed - Aansprakelijkheid van de
verlenen -Art. 2, § 1 - Wettelijk toege- huurder - Begrip.
laten huurprijsverhoging - SamenstelDe huurder is aansprakelijk voor
ling van het bedrag - Geen invloed van brand in het door hem gehuurde huis,
Afdeling 3. - Onderverhuring en huuroverdracht
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden.
Afdeling 5. - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.).
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tenzij hij bewijst dat de brand buiten
zijn schuld heeft plaatsgehad. (Artt. 1732,
1733 B.W.)
29 november 1984
446
Afdeling 3. - Onderverhuring en overdracht van huur.

7. - Huishuur - Onroerend goed Beschadiging of verlies van het gehuurde goed door toedoen van de onderhuurder - Contractuele aansprakelijkheid
van de huurder - Omvang.
De huurder is niet alleen contractueel
aansprakelijk voor de fouten van zijn onderhuurders. Wanneer de huurder vrijwillig een derde in zijn plaats heeft gesteld om de huur te genieten, maakt het
toedoen van die persoon geen geval van
overmacht uit noch een « vreemde oorzaak » die de huurder van zijn aansprakelijkheid bevrijdt, ook niet wanneer die
derde geen fout heeft begaan. (Art. 1735
B.W.)
446
29 november 1984
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden.
Afdeling 5. - Einde (opzegging, verlenging, enz.).

HOOFDSTUK III
PACHT

Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetgeving.
8. - Pacht - Bepaling van de pachtsom - Burgerlijk Wetboek, art. 1709 Pachtwet, art. 3 - Draagwijdte van die
wetsbepalingen.
Overeenkomstig art. 1709 B.W. is voor
het bestaan van de pachtovereenkomst
vereist dat de pachtprijs door de partijen
is bepaald; art. 3 Pachtwet regelt het geval dat de pachtovereenkomst werd gesloten, met andere woorden dat alle bestanddelen, onder meer de pachtsom,
werden « overeengekomen », maar dat
de overeengekomen pachtsom, doorgaans het bedrag, niet is bewezen, en
laat het, in dat geval, aan de vrederechter over de overeengekomen pachtsom te
bepalen.
6 december 1984
485
9. - Pacht - Eis tot schadevergoe-

ding, ingesteld door partij die beweert
pachter te zijn, wegens miskenning van
haar recht van voorkoop - Betwisting
door tegenpart1j van het bestaan van
pacht - Bewijslast.
W anneer een partij beweert pachter te
zijn en aanspraak maakt op schadever-

goeding wegens miskenning van haar
recht van voorkoop, en de tegenpartij
het bestaan van pacht betwist, dient degene die beweert pachter te zijn het bewijs te leveren dat alle bestanddelen van
een pachtovereenkomst verenigd zijn,
onder meer dat het goed door hem bedrijfsmatig wordt geexploiteerd. (Artt. 1,
3, 51, 52, 1", Pachtwet; artt. 1315 B.W. en
870 Ger.W.)
1 februari 1985
727
10. - Pacht - Bewijs van het bestaan

van die pacht, bij ontstentenis van geschrift, door degene die in het bezit is
van een landeigendom - Bezit - Begrip.
Het bezit van een landeigendom op
grand waarvan de bezitter, bij ontstentenis van geschrift, het bestaan van de
pacht en de pachtvoorwaarden, met name het tijdstip van ingebruikneming en
de pachtsom, kan bewijzen met alle middelen rechtens, getuigen en vermoedens
inbegrepen, is het in bezit zijn of de louter materiele detentie van dat goed. (Art.
3 Pachtwet.)
22 februari 1985
863

11. - Pacht - Begrip.
De rechter verantwoordt naar recht
zijn beslissing dat voor een onroerend
goed geen pachtovereenkomst is gesloten
in de zin van art. 1 Pachtwet, als hij
vaststelt dat dit goed, waarop dieren
worden gefokt, niet voor een landbouwbedrijf wordt gebruikt, aangezien niet is
aangevoerd dat de dieren als vee moeten
worden beschouwd.
26 april 1985
1155
Afdeling 2. - Verplichtingen van partijen.
Afdeling 3. Onderverhuringen en
overdracht van huur.
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden.
Afdeling 5. - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer, enz.).

12. - Pacht - Eerste opzegging niet
geldig verklaard - Nieuwe opzegging Termijn.
De termijn van drie jaar waarin de
verhuurder geen nieuwe opzegging mag
doen, wanneer de rechter de geldigverklaring van een eerste opzegging heeft
geweigerd omdat de opgegeven reden ongegrond was, is niet van toepassing wanneer de eerste opzegging niet geldig is
verklaard omdat de persoon die de opzegging heeft gedaan daartoe niet de
vereiste hoedanigheid bezat. (Art. 12.6 afdeling B.W. houdende de regels betref-

108 fende de pacht in het bijzonder; art. 1
wet 4 nov. 1969.)
11 januari 1985
636
Afdeling 6. - Voorkooprecht.
13. - Pacht - Verkoop van het gepachte goed aan de afstammeling en aan
de echtgenoot van de afstammeling van
de eigenaar, gehuwd onder het wettelijk
stelsel van gemeenschap van goederen
- Belemmering voor het recht van voorkoop.
Art. 52, z•, Pachtwet wordt niet geschonden door de rechter die aan de
pachter een recht van voorkoop weigert,
wanneer het gepachte goed wordt verkocht aan een afstammeling van de verpachter en aan diens echtgenoot, die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel van
gemeenschap van goederen.
18 april 1985
1100

HOOFDSTUK IV
HANDELSHUUR

Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetgeving.
14. Handelshuurovereenkomst Bepaling van de huurprijs - Begrip.
In een handelshuurovereenkomst hoeft
de huurprijs niet te worden bepaald; het
is voldoende dat hij aan de hand van die
overeenkomst bepaald kan worden.
15 februari 1985
822
15. - Handelshuur - Herziening van
de huur - Nieuwe omstandigheden Begrip.
Art. 6 Handelshuurwet wordt niet geschonden door het vonnis dat beslist dat
de niet te voorziene ontwikkeling van de
huurprijzen van de naburige eigendommen een in de zin van die wetsbepaling
nieuwe omstandigheid oplevert, die aanleiding geeft tot herziening van de huur.
15 maart 1985
964
16. Handelshuurovereenkomst Begrip.
De beslissing dat een overeenkomst
geen huur van goederen is, wordt naar
recht verantwoord door het arrest dat
erop wijst dat die overeenkomst niet essentieel ertoe strekte het genot van een
zaak te doen hebben en dat de bedongen
vergoeding niet de tegenprestatie was
voor zulk een verbintenis.
25 april 1985
1135

Afdeling 2. tijen.

Verplichtingen van par-

Afdeling 3. - Onderverhuring en huuroverdracht
17. - Handelshuur- Onderverhuring
- Vordering tot huurhernieuwing van
de hoofdhuurder - Huurhernieuwing geweigerd om redenen die de hoofdhuurder aileen betreffen - Redenen die de
hoofdhuurder alleen betreffen - Begrip.
Het stilzitten van de hoofdhuurder na
de weigering door de verhuurder van
huurhernieuwing, gegrond op een wettige reden als bedoeld in art. 16 Handelshuurwet, is geen reden van weigering
van huurhernieuwing die de hoofdhuurder aileen betreft, in de zin van die bewoordingen in art. 11, II, tweede lid, van
dezelfde wet.
354
8 november 1984
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden.
Afdeling 5. - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.).
18. Handelshuurovereenkomst Huurhernieuwing - Weigering van de
verhuurder omdat hij het goed voor eigen doeleinden wil aanwenden - Aanwending voor eigen doeleinden - Begrip.
Wanneer bij een handelshuurovereenkomst, de verhuurder de huurhernieuwing weigert omdat hij het goed voor eigen doeleinden nodig heeft, beslist de
rechter niet wettig dat de verhuurder
zijn voornemen ten uitvoer heeft gebracht, als hij vaststelt dat de verhuurder het goed slechts voor een gering gedeelte voor eigen doeleinden heeft aangewend.
15 februari 1985
824

HOOFDSTUK V

ANDERE HUUROVEREENKOMSTEN

HUWELIJK
Wederzijdse rechten en verplichtingen
van de echtgenoten - Burgerlijk Wethoek, art. 224, § 1, if - Persoonlijke zekerheden, door een van de echtgenoten
gesteld, die de belangen van het gezin in
gevaar brengen - In gevaar brengen
van de belangen van het gezin - Begrip.
Uit de omstandigheden dat derden ook
waarborgen hebben verleend, dat de verbintenis van de echtgenoot niet zonder
tegenprestatie was aangegaan, dat de
echtgenoten van goederen waren gescheiden en dat de inboedel aan de echtgenote toebehoorde, dat de man tamelijk
belangrijke bedrijfsinkomsten en hoven-

-

109 -

dien roerende inkomsten genoot, heeft
de rechter wettig kunnen afleiden dat de
persoonlijke zekerheden op het ogenblik
dat zij door de man werden gesteld, de
belangen van het gezin niet in gevaar
brachten. (Art. 224, 1, 4°, B.W.)
25 april 1985
1146

I
IMMUNITEIT
(DIPLOMATIEKE
EN CONSULAIRE)
Verhuring van onroerende goederen
Immuniteit van rechtsmacht
Draagwijdte.
De vordering die tot voorwerp heeft
betaling te bekomen van huurlasten en
kosten betreffende een prive-appartement betrokken door een diplomatiek
ambtenaar is geen vordering die een zakelijke aktie inhoudt in de zin van art.
31, lid 1, Verdrag van Wenen van 18 april
1961, zodat die ambtenaar, wat die vordering betreft, immuniteit van rechtsmacht
geniet.
4 oktober 1984
204

had ingesteld voor het verval van de
strafvordering. (Artt. 3 en 4 wet 17 april
1878.)
28 november 1984
444
2. - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - KB. van 5 jan. 1957 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden
en van de omvang van de rechten van de
benadeelden tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, art. 7
- Omvang van de indeplaatsstelling.
Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is door de benadeelde enkel in
die rechten en vordering gesteld die deze
tegen de aansprakelijke dader bezit, en
zulks, ten belope van de gedane betalingen. (Art. 7. K.B. van 5 jan. 1957 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden
en van de omvang van de rechten van de
benadeelden tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.)
21 februari 1985
854
3. - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Verzekeringsinstelling - Rente.
De indeplaatsstelling, ten voordele van
de verzekeringsinstelling inzake ziekte
en invaliditeit, in de rechten van de
rechthebbende op de sommen die hem
als schadeloosstelling krachtens een andere wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn, strekt zich ook uit tot de
rente welke die sommen opbrengen.
(Art. 70, § 2, vierde lid, Ziekte- en Invaliditeitswet.)
4 maart 1985
904

INDEPLAATSSTELLING
1. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Schade ten gevolge van een
misdrijf - Rechtsvordering tot vergoeding van die schade - Rechtsvordering
ingesteld door de schadelijder voor de
rechter waarbij de strafvordering aanhangig is - Burgerlijke rechtsvordering
ingesteld v66r het verval van de strafvordering - Vordering van een in de plaats
van de schadelijder gestelde partij Vordering van de in de plaats gestelde
na het verval van de strafvordering Ontvankelijke vordering.
Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de vordering, voor het strafgerecht tegen de dader van een misdrijf
ingesteld door een partij die in de rechten van de schadelijder uit dat misdrij£
is getreden, ontvankelijk wordt verklaard, hoewel die vordering is ingesteld
na de eindbeslissing op de strafvordering, wanneer de rechter vaststelt dat
het slachtoffer zelf zijn rechtsvordering

INKOMSTENBELASTINGEN
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
(annaliteit, gelijkheid, realiteit, legaliteit, enz.)
HOOFDSTUK II. - Personenbelasting
Afdeling 1. Belastingplichtigen Rijksinwoner.
Afdeling 2. - Inkomsten uit onroerende
goederen.
Afdeling 3. - Inkomsten uit roerende
goederen.
Afdeling 4. - Bedrijfsinkomsten.
§ 1. Winsten.
§ 2. Bezoldigingen.
§ 3. Eaten uit vrije beroepen en uit
winstgevende bezigheden.
§ 4. Pensioenen.
§ 5. Stopzettingsvergoedingen.
§ 6. Meerwaarden.
§ 7. Bedrijfslasten.
§ 8. Andere aftrekbare posten.
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§ 9. Bedrijfsverliezen.
§ 10. lnkomsten uit personenvennootschappen onderworpen aan personenbelasting.
Afdeling 5. - Diverse inkomsten.
Afdeling 6. - Van het totaal belastbaar
netto-inkomen aftrekbare lasten.
Afdeling 7. - Gezamenlijke aanslag van
echtgenoten en hun kinderen.
Afdeling 8. - Berekening van de aanslag.
§ 1. Gewoon stelsel van aanslag.
§ 2. Voorafbetalingen.
§ 3. Afzonderlijke aanslagen.
§ 4. Vermindering wegens gezinslast.

§ 3. Tekenen of indicien van gegoedheid.
§ 4. Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen
Afdeling 9. - Sancties : verhogingen, administratieve boeten, straffen.
Afdeling 10. - Bezwaar
Afdeling 11. - Beslissing van de directeur.
Afdeling 12. - Ontheffing

Voorziening voor
het hoi van beroep
HOOFDSTUK IX. - Voorziening in cassatie
HOOFDSTUK III. - Vennootschapsbe- HOOFDSTUK X. - Rechten en voorlasting
rechten van de Schatkist
HOOFDSTUK
XI. - Kadastraal inkoAfdeling 1. - Algemene begrippen.
men
Afdeling 2. - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen.
HOOFDSTUK XII. - Internationale verdragen
§ 1. Winsten.
§ 2. Meerwaarden.
HOOFDSTUK XIII. - Stelsel van v66r
§ 3. Bedrijfslasten.
het Wetboek v.d. lnkomstenbelastin§ 4. Bedrijfsverliezen.
gen
§ 5. Definitief belaste inkomsten.
Afdeling 3. - Belastbaar netto-inkomen
van personenvennootschappen onderworpen aan vennootschapsbelasting.
Afdeling 4. - Bijzondere aanslagen.
§ 1. Inkoop van eigen aandelen.
§ 2. Meerwaarden.
§ 3. Fusie, splitsing, opslorping.
§ 4. Verdeling.

HOOFDSTUK IV. - Belasting op rechts-

personen
HOOFDSTUK V. - Niet-verblijfhouders
HOOFDSTUK VI. -

Voorheffingen en

belastingkrediet
Afdeling 1. - Onroerende voorheffing.
Afdeling 2. - Roerende voorheffing.
Afdeling 3. - Bedrijfsvoorheffing.
Afdeling 4. - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen.
Afdeling 5. - Belastingkrediet.
HOOFDSTUK VII. -

Aanslagprocedure

Afdeling 1.
Aanslagtermijnen.
Afdeling 2. - Belastingaangifte.
Afdeling 3. - Aanslag en inkohiering.
Afdeling 4. - Aanslagbiljet.
Afdeling 5. - Wijziging door de administratie van een aangifte.
Afdeling 6. - Fiscale commissie.
Afdeling 7. - Aanslag van ambtswege
en forfaitaire aanslag.
Afdeling 8. - Bewijsvoering.
§ 1. Geschriften.
§ 2. Vermoedens.

HOOFDSTUK VIII. -

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN (ANNALITEIT, GELIJKHEID, REALITEIT, LEGALITEIT,
ENZ.)

HOOFDSTUK II
PERSONENBELASTING

Afdeling 1. Belastingplichtigen
Rij ksinwoner.
Afdeling 2. - Inkomsten uit onroerende
goederen.
Afdeling 3. - Inkomsten uit roerende
goederen.

1. - Wetboek van de Inkomstenbelastingen, art. 7 - Personenbelasting - Inkomsten uit onroerende goede1·en - Begrip.
Als huur geldende vergoedingen voor
de verhuring van een zandgroeve met
het oog op de uitgraving van zand door
de huurder zijn inkomsten uit een onroerend eigendom. (Art. 7 W.I.B., gew. bij
wet 23 dec. 1974.)
28 februari 1985
895
Afdeling 4. - Bedrijfsinkomsten.
§ 1. Winsten.
§ 2. Bezoldigingen.
§ 3. Baten uit vrije beroepen en uit
winstgevende bezigheden.
§ 4. Pensioenen.

-
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2. - Personenbelasting - BedrijfsbeJasting - Herstelpensioen toegekend
aan een burgerlijk slachtoffer van de
oorlog 1940-1945- Oorlogsfeit tevens arbeidsongeval - Belastingvrij gedeelte.
Wanneer een oorlogsfeit tevens een arbeidsongeval is, heeft de getroffene geen
aanspraak op een pensioen als burgerlijk oorlogsslachtoffer dan in zoverre dit
pensioen de arbeidsongevallenvergoedingen overschrijdt; het herstelpensioen is
slechts belastingvrij in zoverre dat pensioen het bedrag van die arbeidsongevallenvergoeding overschrijdt.
16 november 1984
372
§ 5. Stopzettingsvergoedingen.
§ 6. Meerwaarden.
§ 7. Bedrijfslasten.
3. - Personenbelasting en vennootschapsbelasting - Bedrijfsinkomsten Bedrijfslasten en -uitgaven - Bezoldigingen, pensioenen, renten of als zodanig geldende toelagen, aan personeelsleden toegekend en die voor de verkrijgers
inkomsten zijn in de zin van art. 20, 2',
a, of 5', die niet zijn vrijgesteld krachtens art. 41, § 4 - Aanneming in mindering van de inkomsten van de werkgever
- Vereisten.
De lasten die met name voortvloeien
uit bezoldigingen, pensioenen, renten of
als zodanig geldende toelagen die voor
de verkrijgers inkomsten zijn in de zin
van art. 20, 2", a, of 5", W.I.B., en die niet
zijn vrijgesteld krachtens art. 41, § 4,
W.I.B., worden slechts in mindering aangenomen wanneer daaromtrent bewijs
wordt verstrekt door het inleveren van
in de door de Koning bepaalde vormen
en termijnen gestelde individuele fiches
en samenvattende opgaven.
1385
7 juni 1985
§ 8. Andere aftrekbare posten.
§ 9. Bedrijfsverliezen.
§ 10. Inkomsten uit personenvennootschappen onderworpen aan personenbelasting.

Afdeling 5. -

Diverse inkomsten.

Afdeling 6. - Van het totaal belastbaar
netto-inkomen aftrekbare lasten.
4. - Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het nettobedrag van de belastbare inkomsten - Handelsvennootschap met rechtspersoonlljkheid die
gelden heeft geleend welke ter beschikking van derden werden gesteld - Handelsvennootschap die de Jening heeft
moeten terugbetalen - Schuldvordering

van de handelsvennootschap t.a.v. de
derden niet invorderbaar - Verliespost
- Aftrekbaarheid - Begrip.
Wanneer een handelsvennootschap
met rechtspersoonlijkheid gelden heeft
geleend die ter beschikking werden gesteld van derden, en zij verplicht is geweest die gelden terug te betalen, terwijl
haar schuldvordering t.a.v. de derden
niet invorderbaar is, kan het hof van beroep, dat geen bewezen vrijgevigheid of
bedrog vaststelt, de aftrek van die verliespost niet weigeren op de enkele grond
dat de handelsvennootschap bij de bedoelde verrichtingen geen winstoogmerk
zou hebben gehad. (Artt. 1832 B.W., 2,
elfde lid, wet 15 dec. 1872, 1, eerste lid,
en 30, 1", K.B. 30 nov. 1935, 43, 44 en 96
W.I.B.)
28 september 1984
161
5. - Bednjfsuitgaven en -lasten - Bedrijfsuitgaven of -lasten gedaan of gedragen tijdens het belastbare tijdperk - Aftrekbaar, zelfs indien zij niet werden
gedaan of gedragen om inkomsten van
hetzelfde belastbare tijdperk te verkrijgen of te behouden.
De bedrijfsuitgaven en -lasten gedaan
of gedragen tijdens het belastbare tijdperk en die verband houden met de beroepsactiviteit, zijn aftrekbaar van de bedrijfsinkomsten, ook al zijn zij niet
gedaan of gedragen om de inkomsten
van hetzelfde belastbare tijdperk te verkrijgen of te behouden. (Art. 44 W.I.B.)
28 september 1984
161
Afdeling 7. - Gezamenlijke aanslag van
echtgenoten en hun kinderen.
Afdeling 8. - Berekening van de aanslag.
§ 1. Gewoon stelsel van aanslag.
§ 2. Voorafbetalingen.
6. - Personenbelasting - Berekening
van de aanslag - Voorafbetalingen Rechtsaard.
De voorafbetalingen bedoeld in art. 89
W.I.B. zijn slechts afkortingen op later te
berekenen belastingen; de belastingen,
waarmee de voorafbetalingen dienen te
worden verrekend, zijn slechts definitief
verschuldigd voor zover zij door de administratie op geldige wijze binnen de wettelijk voorgeschreven aanslagtermijn gevestigd worden.
17 mei 1985
1284
§ 3. Afzonderlijke aanslagen.
§ 4. Vermindering wegens gezinslast.

112 zijn opgenomen - Bijzondere aanvullende aanslag bedoeld in art. 132 van dit
wetboek verschuldigd over die bedragen.
Afdeling 1. - Algemene begrippen.
De bijzondere aanvullende aanslag be7. - Vennootschapsbelasting- Afzon- doeld in art. 132 W.I.B. wordt berekend
derlijke belasting - Verdeling van het over de bedragen die in de belastbare
actief - Ontbinding van een vennoot- grondslag zijn opgenomen ingevolge art.
schap - Inbreng van de handelszaak in 47, § 1, van dat wetboek, wanneer het
een nieuwe vennootschap tegen afgifte een vennootschap betreft.
7 juni 1985
1385
van aandelen aan de vennoten - Toepassing van de bijzondere aanslag, be§
4.
Bedrijfsverliezen.
paald bij art. 118 W.LB., in geval van
§ 5. Definitief belaste inkomsten.
verdeling van maatschappelijk vermogen.
Afdeling 3. - Belastbaar netto-inkomen
De bijzondere aanslag, bepaald bij art.
van personenvennootschappen onder118 W.I.B., in geval van verdeling van
worpen aan vennootschapsbelasting.
het maatschappelijk vermogen ten gevolge van de ontbinding van een vennoot- Afdeling 4. - Bijzondere aanslagen.
§ 1. Inkoop van eigen aandelen.
schap, is van toepassing wanneer de vennoten de handelszaak van de ontbonden
§ 2. Meerwaarden.
vennootschap in een nieuwe vennoot§ 3. Fusie, splitsing, opslorping.
schap hebben ingebracht en zij aandelen
§ 4. Verdeling.
bezitten die noodzakelijkerwijze als betaling voor die inbreng zijn verkregen.
HOOFDSTUK IV
24 mei 1985
1325

HOOFDSTUK III

VENNOOTSCHAPSBELASTING

BELASTING OP RECHTSPERSONEN

Afdeling 2. -- Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen.
§ 1. Winsten.
§ 2. Meerwaarden.
§ 3. Bedrijfslasten.
8. Vennootschapsbelasting - Bedrijfslasten - Voordelen in natura voor
het personeel van een vennootschap Administratie akkoord met het bedrag Individuele fiches en samenvattende opgaven niet vereist - Geen toepassing
van de bijzondere aanslag bepaald in geval van niet verantwoorde lasten.
Wanneer het bedrag van de aan het
personeel van een vennootschap toegekende voordelen in natura in gemeenschappelijk overleg met de administratie
op een vast bedrag is bepaald overeenkomstig art. 44 W.I.B., dit bedrag door de
bee,•tmstigden aan de vennootschap wordt
terugbetaald en het deel uitmaakt van
het belastbaar inkomen van de vennootschap, behoeft deze dat bedrag niet meer
te verantwoorden door overlegging van
individuele fiches en samenvattende opgaven als bepaald bij art. 47, § 1, van dat
wetboek, en is de bijzondere aanslag, bepaald bij art. 132 in geval van niet verantwoorde lasten, niet toepasselijk.
28 mei 1985
13L.3
9. - Vennootschapsbelasting - Vaststelling van de totale belastbare netto-inkomsten - Bedragen die ingevolge art.
47, § 1, W.LB. in de belastbare grondslag

HOOFDSTUK V
NIET-VERBLIJFHOUDERS

HOOFDSTUK VI
VOORHEFFINGEN
DIET

EN

BELASTINGKRE-

Afdeling 1.
Onroerende voorheffing.
Roerende voorheffing.
Afdeling 2.
Afdeling 3.
Bedrijfsvoorheffing.
10. - Voorheffingen - Bedrijfsvoorheffing - Werkgever die de bedrijfsvoorheffing niet heeft betaald binnen de bij
art. 303, tweede lid, W.LB. gestelde termijn - Overtreding, als bedoeld in art.
335, eerste lid, W.LB.
De belastingplichtige die de bedrijfsvoorheffing, door hem als werkgever verschuldigd, niet betaalt binnen de termijn, begaat een overtreding waarvoor
hem een administratieve boete kan worden opgelegd.
7 september 1984
43
11. - Voorheffingen en belastingkrediet - Bedrijfsvoorheffing - Niet ingehouden door de werkgever - Verhaal op
de werknemer.
De werkgever die de bedrijfsvoorheffing niet heeft ingehouden, kan het bedrag ervan terugvorderen van de werknemer, ook al heeft hij de voorheffing
nog niet aan het bestuur der belastingen
betaald. (Artt. 180, 182 en 183 W.I.B.)
20 mei 1985
1285
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Afdeling 4. - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen.
Afdeling 5. - Belastingkrediet.

HOOFDSTUK VII
AANSLAGPROCEDURE

Afdeling 1. - Aanslagtermijnen.
Afdeling 2. - Belastingaangifte.
12. - Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Regelmatige aangifte - Begrip.
Geen regelmatige aangifte, als bedoeld
in art. 214, §§ 1 en 2, W.I.B., vervangen
bij art. 36 wet van 3 nov. 1976, volgens
hetwelk het aangifteformulier moet worden ingevuld overeenkomstig de daarin
voorkomende aanduidingen, is de aangifte waarin de aanwijzingen van het aangifteformulier betreffende de van de ene
rubriek naar de andere over te dragen
bedragen niet zijn opgevolgd.
583
28 december 1984
Afdeling 3. - Aanslag en inkohiering.
Afdeling 4. - Aanslagbiljet.
Afdeling 5. - Wijziging door de administratie van een aangifte.
Afdeling 6. - Fiscale commissie.
Afdeling 7. - Aanslag van ambtswege
en forfaitaire aanslag.
Afdeling 8. - Bewijsvoering.
§ 1. Geschriften.
§ 2. Vermoedens.
13. - Belastingheffing - Bewijs Vermoedens - Raming van de belastbare grondslag - Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen - Wettelijk vermoeden - Bewijsmiddel bepaald bij art.
248 W.LB.
Het bij art. 248 W.I.B. omschreven bijzonder bewijsmiddel levert alleen dan
een wettelijk vermoeden op wanneer het
aangewend wordt om aan de hand ervan, door vergelijking met de normale
winsten of baten van soortgelijke belastingplichtigen, de belastbare grondslag
zelf te bepalen.
14 juni 1985
1438

14. - Belastingheffing
Bewijs Vermoedens - Raming van een gegeven
dat dienstig is voor de vaststelling van
de belastbare grondslag - Vergelijking
met soortgelijke belastingplichtigen Feitelijk vermoeden - Bewijsmiddel bepaald bij art. 246 W.LB.
Wanneer de vergelijking met een of
meer soortgelijke belastingplichtigen enkel wordt toegepast tot bewijs van een

gegeven dat dienstig is voor de vaststelling van de belastbare grondslag, kan
zulks ehkel een aan de onaantastbare
beoordeling van de rechter overgelaten
feitelijk vermoeden opleveren.
14 juni 1985
1438
§ 3. Tekenen of indicien van gegoedheid.
§ 4. Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen.

15. - Belastingheffing - Raming van
de belastbare grondslag - Bepaling van
een gegeven dienend voor de vaststelling
van die grondslag - Bewijs - Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen
- Feitelijke vermoedens - Begrip.
De rechter maakt geen toepassing van
het bijzonder bewijsmiddel, bepaald bij
art. 248 W.I.B., maar steunt op een feitelijk vermoeden, ongeacht de benaming
die hij geeft aan het door hem aangenomen bewijs bij beperkte vergelijking,
wanneer hij aan de hand van een vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen, geenszins de belastbare grondslag
zelf, maar wel een tot vaststelling ervan
dienend gegeven, met name de reiskosten, bepaalt. (Artt. 246 en 248 W.I.B.; artt.
1319 en 1353 B.W.)
28 februari 1985
898
Afdeling 9. - Sancties : verhogingen, administratieve boeten, straffen.
Afdeling 10. - Bezwaar.
Afdeling 11. - Beslissing van de directeur.
Afdeling 12. - Ontheffing

16. - Voorziening voor het hof van beroep - Conclusie ter griffie ingediend,
maar niet aan de rechter ter terechtzitting overgelegd - Gevolg.
Het hof van beroep behoeft niet te antwoorden op de conclusie die de belastingschuldige, na oproeping tot verschijnen overeenkomstig art. 286, eerste lid,
W.I.B., ter griffie van dat hof heeft ingediend, wanneer hij niet is verschenen
noch vertegenwoordigd was ter terechtzitting waarop de zaak is behandeld, en
die conclusie dan ook niet ter beoordeling van de rechter heeft overgelegd.
28 februari 1985
897

HOOFDSTUK VIII
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP

17. - Voorziening voor het hof van beroep - Bevoegdheid van het hof van beroep - Omvang.

-
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Het hof van beroep, dat bevoegd is om
in eerste en laatste aanleg het beroep
van de belastingplichtige te behandelen,
moet, wegens het karakter van openbare
orde van de belastingen, zelf, binnen de
perken van het aanhangig gemaakte geschil, over de gegrondheid ervan uitspraak doen, welke ook de nietigheid is
waardoor de aangevochten beslissing is
aangetast.
20 september 1984
123

HOOFDSTUK IX
VOORZIENING IN CASSATIE

HOOFDSTUK X
RECHTEN EN VOORRECHTEN VAN
SCHATKIST

DE

18. - Vervolgingen, tenuitvoerlegging,
voorrechten - Vervolgingen tegen derden-houders - Derde geen schuldenaar
van de belastingplichtige - Verplichting
tot verklaring bepaald bij art. 215, § 4,
eerste lid, KB. 4 maart 1965.
De derde die, overeenkomstig art. 215,
§ 1, van het K.B. 4 maart 1965 tot uitvoering W.I.B., door de ontvanger van belastingen is verzocht de sommen die hij
aan de belastingplichtige verschuldigd is,
te betalen aan de Staat, en die, op het
ogenblik van het verzoek van de ontvanger, aan de belastingplichtige geen sammen is verschuldigd, moet niettemin,
ingevolge § 4 van genoemd artikel, de in
art. 1452, tweede lid, Ger.W. bepaalde
verklaring doen dat hij niet of niet meer
de schuldenaar is van de belastingplichtige.
27 december 1984
579

HOOFDSTUK XI
KADASTRAAL INKOMEN

HOOFDSTUK XII
INTERNATIONALE VERDRAGEN

HOOFDSTUK XIII
STELSEL VAN VOOR HET WETBOEK V.D.
INKOMSTENBELASTINGEN

INTEREST
HOOFDSTUK I. resten

Gerechtelijke inte-

HOOFDSTUK II. - Moratoire interesten
HOOFDSTUK III. terest

Compensatoire in-

HOOFDSTUK I
GERECHTELIJKE INTERESTEN

Overeenkomst - Verbintenis - Uitvoering materieel onmogelijk geworden
- Moratoire rente - Invorderbaarheid
- Geen ingebrekestelling vereist.
Wanneer de uitvoering van een verbintenis materieel onmogelijk is geworden,
is geen voorafgaande ingebrekestelling
van de schuldenaar vereist om de gedwongen tenuitvoerlegging ervan door
de schuldeiser mogelijk te maken. De
moratoire rente loopt vanaf de dag waarop die onmogelijkheid bestaat. (Art. 1146
B.W.)
29 november 1984

446

HOOFDSTUK II
MORATOIRE INTERESTEN

HOOFDSTUK III
COMPENSATOIRE INTEREST

INTERNATIONALE VERDRAGEN
1. - Norm van internationaal verdragsrecht met rechtstreekse gevolgen in
de interne orde heeft voorrang hoven de
norm van intern recht - Grondslag.
De voorrang, hoven de internrechtelijke norm, van de norm van internationaal verdragsrecht die rechtstreekse gevolgen heeft in de interne rechtsorde
vloeit voort uit de aard van het internationaal verdragsrecht en niet uit de
Grondwet.
13 september 1984
81
2. - Overeenkomst van 19 juni 1951
tussen de bij het Noord-Atlantisch Verdrag aangesloten Staten, betreffende de
rechtspositie van hun krijgsmachten,
goedgekeurd bij de wet van 9 januari
1953 - Burgerlijk element - Begrip.
Uit de enkele omstandigheid dat een
persoon de voorwaarden vervult gesteld
bij art. I, § 1, b, van de Overeenkomst
van Landen, van 19 juni 1951 dat het begrip burgerlijk element van een krijgsmacht van een van de partijen van het
Noord-Atlantisch Verdrag omschrijft,
volgt niet dat die persoon behoort tot het
burgerlijk element van een krijgsmacht
en niet tot de arbeiders die met toepassing van art. IX van de genoemde overeenkomst zijn aangeworven om te voorzien in de plaatselijke behoeften van een
krijgsmacht of een burgerlijk element
van een verdragsluitende partij. (Artt. I,
§ 1, b, en IX, § 4, Overeenkomst tussen

-
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de bij het Noord-Atlantisch Verdrag Aangesloten Staten, betreffende de rechtspositie van hun krijgsmachten, ondertekend te Landen op 19 juni 1951 en
goedgekeurd bij de wet van 9 jan. 1953.)
17 september 1984
93

3. - Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, art.
14.5 - Recht op rechtspraak in twee instanties in strafzaken - Voorbehoud
van Belgie betreffende de personen die
rechtstreeks naar een hager rechtscollege worden verwezen
Voorbehoud
geldend t.a. v. het Militair Gerechtshof.
Wegens het door BelgHl gemaakte
voorbehoud betreffende art. 14.5 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, dat het recht toekent
om de v.;roordeling en het vonnis opnieuw te doen beoordelen door een hager
rechtscollege, staan de hogere officieren
onmiddellijk voor het Militair Gerechtshof terecht.
19 september 1984
105

4. - Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van
goederen over de weg (C.MR.), op 19
mei 1956 gesloten te Geniwe - Rechtsvordering waartoe een aan dat verdrag
onderworpen vervoer aanleiding kan geven - Verjaring - Schorsing - Teruggave van de bij de vordering gevoegde
stukken - Begrip.
Op grand van de tekst van art. 32, 2,
Verdrag betreffende de overeenkomst tot
internationaal vervoer van goederen over
de weg (C.M.R.), op 19 mei 1956 gesloten
te Geneve en goedgekeurd bij de wet
van 4 sept. 1962, volgens welke een
schriftelijke vordering de verjaring van
de rechtsvordering waartoe een aan dat
Verdrag onderworpen vervoer aanleiding
kan geven, schorst tot aan de dag waarop de vervoerder de vordering schriftelijk afwijst en de daarbij gevoegde stukken terugzendt, kan naar hun aard of
inhoud geen onderscheid worden gemaakt tussen de stukken waarvan in die
bepaling sprake is.
27 september 1984
159

5. - Diplomatieke immuniteit - Verhuring van onroerende goederen - Immuniteit van rechtsmacht - Draagwijdte.
De vordering die tot voorwerp heeft
betaling te bekomen van huurlasten en
kosten betreffende een prive-apparte-

ment betrokken door een diplomatiek
ambtenaar is geen vordering die een zakelijke aktie inhoudt in de zin van art.
31, lid 1, Verdrag van Wenen van 18 april
1961, zodat die ambtenaar, wat die verdering betreft, immuniteit van rechtsmacht
geniet.
204
4 oktober 1984

6. - E.E.G.-verordeningen nrs. 543/69
en 1463/70 - Wegvervoer - Wet 18 feb.
1969 - Territoriale toepassing van de
strafwet.
Art. 3, tweede lid, K.B. 22 maart 1970
en art. 16, tweede lid, K.B. 23 april 1971,
genomen in uitvoering van de wet van 18
feb. 1969 betreffende de maatregelen ter
uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de
weg, de spoorweg of de waterweg, beogen de uitbreiding van de toepassing in
Belgie van de bepalingen van de E.E.G.verordeningen nr. 543/69 van 25 maart
1969 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en nr. 1463/70 van 20 juli 1970
betreffende de invoering van een controleapparaat bij het wegvervoer, op de
misdrijven die in Belgie zijn vastgesteld,
maar die zijn begaan op het grondgebied
van een andere Lid-Staat door personen
die geen Belg zijn maar in het Rijk verblijf houden; die bepalingen doen geen
afbreuk aan de toepassing van art. 7, § 1,
van de voorafgaande titel Sv. wanneer
de feiten in Nederland werden begaan
door een Belg.
16 april 1985

INVALIDITEITSPENSIOEN
MIJNWERKERS
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Onverschuldigde betaling wegens cumuJatie - Terugvordering - Verjaring Termijn - Arglist of bedrog - Begrip.
Krachtens art. 21, § 3, derde lid, wet 13
juni 1966, gew. bij wet 5 juni 1970, verjaart de terugvordering van onverschuldigd betaald pensioen na vijf jaar in geval van arglist of bedrog; voor de toepassing van deze bepaling worden arglist en
bedrog opgeleverd door enig handelen of
nalaten met het oogmerk om met misleiding niet verschuldigde uitkeringen te
verkrijgen of te behouden.
4 februari 1985
736

116 niet ontzette moeder - Bevoegdheid van
de rechtbank van de verblijfplaats van
de moeder.
Bij overlijden van de alleen uit de ouJ
derlijke macht ontzette vader eindigt de
pro-voogdij en oefent de niet ontzette
moeder de voogdij en het ouderlijk gezag uit, zodat de jeugdrechtbank van
haar verblijfplaats bevoegd is om t.a.v.
het minderjarig kind een beschermingsJACHT
maatregel te treffen. (Art. 44 Jeugdbe1. - Jacht met het geweer - Mini- schermingswet.)
mumoppervlakte van een jachtterrein 19 september 1984
112
Begrip.
2. - Minderjarige van meer dan zesDe rechter kan uit zijn feitelijke vaststellingen, dat de verbinding van 125 me- tien jaar en minder dan voile achttien
ter aan de straat tussen twee jachtterrei- jaar oud op het ogenblik van de feiten nen bestaat uit een huizenblok van 34 Minderjarige verdacht van een overtremeter breed, een onbebouwd perceel van ding als vermeld in art. 36bis van de wet
27 meter, een huizenblok van ongeveer van 8 april 1965 - Strafvordering aan30 meter breed en een onbebouwd per- hangig gemaakt bij het gemeenrechtelijk
ceel van 34 meter, wettig afleiden dat die rechtscollege - Openbare terechtzitting
jachtterreinen verbonden zijn door delen - Toepasselijke regels.
Het onderzoek van de vervolgingen
waarin, wegens hun afmetingen, geen
cirkel met een straal van ten minste vijf- welke ten. laste van een beklaagde, die
entwintig meter kan worden getrokken meer dan zestien j aar en minder dan
en dat derhalve die jachtterreinen niet volle achttien jaar oud is op het ogenblik
als aaneengesloten kunnen worden be- van de feiten, voor de gemeenrechtelijke
schouwd in de zin van art. 2 bis, § 1, rechtscolleges worden ingesteld in de gevallen vermeld in art. 36bis van de wet
Jachtwet.
21 mei 1985
1300 van 8 april 1965, o.a. in geval van overtreding van de wetten en verordeningen
2. - Overtreding - Processen-verbaal betreffende het wegverkeer, heeft plaats
van de beedigde wachters van bijzondere in raadkamer, zelfs indien deze beklaagpersonen - Wettelijke bewijswaarde de op het ogenblik van de debatten meer
Begrip.
dan volle achttien jaar is. (Art. 96 Gw.;
De bijzondere wettelijke bewijswaarde art. 36bis wet 8 april 1965.)
welke art. 24 Jachtwet toekent aan de
619
9 januari 1985
processen-verbaal opgesteld door onder
meer de beedigde wachters van bijzonde3. - Jeugdbeschermingswet, artt. 38
re personen, dit is dat deze akten bewijs en 58 - Beslissing van de jeugdrechtopleveren zolang het tegendeel niet is bank de zaak uit handen te geven - Bebewezen, geldt slechts voor de persoon- slissing vatbaar voor verzet en hager belijke materiele vaststellingen door die · roep.
wachters, handelende binnen de perken
Het vonnis van de jeugdrechtbank,
van hun bevoegdheid, gedaan met be- waarbij die rechtbank een zaak uit hantrekking tot de constitutieve elementen den geeft en ze naar het openbaar minisvan de jachtmisdrijven die zij constate- terie verwijst met het oog op vervolging
ren en de daaraan inherente omstandig- voor het bevoegde gerecht, indien
heden, doch niet voor de gevolgtrekkin- daartoe grond bestaat, is vatbaar voor
gen of de vermoedens die zij uit hun hoger beroep van het openbaar ministevaststellingen afleiden.
rie en voor verzet en hoger beroep van
11 juni 1985
1400 alle andere bij de zaak betrokken partijen. (Artt. 38 en 58 Jeugbeschermingswet.)
6 februari 1985
783
JEUGDBESCHERMING
1. - Jeugdrechtbank - Territoriale
bevoegdheid - Maatregel t.a. v. een minderjarige - Overlijden van de vader die
van de ouderlijke macht is ontzet Einde van de pro-voogdij - Ouderlijk
gezag en voogdij uitgeoefend door de

4. - Minderjarigen van meer dan zestien jaar en minder dan voile achttien
jaar op het ogenblik van de feiten Rechtsvordering tot vergoeding van de
schade ten gevolge van een misdrijf als
vermeld in art. 36bis Jeugdbescher-

-
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2. - Levering - Niet-nakoming van
mingswet - Burgerlijke rechtsvordering
aanhangig gemaakt bij het gemeenrech- de Jeveringsplicht - Indeplaatsstelling.
telijke strafgerecht - Openbare terechtIngebrekestelling wegens niet leveren
door de verkoper van verkochte goedezitting - Toepasselijke regels.
Het voorschrift van art. 36 bis Jeugd- ren is niet vereist wanneer wordt vastgebeschermingswet, luidens hetwelk de de- steld dat de levering binnen de in het
batten in raadkamer plaatsvinden, geldt contract bepaalde termijn niet meer moenkel wanneer de gerechten, bevoegd op gelijk is.
grond van het gemeen recht, in de bij
22 maart 1983
1011
dat artikel bepaalde gevallen kennis ne'
3.
Levering
Niet-nakoming
van
men van de vorderingen van het openbaar ministerie jegens minderjarigen die de Jeveringsplicht - Schade voor de komeer dan zestien jaar en minder dan per - Kosten door de koper gedaan om
volle achttien jaar oud zijn op het ogen- schade te beperken.
De kosten die voor de gelaedeerde conblik van de feiten; nu dit voorschrift een
uitzondering uitmaakt op de grondwette- tractant worden gemaakt om de schade
lijke regel van de openbaarheid van de wegens niet-nakoming van de leveringsterechtzittingen, is het niet van toepas- plicht te beperken of te vermijden, zijn
sing wanneer bij die gerechten enkel de ten laste van de in gebreke gebleven
burgerlijke rechtsvordering tegen een contractant; die mag evenwel bewijzen
minderjarige aanhangig is. (Art. 96 Gw.; dat de kosten geheel of ten dele onbedachtzaam werden gedaan.
art. 36bis wet 8 april 1965.)
22 maart 1985
1011
30 april 1985
1166
5. - Vonnis gewezen in een aangele4. - Faillissement, faillissementsakgenheid bedoeld in titel II, hoofdstuk II, koord en gerechtelijk akkoord - Vervan de Jeugdbeschermingswet - Hoger koop van de onroerende goederen van de
beroep - Vorm.
gefailleerde - Verzoek tot machtiging
Het hoger beroep tegen een vonnis dat van de curator aan de rechter-commissagewezen is in een aangelegenheid als be- ris - Hoger beroep tegen de beslissing
doeld in titel II, hoofdstuk II, Jeugdbe- van de rechter-commissaris - Te1mijn
schermingswet, wordt ingesteld bij ver- om dit beroep in te stellen.
zoekschrift neergelegd ter griffie van het
Het in art. 564 Faillissementswet behof van beroep, welke neerlegging wordt doelde verzoek waarbij de curator aan
bewezen door een door de griffier op het de
rechter-commissaris
machtiging
verzoekschrift aangebrachte vermelding; vraagt tot verkoop van de onroerende
het verzoekschrift behoeft plaats, dag en goederen van de gefailleerde, heeft de
uur van de verschijning niet op te geven. aard van een vordering op eenzijdig ver(Art. 58, tweede lid, Jeugdbeschermings- zoekschrift, als bepaald bij artt. 1025 en
wet.)
volgende Ger.W.; de termijn om tegen de
31 mei 1985
1354 beslissing van de rechter-commissaris in
hoger beroep te komen, bedraagt derhalve een maand, overeenkomstig art. 1031
Ger.W.
1014
22 maart 1985

K
KOOPHANDE~

KOOP
1. - Verborgen gebrek van de gekochte zaak - Bestaan van het gebrek op
het tijdstip van de koop - Bewijslast.
De koper die zich beroept op een verborgen gebrek van de gekochte zaak
moet het bewijs leveren dat het gebrek
bestond op het tijdstip van de koop.
(Art. 1641 B.W.)
48
7 september 1984

1. -

KOOPMAN

Handelspraktijken - Wet 14 juli
Verbod aan iedere handeJaar de verbruiker een produkt te koop
te bieden of te verkopen met verlies Handelaar - Begrip.
In art. 22 wet 14 juli 1971, dat aan iedere handelaar verbiedt de verbruiker
· een produkt te koop te bieden of te verkopen met verlies, stemt het woord
« handelaar » overeen met het woord
« koopman >> in art. 1 Kh.
1 februari 1985
723
1971, art. 22 -

-
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2. - Koopman - Begrip.
Wanneer de voor de wet gestelde voorwaarden vervuld zijn, moet een persoon
als koopman worden beschouwd indien
de daden van koophandel in zijn naam
door een lasthebber of een aangestelde
werden verricht. (Artt. 1 en 2 Kh.)
6juni 1985
1376
3. - Handelspraktijken - Vrije mededinging - Geoorloofd karakter - Vereisten.
Vrije mededinging is geen absoluut
recht maar wordt beperkt door de uitoefening van hetzelfde recht door anderen;
afspraken zijn slechts geoorloofd in zoverre ze niet indruisen tegen het algemeen belang. De afspraak is ongeoorloofd wanneer ze voortvloeit uit een
willekeurige, discriminerende feitelijke
gedraging die is ingegeven door andere ·
overwegingen dan de rechtmatige economische belangen van producenten, verdelers en detailhandelaars. (Art. 7 wet 2-17
maart 1791.)
27 juni 1985
1516
4.
Handelspraktijken
Eerlijk
handelsgebruik - Weigering van bevoorrading.
Strijdig met eerlijk handelsgebruik,
want afwijkend van de gangbare regels
van fatsoen tussen handelaren en derhalve als een rechtsmisbruik aan te merken, is de weigering om een verdeler te
bevoorraden wanneer die weigering
voortvloeit uit het verzuim om de aard
en de kwaliteit van de door die verdeler
geboden diensten in aanmerking te nemen, of nog, uit een willekeurige beoordeling die op geheime criteria berust of,
ten slotte, uit het ontbreken van objectieve criteria die de beslissing om geen contract te sluiten, zouden kunnen rechtvaardigen. (Art. 54 wet 14 juli 1971 op de
handelspraktijken.)
27 juni 1985
1516

KORT GEDING
1. - Burgerlijke zaken - Foutief lijkende aantasting door de bestuursoverheid van subjectieve rechten die de hoven en rechtbanken moeten vrijwaren Voorlopige maatregelen - Bevoegdheid
van de rechter in kart geding.
De rechter in kort geding mengt zich
niet in de bevoegdheden van de Uitvoerende Macht, wanneer hij, uitspraak
doende bij voorraad in een geval dat hij
spoedeisend acht, zich bevoegd verklaart

om, binnen de grenzen van zijn opdracht, aan de bestuursoverheid maatregelen, inzonderheid verbodsmaatregelen
op te leggen, die noodzakelijk zijn ter
voorkoming of tot stopzetting van een
foutief lijkende aantasting door die overheid van de subjectieve rechten, die de
hoven en rechtbanken moeten vrijwaren.
21 maart 1985
1008
2. - Burgerlijke zaken - Foutief Jijkende aantasting door de bestuursoverheid van subjectieve rechten die de hoven en rechtbanken moeten vrijwaren Foutief Jijkende overheidshandeling die
behoort tot een strafvordering - Voorlopige maatregelen - Bevoegdheid van de
rechter in kart geding - Vereisten.
Behoudens het geval dat het optreden
van de rechter in kort geding niet verenigbaar zou zijn met de wetten en beginselen houdende regeling van de
bevoegdheid van de strafgerechten, kan
de omstandigheid dat de foutief lijkende
handeling van de overheid tot een strafvordering behoort, geen beletsel zijn
voor dat optreden, ook al is die handeling verricht ter uitvoering van een beslissing van een magistraat van het
openbaar ministerie.
21 maart 1985
1008

KRANKZINNIGE
Overbrenging van krankzinnige van
de gesloten afdeling naar de open aideling van een kranzinnigengesticht Vernieuwing van de aanstelling als voorlopige bewindvoerder niettegenstaande
die overbrenging - Onwettige beslissing
Art. 33 Krankzinnigenwet wordt geschonden door de beslissing waarbij de
aanstelling van de bijzondere of algemene voorlopige bewindvoerder, die door de
vrederechter wordt aangewezen of benoemd op grand van de artt. 29 en 30
van die wet, wordt vernieuwd, wanneer
sedert die aanstelling de in een kranzinnigengesticht geplaatste persoon er niet
meer gehouden wordt of wanneer is beslist dat de afzondering in de waning
niet meer noodzakelijk is; de bewoordingen « gehouden wordt » en << afzondering
van de krankzinnige in zijn waning >>
dienen te worden uitgelegd in de zin van
gedwongen verblijf of vrijheidsbeneming
en kunnen derhalve geen betrekking
hebben op het verblijf in een open afdeling, dat is een afdeling waar men vrij is
opgenomen en die men naar goeddunken
kan verlaten.
7 juni 1985
1388
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L

Land- en Tuinbouwprodukten voor kenring van zaaizaad en pootgoed voor landerr tuinbouw.)
12 oktober 1984
260

LANDLOPERIJ
LANDBOUW
1. - Nationale Dienst voor Afzet van
Land- en Tuinbouwprodukten - Keuring
van zaaizaad - Vergoedingen verschuldigd aan de Dienst, vastgesteld bij ME.
van 27 okt. 1964 genomen ter uitvoering
van het KB. van 25 maart 1952 tot inrichting van de keuring van zaaizaad en
pootgoed voor land- en tuinbouw - Gedeeltelijke opheffing van het KB. van 25
maart 1952 Draagwijdte van die
opheffing met betrekking tot de vergoedingen verschuldigd aan de Dienst.
De aan de Nationale Dienst voor Afzet
van Land- en Tuinbouwprodukten voor
keuring van zaaizaad verschuldigde vergoedingen, waarvan het bedrag wordt
vastgesteld bij M.B. van 27 okt. 1964, genomen ter uitvoering van het K.B. van
25 maart 1952 tot inrichting van de kenring van zaaizaad en pootgoed voor lauden tuinbouw, zijn van toepassing op de
keuring van zaaizaad verricht door de
Dienst ingevolge de K.B. van 23 juni 1973
en 3 september 1979, hoewel die K.B. bepalingen bevatten waarbij het K.B. van
25 maart 1952 wordt opgeheven in zoverre het toepasselijk is op de in die besluiten bedoelde categorieen van zaaizaden.
12 oktober 1984
260
2. - Nationale Dienst voor Afzet van
Land- en Tuinbouwprodukten - Vergoedingen verschuldigd aan de Dienst voor
de keuring van het zaaizaad
Bevoegdheid van de minister van Landbouw om het bedrag van die vergoedingen vast te stellen.
De artt. 4 en 5 van de wet van 27 dec.
1938 betreffende de oprichting van een
Nationale Dienst voor Afzet van Landen Tuinbouwprodukten en art. 21 van
het ter uitvoering van die wet genomen
K.B. houdende reglement van de Nationale Dienst, verlenen aan de minister
van Landbouw het recht om, op voorstel
van de raad van bestuur van de Dienst,
het bedrag van de vergoedingen vast te
stellen die aan de Dienst zijn verschuldigd voor zijn keuring van de zaaizaden.
(M.B. van 27 okt. 1964 houdende vaststelling van de vergoedingen verschuldigd
aan de Nationale Dienst voor Afzet van

Landloper ter beschikking van de regering gesteld om voor onbepaalde tijd in
een toevluchtshuis gei'nterneerd te worden - Niet regelmatig met redenen omklede beslissing.
Niet regelmatig met redenen omkleed
is de beslissing die een landloper ter beschikking van de regering stelt om voor
onbepaalde tijd in een toevluchtshuis geinterneerd te worden zonder nader te bepalen of de vereisten, gesteld bij art. 16
van de wet van 16 nov. 1891, vervuld
zijn.
9 oktober 1984
227

LASTER EN EERROOF
Zedelijk bestanddeel - Kwaadwillig
opzet - Begrip.
Uit de enkele omstandigheid dat de
ambtenaar die bij overtreding van de
Gezondheid en Veiligheidswet bevoegd
is om processen-verbaal op te maken die
behoudens tegenbewijs rechtsgeldig zijn,
in zijn proces-verbaal als inlichting bepaalde feiten heeft vermeld die de eer
van de overtreder kunnen krenken of
hem aan de openbare verachting kunnen
blootstellen en die onjuist blijken, kan
de rechter niet wettig afleiden dat die
ambtenaar zijn wettelijke opdracht te
buiten is gegaan en dat derhalve het bijzonder opzet vereist bij art. 443 Sw. voor
de misdrijven laster en eerroof, te weten
het kwaadwillig opzet, is aangetoond.
(Artt. 443 en 444 Sw.; artt. 4 en 5, derde
lid, wet 10 juni 1952.)
26 september 1984
148

LASTGEVING
1. - Lasthebber handelt binnen de
grenzen van zijn Jastgeving - Lastgever
verbonden door de handelingen van zijn
lasthebber.
Wanneer de lasthebber binnen de
grenzen van zijn mandaat handelt, is de
lastgever verbonden door de handelingen
van zijn lasthebber zonder dat laatstgenoernde persoonlijk jegens derden ver-

-
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art. 1 wet 9 juli 1975 - Wijziging van de
uitkering - Vereisten.
De uitkering die de rechtbank aan de
echtgenoot die de echtscheiding heeft
verkregen, kan toekennen uit de goederen en inkomsten van de echtgenoot tegen wie de echtscheiding is uitgesproken, moet zodanig worden vastgesteld
dat zij de uitkeringsgerechtigde in staat
kan stellen om, rekening houdend met
zijn inkomsten en mogelijkheden, in zijn
bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven; de
vordering tot aanpassing van een uitkering na echtscheiding die v66r de inwerkingtreding van art. 1 van de wet van 9
juli 1975 is toegekend, moet o.g.v. dat
vereiste worden beoordeeld, en hoewel
LEVENSONDERHOUD
de rechter bij de uitspraak over een vordering tot verhoging van de genoemde
1. - Overeenkomsten tussen de uitke- uitkering moet nagaan of de uitkering
ringsplichtigen om hun bijdrage in de ten gevolge van omstandigheden, onaflast van de uitkering vast te stellen hankelijk van de wil van de uitkeringsGevolgen.
gerechtigde echtgenoot, helemaal ontoeDe overeenkomsten tussen uitkerings- reikend is geworden om hem in staat te
plichtigen om hun bijdrage in de last er- stellen « in zijn bestaan te voorzien op
van vast te stellen, doet geen afbreuk een gelijkwaardige wijze als tijdens het
aan het recht van de uitkeringsgerechtig- samenleven >>, is hij geenszins verplicht
de om die uitkering te ontvangen naar na te gaan of dat vereiste vervuld was
verhouding van zijn behoeften en van op het ogenblik waarop de uitkering
het vermogen van hen die ze verschul- werd toegekend. (Art. 301, §§ 1 en 3.)
digd zijn. (Artt. 205, 208 B.W.)
20 december 1984
572
17 september 1984
90
2. - Uitkering tot levensonderhoud na
4. - Uitkering tot onderhoud na echtechtscheiding - Echtscheiding toegestaan o.g. v. art. 232 B. W. - Vaststelling scheiding - Vordering op grand van
artt. 301 en 303 B. W. - Geen vordering
van de uitkering - Vereisten.
De uitkering, die de rechtbank aan de op eenzijdige rechtspleging.
Uit de enkele omstandigheid dat de
echtgenoot die de echtscheiding heeft
verkregen, o.g.v. de artt. 232, eerste lid, pleidooien in de zaak betreffende een
301 en 306 B.W. kan toekennen op de vordering, gegrond op artt. 301 en 303
goederen en inkomsten van de echtge- B.W. en strekkende tot toekenning van
noot tegen wie de echtscheiding is uitge- een uitkering tot onderhoud na echtsproken, moet zodanig worden vastge- scheiding, in de raadkamer werden gesteld dat zij de eerstbedoelde echtgenoot houden en de beslissing in de raadkamer
in staat stelt om, rekening houdende met werd gewezen, volgt niet dat de besliszijn inkomsten en mogelijkheden, in zijn sing als een beschikking in de zin van
bestaan te voorzien op een gelijkwaardi- art. 1029 of 1253quater Ger.W. moet worge wijze als tijdens het samenleven; niet den beschouwd.
naar recht verantwoord is de beslissing
18 januari 1985
650
die het bedrag van de uitkering aanpast
op grond van de verhoging van de in5. - Uitkering tot onderhoud na echtkomsten van de ex-echtgenoot-uitkeringsplichtige sedert de echtscheiding, scheiding - Vordering op grand van
zonder na te gaan of het toegekende be- artt. 301 en 303 B. W. - Hoger beroep drag de ex-echtgenoot-uitkeringsplichtige Toe te passen rechtspleging.
De rechter die vaststelt dat de vordein staat stelt op hetzelfde niveau te leven
ring gegrond is op artt. 301 en 303 B.W.
als tijdens het samenleven.
en strekt tot toekenning van een uitke11 oktober 1984
244 ring tot onderhoud na echtscheiding,
3. - Uitkering tot onderhoud na echt- leidt daaruit wettig a£ dat het gaat om
scheiding - Uitkering toegestaan o.g. v. een vordering in de zin van art. 1320
art. 301 B. W. v66r de wijziging ervan bij Ger.W., zodat, wat het boger beroep bebonden is; niet naar recht verantwoord is
de beslissing van het arrest waarbij een
verzekeraar-aperiteur, op grond van lastgeving, wordt veroordeeld tot betaling
van de door de medeverzekeraars verschuldigde vergoedingen.. (Artt. 1984,
1997 en 1998 B.W.)
6 september 1984
27
2. - Verplichtingen van de lastgever
- Fout van de lasthebber.
De fouten die de lasthebber binnen de
uitvoering van zijn last begaat, zijn de
lastgever toerekenbaar. (Art. 1998 B.W.)
22 april 1985
1116

-
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treft, de gewone regels van het geding
toepasselijk zijn.
18 januari 1985
650
6. - Faillissement van een onJerhoudsplichtige - Gefailleerde die over
de nodige geldmiddelen beschikt om de
uitkering tot onderhoud te betalen Buitenbezitstelling geen beletsel voor de
uitvoering van de alimentatieverplichting.
De buitenbezitstelling bepaald bij de
artt. 444 Kh. neemt niet weg dat de gefailleerde de nieuwe inkomsten die hij
verwerft en het loon dat hij verdient, in
ontvangst kan nemen en aanwenden om
in zijn levensonderhoud en dat van zijn
gezin te voorzien; daartoe is met name
niet vereist dat die inkomsten en dat
loon hem, overeenkomstig art. 476 kh.,
als levensonderhoud worden toegekend.
25 juni 1985
1481

LOON (BESCHERMING, GELIJKHEID)
1. - Overdracht van loon - Art. 29,
eerste lid, wet 12 april 1965- Recht van
de loonoverdrager om zich te verzetten
- Geen rechtsmiddel in de gerechtelijke
zin van het woord.
Het recht van verzet dat art. 29, eerste
lid, Wet Bescherming Loon toekent aan
de overdrager aan wie de overnemer
kennis heeft gegeven van zijn voornemen de overdracht van loon uit te voeren, is geen rechtsmiddel in de gerechtelijke zin van het woord, daar dit recht
niet wordt uitgeoefend om een nieuwe
beslissing te verkrijgen in een geschil
waarover de rechter reeds uitspraak
heeft gedaan. (Art. 860, tweede lid,
Ger.W.)
22 november 1984
416
2. - Overdracht van loon - Art. 29,
eerste lid, wet 12 april1965- Recht van
de loonoverdrager om zich te verzetten
- Termijn van tien dagen niet op straffe
van verval gesteld.
De termijn van tien dagen waarbinnen
de overdrager, ingevolge art. 29, eerste
lid, Wet Bescherming Loon, zich kan verzetten tegen het voornemen van de overnemer de overdracht van loon uit te voeren, is niet op straffe van verval gesteld.
(Art. 860, derde lid, Ger.W.)
22 november 1984
416
3. - Rente - Opzeggingsvergoeding.
Artikel 10 Wet Bescherming Loon, luidens hetwelk voor het loon van rechts-

wege rente verschuldigd is met ingang
van het tijdstip waarop het eisbaar
wordt, is toepasselijk op de opzeggingsvergoeding.
1047
1 april 1985
4. - Begrip - Berekening van de opzeggingsvergoeding.
Het begrip « loon » als omschreven in
art. 2 Wet Bescherming Loon vindt geen
toepassing op de vaststelling van het
loon voor de berekening van de opzeggingsvergoeding. (Art. 39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet.)
1 april 1985
1047

LOTERIJ
1. - Art. 301 Sw. - Begrip.
Loterij als bedoeld in art. 301 Sw. onderstelt het bestaan van een verrichting.
15 mei 1985
1267
2. - Art. 301 Sw. - Bestanddeel Verrichting - Motivering.
De beslissing dat de beklaagde zonder
wettige toestemming een openbare loterij heeft georganiseerd, is niet regelmatig met redenen omkleed wanneer de
rechter niet aangeeft uit welke feiten hij
het bestaan afleidt van de « verrichting »
vereist voor het bestaan van loterij in de
zin van art. 301 Sw.
15 mei 1985
1267

M
MACHTSOVERSCHRIJDING
Machtsafwending - Strafzaken - Begrip.
Machtsafwending kan niet worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat
een met het oog op uitlevering aangehouden verdachte van een gevangenis
naar een andere is overgebracht.
21 mei 1985
1302

MANDELIGHEID
Gedwongen afkoop van de mandeligheid - Voorwaarden.
Het recht van de eigenaar van een
scheidingsmuur om zijn nabuur te dwin-

-
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gen de mandeligheid van die muur aan
te kopen, onderstelt dat de nabuur een
bezitsaanmatiging pleegt of een feitelijkheid die op een inbezitneming neerkomt. (Art. 661 B.W.)
22 februari 1985
862

2°, van het K.B. van 24 dec. 1974 betreffende de gewone en de bijzondere tegemoetkomingen aan de minder-validen,
geen uitkering die verband houdt met
openbare of private bijstand.
11 februari 1985
796

MILITAIR

MISDRIJF

1. - Internationaal Verdrag inzake HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen,
materieel en moreel bestanddeel, eenburgerrechten en politieke rechten, art.
heid van opzet
14.5 - Recht op rechtspraak in twee instanties in strafzaken - Voorbehoud HOOFDSTUK II. - Soorten
van Belgie betreffende de personen die
Aflopend, voortgezet,
rechtstreeks naar een hager rechtscolle- Afdeling 1.
voortdurend misdrijf.
ge worden verwezen
Voorbehoud
Afdeling 2. - Gewoontemisdrijf.
geldend t.a. v. het Militair Gerechtshof.
Wegens het door Belgie gemaakte
voorbehoud betreffende art. 14.5 Interna- HOOFDSTUK III. - Toerekenbaarheid
tionaal Verdrag inzake burgerrechten en Afdeling 1. - Natuurlijke personen.
politieke rechten, dat het recht toekent Afdeling 2. - Rechtspersonen.
om de veroordeling en het vonnis opnieuw te doen beoordelen door een hager HOOFDSTUK IV. - Gepleegd in het
rechtscollege, staan de hogere officieren
buitenland
onmiddellijk voor het Militair GerechtsHOOFDSTUK
V. - Rechtvaardiging en
hof terecht.
verschoning
19 september 1984
105
Afdeling 1. - Rechtvaardiging.
2. - Militair rechtscollege - Europees Afdeling 2. - Verschoning.
Verdrag Rechten van de Mens, art. 6.1
- Onafhankelijke en onpartijdige rech- HOOFDSTUK VI. - Verzachtende en
terlijke instantie - Begrip.
verzwarende omstandigheden
De officieren die, overeenkomstig
HOOFDSTUK
VII. - Paging
Grondwet en wet, als !eden van een militair rechtscollege een rechtsprekende HOOFDSTUK IX. - Allerlei
functie vervullen, niet enkel betrokken
aan het hierarchische gezag of aan het
voogdijgezag van politieke, administraHOOFDSTUK I
tieve en militaire autoriteiten, maar zijn
er tevens toe gehouden, zowel ten op- ALGEMENE BEGRIPPEN, MATERIEEL EN
MOREEL
BESTANDDEEL, EENHEID
zichte van bedoelde autoriteiten als ten
VAN OPZET
opzichte van de procespartijen en van
welke feitelijke macht dan ook, onafhan1. - Vermoeden dat niemand geacht
kelijk te handelen; uit de enkele omstandigheid dat de militaire !eden van de mi- wordt de wet niet te kennen - Begrip.
In strafzaken houdt het wettig vermoelitaire rechtscolleges, de magistraat van
het openbaar ministerie, de griffier en den, dat niemand geacht wordt de wet
de kamerbewaarder het militair uniform niet te kennen, enkel in dat niemand
dragen, kan niet worden afgeleid dat zich kan beroepen op zijn onwetendheid
daardoor een schijn van partijdigheid van de wetgeving om te worden vrijgezou ontstaan met betrekking tot de uit- steld van de bij wet bepaalde strafrechtelijke sancties.
spraken van die rechtscollege.
26 maart 1985
1024
23 april 1985
1122
2. - Verscheidene feiten
Vaststelling dat de misdrijven niet de uitvoering
zijn van een enkele opzet - Een enkele
straf uitgesproken wegens verschillende
MINDER-VALIDEN
feiten - Onwettigheid.
De in art. 65 Sw. vastgelegde regel
Gewone tegemoetkomingen - Aard.
De gewone tegemoetkoming aan een wordt geschonden door de rechter die
minder-valide is, in de zin van art. 9, § 2, vaststelt dat verschillende feiten niet de

-
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uitvoering zijn van een enkele opzet,
maar wegens die verschillende feiten
een enkele straf uitspreekt.
28 mei 1985
1335

HOOFDSTUK II
SOORTEN

Afdeling 1.
Aflopend, voortgezet,
voortdurend misdrijf.
Afdeling 2. - Gewoontemisdrijf.

HOOFDSTUK III
TOEREKENBAARHEID

Afdeling 1. - Natuurlijke personen.
3. - Uitlokken - Begrip.
Naar recht verantwoord is het arrest
waarbij wordt beslist dat er geen uitlokking van een misdrijf aanwezig is, wanneer het vaststelt dat het oogmerk om
het misdrijf te plegen bestond buiten
enig optreden van de politie en dat de
politie zich heeft beperkt tot het scheppen van een gelegenheid om vrij een
strafbaar feit te plegen in zodanige omstandigheden dat zij de uitvoering ervan
kon vaststellen.
5 februari 1985
772
Afdeling 2. - Rechtspersonen.
4. - Rechtspersoon - Dader van een
misdrijf - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van natuurlijke personen door
wier toedoen de rechtspersoon is opgetreden - Vereiste vaststellingen.
Wanneer een rechtspersoon een misdrijf heeft gepleegd, rust de strafrechtelijke verantwoordelijkheid daarvoor op
de natuurlijke personen, organen of aangestelden, door wier toedoen hij is opgetreden; niet wettig verantwoord is de beslissing die de beklaagde als directeur
van een vennootschap veroordeelt, zonder de persoonlijke gedraging waaruit zij
diens strafbare deelneming als dader of
mededader afleidt, vast te stellen noch
de feitelijke omstandigheden aan te wijzen waaruit blijkt dat de rechtspersoon
door toedoen van de beklaagde gehandeld heeft.
9 oktober 1984
225

genomen in uitvoering van de wet van 18
feb. 1969 betreffende de maatregelen ter
uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de
weg, de spoorweg of de waterweg, beogen de uitbreiding van de toepassing in
Belgie van de bepalingen van de E.E.G.verordeningen nr. 543/69 van 25 maart
1969 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en nr. 1463/70 van 20 juli 1970
betreffende de invoering van een controleapparaat bij het wegvervoer, op de
misdrijven die in Belgie zijn vastgesteld,
maar die zijn begaan op het grondgebied
van een andere Lid-Staat door personen
die geen Belg zijn maar in het Rijk verblijf houden; die bepalingen doen geen
afbreuk aan de toepassing van art. 7, § 1,
van de voorafgaande titel Sv. wanneer
der feiten in Nederland werden begaan
door een Belg.
16 april 1985
1085

HOOFDSTUK V
RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING

Afdeling 1. -

Rechtvaardiging.
6. - Rechtvaardigingsgrond - Overmacht - Begrip.
Overmacht kan enkel voortvloeien uit
een gebeurtenis buiten 's mensen wil die
door deze wil niet kon worden voorzien
of vermeden.
28 november 1984
436
7. - Rechtvaardigingsgrond
Dwaling - Goede trouw - Geen rechtvaardigingsgrond.
Dwaling is slechts dan een rechtvaardigingsgrond als zij onoverkomelijk is,
wat door de goede trouw van de dader
van het misdrijf aileen niet kan worden
bewezen.
12 februari 1985
802
Afdeling 2. -

Verschoning.

HOOFDSTUK VI
VERZACHTENDE EN VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN

HOOFDSTUK VII
POGING

HOOFDSTUK IV
GEPLEEGD IN HET BUITENLAND

HOOFDSTUK IX

5. - Wegvervoer - E.E.G.-verordeningen nrs. 543/69 en 1463/70 - Wet 18 feb.
1969 - Territoriale toepassing van de
strafwet.
Art. 3, tweede lid, K.B. 22 maart 1970
en art. 16, tweede lid, K.B. 23 april 1971,

ALLERLEI

8. - Strafwet - Territoriale toepassing.
Het misdrijf gepleegd op het grondgebied van het Rijk wordt overeenkomstig
de bepalingen van de Belgische wetten
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gestraft, zodat verweermiddelen afgeleid
uit vreemde wetsbepalingen in Belgie
niet ter zake dienend zijn. (Art. 3 Sw.)
30 april 1985
1172

In het bij art. 340b, tweede lid, 1", B.W.
bedoelde geval moet de bekentenis valledig zijn, met andere woorden volstaan op
zichzelf.
12 april 1985
1075
3. - B. W:, art. 340 b
Gemeenschap
Begrip.
Onder « gemeenschap » in de zin van
art. 340b, B.W. moet « geslachtsgemeenschap » worden verstaan, dit is gemeenschap van man en vrouw door inwendige
vereniging van beider geslachtsdelen;
« buitenlichamelijke seksuele handelingen, zonder inwendige vereniging van de
geslachtsdelen >> beantwoorden niet aan
dat begrip.
12 april 1985
1075

-

N
NACHTGERUCHT,
MOER

NACHTRU-

Art. 561, 1", Sw. - Misdrijf - Bestanddelen.
De correctionele straffen van art. 11
wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van geluidshinder zijn gesteld
op de daarin opgesomde misdrijven, onverminderd de toepassing van de in het
Sw. gestelde straffen; noch de bepalingen van dat art. noch die van K.B.'s genomen ter uitvoering van de genoemde
wet doen afbreuk aan art. 561, 1°, Sw.
dat met politiestraffen straft degenen die
zich schuldig maken aan nachtgerucht of
nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.
30 oktober 1984
328

4. - B. W:, art. 341b - Rechtsvordering tot inroeping van staat van natuurlijk kind - Termijn voor het instellen
van die rechtsvordering - Bepaling niet
in strijd met art. 8.1 van het Europees
Verdrag Rechten van de Mens.
De bepaling van art. 341b B.W., luidens welke de rechtsvordering tot inroeping van staat van natuurlijk kind
slechts binnen een beperkte tijd kan
worden ingesteld, is niet in strijd met
art. 8.1 van het Europees Verdrag Rechten van de Mens.
10 mei 1985
1230

NATUURLIJK KIND
1. - B. W:, art. 340b, eerste lid en tweede lid, 1" - Bewijs van de gemeenschap
- Bekentenis daarvan in akten of geschriften uitgaande van de verweerder
- Akten of geschriften uitgaande van de
verweerder - Begrip.
In art. 340b, tweede lid, 1", B.W. bedoelen de termen « akten of geschriften uitgaande van de verweerder » niet aileen
de eigenhandige geschriften van de verweerder maar ook aile andere stukken
die tegen hem schriftelijk bewijs van de
bekentenis opleveren; een proces-verbaal
van de rijkswacht waarin door de verweerder afgelegde en ondertekende verklaringen zijn opgenomen, is een akte of
een geschrift uitgaande van de verweerder in de zin van die wetsbepaling.
12 april 1985
1075
2. - B. W:, art. 340 b, eerste lid en
tweede lid, 1" - Bewijs van de gemeenschap - Bekentenis daarvan in akten of
geschriften uitgaande van de verweerder
- Bekentenis - Begrip.

NIEUWE VORDERING
1. - Burgerlijke zaken - Wijziging
van de vordering - Begrip.
De oorspronkelijke vordering wordt
niet onwettig gewijzigd door de rechter
bij wie een vordering aanhangig is strekkende tot veroordeling van een naburige
eigenaar om steunmuurtjes op te richten
ten einde grondverzakking tegen te
gaan, en die deze eigenaar veroordeelt
tot het oprichten van muurtjes die tevens als afsluiting tussen de twee percelen dienen. (Artt. 702, 807 Ger.W.)
20 september 1984
120
2. - Gerechtelijk Wetboek, art. 807Bepaling die noch de openbare orde
raakt, noch op dwingend recht berust.
Art. 807 Ger.w. betreffende de uitbreiding of de wijziging van de vordering berust niet op dwingend recht en raakt
evenmin de openbare orde.
23 mei 1985
1318

125 NOTARIS
Beroepsplicht - Dienstverlening Standplaats.
Luidens de artt. 1, 3 en 4 van de wet
van 25 vent6se jaar XI tot regeling van
het notarisambt is de notaris een openbaar ambtenaar die verplicht is zijn
dienst te verlenen wanneer hij daarom
wordt verzocht, en verblijf te houden in
de standplaats hem door de Koning aangewezen. Uit die bepalingen volgt dat de
notaris in de hem toegewezen standplaats een kantoor moet hebben dat normaal voor de clUinteel toegankelijk is en
waar hij zich gewoonlijk ter beschikking
van de clienteel houdt.
29 november 1984
451

0
ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
1. - Voorlopige hechtenis - Handhaving van de voorlopige hechtenis - Wet
op de voorlopige hechtenis, art. 5 - Ernstige en uitzonderlijke omstandigheden
nag steeds aanwezig - Beoordeling door
het onderzoeksgerecht.
Het onderzoeksgerecht beoordeelt op
onaantastbare wijze, in feite, of er nog
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden aanwezig zijn die de openbare veiligheid raken en de handhaving van de
voorlopige hechtenis vereisen. (Art. 5 wet
op de voorlopige hechtenis.)
25 september 1984
142
2. - Vordering tot verkrijging van een
verklaring van recht - Ernstige bedreiging van het recht.
Om te beslissen over de toelaatbaarheid van een vordering tot verkrijging
van een verklaring van recht oordeelt de
feitenrechter op in cassatie onaantastbare wijze of een recht al dan niet ernstig
bedreigd is. (Art. 18, tweede lid, Ger.W.)
3 december 1984
464
3. - Strafzaken - Dagvaarding Voorwerp van de telastlegging voldoende
aangegeven -Recht van verdediging gevrijwaard - Geldigheid.
De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze of de dagvaarding de be-

klaagde in de mogelijkheid stelt het
voorwerp van de telastlegging voldoende
te kennen en aldus zijn recht van verdediging vrijwaart. (Art. 182 Sv.)
18 december 1984
551
4. - Strafzaken - Strafvordering Eenheid van opzet.
De rechter oordeelt in feite en derhalve op onaantastbare wijze of verscheidene misdrijven wegens eenheid van opzet
een enkel strafbaar feit opleveren.
8 januari 1985
600
5. - Strafzaken - Noodzakelijkheid
of gepastheid van een bijkomende onderzoeksmaa tregel.
De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze de noodzaak of de gepastheid van een aanvullende onderzoeksmaatregel; schending van het recht van
verdediging kan niet worden afgeleid uit
de enkele omstandigheid dat de rechter
een verzoek om een aanvullende onderzoeksmaatregel heeft afgewezen omdat
hij die maatregel niet nodig achtte om
tot zijn overtuiging te komen.
5 juni 1985
1373

ONDERNEMINGSRAAD EN
LIGHEIDSCOMITE

VEl~

1. - Beschermde werknemer - Herplaatsing - Weigering - Gevolg.
De werkgever die eerst de aanvraag
tot herplaatsing van een beschermde
werknemer afwijst, mag binnen dertig
dagen na de aanvraag op zijn beslissing
terugkomen en de aanvraag nog inwilligen zonder de bijzondere ontslagvergoeding verschuldigd te zijn. (Art. 1bis , §§ 5
en 7, Gezondheid en Veiligheidswet.)
140
24 september 1984
2. - Verkiezing - Vordering tot nietigverklaring - Gronden.
Een vordering tot nietigverklaring van
de verkiezing van de afgevaardigden van
het personeel in de ondernemingsraad
en het veiligheidscomite kan niet steunen op grieven die betrekking hebben op
handelingen welke aan de kiesverrichtingen voorafgaan, ook wanneer voor het
desbetreffende geschil geen speciale procedureregeling is voorgeschreven. (Artt.
71 en 72 K.B. 18 okt. 1978.)
22 oktober 1984
302
3. - Verkiezing - Vordering tot nietigverklaring - Gronden.
Een vordering tot nietigverklaring van
de verkiezing van de afgevaardigden van
het personeel in het veiligheidscomite

-
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kan niet steunen op grieven die betrekking hebben op handelingen welke aan
de kiesverrichtingen voorafgaan, ook
wanneer voor het desbetreffende geschil
geen speciale procedureregeling is uitgevaardigd. (Artt. 71 en 72 K.B. 18 okt.
1978.)
17 december 1984
539
4. - Beschermde werknemer - Ontslag wegens dringende reden - Verzoek
tot de arbeidsrechtbank - Termijn Verscheidene verzoekschriften - Verscheidene feiten.
Het arbeidsgerecht kan verscheidene
feiten samen als dringende reden voor
het ontslag van een beschermde werknemer in aanmerking nemen, wanneer elk
van de feiten is aangevoerd in een verzoekschrift dat is neergelegd binnen drie
werkdagen nadat de werkgever van het
feit kennis heeft gekregen. (Art. 21, § 2,
tweede lid, Bedrijfsorganisatiewet en art.
1bis, § 2, tweede lid, Gezondheid en Veiligheidswet.)
6 mei 1985
1198
5. - Mandaat van het personeelslid Einde - Afgevaardigde geen lid meer
van de werknemersorganisatie.
Het mandaat van de afgevaardigde
van het personeel in de ondernemingsraad neemt een einde indien hij geen lid
meer is van de werknemersorganisatie
die zijn kandidatuur heeft voorgedragen,
hetzij omdat hij zelf ontslag heeft genamen, hetzij omdat hij door de organisatie werd uitgesloten. (Art. 21, § 1, tweede
lid, 4", Bedrijfsorganisatiewet.)
10 juni 1985
1389

ONDERWIJS
1. - Universitair onderwijs- Rechtspersoonlijkheid - Rijksuniversiteit.
Een rijksuniversiteit heeft aileen
rechtspersoonlijkheid voor het beheer
van haar eigen vermogen; deze beperking van de rechtspersoonlijkheid belet
evenwel niet dat de wet haar daarbuiten
bepaalde attributen van de rechtspersoonlijkheid kan toekennen, met name
de bevoegdheid om in bepaalde aangelegenheden rechtshandelingen te stellen
en in rechte op te treden. (Wet van 5 juli
1920.)
24 september 1984
131
2. - Universitair onderwijs - Rechtspersoonlijkheid - Rijksuniversiteit.
Een rijksuniversiteit heeft rechtspersoonlijkheid voor het beheer van haar ei-

gen vermogen. (Wet van 5 juli 1920 tot
toekenning van rechtspersoonlijkheid
aan de staatsuniversiteiten Gent en
Luik, artt. 1, 2, 4 en 5.)
22 oktober 1984
297
3. - Wet van 29 mei 1959 tot wijziging
van de wetgeving betreffende het bewaarschoolonderwijs, het lager, middelbaar, normaal-, technisch en kunstonderwijs, artt. 24, §§ 2 en 3, 38 - Definitieve
benoeming als hoofdonderwijzeres van
een franstalige gemeenteschool in een
randgemeente van de Brusselse agglomeratie - Inhouding van de weddetoelagen - Geen aantasting van de aan de
benoeming verbonden bezoldigingsregeling.
De aan een definitieve benoeming als
hoofdonderwijzeres van een gemeenteschool verbonden bezoldigingsregeling
wordt niet aangetast wanneer de door de
Staat verleende en met toepassing van
art. 36 wet 29 mei 1959 rechtstreeks en
maandelijks aan de hoofdonderwijzeres
uitbetaalde weddetoelagen krachtens art.
24, § 3, van evenvermelde wet worden
ingehouden op grond dat de betreffende
onderwijsinrichting de gestelde voorwaarden niet vervult omdat de hoofdonderwijzeres, die benoemd werd aan een
franstalige gemeenteschool in een randgemeente van de Brusselse agglomeratie, de vereiste taalkennis niet kan bewijzen.
975
15 maart 1985

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
1. - Nietigheid van een daad van het
voorbereidend onderzoek - Bevoegdheden van de kamer van inbeschuldigingstelling - Wetboek van Strafvordering,
art. 235.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling de nietigheid vaststelt van
een daad van het voorbereidend onderzoek is zij niet ertoe gehouden de zaak
te onttrekken aan de onderzoeksrechter
of een van haar leden te belasten met
het
onderzoek,
overeenkomstig de
artt. 235 e.v. Sv.; zij kan zich ook ertoe
beperken de onderzoeksrechter die reeds
van de zaak kennis heeft genomen, te
bevelen het onderzoek te hervatten vana£ de laatste nietige daad.
5 september 1984
22
2.
Vooronderzoek Voorlopige
hechtenis - Handhaving van de hechtenis -Art. 5 wet 20 april 1874 - Inzage

-
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van het dossier door de raadsman van
de verdachte - Geen inventaris.
Noch art. 124 van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken,
noch art. 423 Sv., noch enige andere wettelijke bepaling houden in dat het dossier van het vooronderzoek dat, ingevolge art. 5 wet 20 april 1874 op de
voorlopige hechtenis, gedurende twee dagen op de griffie ter beschikking van de
raadsman van de verdachte wordt gehouden, een inventaris moet bevatten.
9 januari 1985
623
3. - Correctionalisering van een misdaad door de raadkamer - Geen opsporingsonderzoek - Wettige beslissing.
De artt. 1, 2 en 3 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden bepalen niet dat de beschikking waarbij de raadkamer de verdachte
met aanneming van verzachtende omstandigheden naar de correctionele
rechtbank verwijst, alleen dan wettig is
wanneer de onderzoeksrechter daden
van onderzoek heeft verricht; maar de
onderzoeksrechter kan, alvorens verslag
uit te brengen over de hem door de procureur des Konings overgelegde stukken,
elk aanvullend onderzoek verrichten dat
hij dienstig acht, en met name het verhoor van de verdachten; de raadkamer
dient bovendien, nadat de onderzoeksrechter verslag heeft uitgebracht en nadat de partijen in raadkamer werden gehoord of behoorlijk werden opgeroepen,
nog te oordelen of ze voldoende is voorgelicht, vooraleer ze gebruik maakt van
de bevoegdheid bedoeld in de voormelde
artikelen 2 en 3.
30 januari 1985
714
4. Opsporingsonderzoek door de
procureur des Konings wegens een misdaad - Vorderingen tot correctionalisering van een misdaad en tot verwijzing
van de verdachte naar de correctionele
rechtbank - Overzending van de stukken door de procureur des Konings naar
de onderzoeksrechter om verslag uit te
brengen voor de raadkamer - Mogelijkheid maar geen verplichting voor de onderzoeksrechter b1jkomende onderzoeksdaden te verrichten - Gevolgen m.b.t.
het recht van verdediging van de verdachte.
Wanneer de procureur des Konings na
een door hem wegens een misdaad ingesteld strafrechtelijk opsporingsonderzoek
de correctionalisering van de misdaad en
de verwijzing van de verdachte naar de
correctionele rechtbank vordert, is de onderzoeksrechter, die van de stukken ken-

nis heeft genomen om verslag uit te
brengen voor de raadkamer, bevoegd
maar niet verplicht om de verdachte te
ondervragen; hij miskent het recht van
verdediging niet wanneer hij die ondervraging achterwege laat.
30 januari 1985
714
5. - Daden van onderzoek
Opdracht door de onderzoeksrechter Wettigheid - Vereisten.
De onderzoeksrechter beslist vrij of de
uitvoering van daden van onderzoek, die
geen rechterlijke beslissing zijn, aan een
officier van gerechtelijke politie dient te
worden opgedragen.
5 februari 1985
738
6. - Kamer van inbeschuldigingstelJing - Arrest van buitenvervolgingstelling op het verzet van de burgerlijke partij - Veroordeling van die partij, zelfs
ambtshalve, tot betaling van schadevergoeding.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, op het verzet van de burgerlijke partij, de door de raadkamer gewezen beschikking van buitenvervolgingstelling bevestigt, dient zij, zelfs ambtshalve, de burgerlijke partij te veroordelen tot betaling van schadevergoeding
jegens de verdachte. (Art. 136 Sv.)
13 februari 1985
810
7. Onderzoek naar overtredingen
van de belastingwetten - Onderzoeksgeheim - Daden van onderzoek verricht
in het bijzijn van ambtenaren van het
Ministerie van Financien - Geen miskenning van het onderzoeksgeheim.
Het beginsel van het geheim karakter
van het voorbereidend onderzoek belet
niet dat de onderzoeksrechter, tijdens
het onderzoek naar overtredingen van de
belastingwetten, de verdachte ondervraagt en een huiszoeking laat uitvoeren
in het bijzijn van ambtenaren van het
Ministerie van Financien.
27 maart 1985
1033
8. - Ambtelijke opdracht aan een
vreemde overheid - Bevoegdheid van
die overheid - Aard - Uitvoering van
de ambtelijke opdracht - Toepasselijke
wet.
De vreemde overheid die een ambtelijke opdracht van een Belgische rechter
uitvoert, handelt niet krachtens een
bevoegdheid die haar door de verzoekende overheid is verleend, maar krachtens
een bevoegdheid die haar rechtstreeks
door haar nationale wet is toegekend; de
wet betreffende de uitvoering van die
ambtelijke opdracht is noodzakelijk de

-
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wet van de overheid tot wie het verzoek
is gericht.
30 april 1985
1172
9. - Onderzoek tegen een in art. 479
Sv. bedoelde verdachte wegens een misdaad buiten zijn ambt gepleegd - Aanwijzing, door de eerste voorzitter van het
hoi van beroep, van een magistraat die
het ambt van onderzoeksrechter zal
waarnemen - Art. 480 Sv. - Draagwijdte.
In geval van vervolging en onderzoek
ten laste van een in art. 479 Sv. bedoelde
verdachte wegens een misdaad buiten
zijn ambt gepleegd, verplicht art. 480 Sv.
de eerste voorzitter van het hof van beroep niet de magistraat die hij aanwijst
om het ambt van onderzoeksrechter
waar te nemen, met naam aan te duiden;
hij kan de onderzoeksrechter met dienst ·
in een rechtbank van eerste aanleg van
zijn rechtsgebied daartoe opdracht geven.
18 juni 1985
1445

ONDERZOEKSGERECHTEN
1. - Nietigheid van een daad van het
voorbereidend onderzoek - Bevoegdheden van de kamer van inbeschuldigingstelling - Wetboek van Strafvordering,
art. 235.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling de nietigheid vaststelt van
een daad van het voorbereidend onderzoek is zij niet ertoe gehouden de zaak
te onttrekken aan de onderzoeksrechter
of een van haar leden te belasten met
het
onderzoek,
overeenkomstig
de
artt. 235 e.v. Sv.; zij kan zich ook ertoe
beperken de onderzoeksrechter die reeds
van de zaak kennis heeft genomen, te
bevelen het onderzoek te hervatten vana£ de laatste nietige daad.
5 september 1984
22
2. Raadkamer - Aanhangigheid
van een zaak.
Een zaak die door de vordering van de
procureur des Konings tot het instellen
van een gerechtelijk strafonderzoek aanhangig is gemaakt bij de onderzoeksrechter, is meteen, ook wat de voorlopige
hechtenis betreft, aanhangig bij de raadkamer.
25 september 1984
142
3. Toepassing van het Verdrag
Rechten van de Mens - Geen verplichting om m de beslissing melding te maken van het Verdrag.

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksgerechten ertoe in
hun beslissingen melding te maken van
het Verdrag Rechten van de Mens, zelfs
als ze dit toepassen.
24 oktober 1984
311

4. - Beschikking tot verwijzing naar
het vonnisgerecht - Bevoegdheid van
het vonnisgerecht.
Behoudens bij onwettigheden inzake
bevoegdheid zijn de vonnisgerechten niet
bevoegd om de grieven te onderzoeken
die de beklaagde aanvoert tegen de beschikking van de raadkamer waarbij de
zaak naar het vonnisgerecht wordt verwezen.
8 januari 1985
606
5. - Beschikking tot verwiJzmg naar
het vonnisgerecht - Geen onwettigheid
inzake bevoegdheid - Bevoegdheid van
het vonnisgerecht.
Behoudens bij onwettigheden inzake
bevoegdheid zijn de vonnisgerechten niet
bevoegd om de grieven te onderzoeken
die de beklaagde aanvoert tegen de beschikking van de raadkamer waarbij de
zaak naar het vonnisgerecht wordt verwezen; dat is met name het geval wanneer de aangevoerde onwettigheid voortvloeit uit de schending van de Taalwet
Gerechtszaken.
27 maart 1985
1033
6. - Raadkamer - Uitlevering - Bevel tot aanhoudfng uitvoerbaar verldaard
met het oog op uitlevering - Hoger beroep - Term1jn.
De termijn waarbinnen de vreemdeling hager beroep kan instellen tegen de
beschikking van de raadkamer waarbij
een bevel tot aanhouding, tegen hem
door een vreemde overheid verleend
met het oog op uitlevering, uitvoerbaa~
wordt verklaard, is vierentwintig uut, te
rekenen van de dag waarop die beschikking aan de betrokkene is betekend.
(Art. 135 Sv.; art. 3 wet 15 maart 1874.)
21 mei 1985
1302
7. - Beschikking van de raadkamer
tot verwijzing van de verdachte naar de
correctionele rechtbank - Dossier niet
medegedeeld aan de verdachte en diens
raadsman - Schending van de wet van
25 okt. 1919, enig artikel, §XV- Vernietiging van de verwijzende beschikking
en van de daaropvolgende beslissingen.
Wanneer de verdachte en diens raadsman in strijd met het enig artikel, § XV,
van de wet van 25 okt. 1919 geen inzage
hebben kunnen nemen van de stukken
van het dossier v66r de door de raadka-
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mer gewezen beschikking tot verwijzing,
dan is die beschikking nietig evenals de
rechtspleging en de daaropvolgende veroordelende beslissingen.
22 mei 1985
1312

8. - Inzake voorlopige hechtenis, houden steeds zitting met gesloten deuren
- Gevolgen.
Inzake voorlopige hechtenis houden de
onderzoeksgerechten steeds zitting met
gesloten deuren; die rechtsvorm wordt
verondersteld nageleefd te zijn en vereist geen uitdrukkelijke vermelding in
het proces-verbaal van de zitting of in de
beschikking zelf.
18 juli 1985
1536

ONDERZOEKSRECHTER
Vordering tot verwijzing naar een andere onderzoeksrechter wegens gewettigde verdenking - Vordering gegrond op
onwettige handelingen - Enkele omstandigheid die verdenking niet kan wettigen - Verwerping van de vordering.
Uit de enkele omstandigheid dat de
onderzoeksrechter onwettige handelingen heeft verricht, met name buiten het
geval van ontdekking op heterdaad van
misdrijf en zonder toestemming van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers een
huiszoeking heeft verricht in de waning
van de verdachte die lid was van die kamer, kan niet worden afgeleid dat die
onderzoeksrechter niet in staat is de
zaak op onafhankelijke en onpartijdige
wijze te onderzoeken of dat hij bij de
openbare opinie twijfel doet ontstaan
aan zijn geschiktheid om de zaak op die
wijze te onderzoeken. (Art. 542 Sv.)
23 januari 1985
674

ONGEOORLOOFDE
GING

MEDEDIN-

1. - Handelspraktijken - Handelspraktijkenwet, art. 20, 2'- Verbod op
handelspubliciteit die vergelijkingen inhoudt die het zonder noodzaak mogelijk
maken een andere handelaar te identificeren - Begrip.
Art. 20, 2•, Handelspraktijkenwet verbiedt elke handelspubliciteit die vergelijkingen inhoudt die bedrieglijk of afbrekend zijn of die het zonder noodzaak
mogelijk maken een of meer andere
handelaars te identificeren; het wettig

begrip « noodzaak >>, in de zin van die bepaling, wordt niet miskend door het derhalve wettelijk verantwoord - arrest
dat, door een beoordeling van de feitelijke gegevens, beslist dat een onderneming die handel drijft in dranken, niet
zonder noodzaak, publiciteit heeft gemaakt waardoor een andere handelaar
kon worden gei:dentificeerd, als het erop
wijst dat de vergelijkingen, die binnen
de normale grenzen zijn gebleven, gemaakt zijn om het aanbod van die onderneming op een duidelijke wijze aan te
· kondigen, waarbij maar een subjectief
element werd aangewend in zoverre aan
de verbruiker werd gevraagd de smaak
van het produkt te vergelijken met die
van andere produkten die hij gewoon is
en dat het aanbod aldus was gedaan
overeenkomstig het wettig te bereiken
doel, t.w. in te gaan tegen het vooroordeel van de mensen tot wie de boodschap was gericht.
21 maart 1985
1001
2. - Handelspraktrijkenwet, art. 54 Met eerlijk handelsgebruik strijdige
daad - Begrip.
De schending van een wettelijk voorschrift, dat niet speciaal wordt opgesomd
in de Handelspraktijkenwet, kan een
met eerlijk handelsgebruik strijdige
daad uitmaken in de zin van dat art. 54
van die wet, op voorwaarde dat de koopman, door het schenden van dat wettelijk voorschrift, de beroepsbelangen van
een andere koopman schaadt of tracht te
schaden.
2 mei 1985
1188
3. - Handelspraktijken
Geoorloofd
karakter - Vereisten.
Vrije mededinging is geen absoluut
recht maar wordt beperkt door de uitoefening van hetzelfde recht door anderen;
afspraken zijn slechts geoorloofd in zoverre ze niet indruisen tegen het algemeen belang. De afspraak is ongeoorloofd wanneer ze voortvloeit uit een
willekeurige, discriminerende feitelijke
gedraging die is ingegeven door andere
overwegingen dan de rechtmatige economische belangen van producenten, verdelers en detailhandelaars. (Art. 7 wet 2-17
maart 1791.)
27 juni 1985
1516

ONSPLITSBAARHEID
Art. 1053 Ger. W schil - Begrip.

Onsplitsbaar ge-

-
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Voor de toepassing van art. 1053
Ger.W. is een geschil enkel onsplitsbaar
wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen
waartoe het aanleiding zou geven, materieel onmogelijk zou zijn. (Art. 31
Ger.W.)
22 november 1984
418

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NU'ITE
1. - Spoedprocedure - Art. 8, tweede
lid, vervat in art. 5 wet 26 juli 1962 Provisionele vergoedingen - Beslissing
van de vrederechter tot vaststelling van
het bedrag van die vergoedingen - Beslissing niet vatbaar voor beroep Draagwijdte van die regel.
Art. 8, tweede lid, vervat in art. 5 wet
26 juli 1962, bepaalt dat de beslissing,
waarbij de vrederechter op de volgens de
spoedprocedure bij hem aanhangig gemaakte vordering inzake een onteigening ten algemenen nutte, het bedrag
van de door de onteigenaar verschuldigde provisionele vergoedingen vaststelt,
niet vatbaar is voor beroep; uit die wetsbepaling volgt dat, wanneer de onteigende, met schending van die bepaling, te·
gen een dergelijke beslissing van de
vrederechter hager beroep heeft ingesteld en de rechtbank van eerste aanleg
dat hager beroep niet ontvankelijk heeft
verklaard, ook het cassatieberoep van de
onteigende tegen de beslissing van de
appelrechters niet ontvankelijk is.
585
3 januari 1985
2. - Spoedprocedure
Onteigeningswet; art. 8, tweede lid - Vonnis niet vatbaar voor beroep - Begrip.
Het vonnis dat, luidens art. 8, tweede
lid, Onteigeningswet, niet vatbaar is voor
beroep is het vonnis waarbij de rechter,
ongeacht of het gaat om de vrederechter
dan wel om de rechter van de rechtbank
van eerste aanleg, rechtdoende op het
hager beroep van de onteigenaar wiens
vordering is afgewezen, het verzoek van
de onteigenaar inwilligt; de omstandigheld dat die rechter, met miskenning
van art. 8, eerste lid, van bedoelde wet,
nalaat in zijn vonnis het bedrag van de
provisionele vergoedingen te bepalen,
heeft niet tot gevolg dat dit vonnis vatbaar is voor beroep. (Artt. 7 en 8, eerste
en tweede lid, Onteigeningswet.)
20 juni 1985
1458

ONTUCHT EN PROSTITUTIE
1. - Houden van een huis van ontucht
of prostitutie - Begrip.
Artikel 380bis, 2', Sw. is niet van toepassing op de vrouw die een huis houdt
waarin alleen zijzelf zich aan ontucht of
prostitutie overlevert.
1
4 september 1984
2. - Exploiteren van prostitutie - Begrip.
Eens anders prostitutie exploiteert hij
die lokalen in huur geeft aan personen
die prostitutie bedrijven, en uit die verhuring een abnormaal profijt haalt.
21 november 1984
408
3. - Huis van ontucht of prostitutie Beoordeling door de feitenrechter.
De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze of de, door de wegens
overtreding van art. 380bis, 2", Sw. vervolgde beklaagde, gehouden instelling
een huis van ontucht of prostitutie is,
voor zoveel hij aan deze bewoordingen,
waarvan de betekenis niet door de wet
wordt bepaald, hun gewone zin toekent.
30 april 1985
1168
4. - Art. 380bis, 2', Sw. - Ontucht Begrip.
Het begrip « ontucht "• in de zin van
art. 380 bis, 2', Sw. is ruimer dan het begrip << prostitutie »; het omvat ook liederlijke en onzedelijke handelingen die met
prostitutie niets te maken hebben en die
van elke vergoeding onafhankelijk kunnen zijn.
30 april 1985
1168
5. - Art. 380bis, 2', Sw. - Houden van
een huis van ontucht of prostitutie Begrip.
Het houden van een huis van ontucht
of prostitutie kan bestaan in de exploitatie van een inrichting die aldus is georganiseerd dat er geregeld ontucht en/of
prostitutie wordt bedreven, uit welke georganiseerde exploitatie de houder rechtstreeks voordeel haalt. (Art. 380bis, 2',
Sw.)
30 april 1985
1168

OPENBAAR MINISTERIE
1. - Burgerlijke zaken - Mededeelbare zaken - Sociaal procesrecht - Vorderingen bedoeld in art. 578, 7', Ger. W:
Een vordering moet, op straffe van
nietigheid, aan het openbaar ministerie
worden meegedeeld, zodra zij laat blij-
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ken van een overtreding van de wetten
en besluiten betreffende de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder
de bevoegdheid van de arbeidsgerechten,
zelfs al steunt de vordering niet uitdrukkelijk op die overtreding. (Artt. 578, 7°,
en 764, eerste lid, 12°, Ger.W.)
12 december 1984
518
2. - Burgerlijke zaken - Mededeelbare zaken - Sociaal procesrecht - Vorderingen bedoeld in art. 578, 7', Ger. W:
Een vordering moet, op straffe van
nietigheid, aan het openbaar ministerie
worden meegedeeld, zodra zij laat blijken van een overtreding van de wetten
en besluiten betreffende de arbeidsregelementering en de aangelegenheden onder de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, zelfs al steunt de vordering niet
uitdrukkelijk
op
die
overtreding.
(Artt. 578, 7°, en 764, eerste lid, 12°,
Ger.W.)
17 december 1984
537
3. - Beoordeling van de wenselijkheid
van vervolging - Grondwet, art. 6 Gelijkheid van de Belgen voor de wet.
Schending van de grondwetsregel inzake de gelijkheid van de Belgen voor de
wet kan niet worden afgeleid uit het enkele feit dat het openbaar ministerie
voor elk geval afzonderlijk oordeelt of
het wenselijk is een vervolging in te stellen.
749
5 februari 1985

4. - Burgerlijke zaken - Foutief Jijkende aantasting door de bestuursoverheid van subjectieve rechten die de hoven en rechtbanken moeten vrijwaren Foutief lijkende overheidshandeling die
behoort tot een strafvordering - Handeling verricht ter uitvoering van een beslissing van het openbaar ministerie Bevoegdheid van de rechter in kart geding - Vereisten.
Behoudens het geval dat het optreden
van de rechter in kort geding niet verenigbaar zou zijn met de wetten en beginselen houdende regeling van de
bevoegdheid van de strafgerechten, kan
de omstandigheid dat de foutief lijkende
handeling van de overheid tot een strafvordering behoort, geen beletsel zijn
voor dat optreden, ook al is die handeling verricht ter uitvoering van een beslissing van een magistraat van het
openbaar ministerie.
21 maart 1985
1008

5. - Burgerlijke zaken - Mededeelbare zaken - Sociaal procesrecht - Vorderingen bedoeld in art. 578, 7', Ger. W.
Een vordering moet, op straffe van
nietigheid, aan het openbaar ministerie
worden meegedeeld, zodra zij laat blijken van een overtreding van de wetten
en besluiten betreffende de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder
de bevoegdheid van de arbeidsgerechten,
zelfs al steunt de vordering niet uitdrukkelijk op die overtreding. (Artt. 578, 7°,
en 764, eerste lid, 12°, Ger.W.)
22 april 1985
1117
6. - Hoi van assisen - Uiteenzetting
van het onderwerp van de beschuldiging
- Sv., art. 315 - Geen substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvorm.
De door art. 315 Sv. voorgeschreven
rechtsvorm betreffende de uiteenzetting
van het onderwerp van de beschuldiging
door het openbaar ministerie is geen
substantii:!le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvorm.
12 augustus 1985
1542

OPENBARE ORDE
1. - Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 37 - Bepalingen van openbare orde.
De bepalingen van art. 37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw raken de
wezenlijke belangen van de Staat of stellen, in het privaatrecht, de juridische
grondslagen vast van de economische orde van de maatschappij en zijn, derhalve, van openbare orde.
685
24 januari 1985
2. - Strafzaken - Afluisteren van telefoongesprekken in Zweden - Niet
strijdig met de Belgische openbare orde
- Grenzen.
Het aanwenden van bewijskrachtige
gegevens, die zijn verkregen door het afluisteren van telefoongesprekken in Zweden, overeenkomstig de Zweedse wetgeving en binnen de grenzen van art. 8
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
is niet op zichzelf strijdig met de Belgische openbare orde.
19 februari l!HltJ
840
3. - Gerechtelijk Wetboek, art. 807Bepaling die noch de openbare orde
raakt noch op dwingend recht berust.
Art. 807 Ger.W. betreffende de uitbreiding of de wijziging van de vordering be-

-

132 -

rust niet op dwingend recht en raakt
evenmin de openbare orde.
23 mei 1985
1318
4. - Burgerlijke zaken - Echtscheiding Plaatselijke bevoegdheid Draagwijdte.
De wetsbepalingen betreffende de
plaatselijke bevoegdheid inzake echtscheiding raken niet de openbare orde.
6 juni 1985
1383
5. - Internationale openbare orde Schorsing van de burgerlijke rechtsvordering tot na het definitieve strafvonnis
- Art. 4 wet 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering - Bepaling van interne
openbare orde - Bepaling niet van internationale openbare orde.
De regel neergelegd in art. 4 wet 17
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
luidens welke de burgerlijke rechtsvordering afzonderlijk kan worden vervolgd
maar in dat geval geschorst is zolang
niet definitief is beslist over de strafvordering die voor of gedurende de burgerlijke rechtsvordering is ingesteld, raakt
de Belgische openbare orde maar niet de
Belgische internationale openbare orde.
14 juni 1985
1432
6. - Middel ten betoge dat het recht
van de eiser op een eerlijke behandeling
van zijn zaak werd geschonden
Schending afgeleid uit een verschrijving
- Middel dat de openbare orde niet
raakt.
Het middel afgeleid uit schending van
het recht van de eiser op een eerlijke be~
handeling van zijn zaak kan niet voor
het eerst voor het Hof worden voorgedragen wanneer de aangevoerde scherrding uit een verschrijving is afgeleid; zodanige grief is immers niet gegrond op
een regel van openbare orde of van
dwingend recht.
20 juni 1985
1459

OPLICHTING
1. - Bestanddelen - Listige kunstgrepen - Redengeving.
Het Hof kan de wettigheid van een beslissing niet toetsen, weshalve deze niet
regelmatig met redenen is omkleed, wanneer de rechter, bij de bewezenverklaring van de listige kunstgrepen als bestanddeel van het misdrijf « oplichting ,
waaraan hij de beklaagde schuldig verklaart, laat steunen, enerzijds op niet na-

der beschreven stukken, die het Hof derhalve niet bevoegd is te beoordelen, en
anderzijds op valse beloften, die op zichzelf geen listige kunstgrepen zijn, in de
zin van art. 496 Sw.
6 februari 1985
775
2. Valse beloften - Op zichzelf
geen listige kunstgrepen, in de zin van
art. 496 Sw.
Het Hof kan de wettigheid van een beslissing niet toetsen, weshalve deze niet
regelmatig met redenen is omkleed, wanneer de rechter, bij de bewezenverklaring van de listige kunstgrepen als bestanddeel van het misdrijf « oplichting »
waaraan hij de beklaagde schuldig verklaart, laat steunen, enerzijds op niet nader beschreven stukken, die het Hof
derhalve niet bevoegd is te beoordelen,
en anderzijds op valse beloften, die op
zichzelf geen listige kunstgrepen zijn, in
de zin van art. 496 Sw.
6 februari 1985
775

OUDERLIJKE MACHT
1. - Overlijden van de vader die van
de ouderlijke macht is ontzet - Einde
van de pro-voogdij - Ouderlijk gezag en
pro-voogdij uitgeoefend door de niet ontzette moeder.
Bij overlijden van de alleen uit de ouderlijke macht ontzette vader eindigt de
pro-voogdij en oefent de niet ontzette
moeder de voogdij en het ouderlijk gezag uit, zodat de jeugdrechtbank van
haar verblijfplaats bevoegd is om t.a.v.
het minderjarig kind een beschermingsmaatregel te treffen. (Art. 44 Jeugdbeschermingswet.)
19 september 1984
112
2. - Bewaring van een kind - Regeling na echtscheiding - Belang van het
kind.
Bij de beoordeling van een vordering
tot wijziging van het bewaringsrecht
over een kind van uit de echt gescheiden
ouders, dient de rechter met het belang
van het kind rekening te houden.
1190
3 mei 1985

OVEREENKOMST
HOOFDSTUK I. Afdeling 1.
Afdeling 2. -

Begrip, vereisten

Begrip.
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Afdeling 3.
Afdeling 4.
Afdeling 5.

HOOFDSTUK II. - Rechten en verplichtingen van partijen
Afdeling 1. Afdeling 2. -

Tussen partijen.
T.a.v. derden.
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HOOFDSTUK V. - Einde
HOOFDSTUK VI.
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recht
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HOOFDSTUK I
BEGRIP, VEREISTEN

Afdeling 1.
Begrip.
Afdeling 2. - Toestemming.
Afdeling 3. - Oorzaak.
1. - Contractuele aansprakelijkheid
- Grondslag.
De contractuele aansprakelijkheid berust op de fout van de schuldenaar. De
daad van een persoon die daarbij in een
ernstige staat van geestesstoornis verkeert die hem ongeschikt maakt tot het
controleren van zijn daden, kan niet
worden beschouwd als een daad die door
zijn fout plaatsheeft en waarvoor hij derhalve contractueel aansprakelijk wordt.
29 november 1984
446

Afdeling 2. -

T.a.v. derden.

3. - Burgerlijk Wetboek, art. 1165 Een overeenkomst brengt aileen gevolgen teweeg tussen de contracterende
partijen - Draagwijdte van die bepaling.
Uit art. 1165 B.W. volgt niet dat een
overeenkomst niet bestaat voor derden;
de overeenkomst kan, integendeel, aan
derden worden tegengeworpen en dezen
zijn in beginsel ertoe gehouden de gevolgen ervan tussen de contracterende partijen te erkennen.
28 februari 1985
887

HOOFDSTUK III
UITLEGGING

4. - Uitlegging - Beding voor tweeerJei zin vatbaar - Gevolg.
Wanneer een beding een tijdstip bepaalt waarop een contractueel recht kan
worden uitgeoefend, behoeft de rechter
dat beding niet noodzakelijk derwijze uit
te leggen dat het erin bedoelde recht tenietgaat, wanneer het niet op het bepaalde tijdstip is uitgeoefend. (Art. 1157
B.W.)
4 maart 1985
908

HOOFDSTUK IV
VERBINDENDE
RING

KRACHT,

NIET-UITVOE-

5. - Wederkerig contract - Exceptie
van niet-uitvoering - Exceptie inherent
aan het contract.
De exceptie van niet-uitvoering, gegrond op de onderlinge afhankelijkheid
van de wederzijdse verbintenissen van
partijen, is inherent aan de aard van het
2. - Contractuele aansprakelijkheid wederkerige contract, zodat zij bestaat
- Fout - Begrip.
v66r de wanprestatie en v66r de overDe contractuele aansprakelijkheid be- dracht van de rechten van de schuldeiser
rust op de fout van de schuldenaar. De · en door de gecedeerde schuldenaar aan
daad van een persoon die daarbij in een de overnemer kan worden tegengeworernstige staat van geestesstoornis ver- pen, ongeacht het tijdstip van de wankeert die hem ongeschikt maakt tot het prestatie.
controleren van zijn daden, kan niet
27 september 1984
156
worden beschouwd als een daad die door
zijn fout plaatsheeft en waarvoor hij der6. Verbindende kracht tussen de
halve contractueel aansprakelijk wordt.
partijen - Weigering aan een overeen29 november 1984
446 · komst het gevolg toe te kennen dat zij
wettelijk tussen de partijen heeft Afdeling 4.
Voorwerp.
Schending van artikel 1134 Burgerlijk
Wetboek.
Afdeling 5.
Vorm.
De verbindende kracht van een beding
van een overeenkomst gesloten tussen
een statutair personeelslid van de
HOOFDSTUK II
N.M.B.S. en zijn werkgever wordt misRECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARkend, en art. 1134 van het Burgerlijk
TIJEN
Wetboek wordt derhalve geschonden,
Afdeling 1. - Tussen partijen.
door het vonnis dat het beding terzijde
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stelt wegens beginselen van redelijkheid
en fairplay, op grond van een vergelijking met artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet, dat het ten deze niet toepasselijk verklaart.
19 oktober 1984
290
7. - Verbindende kracht
Begrip.
De verbindende kracht van een overeenkomst wordt niet miskend door de
rechter die daaraan het gevolg toekent
dat zij, in zijn uitlegging, wettig heeft
tussen partijen en t.a.v. derden die zij
tot voordeel strekt. (Artt. 1121, 1134 en
1165 B.W.)
25 oktober 1984
313
8. - Verbintenis
Uitvoering materieel onmogelijk geworden - Gedwongen tenuitvoerlegging - Geen ingebrekestelling vereist.
Wanneer de uitvoering van een verbintenis materieel onmogelijk is geworden,
is geen voorafgaande ingebrekestelling
van de schuldenaar vereist om de gedwongen tenuitvoerlegging ervan door .
de schuldeiser mogelijk te maken. De
moratoire rente loopt vanaf de dag waarop die onmogelijkheid bestaat. (Art. 1146
B.W.)
29 november 1984
446 ·

sprake is, zoals de verplichting te zorgen
voor een verpakking die hestand is tegen
het vervoer tot op de plaats van bestemming.
27 juni 1985
1510

HOOFDSTUK V
EINDE

HOOFDSTUK VI
INTERNATIONAAL RECHT

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

11. - Schade van een partij bij een
overeenkomst door contractuele !out van
een andere partij - Beslissing dat die
andere partij verschillende contractuele
fouten heeft begaan die elk de schade
hebben veroorzaakt - Cassatieberoep
van de andere partij - Eiser oefent
geen kritiek op de beslissing dat een van
die fouten de schade heeft veroorzaakt
- Middel met aileen kritiek op de beslissing over de andere fouten - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat gericht is tegen
. de beslissing waarbij verschillende contractuele fouten van eiser bewezen worden verklaard, die elk de door verweerder, medecontractant van de genoemde
eiser, geleden schade hebben veroorzaakt, wanneer die eiser geen kritiek oefent op de beslissing waarbij hem een
van de contractuele fouten als oorzaak
van de schade wordt ten laste gelegd.
13 december 1984
528
12. - Schade van een partij bij een
overeenkomst door de contractuele !out
van een andere partij en door de samenlopende aquilische !out van een derde Verbintenis van de medecontractant jegens de getroffene.
Wanneer een partij bij een overeenkomst schade heeft geleden door de contractuele fout van een andere partij en
door de samenlopende aquilische fout
van een derde, is de medecontractant,
t.a.v. de getroffene, tot volledige schadevergoeding gehouden.
13 december 1984
528

9. - Verbindende kracht tussen partijen - Middel waarin als geschonden
wettelijke bepalingen enkel de artt. 1134
en 1135 B. W. worden opgegeven, hoewel
zij geen betrekking hebben op de aangevoerde grief - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel, dat
enkel is afgeleid uit schending van de
artt. 1134 en 1135 B.W. en, terwijl het
niet betoogt dat het bestreden arrest zou
hebben geweigerd de contractuele bepa-'
lingen toe te passen of daaraan de gevolgen toe te kennen die ze, volgens de uitleggi'ng die het eraan geeft, wettig tussen partijen hebben, tegen het arrest als
grief enkel aanvoert dat het aan die contractuele bepalingen een andere betekenis heeft toegekend dan eiser had voorgesteld.
21 februari 1985
857
10. - Verbindende kracht
Rechter
die op een in de overeenkomst niet voorkomende vereiste steunt om de rechten
en verbintenissen van partijen vast te
stellen - Schending van art. 1134 B. W.
De verbindende kracht van een tussen OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN,
LEVERINGEN,
partijen gesloten overeenkomst betrefDIENfende een verkoop-f.o.b.-loshaven wordt
STEN)
door het arrest miskend wanneer het
1. - Artt. 15, D, en 18, B, van het ME.
aan een van die partijen verplichtingen
oplegt waarvan in die clausule geen van 14 okt. 1964 - Rechtsvordering van
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de aannemer tot betaling van nalatigheidsinterest - Termijn.
Art. 15, D, van het M.B. van 14 okt.
1964 aangaande « de administratieve en
technische contractuele bepalingen die
het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat uitmaken >>,
wijkt af van art. 18, B, van dat besluit
volgens hetwelk elke rechtsvordering betreffende de overeenkomst door de aannemer moet worden ingesteld binnen
een termijn van een jaar na de voorlopige keuring, zodat de rechtsvordering tot
betaling van de nalatigheidsinterest ontvankelijk is als een schriftelijke aanvraag is ingediend binnen de termijn
van dertig dagen na de betaling van het
saldo van de overeenkomst, ook al is de
vordering zelf niet ingediend binnen de
bij art. 18, B, voorgeschreven termijn
van een jaar.
14 februari 1985
812
2. - Wet 29 mei 1959 tot wijziging van
sommige bepalingen van de onderwijs"
wetgeving, art. 36bis - 0T7ereenkomsten
voor aanneming van werken, leveringen
en diensten met betrekking tot uitgaven
. die geheel of gedeeltelijk ten Jaste van
de werkingstoelagen, de uitrustingstoelagen, de bouwtoelagen of de rentetoelagen worden gelegd- Inrichtende machten gehouden de overeenkomsten te
sluiten volgens de procedure en onder de
voorwaarden die voor het Rijk gelden Afwijkingen - Gevolg.
De mogelijkheid tot machtiging om af
te wijken van het voorschrift van art. 12,
§ 1, wet 14 juli 1976, volgens hetwelk, bij
aanbesteding, de opdracht in beginsel
moet worden toevertrouwd aan de
inschrijver die de laagste regelmatige inschrijving heeft ingediend, geldt niet enkel ten aanzien van de subsidierende
overheid maar ook tegenover de inschrijvende aannemers. (Art. 36bis, d, wet 29
mei 1959, ingevoegd bij wet 11 juli 1973.)
10 mei 1985
1237

De in art. 36bis, d, wet 29 mei 1959 bedoelde aanvraag van de inrichtende
machten om, met toepassing van die bepaling, bij openbare of beperkte aanbesteding, als de bevoegde minister van
Nationale Opvoeding zich binnen dertig
dagen na de aanvraag hiertegen niet verzet, te mogen afwijken van het voorschrift van art. 12, § 1, wet 14 juli 1976,
wegens hetwelk, bij aanbesteding, de opdracht in beginsel moet worden toevertrouwd aan de inschrijver die de laagste
regelmatige inschrijving heeft ingediend,
is niet aan een bepaalde vorm onderworpen en behoeft inzonderheid niet formeel
en uitdrukkelijk te zijn.
10 mei 1985
1237

4. - Wet 29 mei 1959 tot wijziging van
sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, art. 36bis - Overeenkomsten
voor aanneming van werken, leveringen
of diensten met betrekking tot uitgaven
die geheel of gedeeltelijk ten laste van
de werkingstoelagen, de uitrustingstoelagen, de bouwtoelagen of de rentetoelagen worden gelegd - Inrichtende machten gehouden de overeenkomsten te
sluiten volgens de procedure en onder de
voorwaarden die voor het Rijk gelden Afwijkingen - Draagwijdte.
De mogelijkheid tot machtiging om af
te wijken van het voorschrift van art. 12,
§ 1, wet 14 juli 1976, volgens hetwelk, bij
aanbesteding, de opdracht in beginsel
moet worden toevertrouwd aan de
irischrijver die de laagste regelmatige
inschrijving heeft ingediend, is niet beperkt tot het enkele aspect van het bedrag van de ingediende inschrijvingen
maar strekt zich uit tot de regelmatigheid ervan. (Art. 36bis, d, wet 29 mei
1959, ingevoegd bij wet 11 juli 1973.)
10 mei 1985
1237

5. - Besluitwet 3 feb. 1947 houdende
regeling van de erkenning van de aanne3. - Wet 29 mei 1959 tot wijziging van mers - Toepassingsgebied.
sommige bepalingen van de onderwijsDe besluitwet van 3 feb. 1947 houdenwetgeving, art. 36bis - Overeenkomsten
voor aanneming van werken, Jeveringen de regeling van de erkenning van de
of diensten met betrekking tot uitgaven · aannemers, die in art. 6 de procedure
die geheel of gedeeltelijk ten Jaste van vaststelt om de erkenning van een aande werkingstoelagen, de uitrustingstoela- nemer te schorsen of in te trekken, is
gen, de bouwtoelagen of de rentetoela- niet van toepassing op alle door de Staat
gen worden gelegd- Inrichtende mach- gegunde opdrachten; zij heeft enkel beten gehouden de overeenkomsten af te trekking op de opdrachten van werken
sluiten volgens de procedure en onder de en niet op de aannemingen van leveringen.
voorwaarden die voor het Rijk gelden Afwijkingen - Begrip.
13 juni 1985
1420

OVERSPEL

136 POLDERS EN WATERINGEN

Overschrijving van het beschikkende
gedeelte van het vonnis dat de echtscheiding toestaat - Overschrijving v66r de
veroordeling - Verval van de strafvordering.
Inzake overspel vervalt de strafvordering door overschrijving in de registers
van de burgerlijke stand van het vonnis
dat de echtscheiding toestaat.
17 oktober 1984
286

OVERTREDING
Nachtgerucht, nachtrumoer· Art.
561, 1", Sw. - Misdrijf - Bestanddelen.
De correctionele straffen van art. 11
wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van geluidshinder zijn gesteld
op de daarin opgesomde misdrijven, onverminderd de toepassing van de in het
Sw. gestelde straffen; noch de bepalingen van dat art. noch die van K.B.'s genomen ter uitvoering van de genoemde
wet doen afbreuk aan art. 561, 1", Sw.'
dat met politiestraffen straft degenen die
zich schuldig maken aan nachtgerucht of
nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.
30 oktober 1984
328

Polders - Belasting - Beslissing van
de bestendige deputatie - Voorziening
in cassatie - Ontvankelijkheid - Machtiging.
Niet ontvankelijk is de voorziening tegen de beslissing van de bestendige deputatie inzake een polderbelasting, wanneer de machtiging van de algemene
vergadering van de polder en van de
gouverneur niet ter griffie van het Hof
zijn neergelegd binnen twee maanden na
de inschrijving van de zaak op de algemene rol. (Artt. 45 en 68 wet 3 juni 1957;
art. 420bis, tweede lid, Sv.; art. 4 wet 22
jan. 1849.)
221
8 oktober 1984

R

RAAD VAN STATE

1. - Afdeling wetgeving - « Hoogdringendheid » die de ministers ervan
ontslaat de tekst van onder meer reglementaire besluiten aan de afdeling wetgeving te onderwerpen.
Het staat in de regel aan de ministers,
onverminderd hun politieke verantwoordelijkheid, te oordelen over de << hoogdringendheid , die hen krachtens artikel
3 van de Wet Raad van State ervan ontslaat het beredeneerd advies van de afp
deling wetgeving van de Raad van State
in te winnen over de tekst, onder meer
van ontwerpen van reglementaire besluiten.
11 september 1984
62
PAND
2. - Nietigverklaring van een beslissing van de administratieve overheid tot
Inpandgeving van titels en roerende intrekking van een vergunning van vliegwaarden - Terugvordering door de der- tuigbestuurder - Gevolg.
de-eigenaar- Recht van de schuldeiserHet arrest van de Raad van State houpandhouder zich op art. 2279 B. W: te be- dende onwettigverklaring van een beslisroepen om zich tegen de teruggave te. sing waarbij de administratieve overheid
verzetten - Grenzen van dat recht.
een vergunning van een vliegtuigbeDe pandhoudende schuldeiser kan, om' stuurder intrekt, brengt mede dat de bezich te verzetten tegen de terugvordering slissing met terugwerkende kracht nietig
door de derde-eigenaar van titels en roe- wordt verklaard, waaruit volgt dat de
rende waarden die hem in pand zijn ge- houder van de vergunning opnieuw in de
geven, zich op art. 2279 B.W. beroepen toestand moet worden geplaatst waarin
overeenkomstig zijn rechten op die titels hij ten tijde van die beslissing verkeeren waarden.
de.
17 oktober 1984
280
23 mei 1985
1318
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HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

1. - Beschikking tot verwijzing naar
het vonnisgerecht - Geen onwettigheid
inzake bevoegdheid - Bevoegdheid van
het vonnisgerecht.
Behoudens bij onwettigheden inzake
bevoegdheid zijn de vonnisgerechten niet
bevoegd om de grieven te onderzoeken
die de beklaagde aanvoert tegen de beschikking van de raadkamer waarbij de
zaak naar het vonnisgerecht wordt verwezen; dat is met name het geval wanneer de aangevoerde onwettigheid voortvloeit uit de schending van de Taalwet
Gerechtszaken.
27 maart 1985
1033

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

Afdeling 1. - Algemene regels.
2. - Burgerlijke zaken - Wijziging
van de vordering - Begrip.
De oorspronkelijke vordering wordt
niet onwettig gewijzigd door de rechter
bij wie een vordering aanhangig is strekkende tot veroordeling van een naburige
eigenaar om steunmuurtjes op te richten
ten einde grondverzakking tegen te
gaan, en die deze eigenaar veroordeelt
tot het oprichten van muurtjes die te-

vens als afsluiting tussen de twee percelen dienen. (Artt. 702, 807 Ger.W.)
20 september 1984
120
3. - Burgerlijke zaken - Kwalificatie
in rechte van de feiten door de eiser Vaststelling door de aangesproken burgerlijke rechter dat die zelfde feiten door
de strafrechter onder een andere kwalificatie zijn onderzocht - Vaststelling in
feite.
De burgerlijke rechter oordeelt in feite
en derhalve onaantastbaar of de feiten
die de eiser onder een bepaalde kwalificatie ten laste van de tegenpartij in rechte inroept, dezelfde zijn als die welke
door de strafrechter onder een andere
kwalificatie ten laste van diezelfde tegenpartij werden onderzocht.
4 oktober 1984
202
4. - Burgerlijke zaken - Rechtsmacht - Omvang - Niet met de openbare orde strijdige betwisting - Betwisting uitgesloten door de conclusies van
de partijen - Geen rechtsmacht.
In burgerlijke zaken mag de rechter
geen met de openbare orde niet strijdige
betwisting opwerpen waarvan de conclusies van de partijen het bestaan uitsluiten. (Beschikkingsbeginsel.)
5 oktober 1984
212
5. - Burgerlijke zaken - Motivering
- Algemeen bekend feit.
Regelmatig met redenen omkleed is de
beslissing van de rechter die, om een
conclusie te beantwoorden, de daarin
vervatte beweringen tegenspreekt op
grond van een algemeen bekend feit;
door het vermelden van een dergelijk
feit doet de rechter geen uitspraak bij
wege van algemene en als regel geldende beschikking en schendt hij derhalve
art. 6 Ger.W. niet. (Art. 97 Gw.)
25 oktober 1984
313
6. - Burgerlijke zaken - Rechtsmacht - Omvang - Betwisting die
. niet de openbare orde raakt - Betwisting uitgesloten door de conclusie van
partijen - Geen rechtsmacht.
In burgerlijke zaken mag de rechter
geen niet de openbare orde rakende betwisting opwerpen waarvan de conclusie
van de partijen het bestaan uitsluiten.
(Beschikkingsbeginsel.)
9 november 1984
360
7. - Burgerlijke zaken
Oorzaak
van de vordering - Ambtshalve wijziging door de rechter.
De rechter mag geen schadevergoeding wegens onrechtmatige daad op
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grond van de artt. 1382 en 1383 B.W. toekennen, wanneer de vordering gegrond
is op een gebrek van de zaak met verwijzing naar art. 1384 B.W. (Artt. 702 en 807
Ger.W.)
463
3 december 1984
8. Burgerlijke zaken - Rechtsmacht - Omvang - Betwisting - Betwisting uitgesloten door de conclusie
van de partijen - Geen rechtsmacht.
Het in art. 1138, 2", Ger.W. neergelegde beginsel van de autonomie der procespartijen d.w.z. de vrijheid om de grenzen van het geschil te bepalen, wordt
geschonden door de rechter die, bij de
bepaling van de rechtsgrond waarop hij
zijn beslissing laat steunen, aan de tussen partijen bestaande overeenkomst
een rechtsaard toeschrijft die de partijen
in hun conclusie hadden uitgesloten.
25 januari 1985
693
9. Burgerlijke zaken - Rechtsmacht - Omvang - Betwisting - Betwisting uitgesloten door de conclusies
van de partijen - Geen rechtsmacht.
Het in art. 1138, 2", Ger.W. neergelegde beginsel van de autonomie der procespartijen om de grenzen van het geschil te bepalen, wordt geschonden door
de rechter die de veroordeling van de bewaarder van koopwaar mede laat steunen op de niet-toepasselijkheid, bij gebrek aan verklaard akkoord, van de
algemene voorwaarden die op de door
deze bewaarder uitgegeven warrant zijn
vermeld, hoewel ook de wederpartij, aan
11\tfe die warrant werd afgegeven, in haar
conclusie de toepasselijkheid van die
voorwaarden had aangenomen.
29 maart 1985
1041

plichting uitspraak te doen over al de
punten van de vordering - Art. 1138, :1',
Ger.W.
Het staat aan de rechter, onder eerbiediging van de rechten van de verdediging, op de regelmatig aan zijn beoordeling voorgedragen feiten en zonder het
voorwerp of de oorzaak van de vordering
te wijzigen, de rechtsregels toe te passen
op grond waarvan hij op de vordering
uitspraak doet, mits hij geen betwisting
opwerpt die partijen in hun conclusies
hebben uitgesloten en voor zover zodoende geen afbreuk wordt gedaan aan een
bepaling van openbare orde; de door art.
1138, 3°, Ger.W. opgelegde verplichting
uitspraak te doen over al de punten van
de vordering wordt miskend door de
rechter die, na de door de eisende partij
aan de voorgedragen feiten gegeven
rechtskwalificatie te hebben aangenomen, het verder onderzoek naar en de
toepassing van de op het geschil toepasselijke rechtsregel van de hand wijst op
de enkele grond dat de wettelijke bepaling die door de eisende partij tot staving van haar eis werd aangewezen, ter
zake geen toepassing vindt.
10 mei 1985
1243
Afdeling 2. regels.

Sociale zaken, bijzondere

HOOFDSTUK IV
DIENSTPLICHTZAKEN PLICHT

ZIE : DIENST-

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

Afdeling 1. - Strafvordering.
12. - Strafzaken - Vermelding, in de
dagvaarding, van de datum waarop het
Vordering misdrijf is gepleegd - Bevoegdheid van
10. - Burgerlijke zaken
afgewezen op grand van feitelijke om- de rechter om hem te verbeteren.
standigheden die aan de beoordeling van
De vermelding in de dagvaarding, van
de rechter zijn onderworpen - Wettig- de dag waarop de feiten zijn gepleegd
heid.
die ten grondslag liggen aan de vervolDe rechter schendt noch het recht van ging, is maar voorlopig; de feitenrechter
verdediging, noch de artt. 774, tweede dient die datum definitief vast te stellen
lid, en 1138, 2", Ger.W. wanneer hij, zon- naar de uitslag van het onderzoek, met
der de heropening van de debatten te be- inachtneming van het recht van verdedivelen, de afwijzing van een vordering ging.
laat steunen niet op een exceptie die
483
5 december 1984
voor hem niet zou zijn aangevoerd, maar
wel op feitelijke omstandigheden die de
13. - Strafzaken
Onderzoeksgepartijen aan zijn beoordeling hebben on- recht- Beschikking tot verwijzing naar
derworpen.
het vonnisgerecht - Bevoegdheid van
18 april 1985
1102 het vonnisgerecht.
Behoudens bij onwettigheden inzake
11. - Burgerlijke zaken - Rechts- .bevoegdheid zijn de vonnisgerechten niet
macht - Taak van de rechter - Ver- bevoegd om de grieven te onderzoeken
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die de beklaagde aanvoert tegen de beschikking van de raadkamer waarbij de
zaak naar het vonnisgerecht wordt verwezen.
606
8 januari 1985
14. - Strafzaken - Daden van onderzoek - Nietigheid - Bevoegdheden van
de vonnisgerechten.
Hoewel de vonnisgerechten niet bevoegd zijn om de nietigheid uit te spreken van het vooronderzoek, dienen zij
· echter, in voorkomend geval, de daden
van onderzoek, die door nietigheid zouden blijken te zijn aangetast, uit de debatten te weren en mogen zij hun beslissing op zodanige onderzoeksdaden niet
doen steunen.
5 februari 1985
738
15. - Strafzaken
Vergissing in de
dagvaarding tot verschijning voor de appelrechter - Gevolgen.
De veroordeling van de beklaagde door
de appelrechter wegens het misdrijf
waarvoor hij is vervolgd en veroordeeld
door de eerste rechter, is wettig als de
beklaagde zich in hoger beroep op die telastlegging heeft verdedigd, zelfs als in
de dagvaarding tot verschijning voor de
appelrecher bij vergissing een ander
misdrijf is vermeld.
26 maart 1985
1028
16. - Strafzaken
Wijziging van de
kwalificatie - Draagwijdte.
De strafrechter die de kwalificatie van
een feit wijzigt, beslist noodzakelijk dat
dit feit niet het in de oorspronkelijke
kwalificatie omschreven misdrijf uitmaakt.
16 april 1985
1090
17. - Strafzaken - Verbod voor de
rechter zijn beslissing te doen steunen
op zijn persoonlijke wetenschap van de
feiten - Begrip.
De rechter die uitspraak doet op de
basis van de hem regelmatig voorgelegde
gegevens en op de gegevens die hij daaruit afleidt, doet zijn beslissing niet
onwettig steunen op zijn persoonlijke
wetenschap van de feiten.
15 mei 1985
1261

Afdeling 2. ring.

Burgerlijke rechtsvorde-

18. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Verbod uitspraak te doen
over niet gevorderde zaken - Gerechtelijk Wetboek, art. 1138, :! - Begrip.
Wanneer op het enkel hoger beroep
van de beklaagde tegen het beschikken-

de gedeelte van het vonnis, dat aan een
verkeersslachtoffer
schadevergoeding
toekent, de appelrechter de beklaagde
veroordeelt om dat bedrag niet enkel
aan de getroffene maar ook aan diens
echtgenoot te betalen, doet hij uitspraak
over niet gevorderde zaken en schendt
hij derhalve art. 1138 Ger.W ..
10 oktober 1984
235

19. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Rechtsmacht - Omvang
- Betwisting uitgesloten door conclusie
van de partijen - Geen rechtsmacht.
Bij de uitspraak over de burgerlijke
rechtsvordering is de strafrechter weliswaar niet gebonden door het akkoord
tussen de partijen over het bestaan van
een oorzakelijkheidsverband tussen het
onrechtmatige feit en de schade wanneer
dat verband noodzakelijk met het misdrijf samenhangt, maar kan hij toch,
wanneer het enkel gaat over het bedrag
van de schadevergoeding, geen geschil
opwerpen dat de partijen in hun conclusie hadden uitgesloten.
28 november 1984
432
20. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Rechter mag de grenzen
van het bij hem aanhangig gemaakt geschil niet overschrijden - BegTip.
Art. 1138, 2°, Ger.W. en het beginsel
van de autonomie van de procespartijen
worden geschonden door de rechter die
het bedrag van schade uit onrechtmatige
daad vaststelt op een lager bedrag dan
waarover de partijen het eens waren geworden.
28 november 1984
432
21. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Rechter mag de grenzen
van het bij hem aanhangig gemaakt geschil niet overschrijden - Begrip.
Art. 1138, 2°, Ger.W. en het beginsel
van de autonomie van de procespartijen
worden niet geschonden door het arrest
dat het vertrekpunt van de vergoedende
rente verschuldigd op schadevergoeding
vaststelt op een latere datum dan de eiser heeft voorgesteld zonder dat de verweerder die datum betwist, wanneer in
de conclusie van de verweerders niet
werd uitgesloten dat de rente op een andere wijze kon worden berekend ingeval
ook het bedrag van de schadevergoeding
op een andere wijze werd bepaald.
28 november 1984
432

HOOFDSTUK VI
TUCHTZAKEN

140 HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

22. - Gesloten deuren - Openbaarheid van het debat ter terechtzitting gevaarlijk voor de zeden - Onaantastbare
beoordeling door de feitenrechter.
De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze of de openbaarheid van
het debat op de terechtzitting gevaarlijk
is voor de zeden. (Art. 96 Gw.; art. 6, lid
1, Europees Verdrag Rechten van de
Mens.)
3 oktober 1984
198
23. - Strafzaken - De rechter kan
enkel beslissen over zaken die hem zijn
opgedragen - De rechter moet beslissen, zelfs indien derden in de vervolging
kunnen betrokken zijn.
De s'-rafrechter mag enkel beslissen
over de hem opgedragen zaken, maar hij
moet erover beslissen; zelfs indien derden in de vervolging kunnen betrokken
zijn. (Artt. 145, 147, 172, 182 en 199 Sv.;
art. 1 wet 17 april 1878.)
3 oktober 1984
198

RECHTEN VAN DE MENS
1. - Tuchtprocedure - Orde van Geneesheren - Raad van beroep - Behandeling met gesloten deuren - Aanwezigheid van de verslaggever van de provinciale raad- Geen schending van art. 6.1
Europees Verdrag Rechten van de Mens.
Uit de enkele omstandigheid dat de
verslaggever van de provinciale raad van
de Orde van Geneesheren, niettegenstaande de behandeling met gesloten
deuren, de debatten voor de raad van beroep heeft bijgewoond, kan niet worden
afgeleid dat de zaak niet eerlijk is behandeld door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie in de zin
van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten
van de Mens.
13 september 1984
78
2. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Onpartijdige rechterIijke instantie - Tuchtrechtscollege Samenstelling.
Uit de enkele omstandigheid dat een
tuchtrechtscollege geheel of ten dele is
samengesteld uit !eden die hetzelfde of
een soortgelijk beroep uitoefenen of dezelfde professionele hoedanigheid hebben als de personen die voor hen ver-

schijnen, kan niet worden afgeleid dat
dit college niet onafhankelijk en niet onpartijdig is, met name in de zin van
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens.
13 september 1984
81
3. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Orde van Geneesheren - Herstel door de raad van beroep
van eventuele schendingen van art. 6.1
door de raad van eerste aanleg.
Het recht op een eerlijk proces wordt
niet geschonden door het enkel feit dat
dit recht niet in acht zou zijn genomen
door de rechter van eerste aanleg; een
eventuele schending van dit recht wordt
hersteld als de appelrechter de wet in
acht neemt.
13 september 1984
81
4. - Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Tuchtsanctie in hager beroep
verzwaard op het enkel hager beroep
van de betrokken geneesheer - Geen
schending van het Verdrag.
Art. 25, § 4, K.B. nr 79 van 10 nov. 1967
volgens hetwelk de raad van beroep van
de Orde der Geneesheren, met een tweederdemeerderheid, de door de provinciale raad uitgesproken sanctie mag verzwaren, is niet onverenigbaar met
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens en evenmin met een zogenaamd algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelk de toestand van een vervolgd
persoon niet mag worden verzwaard als
deze alleen hoger beroep heeft ingesteld.
13 september 1984
81
5. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.3.b - Tijd en gelegenheid vereist voor de voorbereiding van
de verdediging - Begrip.
Het recht van verdediging noch art.
6.3.b. Europees Verdrag Rechten van de
Mens worden geschonden door de beslissing die de door het openbaar ministerie
gevorderde
verbeurdverklaring
uitspreekt terwijl de schriftelijke vorderingen daartoe niet aan de verdediging werden medegedeeld, maar de beklaagde
zich aan dergelijke verbeurdverklaringen
diende te verwachten ingevolge de wet
en op grond van de dagvaarding.
19 september 1984
105
6. - Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Recht op een onpartijdige
rechterlijke instantie - Begrip.
Krachtens art. 6.1 Verdrag Rechten
van de Mens mag de rechter, van wie
met reden kan worden vermoed dat hij
niet de onpartijdigheid aan de dag zal
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leggen waarop iedere beschuldigde recht trekking op de debatten van de onderheeft, niet aan de beslissing deelnemen.
zoeks- en vonnisgerechten en betreffen
16 oktober 1984
271 niet de uitspraak van het vonnis of van
het arrest.
7. Internationaal Verdrag inzake
16 oktober 1984
275
Burgerrechten en Politieke Rechten Art. 14, § 3, f - Directe werking in Bel10. - lnternationaal Verdrag inzake
Burgerrechten en Politieke Rechten gie.
Art. 14, § 3, f, van het Internationaal Art. 14, § 3, a - Directe werking in BelVerdrag inzake Burgerrechten en Politie- gie.
Art. 14, lid 3, a, van het Internationaal
ke Rechten, krachtens welke bepaling
een ieder bij het bepalen van de ge- Verdrag inzake Burgerrechten en Politiegrondheid van een tegen hem ingestelde ke Rechten, krachtens welke bepaling
strafvordering het recht moet hebben een ieder bij het bepalen van de gezich kosteloos te doen bijstaan door een grondheid van een tegen hem ingestelde
talk, indien hij de taal die ter zitting · strafvordering onverwijld en in bijzonwordt gebezigd niet verstaat of niet derheden, in een taal die hij verstaat, op
de hoogte moet worden gesteld van de
spreekt, heeft in Belgie directe werking.
16 oktober 1984
275 aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, heeft in Belgie di/
I
8. - Verdrag Rechten van de Mens, recte werking. {lmpliciet.)
16 oktober 1984
275
art. 6, § 3,;e - Begrip.
Art. 6, lid 3, e, Verdrag Rechten van de
11.
Verdrag
Rechten
van
de
Mens
Mens, krachtens welke bepaling een ieder die 1 wegens een strafbaar feit wordt - Art. 6, § 3, a - Begrip.
Aan de bepalingen van art. 6, lid 3, a,
vervolgd, het recht heeft zich kosteloos Verdrag Rechten van de Mens en van ·
te doen bijstaan door een talk, indien hij art. 14, lid 3, a, van het Internationaal
de1taal welke ter zitting wordt gebezigd Verdrag inzake Burgerrechten en Politieniet verstaat of niet spreekt, en art. 14, ke Rechten, krachtens welke een ieder
lid 3, f, van het Internationaal Verdrag die wegens een strafbaar feit wordt verinzake Burgerrechten en Politieke Rech- volgd onverwijld, in een taal welke hij
ten, luidens welke bepaling een ieder bij verstaat, en in bijzonderheden, op de
het bepalen van de gegrondheid van een
tegen hem ingestelde strafvordering het hoogte moet worden gesteld van de aard
recht moet hebben zich kosteloos te doen en de reden van de tegen hem ingebijstaan door een talk, indien hij de taal brachte beschuldiging, is voldaan wandie ter zitting wordt gebezigd niet ver- . neer de verdachte of de beklaagde zodastaat of niet spreekt, hebben slechts be- nig is ingelicht dat hij zijn recht van
trekking op de debatten van de onder- verdediging doeltreffend kan uitoefenen.
16 oktober 1984
275
zoeks- en vonnisgerechten en betreffen
niet de uitspraak van het vonnis of van
12. - lnternationaal Verdrag inzake
het arrest.
Burgerrechten en Politieke Rechten 16 oktober 1984
275 Art. 14, § 3, a - Begrip.
Aan de bepalingen van art. 6, lid 3, a,
9. lnternationaal Verdrag Inzake Verdrag Rechten van de Mens en van
Burgerrechten en Politieke Rechten art. 14, lid 3, a, van het Internationaal
Art. 14, § 3, f - Begrip.
Verdrag inzake Burgerrechten en PolitieArt. 6, lid 3, e, Verdrag Rechten van de ke Rechten, krachtens welke een ieder
Mens, krachtens welke bepaling een ie- die wegens een strafbaar feit wordt verder die wegens een strafbaar feit wordt volgd onverwijld, in een taal welke hij
vervolgd, het recht heeft zich kosteloos verstaat, en in bijzonderheden, op de
te doen bijstaan door een talk, indien hij hoogte moet worden gesteld van de aard
de taal welke ter zitting wordt gebezigd en de reden van de tegen hem ingeniet verstaat of niet spreekt, en art. 14, brachte beschuldiging, is voldaan wanlid 3, f, van het Internationaal Verdrag neer de verdachte of de beklaagde zodainzake Burgerrechten en Politieke Rech- nig is ingelicht dat hij zijn recht van
ten, luidens welke bepaling een ieder bij verdediging doeltreffend kan uitoefenen.
het bepalen van de gegrondheid van een
16 oktober 1984
275
tegen hem ingestelde strafvordering het
recht moet hebben zich kosteloos te doen
13. - Verdrag Rechten van de Mens,
bijstaan door een talk, indien hij de taal art. 6.1 - Recht op een onpartijdige
die ter zitting wordt gebezigd niet ver- rechterlijke instantie - Gezworene die
staat of niet spreekt, hebben slechts be- niet als onpartijdig kan worden be-
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schouwd - Veroordelend arrest verleend
met de medewerking van die gezworene
- Schending van de voormelde bepaling
- Vernietiging en verwijzing.
Op de voorziening, met toepassing van
art. 441 Sv., door de procureur-generaal
ingesteld tegen een arrest van het hof
van assisen tot veroordeling van een beschuldigde, vernietigt het Hof dat arrest
en verwijst de zaak naar een ander hof
van assisen, wanneer uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat het arrest is gewezen met de
medewerking van een gezworene die
niet als onpartijdig kon worden beschouwd in de zin van art. 6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden.
16 oktober 1984
279
14. - Faillissement - Verzet tegen
het vonnis van faillietverklaring en tegen het vonnis tot bepaling van het tijdstip waarop is opgehouden te betalen Verzettermijn bepaald bij art. 473, tweede lid, Faillissementswet - Niet strijdig
met het in art. 6.1 Europees Verdrag
Rechten van de Mens neergelegde recht
van toegang tot de rechter.
De bij art. 473, tweede lid, van de Faillissementswet bepaalde termijn druist
noch wat de duur noch wat het aanvangspunt betreft in tegen het recht van toegang tot de rechter, neergelegd in art.
6.1 Europees Verdrag Rechten van de
Mens.
19 oktober 1984
293
15. - Faillissement - Verzet tegen
het vonnis van faillietverklaring en tegen het vonnis tot bepaling van het tijdstip waarop is opgehouden te betalen Kortere verzettermijn voor de gefailleerde dan voor de belanghebbende derde Art. 473, tweede lid, FaillissementswetNiet strijdig met art. 14 juncto art. 6.1
Europees Verdrag Rechten van de Mens.
Het in art. 473, tweede lid, Faillissementswet tussen de gefailleerde en de
andere belanghebbenden gemaakte onderscheid met betrekking tot de termijn
waarover zij respectievelijk beschikken
om verzet te doen tegen het vonnis van
faillietverklaring en tegen het vonnis
waarbij het tijdstip wordt bepaald waarop is opgehouden te betalen, druist niet
in tegen art. 14 juncto art. 6.1 Europees
Verdrag Rechten van de Mens.
19 oktober 1984
293
16. - Verdrag Rechten van de Mens,
art. 5.3- Recht om binnen een redelijke

termijn te worden berecht of hangende
het proces in vrijheid te worden gesteld
- Begrip.
Art. 5.3 Verdrag Rechten van de Mens
dat het recht waarborgt om binnen een
redelijke termijn berecht te worden of
hangende het proces in vrijheid te worden gesteld, wordt niet geschonden door
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de handhaving van
de voorlopige hechtenis wordt bevolen op
grond van de vaststelling dat het deskundigenverslag waarvan het belang
evenredig is met de aanzienlijkheid van
de verduisterde bedragen, noodzakelijk
is om de waarheid aan het licht te brengen en dat de deskundige zonder onverantwoorde vertraging zijn opdracht heeft
uitgevoerd.
24 oktober 1984
311
17. - Onderzoeksgerecht
Toepassing van het Verdrag Rechten van de
Mens - Geen verplichting om in de beslissing melding te maken van het Verdrag.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksgerechten ertoe in
hun beslissingen melding te maken van
het Verdrag Rechten van de Mens, zelfs
als ze dit toepassen.
24 oktober 1984
311
18. - Handhaving van de voorlopige
hechtenis - Europees Verdrag Rechten
van de Mens, art. 5.3 - Recht binnen
een redelijke termijn berecht te worden
of hangende het proces in vrijheid te
worden gesteld - Begrip.
Art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van
de Mens, betreffende het recht van een
ieder binnen een redelijke termijn berecht te worden of hangende het proces
in vrijheid te worden gesteld, wordt niet
geschonden door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij
de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt gelast met opgave van omstandigheden ter verantwoording van het feit
dat het deskundigenverslag zo laat is
ingediend.
21 november 1984
411
19. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens - Art. 6.1 - Afstand 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 is
neergelegd, kan worden afgeweken als
zulks de wil is van de betrokkene en
wanneer deze vrijwillig en ondubbelzinnig van die openbaarheid afziet, en zoda-
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nige afstand verenigbaar is met het nationale recht; uit het feit dat een tuchtrechtelijk vervolgde persoon de wens
heeft uitgedrukt dat de debatten niet in
openbare terechtzitting worden gehouden, valt niet met zekerheid a£ te leiden
dat het verzoek om de zaak met gesloten
deuren te behandelen ook betrekking
had op de zitting waarop de beslissing
moest worden uitgesproken, en blijkt
derhalve niet dat die persoon vrijwillig
en ondubbelzinnig van de openbaarheid
van de uitspraak heeft afgezien.
20 december 1984
577
20. - Handhaving van de voorlopige
hechtenis overeenkomstig de wet Geen invloed op het vermoeden van onschuld voor het vonnisgerecht.
De handhaving van de voorlopige
hechtenis onder de door de rechter overeenkomstig de wet bepaalde voorwaarden doet geen afbreuk aan het vermoeden van onschuld waarop de verdachte,
krachtens art. 6.2 Europees Verdrag
Rechten van de Mens, aanspraak kan
maken voor het vonnisgerecht.
9 januari 1985
623
21. - Art. 5.2 Europees Verdrag Rechten van de Mens- Bepaling omtrent de
arrestatie en niet omtrent de handhaving van de voorlopige hechtenis.
Art. 5.2 Europees Verdrag Rechten van
de Mens luidens hetwelk iedere gearresteerde onverwijld en in de taal welke hij
verstaat, op de hoogte moet worden gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht, heeft betrekking op de arrestatie en niet op de latere
beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis.
9 januari 1985
623
22. - Art. 6.3 Europees Verdrag Rechten van de Mens- Bepaling zonder verband met de rechtspleging inzake voorlo. pige hechtenis.
Art. 6.3 Europees Verdrag Rechten van
de Mens is niet toepasselijk op de procedure inzake voorlopige hechtenis.
9 januari 1985
623
23. - Art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van de Mens - Recht van de aangehoudene om binnen redelijke termijn te
worden berecht of in vrijheid gesteld Redelijke termijn - Begrip.
De redelijke termijn, in de zin van art.
5.3 Europees Verdrag Rechten van de
Mens, binnen welke een persoon het
recht heeft berecht te worden, is niet
verstreken wanneer de onderzoeksver-

richtingen nodig om de waarheid te achterhalen, nog aan de gang zijn en zonder
onverantwoorde vertraging worden verricht.
9 januari 1985
623
24. - Art. 6.1 Verdrag Rechten van de
Mens - Voorzitter correctionele rechtbank doet uitspraak over een zaak waarin hij als onderzoeksrechter is opgetreden - Schending van de genoemde
bepaling.
Art. 6.1 Verdrag Rechten van de Mens
wordt geschonden door het, derhalve nietige, vonnis van een correctionele rechtbank die wordt voorgezeten door een
rechter die als onderzoeksrechter in dezelfde zaak verslag heeft uitgebracht
voor de raadkamer die de verwijzing van
de verdachte naar de correctionele rechtbank heeft bevolen.
23 januari 1985
672

25. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Eerlijke behandeling
van de zaak - Begrip.
Het bij art. 6 Europees Verdrag Rechten van de Mens gewaarborgd recht van
een ieder op een eerlijke behandeling
van zijn zaak impliceert niet dat alle
personen, die mogelijk bij een strafzaak
kunnen betrokken zijn, dienen te worden gehoord en in de vervolging dienen
betrokken te worden.
5 februari 1985
749

26. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 2 - Recht op het ]even Begrip.
Het bij art. 2 Europees Verdrag Rechten van de Mens gewaarborgde recht op
het leven beoogt het recht op het fysieke
leven in de gebruikelijke betekenis van
het woord en niet, op wat men, volgens
eigen subjectieve opvatting, zou kunnen
achten een menswaardig leven te zijn.
749
5 februari 1985
27. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 8 - Recht op eerbiediging
van het prive-leven - Begrip.
Het bij art. 8 Europees Verdrag Rechten van de Mens gewaarborgde recht op
eerbiediging van het prive-leven ligt niet
besloten in het recht op het leven, zoals
dit is gewaarborgd bij art. 2 van dat verdrag.
5 februari 1985
749
28. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 8 -Recht op eerbiediging
van het prive-leven - Strafwetboek,
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Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
13 maart 1985
957
32. - Art. 14, § 2, Internationaal Vei'drag inzake burgerrechten en politieke
rechten - Handhaving van de voorlopige hechtenis - Beslissing van het onderzoeksgerecht gemotiveerd door de
vaststelling dat de gehechte persoon de
hem ten Jaste gelegde feiten heeft gepleegd - Miskenning van het vermoeden van onschuld.
Het onderzoeksgerecht dat, om de
29. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 8.1 -Recht van een iede1· handhaving van de voorlopige hechtenis
op eerbiediging van zijn prive-leven en van een persoon te bevelen, vaststelt dat
deze de hem ten laste gelegde feiten
van zijn briefwisseling - Begrip.
Telefoongesprekken maken deel uit heeft gepleegd, miskent het vermoeden
van het prive-leven en de briefwisseling, van onschuld vastgesteld in de artt. 6.2
waarvan de eerbiediging is gewaarborgd Verdrag Rechten van de Mens en 14, § 2,
bij art. 8.1 Europees Verdrag Rechten Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
van de Mens.
13 maart 1985
957
19 februari 1985
840
33. - Art. 6.1 Europees Verdrag Rech30. - Europees Verdrag Rechten van ten van de Mens - Eerlijke behandeling
de Mens, art. 8.2 - Inmenging van enig van zijn zaak - Begrip.
Bij de beoordeling of een zaak eerlijk
openbaar gezag in de uitoefening van
een ieders recht op eerbiediging van zijn is behandeld in de zin van art. 6.1 Eurobriefwisseling - Wettigheid - Vereis- pees Verdrag Rechten van de Mens moet
worden nagegaan of de zaak in haar geten.
Art. 8.2 Europees Verdrag Rechten van heel op een eerlijke wijze is behandeld.
15 maart 1985
967
de Mens wordt niet geschonden door de
beslissing, door de Belgische rechter uit34. - Art. 6.1 Europees Verdrag Rechgesproken op basis van bewijskrachtige ten van de Mens - Eerlijke behandeling
gegevens die in Zweden zijn verkregen van zijn zaak - Deskundige die kan
door het afluisteren van telefoongesprek- worden verdacht van partijdigheid.
ken, overeenkomstig de Zweedse wetgeUit de enkele omstandigheid dat een
ving, als in zodanige inmenging van het door de rechter aangesteld deskundige
openbaar gezag in de uitoefening van van partijdigheid kan worden verdacht,
het recht op eerbiediging van de brief- kan niet worden afgeleid dat de zaak
wisseling bij de wet is voorzien en die niet eerlijk is behandeld; dat kan met
maatregel nodig is, in een democratische name niet wanneer partijen de gelegenstaat, o.m. voor het handhaven van de heid hebben gehad t.a.v. de eventuele
orde en het voorkomen van strafbare fei- partijdigheid verweer te voeren. (Art. 6.1
ten.
Europees Verdrag Rechten van de
19 februari 1985
840 Mens.)
15 maart 1985
967
31. - Art. 6.2 Verdrag Rechten van de
Mens - Handhaving van de voorlopige
35. - Handhaving van de voorlopige
hechtenis - Beslissing van het onder- hechtenis - Art. 5.3 Verdrag Rechten
zoeksgerecht gemotiveerd door de vast- van de Mens - Recht van een ieder binstelling dat de gehechte persoon de hem nen een redelijke termijn berecht te worten laste gelegde feiten heeft gepleegd den of hangende het proces in vrijheid
Miskenning van het vermoeden van on- te worden gesteld - Begrip.
Ingevolge de artt. 5.3 Verdrag Rechten
schuld.
Het onderzoeksgerecht dat, om de van de Mens en 9.3 Internationaal Verhandhaving van de voorlopige hechtenis drag inzake burgerrechten en politieke
van een persoon te bevelen, vaststelt dat rechten heeft ieder, die wegens een misdeze de hem ten laste gelegde feiten drijf voorlopig is gehecht, het recht binheeft gepleegd, miskent het vermoeden nen een redelijke termijn berecht te worvan onschuld vastgesteld in de artt. 6.2 den of hangende het proces in vrijheid
Verdrag Rechten van de Mens en 14, § 2, te worden gesteld; die bepalingen schri.i-

artt. 348 tot 353 inzake vruchtafdrijving
- Geen strijdigheid met art. 8 van dat
verdrag.
De bepalingen van de artt. 348 tot 353
Sw. tot bestraffing van de vruchtafdrijving leveren geen onrechtmatige inmenging op van enig openbaar gezag in de
uitoefening van het recht op eerbiediging
van het prive-leven, in de zin van art. 8
Europees Verdrag Rechten van de Mens.
5 februari 1985
749
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ven voor dat de verdachte in vrijheid
moet worden gesteld zodra de handhaving van de hechtenis niet langer redelijk is; de vraag of handhaving van die
hechtenis redelijk is moet niet in het algemeen, doch in het licht van de gegevens van elke zaak afzonderlijk worden
beoordeeld.
20 maart 1985
992
36. - Handhaving van de voorlopige
hechtenis - Art. 9.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten - Recht van een ieder binnen
een redelijke termijn berecht te worden
of in vrijheid te worden gesteld - Begrip.
Ingevolge de artt. 5.3 Verdrag Rechten
van de Mens en 9.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten heeft ieder, die wegens een misdrijf voorlopig is gehecht, het recht binnen een redelijke termijn berecht te worden of hangende het proces in vrijheid
te worden gesteld; die bepalingen schrijven voor dat de verdachte in vrijheid
moet worden gesteld zodra de handhaving van de hechtenis niet langer redelijk is; de vraag of handhaving van die
hechtenis redelijk is moet niet in het algemeen, doch in het licht van de gegevens van elke zaak afzonderlijk worden
beoordeeld.
20 maart 1985
992

rie bij het nemen van vorderingen tot regeling van de procedure niet kunnen verantwoorden.
20 maart 1985
992
38. - Handhaving van de voorlopige
hechtenis - Art. 9.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten - Recht van een ieder binnen
een redelijke termijn berecht te worden
of in vrijheid te worden gesteld - Arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling houdende handhaving van de hechtenis van de verdachte op grand van het
op onwettige wijze uit bepaalde feitelijke
gegevens afgeleide besluit dat de redelijke hechtenistermijn niet is overschreden - Schending van de voornoemde
bepalingen.
De artt. 5.3 Verdrag Rechten van de
Mens en 9.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
worden geschonden door het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling dat
de handhaving van de voorlopige hechtenis beveelt en dat, in antwoord op de
conclusie waarin de meer dan twintig
maanden lange hechtenis van verdachte
wordt aangevoerd en kritiek wordt geoefend op de abnormale vertraging bij het
onderzoek van de zaak en de vorderingen tot verwijzing, oordeelt dat de redelijke hechtenistermijn niet is overschreden, op grand van omstandigheden die
de vertraging van het openbaar ministerie bij het nemen van vorderingen tot regeling van de procedure niet kunnen verantwoorden.
20 maart 1985
992

37. - Handhaving van de voorlopige
hechtenis - Art. 5.3 Verdrag Rechten
van de Mens - Recht van een ieder binnen een redelijke termijn berecht te worden of hangende het proces in vrijheid
te worden gesteld - Handhaving van de
hechtenis van de verdachte op grand van
het op onwettige wijze uit bepaalde feite39~ Handhaving van de voorlopige
lijke gegevens afgeleide besluit dat de hechtenis - Art. 5.3 Verdrag Rechten
redelijke hechtenistermijn niet is over- van de llfens - Recht van een ieder binschreden - Schending van de voormel- nen een redelijke termijn berecht te worden of hangende het proces in vrijheid
de bejJaling.
De artt. 5.3 Verdrag Rechten van de te worden gesteld - Begrip.
Mens en 9.3 Internationaal Verdrag inzaNaar recht verantwoord is de besliske burgerrechten en politieke rechten sing van de kamer van inbeschuldigingsworden geschonden door het arrest van telling dat de redelijke termijn bepaald
de kamer van inbeschuldigingstelling dat bij art. 5.3 Verdrag Rechten van de Mens
de handhaving van de voorlopige hechte- niet is overschreden, wanneer haar arnis beveelt en dat, in antwoord op de rest, waarbij handhaving van de voorloconclusie waarin de meer dan twintig . pige hechtenis wordt bevolen, in antmaanden lange hechtenis van verdachte woord op de conclusie van de verdachte
wordt aangevoerd en kritiek wordt geoe- ten betoge dat het onderzoek vertraging
fend op de abnormale vertraging bij het heeft opgelopen, op grand van de feiteonderzoek van de zaak en de vorderin- lijke elementen die het bepaalt, overgen tot verwijzing, oordeelt dat de rede- weegt dat het onderzoek zonder onverlijke hechtenistermijn niet is overschre- antwoorde vertraging is gevoerd en de
den, op grand van omstandigheden die zware en uitzonderlijke omstandigheden
de vertraging van het openbaar ministe- preciseert die de openbare veilighe1d ra-
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ken en die de handhaving van de voorlo- er tevens toe gehouden, zowel ten oppige hechtenis noodzakelijk maken.
zichte van bedoelde autoriteiten als ten
20 maart 1985
994 opzichte van de procespartijen en van
welke feitelijke macht dan ook, onafhan40. - Europees Verdrag Rechten van kelijk te handelen; uit de enkele omstande Mens, art. 6.1 - Recht op een onpar- digheid dat de militaire leden van de mitijdige rechter - Rechter die zich v66r litaire rechtscolleges, de magistraat van
de opening van het debat over de oplos- het openbaar ministerie, de griffier en
sing van het geschil heeft uitgesproken de kamerbewaarder het militair uniform
- Niet gerechtigd om de zaak te be- dragen, kan niet worden afgeleid dat
slechten.
daardoor een schijn van partijdigheid
De rechter die zich v66r de opening zou ontstaan met betrekking tot de uitvan het debat over de oplossing van het spraken van die rechtscollege.
geschil heeft uitgesproken, is niet meer
23 april 1985
1122
gerechtigd om de zaak te beslissen.
45. - Handhaving van de voorlopige
21 maart 1985
1004
hechtenis - Europees Verdrag Rechten
41. - Artt. 5.2 en 6.1 en 6.3 Europees van de Mens, art. 5.3 - Recht binnen
Verdrag Rechten van de Mens - Geen een redelijke termijn berecht te worden
toepassing van die bepalingen op de be- of hangende het proces in vrijheid te
slissingen van de commissies tot be- worden gesteld - Begrip.
scherming van de maatschappij.
Art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van
De artt 5.2, 6.1 en 6.3 Europees Ver- de Mens wordt niet geschonden door het
drag Rechten van de Mens zijn niet van ·arrest van de kamer van inbeschulditoepassing op de beslissingen van de gingstelling dat de hechtenis van de vercommissies tot bescherming van de dachte handhaaft met de overweging,
maatschappij inzake een verzoek tot in- enerzijds, dat de door die bepaling voorvrijheidstelling van een gei'nterneerde.
geschreven redelijke termijn ten deze
26 maart 1985
1031 niet is overschreden, gelet op het ingewikkeld karakter van de zaak, de vele
42. - Art. 6.1 Europees Verdrag Rech- uiteenlopende versies die verdachte tijten van de Mens - Bepaling zonder ver- dens zijn verklaringen naar voren heeft
band met de procedure van regeling van gebracht, zijn opeenvolgende bekentenisrechtsgebied.
sen die hij nadien weer introk, de list
Art. 6.1 Verdrag Rechten van de Mens die hij heeft aangewend om de verdenhoudt geen verband met de procedure king op een derde te doen vallen, het feit
van regeling van rechtsgebied, die niet dat de onderzoeksrechter zich genoodbeoogt de gegrondheid van de telastleg- zaakt zag een college van psychiatrische
ging te onderzoeken.
deskundigen aan te wijzen en bepaalde
2 april 1985
1055 door het parket gevorderde aanvullende
onderzoeksverrichtingen uit te voeren,
43. - Europees Verdrag Rechten van anderzijds, dat de voorlopige hechtenis
de Mens, art. 6.1 - Onafhankelijke en van verdachte wegens ernstige en uitonpartijdige rechterlijke instantie - Be- zonderlijke omstandigheden die de opengrip.
bare veiligheid raken, moet worden geArt. 6.1 Europees Verdrag Rechten van handhaafd.
de Mens vereist niet dat personen die
24 april 1985
1128
met een rechtsprekende functie zijn belast die taak op permanente wijze uitoe46. - Rechter die kennis neemt van
fenen en een juridische vorming hebben
vervolgingen wegens wederrechtelijke en
genoten.
willekeurige gevangenhouding - Geen
23 april 1985
1122
verplichting de gevangenhouding te toet44. - Europees Verdrag Rechten van sen op haar rechtmatigheid in de zin van
de Mens, art. 6.1 - Militair rechtscollege art. 5 Europees Verdrag Rechten van de
- Onafhankelijke en onpartijdige rech- Mens.
terlijke instantie - Begrip.
Het onderzoeksgerecht dat kennis
De officieren die, overeenkomstig neemt van vervolgingen wegens wederGrondwet en wet, als leden van een mili- rechtelijke en willekeurige arrestatie of
tair rechtscollege een rechtsprekende gevangenhouding in de zin van art. 147
functie vervullen, niet enkel betrokken Sw. is, vooraleer het de buitenvervolaan het hierarchische gezag of aan het gingstelling uitspreekt en de burgerlijke
voogdijgezag van politieke, administra- partij overeenkomstig art. 136 Sv. veroortieve en militaire autoriteiten, maar zijn deelt tot schadevergoeding jegens de ver-
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dachte, niet verplicht na te gaan of de
arrestatie of de gevangenhouding voldoen aan art. 5 Europees Verdrag Rechten van de Mens.
8 mei 1985
1216
47. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 8.1 - Recht van een ieder
op eerbiediging van zijn prive-leven en
zijn gezinsleven - Draagwijdte.
De bepaling van art. 8.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens, luidens welke een ieder recht heeft op eerbiediging
van zijn prive-leven en zijn gezinsleven,
in zoverre zij in beginsel de Staat verbod
doet zich te mengen in het prive-leven
en in het gezinsleven van de individuen,
stelt een norm die in de regel voldoende
nauwkeurig en volledig is om directe
werking te hebben; in zoverre die bepaling evenwel verplichtingen bevat in die
zin dat de Staat, bij het bepalen van het
stelsel van familiebanden, zoals die van
de ongehuwde moeder met haar kind, zo
moet handelen dat dezen een normaal
gezinsleven kunnen leiden, is zij niet voldoende nauwkeurig en volledig om directe werking te hebben en legt zij, in
zoverre, aan de Staat slechts een verplichting op om te handelen, die de wetgever moet nakomen, maar kan zij niet
gelden als bron van subjectieve rechten
en van verplichtingen voor particulieren.
10 mei 1985
1230
48. - Art. 3 Europees Verdrag Rechten van de Mens - Verbod van faltering
en van onmenselijke en vernederende
straffen of behandelingen - Onmenselijke of vernederende behandeling - Begrip.
De herroeping van rechtswege van het
uitstel ingeval gedurende de proeftijd
een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een criminele straf of tot
een correctionele hoofdgevangenisstraf
van meer dan twee maanden zonder uitstel ten gevolge heeft gehad, houdt geen
verband met art. 3 Europees Verdrag
Rechten van de Mens luidens hetwelk
niemand mag worden onderworpen aan
een onmenselijke of vernederende behandeling. (Art. 14, § 1, wet 20 juni 1964,
art. 3 Europees Verdrag Rechten van de
Mens.)
14 mei 1985
1254
49. - Europees Verdrag rechten van
de Mens, artt. 5.2 en 5.4 - Draagwijdte.
Art. 5.2 Europees Verdrag Rechten van
de Mens en art. 5.4 van hetzelfde verdrag leggen niet de verplichting op de
gearresteerde in te lichten over het
rechtsmiddel dat hij kan aanwenden en

over de termijnen waarbinnen zodanig
rechtsmiddel moet worden ingesteld.
21 mei 1985
1302
50. - Art. 6.2 Europees Verdrag Rechten van de Mens - Handhaving van de
voorlopige hechtenis - Beslissing van
het onderzoeksgerecht gemotiveerd door
de vaststelling dat de gehechte persoon
de hem ten laste gelegde feiten heeft gepleegd - Miskenning van het vermoeden van onschuld
Het onderzoeksgerecht dat, om de
handhaving van de voorlopige hechtenis
van een persoon te bevelen, vaststelt dat
deze de hem ten laste gelegde feiten
heeft gepleegd, miskent het vermoeden
van onschuld vastgelegd in de artt. 6.2
Verdrag Rechten van de Mens en 14, § 2,
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
22 mei 1985
1313
51. - Art. 14, § 2, lnternationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten - Handhaving van de voorlopige hechtenis - Beslissing van het onderzoeksgerecht gemotiveerd door de
vaststelling dat de gehechte persoon de
hem ten laste gelegde feiten heeft gepleegd - Miskenning van het vermoeden van onschuld.
Het onderzoeksgerecht dat, om de
handhaving van de voorlopige hechtenis
van een persoon te bevelen, vaststelt dat
deze de hem ten laste gelegde feiten
heeft gepleegd, miskertt het vermoeden
van onschuld vastgelegd in de artt. 6.2
Verdrag Rechten van de Mens en 14, § 2,
·Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
22 mei 1985
1313
52. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens - Artikel 6.1 - Geval waarin
die bepaling toepasselijk is op een tuchtprocedure - Rechterlijke instantie die
aan de gestelde vereisten moet voldoen.
Als een tuchtprocedure onder art. 6.1
Europees Verdrag Rechten van de Mens
valt, heeft de betrokkene recht op de diverse waarborgen van dat artikel; indien
naar het recht van de verdragsluitende
Staat een dergelijke procedure opgedragen is aan een tuchtrechtscollege dat onderworpen is aan de controle van - al
dan niet tuchtrechtelijke - hogere jurisdictionele lichamen, behoeft dat rechtscollege niet noodzakelijk zelf aan de
· vereisten van voormeld artikel te voldoen; vereist is evenwel dat het met volle rechtsmacht beklede jurisdictionele lichaam dat bevoegd is om de beslissingen
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van het tuchtrechtscollege te toetsen,
aan die vereisten voldoet.
23 mei 1985
1315
53. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens - Artikel 6.1 - Tuchtsanctie
- Schorsing - Recht op een onpartijdige rechter - Draagwijdte.
Wanneer een beslissing van de provinciale raad van de Orde van Geneesheren
als tuchtsanctie een schorsing in het
recht de geneeskunde uit te oefenen
heeft opgelegd en tegen die beslissing
hoger beroep is ingesteld bij de raad van
beroep, is het, voor de nakoming van de
regel van art. 6.1 Europees Verdrag
Rechten van de Mens, volgens welke de
zaak door een onpartijdige rechterlijke
instantie moet worden behandeld, voldoende dat die regel in acht wordt genemen door de raad van beroep, die immers een jurisdictioneel lichaam met
volle rechtsmacht is en bevoegd om de
beslissingen van de provinciale raad in
feite en in rechte te toetsen.
23 mei 1985
1315
54. - Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens - Strafgerecht dat uitspraak doet over een zaak waarin een
lid van het college als onderzoeksrechter
is opge.tro:den of in het onderzoeksgerecht z1ttmg heeft gehad - Nietige beslissing.
Art. 6.1 Verdrag Rechten van de Mens
wordt geschonden door de beslissing van
veroordeling gewezen door een strafrechterlijk college dat onder meer bestond
uit een magistraat die in de zaak als onderzoeksrechter is opgetreden of in het
onderzoeksgerecht zitting heeft gehad.
(Eerste, derde en vierde zaak.)
29 mei 1985
1345
55. - Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens - Vrijsprekend vonnis
vonnis van voorbereidende aard of va~
onderzoek - Grief afgeleid uit schending, door dat vonnis, van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens
maar gericht tegen de veroordeling i~
hager beroep- Niet ontvankelijke grief.
Art. ~.1 Europees Verdrag Rechten van
de Me):ls betreffende de onpartijdigheid
van de rechter strekt enkel tot bescherm~ng ':an de beklaagde; het middel, afgeleld mt schending van dat artikel door
een vrijsprekend vonnis of door een vonnis van voorbereidende aard of van onderzoek, is niet ontVankelijk, zelfs als
het gericht is tegen de veroordelende be-

slissing in hoger beroep. (Tweede en derde zaak.)
29 mei 1985

1345

Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Rechter die uitspraak doet op de strafvordering ten laste van een beklaagde in wiens zaak hij
is opgetreden als lid van het onderzoeksgerecht dat moest beslissen over de voorlopige hechtenis - Nietige veroordeling.
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens wordt geschonden door de beslissing die ten laste van een beklaagde
wordt gewezen door een strafgerecht,
dat o.m. bestaat uit een magistraat die
vroeger in de zaak is opgetreden als lid
van het onderzoeksgerecht, dat besliste
over de voorlopige hechtenis van die beklaagde.
4 juni 1985
1367
57. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.2 - Bevestiging van het
bevel tot aanhouding - Beslissing van
het onderzoeksgerecht die als reden
geeft de vaststelling dat de gehechte de
hem ten laste gelegde feiten heeft gepleegd - Miskenning van het vermoeden van onschuld.
Het onderzoeksgerecht dat, tot bevestiging van het bevel tot aanhouding van
een gehechte, vaststelt dat deze de hem
te~ laste gelegde feiten heeft gepleegd,
m1skent het vermoeden van onschuld,
vastgelegd in de artt. 6.2 Europees Verdrag Rechten van de Mens en 14, § 2, Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
11 juni 1985
1405
58. - lnternationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, art.
14, § 2 - Bevestiging van het bevel tot
aanhouding - Beslissing van het onderzoeksgerecht die als reden geeft de vaststelling dat de gehechte de hem ten laste
gelegde feiten heeft gepleegd - Miskenning van het vermoeden van onschuld.
Het onderzoeksgerecht dat, tot bevestiging van het bevel tot aanhouding van
een gehechte, vaststelt dat deze de hem
te~ laste gelegde feiten heeft gepleegd,
m1skent h~t vermoeden van onschuld,
vastgelegd m de artt. 6.2 Europees Verdrag Rechten van de Mens en 14, § 2, Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
11 juni 1985
1405
59. - Handhaving van de voorlopige
hechtenis - Europees Verdrag Rechten
van de Mens, art. 5.3 - Recht om binnen een redelijke termijn berecht te wor56. -

-

149 -

den of hangende het proces in vrijheid
te worden gesteld - Gebrek aan antwoord op de conclusie - Schending van
voornoemde bepaling.
Art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van
de Mens naar luid waarvan een ieder,
die gearresteerd is of gevangen wordt
gehouden overeenkomstig lid 1c van dat
artikel, het recht heeft berecht te worden binnen een redelijke termijn of hangende het proces in vrijheid te worden
gesteld, wordt geschonden door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat beslist dat de voorlopige
hechtenis van de verdachte wordt gehandhaafd op de enkele grond dat er
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden bestaan, zonder dat wordt geantwoord op de conclusie waarin de verdachte betoogde dat het onderzoek al
lang afgelopen is, dat er al wekenlang
geen enkele belangrijke · onderzoeksverrichting meer heeft plaatsgevonden en
dat er derhalve geen enkele reden bestaat om de hechtenis te handhaven.
12 juni 1985
1412
60. - Handhaving van de voorlopige
hechtenis - Europees Verdrag Rechten
van de Mens, art. 5.3 - Recht om binnen een redelijke termijn berecht te worden of hangende het proces in vrijheid
te worden gesteld.
Art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van
de Mens wordt niet geschonden door het
arrest dat beslist dat de voorlopige hechtenis van de verdachte wordt gehandhaafd waarin de kamer van inbeschuldigingstelling, na te hebben verklaard dat
de hechtenis wegens ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare
veiligheid raken, moet worden gehandhaafd en na die omstandigheden nauwkeurig te hebben omschreven onder vermelding van de gegevens eigen aan de
zaak en de persoonlijkheid van eiser
erop wijst dat het onderzoek een internationale zwendel in gestolen voorwerpen betreft waarin verscheidene personen betrokken zijn wier handelingen een
complex geheel van misdrijven vormen,
die pas na diepgaand onderzoek kunnen
worden omschreven, dat er nog daden
van onderzoek, nodig om de waarheid
aan het licht te brengen, worden verricht
en dat het onderzoek daardoor geen onverantwoorde vertraging heeft opgelopen.
12 juni 1985
1413
61. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak - Mid-

del ten betoge dat dit recht werd geschonden - Schending afgeleid uit een
verschrijving - Middel voor het eerst
voor het Hof voorgedragen - Niet ontvankelijk middel.
Het middel afgeleid uit schending van
het recht van de eiser op een eerlijke behandeling van zijn zaak kan niet voor
het eerst voor het Hof worden voorgedragen wanneer de aangevoerde schending uit een verschrijving is afgeleid; zodanige grief is immers niet gegrond op
een regel van openbare orde of van
dwingend recht.
20 juni 1985
1459

RECHT VAN VERDEDIGING
1. - Tuchtprocedure - Orde van Geneesheren - Raad van beroep - Behandeling met gesloten deuren - Aanwezigheid van de verslaggever van de provinciale raad - Middel niet voorgelegd aan
de raad van beroep - Niet ontvankelijk
middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat
voor het eerst voor het Hof wordt aangevoerd en gegrond is op schending van
het recht van verdediging en van het gezag van het rechterlijk gewijsde, omdat
de verslaggever van de provinciale raad
van de Orde van Geneensheren, overeenkomstig art. 20, § 2, K.B. van 10 nov.
1967, niettegenstaande de behandeling
met gesloten deuren, de debatten voor
de raad van beroep van de Orde heeft
bijgewoond.
13 september 1984
78
2. - Strafzaken - Wijziging van de
omschrijving van de feiten door de rechter in hager beroep - Beklaagde die
daarvan niet is verwittigd en zich evenmin over de nieuwe omschrijving heeft
verdedigd - Miskenning van het recht
van verdediging.
Het recht van verdediging wordt miskend door de rechter in hoger beroep
die, zonder de beklaagde te hebben verwittigd, de omschrijving van de hem ten
laste gelegde feiten, zoals die waren vermeld in de akte waardoor de zaak bij de
eerste rechter aanhangig gemaakt werd,
wijzigt door een nieuwe omschrijving
waarover de beklaagde zich niet heeft
verdedigd.
18 september 1984
102
3. Dagvaarding waarin melding
wordt gemaakt van de wetsbepalingen
die de verbeurdverklaring voorschrijven
- Openbaar ministerie dat de verbeurd-

-

150-

verklaring vordert zonder kennisgeving
van zijn schriftelijke vorderingen aan de
beklaagde - Geen schending van het
recht van verdediging.
Het recht van verdediging noch art.
6.3.b. Europees Verdrag Rechten van de
Mens worden geschonden door de beslissing die de door het openbaar ministerie
gevorderde
verbeurdverklaring
uitspreekt terwijl de schriftelijke vorderingen daartoe niet aan de verdediging werden medegedeeld, maar de beklaagde
zich aan dergelijke verbeurdverklaringen
diende te verwachten ingevolge de wet
en op grond van de dagvaarding.
19 september 1984
105
4. - Strafzaken - Douane en accijnzen - Proces-verbaal dat de overtreding
vaststelt, door de beambten van het bestuur met grate vertraging opgesteld Miskenning van het recht van verdediging.
Wanneer inzake douane en accijnzen
het proces-verbaal waarbij de misdrijven, fraudes en overtredingen van de
wet door de beambten van het bestuur
worden geconstateerd, zonder opgave
van enige verantwoording met grote vertraging wordt opgesteld, kan de rechter,
gelet op de door de wet aan dat procesverbaal gehechte bewijswaarde, uit die
omstandigheid wettig afleiden dat het
recht van verdediging van de beklaagde
bekeurde werd miskend.
9 oktober 1984
223
5. - Strafzaken
Veroordelende beslissing waarin de datum van de feiten
der telastlegging is gewijzigd - Beklaagde niet verwittigd - Miskenning van het
recht van verdediging.
Wanneer de veroordelende beslissing
de datum van de feiten der telastlegging
wijzigt, zonder dat beklaagde daarvan is
verwittigd en dienaangaande zijn opmerkingen heeft kunnen doen gelden, is het
recht van de verdediging miskend.
5 december 1984
483
6. - Strafzaken - Opsporingsonderzoek door de procureur des Konings wegens een misdaad - Vorderingen tot
correctionalisering van een misdaad en
tot verwijzing van de verdachte naar de
correctionele rechtbank - Overzending
van de stukken door de procureur des
Konings naar de onderzoeksrechter om
verslag uit te brengen voor de raadkamer - Geen ondervraging van verdachte door onderzoeksrechter - Gevolgen
m.b.t. het recht van verdediging van de
verdachte.

Wanneer de procureur des Konings na
een door hem wegens een misdaad ingesteld strafrechtelijk opsporingsonderzoek
de correctionalisering van de misdaad en
de verwijzing van de verdachte naar de
correctionele rechtbank vordert, is de
onderzoeksrechter, die van de stukken
kennis heeft genomen om verslag uit te
brengen voor de raadkamer, bevoegd
maar niet verplicht om de verdachte te
ondervragen; hij miskent het recht van
verdediging niet wanneer hij die ondervraging achterwege laat.
30 januari 1985
714

7. - Orde van Geneesheren - Tuchtprocedure - Advies van de afgetreden
voorzitter van de raad van beroep van de
Orde over de ontvankelijkheid van het
hager beroep - Gevolgen.
Het recht van verdediging wordt niet
geschonden door de beslissing van de
raad van beroep van de Orde van Geneesheren die het hoger beroep van een
geneesheer niet ontvankelijk verklaart
en daarbij te kennen geeft dat het advies
dienaangaande van de thans afgetreden
voorzitter van de raad van beroep niet
bindend is voor de raad.
14 februari 1985
814
8. - Burgerlijke zaken
Vreemd
recht - Door de partijen niet aangevoerd - Geen gelegenheid tot tegenspraak.
Het recht van verdediging wordt miskend door de rechter die zijn beslissing
grondt op door de partijen niet aangevoerd vreemd recht zonder dezen de gelegenheid te geven over de toepassing
van dat vreemd recht tegenspraak te
voeren.
18 februari 1985
827

9. - Strafzaken - Uitstel van tenuitvoerlegging door de rechter geweigerd
met miskenning van het recht van verdediging - Onwettige weigering.
Het recht van verdediging wordt miskend door het vonnis dat uitstel van de
tenuitvoerlegging van de straf weigert op
grond dat de zelfzekerheid waarmee de
beklaagde een onwaarschijnlijk verhaal
staande heeft gehouden, blijk geeft van
een wezenlijke kwade trouw die een billijke vergoeding van de getroffene aanzienlijk heeft vertraagd.
27 februari 1985
878
10. - Strafzaken - Stuk waarop de
veroordeling is gegrond Gevallen
waarin overlegging van dat stuk is vereist.
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In strafzaken is overlegging van een
stuk enkel vereist als daarvan het bestaan van het misdrijf of van een wettelijk bestanddeel ervan afhangt; noch de
regels inzake het bewijs, noch het recht
van verdediging worden miskend door
de rechter die, om de datum van de feiten van de telastlegging te bepalen, rekening houdt met de datum van een vroeger vonnis dat niet tot de gedingstukken
behoort maar waarvan het bestaan blijkt
uit de gegevens van het dossier, waaromtrent de partijen tegenspraak hebben
kunnen voeren.
5 maart 1985
915
11. - Beslissing van het onderzoeksgerecht waarbij, met overneming van de
gronden van de schriftelifke vordering
van het openbaar ministerie, de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt
bevolen - Vordering niet ter beschikking van de verdediging gesteld v66r de
verschifning voor het onderzoeksgerecht
- Omstandigheden die op zich niet een
schending van het recht van verdediging
tot gevolg kunnen hebben.
Een schending van het recht van verdediging kan niet voortvloeien uit de enkele omstandigheid dat de schriftelijke
vordering van het openbaar ministerie,
waarvan de gronden zijn overgenomen
door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de handhaving
van de voorlopige hechtenis beveelt, niet
gedurende twee dagen v66r de verschijning voor de kamer van inbeschuldigingstelling ter beschikking is gesteld
van de verdachte of van diens raadsman.
20 maart 1985
989

12. - Strafzaken - Schending - Begrip.
Het recht van verdediging van beklaagde wordt niet geschonden wanneer
deze, na regelmatig te zijn gedagvaard
voor de politierechtbank, door zijn raadsman wordt vertegenwoordigd op de in de
dagvaarding vermelde terechtzitting en
het verzoek van de raadsman om verdaging van de zaak ingewilligd wordt.
17 april 1985
1096
13. - Burgerlifke zaken - Vordering
afgewezen op grond van feitelijke omstandigheden die aan de beoordeling van
de rechter zijn onderworpen - Wettigheid.
De rechter schendt noch het recht van
verdediging, noch de artt. 774, tweede
lid, en 1138, 2°, Ger.W. wanneer hij, zonder de heropening van de debatten te bevelen, de afwijzing van een vordering

laat steunen niet op een exceptie die
voor hem niet zou zijn aangevoerd, maar
wel op feitelijke omstandigheden die de
partijen aan zijn beoordeling hebben onderworpen.
18 april 1985
1102
14. - Miskenning - Begrip.
Wanneer de feitenrechter vaststelt dat
de met het onderzoek tegen een advocaat belaste magistraat met de stafhouder van de Orde van Advocaten een onderhoud heeft gehad dat uitsluitend was
ingegeven door overwegingen van hoffelijkheid en door eerbied voor de regels
inzake plichtenleer die de betrekkingen
tussen magistratuur en balie beheersen,
kan geen miskenning van het recht van
verdediging worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat de inhoud van dat
gesprek niet is opgetekend in het dossier
van het voorbereidend onderzoek, nu dat
onderhoud geen betrekking had op de
aan de beklaagde ten laste gelegde gegevens.
15 mei 1985
1261
15. - Strafzaken
Veroordelende beslissing waarin de datum van de feiten
der telastlegging is gewijzigd - Datum
een bestanddeel van het verweer van de
beklaagde - Beklaagde niet verwittigd
- Miskenning van het recht van verdediging.
Het recht van verdediging wordt miskend door de veroordelende beslissing
waarin de datum van de feiten der telastlegging wordt gewijzigd, zonder dat
de beklaagde daarvan is verwittigd, terwijl die datum deel uitmaakte van de
verdediging van de beklaagde, die zich
namelijk op die datum beriep ten betoge
dat de strafvordering te zijnen laste was
verjaard.
28 mei 1985
1327

16. - Strafzaken
Verzoek om een
bijkomend onderzoek - Verzoek door de
rechter afgewezen omdat hij die maatregel niet nodig acht om tot zijn overtuiging te komen.
De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze de noodzaak of de gepastheid van een aanvullende onderzoeksmaatregel; schending van het recht van
verdediging kan niet worden afgeleid uit
de enkele omstandigheid dat de rechter
een verzoek om een aanvullende onderzoeksmaatregel heeft afgewezen omdat
hij die maatregel niet nodig achtte om
tot zijn overtuiging te komen.
5 juni 1985
1373

-
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17. - Tuchtzaken - Toezicht van het
Hoi van Cassatie.
Het Hof van Cassatie leidt uit de gedingstukken af dat, met inachtneming ,
van het recht van verdediging, de processen-verbaal op de basis waarvan een
magistraat tuchtrechtelijk voor de eerste
voorzitter van het hof van beroep is vervolgd, te zijner beschikking zijn gesteld
en dat hij daarvan v66r zijn verschijning
inzage heeft kunnen nemen.
27 juni 1985
1529
18. - Straizaken - Hoi van assisen
- Middel hieruit aigeleid dat stukken
niet zijn medegedeeld - Middel dat niet
voor de eerste maal voor het Hoi kan
worden voorgedragen.
Niet ontvankelijk is het middel dat
voor het eerst voor het Hof wordt voorgedragen en dat hieruit is afgeleid dat
het recht van verdediging van de beschuldigde is miskend doordat tijdens de
rechtspleging voor het hof van assisen
stukken bij het dossier zijn gevoegd die
niet aan hem waren medegedeeld.
12 augustus 1985
1541

RECHTERLIJK GEWIJSDE
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken
HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken
HOOFDSTUK V. - Straizaken
HOOFDSTUK VI. -

Tuchtzaken

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken
HOOFDSTUK IX. - Allerlei

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

HOOFDSTUK IV
DIENSTPLICHTZAKEN

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

1. - Straizaken - Vervolging wegens
een gewoontemisdriji gepleegd v66r een
veroordeling - Nieuwe veroordeling gegrond op de vaststelling dat het gaat om

een aizonderlijke reeks ieiten - Wettige
veroordeling - Vereisten.
Wanneer de rechter vaststelt dat feiten, die een gewoontemisdrijf opleveren
waarvoor de dader reeds is veroordeeld,
niet voortkomen uit dezelfde opzet als
een andere reeks afzonderlijke feiten,
kan hij hem wegens laatstbedoelde feiten wettig veroordelen, ook al zijn die
gepleegd v66r de eerste veroordeling.
21 november 1984
408
2. - Straizaken - Burgerlijke rechtsvordering - W:A.M-verzekering - Wet
1 juli 1958 - Verzekeraar van de beklaagde vrijwillig tussengekomen voor
het strafgerecht - Beslissing van de
eerste rechter waarbij de verzekeraar en
de verzekerde op de burgerlijke rechtsvorderingen worden veroordeeld - Hoger beroep van de verzekeraar alleen Gevolgen van de beslissing van de appelrechter t.a. v. het gezag van gewijsde van
de beslissing van de eerste rechter Vereisten.
Wanneer aileen de vrijwillig voor het
strafgerecht tussengekomen W.A.M.-verzekeraar van de beklaagde hoger beroep
heeft ingesteld tegen het vonnis van de
eerste rechter waarbij hij samen met de
verzekerde werd veroordeeld tot vergoeding van de door de burgerlijke partijen
geleden schade, heeft de beslissing van
de appelrechter, waarbij die verzekeraar
buiten de zaak wordt gesteld, tot gevolg
dat het vonnis van de eerste rechter
geen gezag van gewij sde meer he eft voor
zover het de betrekkingen van de verzekeraar met de burgerlijke partijen betreft, alsook met de verzekerde voor zover die in het geding is geroepen of
vrijwillig is verschenen en het hoger beroep van de verzekeraar niet beperkt is,
zelfs al heeft dat vonnis kracht van gewijsde voor de betrekkingen tussen de
burgerlijke partijen en de verzekerde.
(Art. 9 wet 1 juli 1956.)
617
9 j anuari 1985
3. - Straizaken - Exceptie van rech, terlijk gewijsde - Beklaagde die zich
beroept op eenheid van opzet met ieiten
waarvoor hij was vrijgesproken - Grenzen - Vereiste.
Hoewel de rechter de strafvordering
niet ontvankelijk moet verklaren, wanneer hij vaststelt dat het ten laste gelegde feit, wegens de eenheid van opzet,
een enkel misdrijf vormt met andere feiten waarvoor een definitieve veroordeling is uitgesproken, kan de exceptie van
rechterlijk gewijsde evenwel niet worden
aangevoerd, als die andere feiten tot vrij-
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spraak hebben geleid, daar zodanige feiten geen deel kunnen uitmaken van een
voortgezet misdrijf.
5 februari 1985
749
4. - Strafzaken - Een enkele straf
door de strafrechter uitgesproken wegens onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, rijden in staat van
dronkenschap, alcoholintoxicatie en overtreding van art. 8.3 Wegverkeersreglement, onder vermelding dat het feit niet
in staat te zijn geweest tot sturen het bestanddeel was van de telastlegging onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen - Burgerlijke rechter die
naderhand erop wijst dat de strafrechter
impliciet heeft geoordeeld dat het rijden
in staat van dronkenschap en de alcoholintoxicatie het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg vormden waaruit de
schade is ontstaan - Geen miskenning
van het gezag van gewijsde.
Wanneer de strafrechter de veroorzaker van een ongeval tot een enkele straf
heeft veroordeeld wegens onopzettelijk
toebrengen van slagen en verwondingen,
rijden in staat van dronkenschap, alco-,
holintoxicatie en overtreding van art. 8.3
Wegverkeersreglement, onder vermelding dat het feit van die laatste telastlegging het bestanddeel was van de telastlegging onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, wordt noch de
bewijskracht, noch het gezag van gewijsde van die beslissing miskend door de
burgerlijke rechter, wanneer deze naderhand erop wijst dat de strafrechter impliciet heeft geoordeeld dat het rijden in
staat van dronkenschap en de alcoholintoxicatie het gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg vormden waaruit de schade
is ontstaan en dat die rechter, door eraan toe te voegen dat het feit niet in
staat geweest te zijn tot sturen het bestanddeel was van de telastlegging onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, niet heeft willen zeggen dat
dit feit de enige oorzaak was van het ongeval.
21 februari 1985
851
5. - Strafzaken
Strafvordering In kracht van gewijsde gegane veroordeJing wegens misdrijven van gemeen
recht - Vervolgingen achteraf wegens
_misdrijven inzake douane en accijnzen
- Beslissing dat de misdrijven van gemeen recht en de misdrijven inzake douane en accijnzen de uitvoering zijn van
dezelfde misdadige opzet - Veroordeling
wegens de misdrijven van gemeen recht
staat veroordeling tot fiscale geldboeten

wegens de misdrijven inzake douane en
accijnzen niet in de weg.
Wanneer tegen een beklaagde vervolgingen worden ingesteld wegens misdrijven inzake douane en accijnzen, nadat
hij bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing werd veroordeeld wegens
misdrijven van gemeen recht, en de
rechter oordeelt dat de misdrijven van
gemeen recht en de misdrijven inzake
douane en accijnzen de uitvoering zijn
van dezelfde misdadige opzet, staat de
veroordeling wegens de misdrijven van
gemeen recht aan de veroordeling tot fiscale geldboeten wegens de misdrijven inzake douane en accijnzen niet in de weg.
26 februari 1985
868
6. - Gezag van gewijsde - Strafzaken - Onderscheid tussen het gezag
van gewijsde van de beslissingen van de
strafrechter op de strafvordering en dat
van de beslissingen van de strafrechter
op de burgerlijke rechtsvordering.
Art. 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering belet dat de
beslissingen op de strafvordering nog opnieuw ter sprake worden gebracht ter
gelegenheid van een burgerlijk proces;
zodanige beslissingen hebben « erga omnes '' gezag van het rechterlijk gewijsde;
daarentegen hebben de beslissingen van
de strafrechter op de burgerlijke rechts, vordering, die met toepassing van art. 4
van de wet van 17 april 1878 terzelfder
tijd als de strafvordering voor hem werd
vervolgd, slechts gezag van het rechterlijk gewijsde binnen de perken van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek.
10 mei 1985
1245

HOOFDSTUK VI
TUCHTZAKEN
HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

RECHTERLIJKE MACHT
1. - Hoogdringendheid » die de ministers ervan ontslaat de tekst van onder
meer reglementaire besluiten aan de afdeling wetgeving van de Raad van State
te onderwerpen - Bevoegdheid van de
hoven en rechtbanken om na te gaan of
het wettelijk begrip « hoogdringendheid » niet werd miskend.

-
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Elk met eigenlijke rechtspraak belast
orgaan heeft de macht en de plicht, naar
luid van artikel 107 van de Grondwet, de
wettigheid te toetsen van de besluiten
welke het toepast en derhalve te onderzoeken of de ministers hun bevoegdheid
niet hebben overschreden door over de
tekst van o.m. ontwerpen van reglementaire besluiten niet het beredeneerd advies van de afdeling wetgeving van de
Raad van State in te winnen.
11 september 1984
62
2. - Verplichte inrustestelling van de
rechter die de Jeeftijdsgrens heeft bereikt - Rechter die met zijn ambt bekleed blijft.
De rechter die in ruste is gesteld omdat hij de leeftijdsgrens heeft bereikt,
blijft met zijn ambt bekleed, hoewel hij
dit niet meer daadwerkelijk uitoefent.
(Artt. 100 Gw. en 383, 391 en 394 Ger.W.)
594
7 januari 1985
3. - Foutief lijkende aantasting door
de bestuursoverheid van subjectieve
rechten die de hoven en rechtbanken
moeten vrijwaren - Bevoegdheid van de
Rechterlijke Macht om aan die overheid
maatregelen op te leggen die noodzakeJijk zijn ter voorkoming of stopzetting
van zodanige aantasting.
De rechter in kort geding mengt zich
niet in de bevoegdheden van de Uitvoerende Macht, wanneer hij, uitspraak
doende bij voorraad in een geval dat hij
spoedeisend acht, zich bevoegd verklaart
om, binnen de grenzen van zijn opdracht, aan de bestuursoverheid maatregelen, inzonderheid verbodsmaatregelen
op te leggen, die noodzakelijk zijn ter
voorkoming of tot stopzetting van een
foutief lijkende aantasting door die overheid van de subjectieve rechten, die de
hoven en rechtbanken moeten vrijwaren.
21 maart 1985
1008

evenwel de gemachtigde ambtenaar met
toepassing van voormelde wetsbepaling
het herstel van de plaats in de vorige
staat rechtsgeldig heeft gevorderd om de
gevolgen van het misdrijf te doen verdwijnen, moet de rechter, behoudens regularisatie, in de regel die vordering toewijzen, bijaldien geen andere wettelijk
bepaalde herstelmaatregel door de bevoegde administratieve overheid regelmatig aan de rechter wordt voorgesteld.
18 april 1985
1106
5. - Stedebouw - Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw, art. 65, § Ja Vordering van de bestuursoverheid tot
herstel van de plaats in de vorige staat
- Onevenredigheid tussen de gevorderde herstelmaatregel en de ernst van de
overtreding - Beoordelingsbevoegdheid
van de hoven en rechtbanken.
Art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening
en Stedebouw sluit een onderzoek door
de rechter naar een aangevoerde onevenredigheid tussen de door de bevoegde bestuursoverheid gekozen herstelmaatregel
en de ernst van de overtreding niet uit;
dergelijke onevenredigheid kan evenwel
slechts afgeleid worden uit andere elementen dan die welke tot de uitsluitende
beoordelingsbevoegdheid van de bevoegde bestuursoverheid behoren.
18 april 1985
1106
6. - Rechterlijke beslissing gegrond
op billijkheidsredenen.
De rechter mag om billijkheidsredenen
niet van een wettelijke regeling afwijken.
6 mei 1985
1207

4. - Stedebouw - Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw, art. 65, § Ja
- Vordering van de bestuursoverheid tot
herstel van de plaats in de vorige staat
- Beoordelingsbevoegdheid van de hoven en rechtbanken.
Het behoort tot de bevoegdheid vari de
Rechterlijke Macht te toetsen of de met
toepassing van art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw ingestelde
vordering van de gemachtigde ambtenaar tot herstel van de plaats in de vorige staat rechtsgeldig wordt uitgeoefend
en of die vordering strookt met de wet
en niet door machtsafwending of machtsoverschrijding is aangetast; wanneer

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken
HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken
- Zie : Dienstplicht
HOOFDSTUK V. - Strafzaken

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken
HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken
HOOFDSTUK IX. - Allerlei

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

1. - Samenstelling van het gerecht Onverenigbaarheden - Bloed- of aanver-

-
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wanten - Verbod zitting te nemen in
een zelfde zaak - Draagwijdte (art. 302
Ger.W.).
Het verbod opgelegd door art. 302
Ger.W. aan echtgenoten, bloed- of aanverwanten in een verboden graad, zitting
te nemen in een zelfde zaak, geldt
slechts binnen een zelfde hof of rechtbank.
17 mei 1985
1281

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

2. - Samenstelling van het rechtscollege - Burgerlijke zaken - Beslissing
alvorens recht te doen - Latere beslissing over de gegrondheid van de vordering - Beslissing door dezelfde rechters
in de regel niet vereist.
Ingevolge art. 779 Ger.W. behoeft een
vonnis dat na een vonnis alvorens recht
te doen in dezelfde zaak wordt gewezen,
niet te worden uitgesproken door dezelfde rechters als degenen die tijdens de
debatten v66r en bij de uitspraak van dit
vonnis alvorens recht te doen zitting
hebben gehad.
20 september 1984
120
3. - Burgerlijke zaken - Arrest mede
gewezen door een raadsheer die vroeger,
als rechter in de rechtbank van eerste
aanleg, van de zaak kennis heeft genamen - Nietig arrest.
Nietig is het arrest van het hof van beroep, dat mede is gewezen door een
raadsheer, die vroeger als rechter in de
rechtbank van eerste aanleg van de zaak
kennis heeft genomen. (Art. 292, tweede
lid, Ger.W.)
689
24 januari 1985
4. - Burgerlijke zaken - Verplichting
voor de rechter die de plaatsopneming
heeft verricht, zitting te nemen wanneer
over de uitslag van de plaatsopneming
uitspraak wordt gedaan - Verplichting
niet voorgeschreven op straffe van nietigheid. (Artt. 946 en 1014 Ger. W.}
De vervanging, zonder enig voorbehoud, bij de wet 15 juli 1970, van art. 946
Ger.W., geldt ook, vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe bepaling, voor de
verwijzing naar dit artikel in art . 1014
van dat wetboek. Hieruit volgt dat vanaf
die datum de verplichting voor de rechter die de plaatsopneming heeft verricht,
zitting te nemen wanneer over de uitslag
van de plaatsopneming uitspraak wordt

gedaan, tenzij hij verhinderd is, niet
meer voorgeschreven is op straffe van
nietigheid. [Art. 946 Ger.W., gew. bij art.
36 wet 15 juli 1970.]
17 mei 1985
1281

5. - Burgerlijke zaken - Rechter die
de plaatsopneming heeft verricht en
geen zitting neemt wanneer over de uitslag van de plaatsopneming uitspraak
gedaan wordt - Vermoeden van verhindering - Geen verplichting tot vaststelling. (Artt. 946 en 1014 Ger. W.)
Ingeval de rechter die de plaatsopneming heeft verricht geen zitting neemt
wanneer over de uitslag van de plaatsopneming uitspraak wordt gedaan, wordt
vermoed dat hij verhinderd is; de verhindering behoeft niet te worden vastgesteld.
17 mei 1985
1281
6. - Samenstelling van het rechtscollege - Burgerlijke zaken - Vaststelling
in eerste arrest dat de debatten enkel
betrekking hadden op de ontvankelijkheid van het hager beroep en uitspraak
enkel over dat punt - Tevens bevel tot
heropening van de debatten om de partijen de gelegenheid te bieden hun standpunt over de grand van de zaak uiteen te
zetten - Bij later arrest uitspraak over
de gegrondheid van de vordering - Uitspraak van later arrest door dezelfde
rechters niet vereist.
Wanneer een arrest vaststelt dat de
debatten enkel betrekking hadden op de
ontvankelijkheid van het hager beroep
en, bij de uitspraak daarover, de heropening van de debatten beveelt om de partijen de mogelijkheid te bieden over de
gegrondheid van de vordering te pleiten,
dient het later arrest niet te worden gewezen door de rechters die de debatten
over de ontvankelijkheid van het hager
beroep hebben bijgewoond of, bij ontstentenis daarvan, door een rechtscollege
waarvoor de debatten vroeger zijn hernomen. (Art. 779 Ger.W.)
3 juni 1985
136o

7. - Samenstelling van het rechtscollege - Burgerlijke zaken - Plaatsopneming met betrekking waartoe de persoonlijke verschijning van partijen werd
bevolen - Geen debatten gevoerd of
conclusies neergelegd ter plaatse - Beslissing over de gegrondheid van de vordering - Beslissing die niet moet worden gewezen door dezelfde rechters als
die de plaatsopneming deden - Ger. W.,
art. 779, eerste lid.

-
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Geen zitting over de zaak in de zin
van art. 779, eerste lid, Ger.W. is de
plaatsopneming met betrekking waartoe
de rechter heeft bevolen dat de partijen
er in persoon zullen verschijnen, wanneer uit het proces-verbaal van die plaatsopneming niet blijkt dat ter plaatse ook
debatten werden gevoerd of conclusies
werden neergelegd.
14 juni 1985
1428

HOOFDSTUK IV
DIENSTPLICHTZAKEN
DIENSTPLICHT

ZIE

OOK :

8. Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, art.
14.5 - Recht op rechtspraak in twee instanties in strafzaken - Voorbehoud
van Belgie betreffende de personen die
rechtstreeks naar een hager rechtscollege worden verwezen - Voorbehoud geldend t.a. v. het Militair Gerechtshof.
Wegens het door Belgie gemaakte
voorbehoud betreffende art. 14.5 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, dat het recht toekent
om de veroordeling en het vonnis opnieuw te doen beoordelen door een hoger
rechtscollege, staan de hogere officieren
onmiddellijk voor het Militair Gerechtshof terecht.
105
19 september 1984

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

9. - Strafzaken - Samenstelling van
het rechtscollege - Correctionele rechtbank - Beslissing van een rechter in
raadkamer - Zaak nadien gebracht voor
dezelfde rechter, als lid van de correctionele rechtbank - Wettigheid.
Geen enkele wetsbepaling noch enig
algemeen rechtsbeginsel verbiedt dat de
rechter die in raadkamer over de handhaving van de voorlopige hechtenis van
een beklaagde heeft beslist, vervolgens
als lid van de correctionele rechtbank
van dezelfde zaak kennis neemt.
3 oktober 1984
198
10. - Samenstelling van het rechtscollege
Strafzaken
Correctionele
rechtbank - Vonnis mede uitgesproken
door een rechter die niet aile zittingen
heeft bijgewoond waarop de zaak is behandeld - Nietig vonnis.
Nietig is het vonnis van de correctionele rechtbank dat is gewezen door rechters van wie er een niet alle zittingen

heeft bijgewoond waarop de zaak is behandeld.
391
20 november 1984

11. - Samenstelling van de rechtbank
- Strafzaken - Correctionele rechtbank
- Verhinderde rechters en plaatsvervangende rechters - Vaststelling.
Om de verhinderde rechters en plaatsvervangende rechters te kunnen vervangen door een of twee op het tableau van
de Orde ingeschreven advocaten die ten
minste dertig jaar oud zijn, is het voldoende dat de magistraat die een kamer
van de rechtbank van eerste aanleg
voorzit, die verhindering vaststelt; art.
322 Ger.W. verplicht hem niet de reden
van de verhindering te vermelden.
11 december 1984
499
12.
Strafzaken
Correctionele
rechtbank - Samenstelling verschillend
volgens het proces-verbaal van de terechtzitting en het door de griffier eensluidend verklaard afschrift van het vonnis - Nietig vonnis.
Wanneer, volgens de vermeldingen van
het proces-verbaal van de terechtzitting,
enerzijds, en volgens die van het door de
griffier eensluidend verklaard afschrift
van het vonnis, anderzijds, de rechters
die het vonnis hebben gewezen niet dezelfde zijn, is dit vonnis nietig. (Art. 779
Sw.)
11 december 1984
502
13. - Strafzaken - Samenstelling van
de rechtbank - Correctionele rechtbank
- Rechter behorend tot het rechtscollege van de correctionele rechtbank dat in
hager beroep uitspraak doet over een
zaak waarvan hij vroeger als onderzoeksrechter kennis heeft genomen Schending van art. 292 Ger. W.
Art. 292 Ger.W., krachtens hetwelk nietig is het vonnis gewezen door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van
een ander rechterlijk ambt kennis genamen heeft van de zaak, verbiedt dat een
rechter dee! uitmaakt van het rechtscollege van een correctionele rechtbank dat
in hoger beroep kennis neemt van een
zaak waarin hij als onderzoeksrechter is
opgetreden.
19 december 1984
558

14. - Strafzaken - Samenstelling van
het rechtscollege - Rechter neemt kennis van een zaak in de burgerlijke kamer van de rechtbank van eerste aanleg
- Nadien kennisneming als rechter in
de raadkamer - Art. 292, tweede lid,
Ger. W. niet toepasselijk.

-
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Er is geen sprake van « een ander
rechterlijk ambt » en derhalve evenmin
van onverenigbaarheid in de zin van art.
292, tweede lid, Ger.W. wanneer de rechter in de raadkamer,. die de procedure
moet regelen, vroeger als lid van burgerlijke kamer van de rechtbank van eerste
aanleg kennis heeft genomen van de
zaak.
8 januari 1985
606

15. - Samenstelling van de rechtbank
- Strafzaken - Voorzitter correctionele
rechtbank doet uitspraak over een zaak
waarin hij als onderzoeksrechter is opgetreden - Schending van art. 6.1 Verdrag
Rechten van de Mens.
Art. 6.1 Verdrag Rechten van de Mens
wordt geschonden door het, derhalve nietige, vonnis van een correctionele rechtbank die wordt voorgezeten door een
rechter die als onderzoeksrechter in dezelfde zaak verslag heeft uitgebracht
voor de raadkamer die de verwijzing van
de verdachte naar de correctionele rechtbank heeft bevolen.
23 januari 1985
672

onderzoeksgerecht zitting heeft gehad.
(Eerste, derde en vierde zaak.)
29 mei 1985
1345
18. - Strafzaken - Rechter die uitspraak doet op de strafvordering ten Jaste van een beklaagde in wiens zaak hij
is opgetreden als lid van het onderzoeksgerecht dat moest beslissen over de voorlopige hechtenis - Schending van art.
6.1 Europees Verdrag Rechten van de
Mens.
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens wordt geschonden door de beslissing die ten laste van een beklaagde
wordt gewezen door een strafgerecht,
dat o.m. bestaat uit een magistraat die
vroeger in de zaak is opgetreden als lid
van het onderzoeksgerecht, dat besliste
over de voorlopige hechtenis van die beklaagde.
4 juni 1985
1367

HOOFDSTUK VI
TUCHTZAKEN

19. - Tuchtzaken - Samenstelling
van het rechtscollege - Orde van Ge16. - Samenstelling van het rechtscol- neesheren - Provinciale raad - SamenJege - Strafzaken - Beslissing waarbij stelling volgens het proces-verbaal van
de berechting van de zaak wordt uitge- de vergadering verschillend van die versteld - Latere beslissing over de grand meld in de beslissing - Nietige beslisvan de zaak - Beslissing die niet door· sing.
Wanneer, volgens de vermeldingen van
dezelfde rechters behoeft te worden gehet proces-verbaal van de vergadering
wezen.
De beslissing waarbij de berechting van de provinciale raad van de Orde van
van de zaak wordt uitgesteld en de late- Geneesheren waarop een tuchtzaak is
re beslissing over de zaak zelf behoeven onderzocht, enerzijds, en volgens de beniet door dezelfde rechters te worden ge- slissing die in die zaak door de genoemde provinciale raad is uitgesproken, anw~z~n, :z;elfs. _niet wanneer het openbaar
m1mstene blJ de eerste beslissing is ge- derzijds, de leden van die raad niet
hoord, wanneer niet blijkt dat die mede- dezelfde zijn, moet die beslissing worden
deling op iets anders betrekking had dan vernietigd. (Artt. 2 en 779 Ger.W.)
31 januari 1985
716
op het uitstellen van de berechting en
evenmin dat de rechtbank op dat ogenblik de zaak zou hebben behandeld. (Art.
HOOFDSTUK VII
779 Ger.W.)
VERKIEZINGSZAKEN
2 april 1985
1059

_17. - Strafzaken - Strafgerecht dat
wtspraak doet over een zaak waarin een
~id van het college als onderzoeksrechter
IS opgetreden of in het onderzoeksgerecht zitting heeft gehad - Schending
van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten
van de Mens.
Art. 6.1 Verdrag Rechten van de Mens
wordt geschonden door de beslissing van
veroordeling gewezen door een strafrechterlijk college dat onder meer bestond
uit een magistraat die in de zaak als onderzoeksrechter is opgetreden of in het

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

20. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Onafhankelijke en
onpartijdige rechterlijke instantie - Begrip.
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens vereist niet dat personen die
met een rechtsprekende functie zijn belast die taak op permanente wijze uitoefenen en een juridische vorming hebben
genoten.
23 april 1985
1122

-
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21. - Militair rechtscollege - Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie - Begrip.
De officieren die, overeenkomstig
Grondwet en wet, als !eden van een militair rechtscollege een rechtsprekende
functie vervullen, niet enkel betrokken
aan het hierarchische gezag of aan het
voogdijgezag van politieke, administratieve en militaire autoriteiten, maar zijn
er tevens toe gehouden, zowel ten opzichte van bedoelde autoriteiten als ten
opzichte van de procespartijen en van
welke feitelijke macht dan ook, onafhankelijk te handelen; uit de enkele omstandigheid dat de militaire !eden van de militaire rechtscolleges, de magistraat van
het openbaar ministerie, de griffier en
de kamerbewaarder het militair uniform
dragen, kan niet worden afgeleid dat
daardoor een schijn van partijdigheid
zou ontstaan met betrekking tot de uitspraken van die rechtscollege.
23 april 1985
1122
22. - Voorzitter van het hot van assisen die het ambt van onderzoeksrechter
heeft vervuld in een andere zaak waarin
de beschuldigde was vervolgd - Geen
onverenigbaarheid.
Niets verbiedt dat een magistraat, die
de onderzoeksrechter heeft vervangen op
een terechtzitting van de raadkamer bij
de uitspraak over de handhaving van de
voorlopige hechtenis van een verdachte,
aan wie een misdaad was ten laste gelegd, later als voorzitter optreedt van het
hof van assisen waarvoor dezelfde persoon als beschuldigde terechtstaat ter zake
van een andere misdaad, die hij heeft
gepleegd na de veroordeling wegens de
eerste misdaad, ook al dient die veroordeling tot grondslag van de voor de tweede misdaad in aanmerking genomen
« herhaling ». (Artt. 127 en 292 Ger.W.;
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens.)
18 juli 1985
1534

RECHTERLIJKE TUCHT
1. - Rechter - Rechter die tekort
komt aan de plichten van zijn ambt of
door zijn gedrag afbreuk doet aan de
waardigheid van zijn ambt - Tuchtvordering - Aanvraag tot vervroegde inrustestelling om gezondheidsredenen
Zander gevolgen.
De rechter die door zijn gedrag ernstig
afbreuk heeft gedaan aan de waardig-

heid van zijn ambt, kan, zelfs als hij een
aanvraag heeft ingediend om vervroegd
in ruste te worden gesteld om gezondheidsredenen, een tuchtstraf oplopen,
daar een dergelijke aanvraag geen grond
kan zijn om de uitspraak van die straf
op te schorten.
6 juni 1985
1497
2.
Plaatsvervangend rechter Plaatsvervangend rechter die tekort gekomen is aan de plichten van zijn ambt
of door zijn gedrag afbreuk heeft gedaan
aan de waardigheid van zijn ambt Tuchtvordering - Aanbod van ontslag
- Zander gevolg.
De plaatsvervangend rechter die is
veroordeeld wegens valsheid in geschrifte en verduistering, heeft door zijn gedrag afbreuk gedaan aan de waardigheid
van zijn ambt is niet meer waardig deel
te nemen aan de uitoefening van de
Rechterlijke Macht; het Hof ontzet hem
uit zijn ambt, zelfs als hij zijn ontslag
heeft aangeboden, daar die omstandigheid het instellen van een tuchtvordering
niet kan tegengehouden en evenmin
grond kan opleveren tot opschorting van
de beslissing in de zaak.
26 juni 1985
1499
3. - Uitoefening van het tuchtrecht
door de eerste voorzitter van het hot van
beroep - Recht van verdediging.
Het Hof van Cassatie leidt uit de gedingstukken af dat, met inachtneming
van het recht van verdediging, de processen-verbaal op de basis waarvan een
magistraat tuchtrechtelijk voor de eerste
voorzitter van het hof van beroep is vervolgd, te zijner beschikking zijn gesteld
en dat hij daarvan v66r zijn verschijning
inzage heeft kunnen nemen.
27 juni 1985
1529

RECHTSBEGINSELEN
NE)

(ALGEME-

1. - Regel volgens welke een sanctie
niet mag worden verzwaard op het enkel
hager beroep van de betrokken persoon
- Regel gegrond op art. 202 Sv. en niet
op een algemeen beginsel.
Art. 25, § 4, K.B. nr 79 van 10 nov. 1967
volgens hetwelk de raad van beroep van
de Orde der Geneesheren, met een tweederdemeerderheid, de door de provinciale raad uitgesproken sanctie mag verzwaren, is niet onverenigbaar met
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens en evenmin met een zoge-

-
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naamd algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelk de toestand van een vervolgd
persoon niet mag worden verzwaard als
deze alleen hoger beroep heeft ingesteld.
13 september 1984
81
2. - Beginsel dat afstand strikt wordt
uitgelegd en niet wordt vermoed - Atstand - Begrip.
Het algemeen rechtsbeginsel dat afstand strikt wordt uitgelegd en niet
wordt vermoed, wordt niet miskend door
de rechter die, enerzijds, zegt dat de oorzaak van de betaling door de verzekeraar die, om een burgerlijke partijstelling te voorkomen, de door een verkeersongeval getroffene heeft schadeloos gesteld voordat de verantwoordelijkheid
van zijn verzekerde is vastgesteld, niet
de verzekeringsovereenkomst is maar de
verbintenis van de verzekeraar om de
getroffene schadeloos te stellen en die,
anderzijds, erop wijst dat de vergoedingskwijtschriften geen enkel voorbehoud noch enige subrogatie bevatten; aldus overweegt hij niet dat er afstand van
de subrogatie is maar dat de wettelijke
vereisten voor subrogatie niet zijn vervuld en er evenmin sprake is van subrogatie bij overeenkomst.
20 september 1984
117
3. - Rechtspreuk « nul ne plaide par
procureur" -. Geen algemeen rechtsbeginsel.
De rechtspreuk « nul ne plaide par
procureur » geldt in het Belgisch recht
niet als algemeen rechtsbeginsel.
28 september 1984
165

4. - Strafzaken - Tweede veroordeling wegens hetzelfde feit - Schending
van het algemeen rechtsbeginsel « non
bis in idem "·
Een algemeen rechtsbeginsel is het
verbod volgens hetwelk de rechter een
beklaagde niet mag veroordelen wegens
een feit waarvoor deze reeds vroeger
was veroordeeld.
6 februari 1985
784
5. - Algemeen rechtsbeginsel van de
onpartijdigheid van de rechter - Rechter die zich v66r de opening van het debat over de oplossing van het geschil
heeft uitgesproken - Niet gerechtigd om
de zaak te beslechten.
De rechter die zich v66r de opening
van het debat over de oplossing van het
geschil heeft uitgesproken, is niet meer
gerechtigd om de zaak te beslissen.
21 maart 1985
1004

6. - Recht op een onpartijdige en onafhankelijke rechter - Begrip.
De regel volgens welke de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, is
een algemeen rechtsbeginsel dat op alle
rechtscolleges en met name op de provinciale raden van de Orde van Geneesheren van toepassing is.
23 mei 1985
1315
7. - Recht op een onpartJjdige en onafhankelijke rechter - Begrip.
Het algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelk een rechter onpartijdig moet
zijn, wordt met name miskend wanneer
de beslissing mede wordt gewezen door
een rechter van wie terecht kan worden
gevreesd dat hij niet de waarborgen van
onpartijdigheid biedt waarop de justitiabele recht heeft; zulks is het geval wanneer een of meer !eden, die hebben
deelgenomen aan de beslissing van een
provinciale raad van de Orde van Geneesheren waarbij aan een geneesheer
een tuchtsanctie is opgelegd, v66r de beslissing om die geneesheer voor de raad
te doen verschijnen, de zaak mede hebben onderzocht.
23 mei 1985
1315
8. - Strafzaken - Tweede veroordeling wegens hetzelfde feit - Schending
van het algemeen rechtsbeginsel « non
bis in idem "·
Een algemeen rechtsbeginsel is het
verbod volgens hetwelk de rechter een
beklaagde niet mag veroordelen wegens
een feit waarvoor deze reeds vroeger
was veroordeeld.
5 juni 1985
1371
9. - Misbruik van recht - Misbruik
van het recht om het herstel van de
plaatsen in hun vorige staat te vorderen
- Begrip.
Geen misbruik van recht pleegt een
gemeente die in het algemeen belang
uitgevaardigde voorschriften van een bijzonder plan van aanleg doet naleven, als
zij dat recht niet uitoefent op een wijze
die de normale uitoefening ervan te buiten gaat.
27 juni 1985
1501

RECHTSPERSOONLIJKHEID
l. - Rijksuniversiteit.
Een rijksuniversiteit heeft alleen
rechtspersoonlijkheid voor het beheer
van haar eigen vermogen; deze beperking van de rechtspersoonlijkheid belet
evenwel niet dat de wet haar daarbuiten
bepaalde attributen van de rechtsper-
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soonlijkheid kan toekennen, met name
de bevoegdheid om in bepaalde aangelegenheden rechtshandelingen te stellen
en in rechte op te treden. (Wet van 5 juli
1920.)
24 september 1984
131
2. - Rijksuniversiteit.
Een rijksuniversiteit heeft rechtspersoonlijkheid voor het beheer van haar eigen vermogen. (Wet van 5 juli 1920 tot
toekenning van rechtspersoonlijkheid
aan de staatsuniversiteiten Gent en
Luik, artt. 1, 2, 4 en 5.)
22 oktober 1984
297

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen: reden, rechtsgrond...
HOOFDSTUK II. - Bij afwezigheid van
conclusie
Algemeen.
Afdeling 1.
Belastingzaken.
Afdeling 2.
Burger!ijke zaken.
Afdeling 3.
Dienstplichtzaken.
Afdeling 4.
Strafzaken.
Afdeling 5.
Tuchtzaken.
Afdeling 6.
Ver kiezingszaken.
Afdeling 7.
Allerlei.
Afdeling 9.
HOOFDSTUK III. - Op conclusie
Algemeen, begrip concluAfdeling 1.
sie.
Belastingzaken.
Afdeling 2.
Burgerlijke zaken.
Afdeling 3.
Dienstplichtzaken.
Afdeling 4.
Strafzaken.
Afdeling 5.
Tuchtzaken.
Afdeling 6.
Verkiezingszaken.
Afdeling 7.
Aller lei.
Afdeling 9.

HOOFDSTUK I
ALGEMENE
BEGRIPPEN:
RECHTSGROND ...

RED EN,

1. - Burgerlijke zaken - Tegenstrijdigheid in de motivering - Begrip.
Een tegenstrijdigheid die afhangt van
de interpretatie van wetsbepalingen
staat niet gelijk met een gebrek aan redenen en is dus geen schending van artikel 97 van de Grondwet.
14 september 1984
88
2. - Strafzaken - Strafvordering Hoger beroep van het openbaar ministerie - Strafverhoging - Vaststelling dat

de door de eerste rechter uitgesproken
straf ontoereikend is - Afwezigheid van
conclusie - Beslissing regelmatig met
redenen omkleed.
Als de appelrechters, op het hoger beroep van het openbaar ministerie en bij
afwezigheid van conclusie op dit punt,
vaststellen dat de door de eerste rechter,
uitgesproken straf ontoereikend is en de
strafmaat verhogen, is hun beslissing regelmatig met redenen omkleed; zij moeten niet bovendien de redenen vermelc
den waarom zij die straf ontoereikend
achten.
18 september 1984
103
3. - Burgerlijke zaken
Dubbelzinnige motieven - Begrip.
Het vonnis waarvan de overwegingen
slechts voor een uitlegging vatbaar zijn,
is niet dubbelzinnig.
17 januari 1985
645
4. - Strafzaken - Dubbelzinnige redenen - Begrip.
Art. 97 Gw. wordt, wegens dubbelzinnigheid in de redengeving, geschonden
door een voor verschillende uitleggingen
vatbare beslissing, wanneer deze volgens
een van die interpretaties naar recht verantwoord is en volgens een andere niet;
art. 97 Gw. wordt echter niet geschonden
wanneer de beslissing onwettig is valgens de twee mogelijke interpretaties.
5 februari 1985
749
5. - Strafzaken - Advies van het hoi
van beroep dat met het onderzoek van
een aanvraag tot herziening is belast Motiveringsverplichting opgelegd bij art.
445 Sv. en niet bij art. 97 Gw.
De motiveringsverplichting is aan het
hof van beroep, dat belast is met het onderzoek van een aanvraag tot herziening
wegens een nieuw feit, niet opgelegd
krachtens art. 97 Gw., aangezien het advies van het hof van beroep geen vonnis
in de zin van dit artikel is, maar krachtens art. 445, vierde lid, Sv.
20 februari 1985
843
6. - Strafzaken - Beslissing van het
onderzoeksgerecht waarb1j het bevel tot
aanhouding wordt bevestigd - Dubbelzinnige redenen - Niet regelmatig met
redenen omklede beslissing.
Dubbelzinnig en derhalve niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing van het onderzoeksgerecht waarbij
een bevel tot aanhouding wordt bevestigd, terwijl in het onzekere wordt gelaten of dat gerecht van oordeel was dat
het bevel was verleend met toepassing
van art. 8 Wet Voorlopige Hechtenis, we-
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gens feiten waarvoor verdachte vroeger
al in vrijheid was gelaten, dan wel met
toepassing van de artt. 1 en 2 van die
wet, wegens andere feiten.
27 februari 1985
884

7. - Strafzaken - Conclusie - Begrip.
De rechter is niet verplicht te antwoorden op een geschrift dat de beklaagde
naar een administratieve overheid heeft
gestuurd en dat in het bezit is gekomen
van het openbaar ministerie door wie
het, met instemming van de beklaagde,
op de terechtzetting werd neergelegd.
(Art. 97 Gw.)
924
5 maart 1985
Veroordelende be8. - Strafzaken
slissing op de strafvordering - Vermelding van de wettelijke bepalingen die de
bestanddelen van het misdrijf omschrijven - Begrip.
In een door de appelrechter gewezen
veroordelende beslissing op de strafvordering kan de vermelding van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen van
het aan de beklaagde ten laste gelegde
misdrijf omschrijven, regelmatig worden
gedaan door te verwijzen naar de wettelijke bepalingen vermeld in het beroepen
vonnis. (Art. 97 Gw.)
16 april 1985
1085
9. - Innerlijk tegenstrijdige conclusie
- Antwoord.
De rechter behoeft niet te antwoorden
op een innerlijk tegenstrijdige conclusie.
(Art. 97 Gw.)
22 april 1985
1120
10. - Burgerlijke zaken
Tegenstrijdige redenen - Begrip.
Niet tegenstrijdig is het arrest dat beslist, enerzijds, dat in afwachting van de
afrekening tussen de echtgenoten, vennoten in een personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, de echtgenote onmogelijk in haar behoeften kan
voorzien, en, anderzijds, dat de echtgenoot, zaakvoerder van die vennootschap,
als dusdanig over aanzienlijke inkomsten beschikt.
25 april 1985
1143
11. - Strafzaken
Motiveringsverplichting - Vormvereiste.
De verplichting de vonnissen en arresten met redenen te omkleden is een
vormvereiste : de omstandigheid dat de
motivering onjuist is, !evert geen schending van art. 97 Gw. op.
14 mei 1985
1260

12. - Lotenj - Art. 301 Sw. - Bestanddeel - Verrichting - Motivering.
De beslissing dat de beklaagde zonder
wettige toestemming een openbare loterij heeft georganiseerd, is niet regelmatig met redenen omkleed wanneer de
rechter niet aangeeft uit welke feiten hij
het bestaan afleidt van de « verrichting »
vereist voor het bestaan van loterij in de
zin van art. 301 Sw.
15 mei 1985
1267
13. - Strafzaken - Strafvordering en
burgerlijke rechtsvordering - Tegenstrijdigheid tussen de beslissing op de
strafvordering en de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering- Schending
van art. 97 Gw. - Begrip.
Tegenstrijdig is het arrest dat, na de
beklaagde met toepassing van art. 399,
eerste lid, Sw. strafrechtelijk te hebben
veroordeeld wegens het opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen
met de omstandigheid dat deze een ziekte of een ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid hebben veroorzaakt, bij de uitspraak over de burgerlijke rechtsvordering, een geneesheerdeskundige aanwijst met de taak de
eventuele blijvende arbeidsongeschiktheid te ramen. (Art. 97 Gw.)
28 mei 1985
1337
14. - Strafzaken - Redenering van
de rechter niet Jogisch - Geen schending van art 97 Gw.
De verplichting om vonnissen en arresten met redenen te omkleden is een
vormvoorschrift; het middel tim betoge
dat er tussen de vaststellingen van de
rechter en het rechtsgevolg, dat hij eruit
afleidt, geen logisch verband bestaat,
heeft geen betrekking op die verplichting
en kan derhalve niet leiden tot vernietiging wegens schending van art. 97 Gw.
18 juni 1985
1450

HOOFDSTUK II
BIJ AFWEZIGHEID VAN CONCLUSIE

Afdeling 1. - Algemeen.
Afdeling 2. - Belastingzaken.
15. - Belastingzaken - Gemeente- en
provinciebelastingen - Conclusie dat
middelen niet zijn beantwoord, die in
een brief aan de bestendige deputatie
werden aangevoerd - Brief niet in het
dossier - Onmogelijkheid voor het Hof
na te gaan of de beslissing regelmatig
met redenen is omkleed. ·
Wanneer, inzake directe gemeente- en
provinciebelastingen, een middel is afgeleid uit het gebrek aan antwoord op mid-
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delen die werden aangevoerd in een
brief welke eiser tot staving van zijn
bezwaar aan de bestendige deputatie
had doen toekomen en waarvan het afschrift en het bericht van ontvangst tot
staving van het cassatieberoep worden
overgelegd, maar die brief niet voorkomt
onder de procedurestukken en de bewoordingen ervan noch in de bestreden
beslissing, noch in de andere stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
zijn overgenomen, kan het Hof niet nagaan of de beslissing regelmatig met redenen is omkleed. (Art. 97 Gw.)
14 maart 1985
962
Afdeling 3. -

Burgerlijke zaken.
Burgerlijke zaken - Afwezigheid van redenen - Begrip.
Met afwezigheid van redenen, in de
zin van art. 97 Gw., moet onduidelijkheid
van redenen worden gelijkgesteld wanneer deze het Hof verhindert de wettigheid van de beslissing te toetsen.
6 december 1984
490
17. - Burgerlijke zaken - Rechtsvordering tot herstel van de plaatsen in hun
vorige staat - Geen betwisting dat een
partij de werken heeft uitgevoerd en in
stand gehouden - Geen verplichting
voor de rechter uitdrukkelijk vast te stellen dat t.a. v. die partij aile bestanddelen
van het misdrijf verenigd zijn.
Wanneer niet wordt betwist dat een
partij de werken heeft uitgevoerd en in
stand gehouden, is de burgerlijke rechter
niet verplicht uitdrukkelijk vast te stellen dat t.a.v. die partij alle bestanddelen
van het misdrijf verenigd zijn, voordat
hij het herstel van de plaatsen in hun
vorige staat beveelt.
27 juni 1985
1501
16. -

Afdeling 4. Afdeling 5. -

Dienstplichtzaken.
Strafzaken.

18. - Strafzaken - Strafvordering Aanbod of voorstel tot het plegen van bepaalde misdaden - Art. 1 wet 7 juli 1875
- Schuldigverklaring - Feiten omschreven in de bewoordingen van de wet Beslissing regelmatig met redenen omkleed - Vereiste.
Bij ontstentenis van conclusie dienaangaande motiveert de rechter, die de
beklaagde veroordeelt om rechtstreeks
een mondeling aanbod of voorstel te hebben gedaan tot het plegen van een met
de dood of met dwangarbeid strafbare
misdaad, regelmatig de schuldigverklaring door het bewezen verklaarde misdrijf te omschrijven in de bewoordingen

van art. 1 van de wet van 7 juli 1875,
zelfs al verduidelijkt hij niet voor welke
misdaad het aanbod of voorstel is gedaan.
8 januari 1985
611
19. - Strafzaken
Verweer uiteengezet in het exploot van verzet tegen een
bij verstek gewezen beslissing - Verplichting dat verweer te beantwoorden
- Vereisten.
De strafrechter behoeft niet te antwoorden op de middelen die door de beklaagde in het exploot van verzet tegen
een bij verstek gewezen beslissing worden uiteengezet, als de opposant op de
terechtzitting niet heeft verklaard dat hij
die middelen bij conclusie herneemt.
26 maart 1985
1029
20. - Strafzaken - Akte van verzet
- Enkel in de akte van verzet ontwikkelde middelen - Geen verplichting
voor de feitenrechter erop te antwoorden.
De akte van verzet is een proceshandeling waardoor de opposant eensdeels
aan de tegenpartij betekening doet van
zijn rechtsmiddel, en anderdeels de zaak
bij de rechtbank aanhangig maakt, doch
is geen conclusie voor het vonnisgerecht;
de rechter behoeft derhalve niet te antwoorden op het louter in de akte van
verzet gevoerde verweer.
18 april 1985
1111
21. - Strafzaken
Veroordelende beslissing - Beslissing waarin niet wordt
vastgesteld dat aile bestanddelen van het
bewezen verklaarde misdrijf aanwezig
zijn - Niet met redenen omklede beslissing.
Niet regelmatig met redenen omkleed
is de beslissing waarbij de beklaagde wegens een telastlegging wordt veroordeeld
zonder dat wordt vastgesteld dat alle bestanddelen van het bewezen verklaarde
misdrijf aanwezig zijn. (Art. 97 Gw.)
23 april 1985
1127
22. - Strafzaken - Vraag van beklaagde tot opschorting van de uitspraak
van de veroordeling, zonder verdere motivering - Veroordelend arrest zonder
nadere opgave van redenen in dat verband - Met redenen omklede beslissing.
W anneer een beklaagde zonder nadere
motivering de opschorting van de uitspraak van de veroordeling heeft gevraagd, verwerpt de rechter die een
veroordeling uitspreekt impliciet die
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vraag en hoeft hij de redenen van die
verwerping niet te vermelden.
30 april 1985
1172

23. - Strafzaken - Strafvordering Schuldigverklaring - Feiten omschreven in de bewoordingen van de wet en
bewezen verklaard - Geen conclusie Regelmatig gemotiveerde beslissing.
Regelmatig met redenen omkleed is de
schuldigverklaring van de beklaagde,
wanneer de rechter, bij ontstentenis van
conclusie, de feiten bewezen verklaart in
hun wettelijke omschrijving. (Art. 97
Gw.)
14 mei 1985
1254
Afdeling 6.
Afdeling 7.
Afdeling 9.

Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.
Allerlei.

HOOFDSTUK III
OP CONCLUSIE

Afdeling 1.
sie.
Afdeling 2.

Algemeen, begrip concluBelastingzaken.

24. - Gemeente- en provinciebelastingen - Directe pro'Vinciebelastingen Bezwaarschrift 'Van de belastingplichtige
Beslissing van de bestendige deputatie van de provincieraad - Verwerping
van het bezwaarschrift.
Het Hof kan geen toezicht uitoefenen
op de wettigheid van de beslissing van
de bestendige deputatie van een provincieraad en die beslissing is derhalve niet
regelmatig met redenen omkleed wanneer zij het bezwaarschrift van e~n belastingplichtige tegen de aanslag in een
directe provinciebelasting verwerpt op
grond van een « beslissing , van dezelfde
bestendige deputatie die niet onder de
stukken van de rechtspleging voorkomt.
25 oktober 1984
319

25. - Directe belastingen - Voorziening voor het hof van beroep - Conclusie - .conclusie ter griffie ingediend,
maar met aan de rechter ter terechtzitting overgelegd - Gevolg.
Het hof van beroep behoeft niet te antwoorden op de conclusie die de belastingschuldige, na oproeping tot verschijnen overeenkomstig art. 286, eerste lid,
"':.LB., ter griffie van dat hof heeft ingediend, wanneer hij niet is verschenen
noch vertegenwoordigd was ter terechtzitting waarop de zaak is behandeld en
die conclusie dan ook niet ter beoo~de
ling van de rechter heeft overgelegd.
28 februari 1985
897

Afdeling 3. -

Burgerlijke zaken.

26. - Burgerlijke zaken - Dubbelzinnige redenen - Begrip.
Een beslissing is gegrond op dubbelzinnige redenen, wanneer die redenen op
verschillende wijzen kunnen worden uitgelegd en de beslissing volgens een van
die uitleggingen naar recht verantwoord
is en volgens de andere niet; schending
van art. 97 Gw. kan niet worden afgeleid
uit de dubbelzinnigheid van de redenen
wanneer de beslissing in beide uitleggingen naar recht is verantwoord.
6 september 1984
33
27. - Burgerlijke zaken - Algemeen
bekend feit.
Regelmatig met redenen omkleed is de
beslissing van de rechter die, om een
conclusie te beantwoorden, de daarin
vervatte beweringen tegenspreekt op
grond van een algemeen bekend feit;
door het vermelden van een dergelijk
feit doet de rechter geen uitspraak bij
wege van algemene en als regel geldende beschikking en schendt hij derhalve
art. 6 Ger.W. niet. (Art. 97 Gw.)
25 oktober 1984
313
28. - Burgerlijke zaken - Conclusie
- Verweer niet ter zake dienend wegens
bepaalde overwegingen van de rechter
- Geen verplichting voor de rechter te
antwoorden op de conclusie waarin dat
verweer voorkomt.
Wanneer de rechter overweegt dat, nu
niet is bewezen dat de houder van een
wisselbrief bij de verkrijging ervan desbewust ten nadele van de uit hoofde van
de wisselbrief aangesproken schuldenaar
heeft gehandeld, die schuldenaar krachtens art. 17 Wisselbriefwet de verweermiddelen, gegrond op zijn persoonlijke
verhoudingen tot de trekker, niet aan de
houder kan tegenwerpen, behoeft hij
niet nader te antwoorden op een verweer
van de schuldenaar ten betoge dat de
trekker de litigieuze wissel door oplichting heeft verkregen, daar zodanig verweer wegens die overweging niet ter zake dienend is.
24 januari 1985
679

29. - Burgerlijke zaken - Overweging in de vorm van een Joutere veronderstelling - Geen verplichting voor de
rechter erop te antwoorden.
De rechter behoeft niet te antwoorden
op een overweging van een conclusie in
de vorm van een loutere veronderstelling.
24 januari 1985
682
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Burgerlijke zaken - Motief dat
de draagwijdte van het beschikkende gedeelte van een beslissing in het onzekere
laat - Niet gemotiveerde beslissing.
Wanneer een werknemer op grand van
een administratieve beslissing van het
recht op werkloosheidsuitkeringen wordt
uitgesloten voor een periode van 20 en
voor een van 26 weken, met toepassing
van de artt. 134 en 150 K.B. 20 dec. 1963,
en bovendien voor onbepaalde tijd, met
toepassing van art. 133 van hetzelfde
K.B., is niet regelmatig met redenen omkleed het arrest dat die beslissing in beginsel bevestigt, de duur van de uitsluiting tot 26 weken vermindert en door
zijn redenen niet duidelijk maakt of het
de uitsluiting voor onbepaalde tijd bevestigt dan wei oordeelt dat enkel voornoemd art. 150 ten deze toepasselijk is.
15 april 1985
1084
31. - Burgerlijke zaken - Beslissing
waarbij een vordering wordt aangenomen - Regelmatig voorgedragen verweer- Geen antwoord- Niet regelmatig met redenen omklede beslissing.
Niet regelmatig met redenen omkleed
is de beslissing waarbij een vordering
wordt aangenomen, zonder dat wordt geantwoord op een in het appelverzoekschrift en in de conclusie van de tegenpartij regelmatig voorgedragen verweer.
25 april 1985
1139
32. - Burgerlijke zaken - Beslissing
waarbij een vordering wordt afgewezen
- Regelmatig voorgedragen middel Geen antwoord.
Niet regelmatig met redenen omkleed
is het vonnis waarbij een vordering
wordt afgewezen, zonder dat wordt geantwoord op een regelmatig bij conclusie
voorgedragen middel. (Art. 97 Gw.)
26 april 1985
1155
33. - Burgerlijke zaken - Consideransen die zijn aangehaald in de conclusie maar waaruit geen enkel rechtsgevolg wordt afgeleid - Rechter niet
verplicht daarop te antwoorden.
De rechter behoeft niet te antwoorden
op een conclusie waaruit de partij geen
enkel rechtsgevolg afleidt, met name in
verband met de bevoegdheid van de nationale rechter.
27 juni 1985
1516
30. -

nering - In zichzelf tegenstrijdige beslissing - Niet regelmatig met redenen
omkleed.
Tegenstrijdig en derhalve niet regelmatig met redenen omkleed is het arrest
dat eensdeels vaststelt dat de bescherming van de maatschappij de internering van de beklaagde vergt en anderdeels oordeelt dat het feit dat die
beklaagde thans noch voor zichzelf noch
voor de maatschappij een gevaar oplevert, irrelevant is vermits hij nog steeds
in een staat van zwakzinnigheid verkeert die hem ongeschikt maakt tot het
controleren van zijn daden.
11 september 1984
67
35. - Strafzaken - Veroordeling op
de strafvordering - Geen vermelding
van een wettelijke bepaling die een straf
stelt - Niet met redenen omklede beslissing.
Niet met redenen omkleed is de veroordelende beslissing op de strafvordering waarin geen melding wordt gemaakt van een wettelijke bepaling die op
het bewezen verklaarde misdrijf een
straf stelt. (Art. 97 Gw.)
186
2 oktober 1984
36. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Conclusie - Beslissing beaamt een deskundigenverslag dat een
antwoord bevat op de bij conclusie aangevoerde middelen - Regelmatig met
redenen omklede beslissing.
Door hun beslissing te laten steunen
op het deskundigenverslag en aldus de
vaststellingen, bevindingen en besluiten
van de deskundigen over te nemen, beantwoorden de rechters het in conclusie
voorgedragen verweer dat aan de deskundigen was medegedeeld en waarmee
deze rekening hebben gehouden.
9 oktober 1984
221
37. - Strafzaken - Strafvordering Veroordeling - Verweer van de beklaagde onbeantwoord gebleven - Niet gemotiveerde beslissing.
Niet gemotiveerd is de beslissing die
de beklaagde veroordeelt zonder te antwoorden op zijn regelmatig voorgedragen verweer. (Art. 97 Gw.)
10 oktober 1984
230
38. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Veroordeling - Verweer
van de beklaagde onbeantwoord gebleven - Beslissing niet met redenen omAfdeling 4. - Dienstplichtzaken.
kleed.
Afdeling 5. - Strafzaken.
Niet met redenen omkleed is de beslis34. - Strafzaken - Bescherming van sing waarbij de beklaagde op de tegen
de maatschappij - Beslissing van inter-· hem ingestelde burgerlijke rechtsvorde-
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ring wordt veroordeeld, zonder dat wordt
geantwoord op een door hem regelmatig
voorgedragen verweer. (Art. 97 Gw.)
10 oktober 1984
237
39. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing waarbij een vordering wordt afgewezen zonder dat
wordt geantwoord op middelen waarop
deze is gegrond - Beslissing niet met
redenen omkleed.
Niet met redenen omkleed is de beslissing waarbij een vordering van de burgerlijke partij wordt afgewezen, zonder
dat wordt geantwoord op de conclusie
waarop die vordering is gegrond. (Art. 97
Gw.)
10 oktober 1984
237
40. - Strafzaken
Tegenstrijdige redenen - Begrip.
Regelmatig met redenen omkleed is de
beslissing waarin ten gevolge van een
verkeerd woordgebruik een tegenstrijdig-;
heid voorkomt, die evenwel geen invloed
heeft op de eigenlijke redenering van de
rechter zoals zij uit de context van de
beslissing blijkt.
12 oktober 1984
264
41. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Conclusie van de burgerlijke partij voert verscheidene elementen
van de schade aan - Beslissing slaat
geen acht op een van de elementen van
de schade - Beslissing niet regelmatig
met redenen omkleed.
Niet regelmatig met redenen omkleed
is het arrest dat niet antwoordt op de
conclusie van de burgerlijke partij ten
betoge dat de schade die zij heeft geleden door het verlies van bepaalde bijzondere voordelen inzake gezondheidsuitgaven wegens het door haar dodelijk
verongelukte man uitgeoefend beroep
van geneesheer, moet worden begrepen
in het bedrag van de in aanmerking te
nemen bezoldigingen.
7 november 1984
345

42. - Strafzaken - Conclusie van beklaagde waarin wordt .aangevoerd dat
het past een straf met uitstel uit te spreken - Antwoord van het hoi van beroep
- Regelmatig gemotiveerde beslissing.
Regelmatig met redenen omkleed is de
beslissing die op de conclusie van de beklaagde waarin deze, met een beroep op
verscheidene argumenten, aanvoerde dat
het paste een straf met uitstel uit te
spreken, antwoordt dat, rekening houdend met de grote waarde van de geheelde voorwerpen en antecedenten van be-

klaagde, het hof van beroep de overtuiging heeft een gepaste bestraffing op te
leggen. (Art. 97 Gw.)
13 november 1984
363
43. - Strafzaken - Strafvordering Conclusie - Met redenen omkleed verzoek tot vermindering van de door de
eerste rechter opgelegde straf - Appelrechter verplicht die conclusie te beantwoorden.
De appelrechter is gehouden tot het
beantwoorden van een in conclusie gedaan verzoek om de door de eerste rechter opgelegde straf te verminderen, wanneer dat verzoek met redenen is omkleed.
14 november 1984
368
44. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Conclusie - Beslissing die
op grand van bepaalde feitelijke gegevens daarmee strijdige of andere feiteJijke gegevens van de conclusie verwerpt
- Beslissing regelmatig met redenen
omkleed.
Regelmatig met redenen omkleed is de
beslissing die op grond van bepaalde feitelijke gegevens daarmee strijdige of andere feitelijke gegevens van de conclusie
verwerpt. (Art. 97 Gw.)
28 november 1984
432
45. - Strafzaken - Strafvordering Schuldigverklaring - Feiten omschreven in de bewoordingen van de wet.
Bij ontstentenis van conclusie dienaangaande motiveert de rechter regelmatig de schuldigverklaring van de beklaagde, door vast te stellen dat de in de
bewoordingen van de wet omschreven
feiten bewezen zijn.
600
8 januari 1985
46. - Strafzaken - Veroordelende beslissing op de strafvordering - Vermelding van de wettelijke bepalingen Begrip.
Een veroordelende beslissing op de
strafvordering moet, om in rechte met
redenen omkleed te zijn, hetzij in haar
eigen motieven, hetzij door verwijzing
naar de beroepen beslissing, de wettelijke bepalingen vermelden die de bestanddelen van het aan de beklaagde ten
· laste gelegde misdrijf inhouden en de bepalingen waarbij een straf wordt gesteld;
aan die verplichting wordt voldaan door
het arrest dat met bevestiging van het
beroepen vonnis heeft beslist dat een
misdrijf ten laste van een beklaagde is
bewezen, laatstgenoemde tot een straf
heeft veroordeeld, de wettelijke bepalingen heeft vermeld waarin de bestandde-
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len van dat misdrijf zijn omschreven en
waarin een straf wordt gesteld, en het
vonnis vernietigt in zoverre het de medebeklaagde heeft vrijgesproken en, met
wijziging van het vonnis op dat punt, beslist dat die medebeklaagde schuldig is
aan hetzelfde misdrijf en hem ook tot
een straf veroordeelt. (Art. 97 Gw.)
9 januari 1985
614

50. - Strafzaken - Conclusie ten betoge dat de overdreven snelheid van de
beklaagde autobestuurder de gevolgen
van de aanrijding voor de getroffene verzwaard heeft - Besjjssing die alleen de
getroffene van het ongeval aansprakelijk
verklaart enkel op grand dat door diens
!out het ongeval niet te vermijden was
- Geen antwoord op de conclusie. (Art.
97 G. W:)
De rechter die enerzijds oordeelt dat
zelfs voor een bestuurder die zich aan de
maximum toegelaten snelheid zou gehouden hebben, de aanrijding wegens de
fout van de getroffene niet te vermijden
was, maar anderzijds niet vaststelt dat
ook zonder de niet toegelaten snelheid
van de bestuurder de verwondingen van
de getroffene zich zouden hebben voorgedaan zoals zij zich in concreto hebben
voorgedaan, verstrekt daarmee geen antwoord op de conclusie waarin omstandig
wordt aangevoerd dat de overdreven
snelheid van de bestuurder de gevolgen
van de aanrijding voor het slachtoffer
heeft verzwaard.
12 maart 1985
945

47. - Strafzaken
Rechter in hager
beroep die de beroepen beslissing en de
bewezenverklaring van de telastlegging
door de eerste rechter bevestigt - Bevestiging gegrond op een eigen redengeving gevolgd door de overweging dat de
eerste rechter dan oak terecht de telastlegging bewezen heeft verklaard
Draagwijdte.
De rechter in hager beroep die de beroepen beslissing en de bewezenverklaring door de eerste rechter bevestigt op
grand van een eigen redengeving gevolgd door de overweging dat de eerste
rechter dan oak terecht de telastlegging
bewezen heeft verklaard, neemt niet alleen diens beslissing over, maar ook de
redenen van het beroepen vonnis met
51. - Strafzaken - Conclusie op de
betrekking tot de bewezenverklaring van
burgerlijke rechtsvordering - Geen verde telastlegging.
12 februari 1985
799 plichting voor de rechter daarop te antwoorden bij de motivering van zijn be48. - Strafzaken
Conclusie in ha- sjjssing op de strafvordering.
ger beroep - Rechter in hager beroep
Wanneer de conclusie enkel betrekdie de beroepen beslissing en de bewe- king heeft op de burgerlijke rechtsvordezenverklaring van de telastlegging van ring behoeft de rechter daarop niet te
de eerste rechter bevestigt - Antwoord antwoorden om zijn beslissing op de
op conclusie - Begrip.
strafvordering te motiveren.
Door de redenen van de eerste rechter
13 maart 1985
949
met betrekking tot de bewezenverklaring
van de telastlegging over te nemen, be52. - Strafzaken - Conclusie - Midantwoordt de appelrechter de voor hem del niet meer ter zake dienend wegens
genomen conclusie wanneer die redenen, de beslissing van de rechter.
samen met de eigen redengeving, een
De rechter behoeft niet te antwoorden
antwoord bevatten op het in hoger be- op een conclusie die niet meer ter zake
roep desaangaande gevoerd verweer. dienend is wegens zijn beslissing.
(Art. 97 Gw.)
3 april 1985
1063
12 februari 1985
799
53. - Strafzaken
Veroordelirig op
49. - Strafzaken
Strafvordering de strafvordering - Opgave van de wetVeroordeling - Beslissing dat de om- tejjjke bepalingen die de bestanddelen
schreven constitutieve bestanddelen van van het misdrijf omschrijven, en van die
het misdrijf verenigd zijn - Vergissing welke daarop straf stellen - Vervolging
in de aanwijzing van de toepasselijke wegens onopzettelijk toebrengen van slawetteksten - Met redenen omklede be- gen of verwondingen.
slissing.
De wettelijke bepalingen, die de beMet redenen omkleed is de veroorde- standdelen van het misdrijf « onopzettelende beslissing die oordeelt dat de om- lijk toebrengen van slagen of verwondinschreven constitutieve bestanddelen van gen door gebrek aan voorzichtigheid of
het misdrijf verenigd zijn, doch een ver- voorzorg » omschrijven en die welke
gissing in de aanwijzing van de toepas- daarop straf stellen, worden opgegeven
selijke wettekst bevat. (Art. 97 Gw.)
in het arrest dat o.g.v. die telastlegging
26 februari 1985
876 een veroordeling uitspreekt en de artt.
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418 en 420 Sw. vermeldt; dat arrest behoeft daarnevens niet de wettelijke bepalingen op te geven betreffende het feit
dat het gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg oplevert.
26 april 1985
1152
Strafvordering 54. - Strafzaken
Vrifspraak.
Bij ontstentenis van conclusie van het
openbaar ministerie, van de administratie die de strafvordering uitoefent of van
de burgerlijke partij, is een vrijspraak
met redenen omkleed als de rechter beslist dat het aan de beklaagde ten laste
gelegde feit niet bewezen is. (Art. 97
Gw.)
28 mei 1985
1330
55. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Conclusie - Beslissing
die, op grand van bepaalde feitehjke gegevens, andere of daarmee strifdige feitelifke gegevens van de conclusie verwerpt - Regelmatig met redenen omklede beslissing.
Regelmatig met redenen omkleed is de
beslissing die, op grand van bepaalde feitelijke gegevens, andere of daarmee
strijdige feitelijke gegevens van de conclusie verwerpt. (Art. 97 Gw.)
18 juni 1985
1450
Afdeling 6.
Afdeling 7.
Afdeling 9.

Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.
Allerlei.

REGELING VAN RECHTSGEBIED
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen

Burgerlijke zaken
HOOFDSTUK III. - Strafzaken
HOOFDSTUK II. -

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

1. - Strafzaken - Vereisten - Geschil over rechtsmacht - Begrip.
Een betwisting van rechtsmacht, ongeacht of ze wordt aangenomen of verworpen, geeft op zichzelf geen aanleiding tot
de procedure van regeling van rechtsgebied; deze is enkel mogelijk als twee gerechtelijke beslissingen met kracht van
gewijsde, hetzij in eerste aanleg hetzij in
hager beroep gewezen, dermate tegenstrijdig zijn dat de rechtsgang erdoor
wordt belemmerd.
2 april 1985
1055

2. - Strafzaken - Arrest gewezen
zonder voorafgaande mededeling - Verzet.
Wanneer een beklaagde verzet doet tegen het arrest tot regeling van rechtsgebied dat zonder voorafgaande" mededeling is gewezen, onderzoekt het Hof de
regelmatig door eiser in verzet opgeworpen middelen; als die middelen niet kunnen worden aangenomen, verwerpt het
dat verzet en veroordeelt het eiser in
verzet in de kosten. (Artt. 533 tot 535 Sv.)
2 april 1985
1055
Afdeling 2. - Tussen vonnisgerechten.
Afdeling 3. - Tussen raadkamer en politierechtbank.
§ 1. Aard van het misdrijf, wanbedrijf.
§ 2. Verschillende misdrijven, samenhang.
§ 3. Verzachtende omstandigheden.
§ 4. Militair.
§ 5. Minderjarige.
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§ 6. Omstandigheden na de verwijzing.
§ 9. Allerlei.
Afdeling 4. - Tussen raadkamer en correctionele rechtbank.
§ 1. Aard van het misdrijf, misdaad.
3. - Strafzaken - Beschikking tot
verwijzing naar de correctionele rechtbank wegens een misdaad - Geen opgave van verzachtende omstandigheden Vonnis tot onbevoegdverklaring - Vernietiging van de beschikking en verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
Wanneer de raadkamer een verdachte
wegens een misdaad naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, zonder
daartoe verzachtende omstandigheden
op te geven, het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard en beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan,
dan regelt het Hof het rechtsgebied, vernietigt de beschikking van de raadkamer
en verwijst de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling.
28 mei 1985
1329
§ 2. Verschillende misdrijven, samenhang.
4. - Strafzaken - Beschikking van
de raadkamer waarbij een verdachte wegens als wanbedrijven omschreven leiten naar de correctionele rechtbank
wordt verwezen - Vonnisgerecht dat
zich onbevoegd verklaart omdat een van
de misdrijven een niet gecorrectionaliseerde misdaad is en de andere misdrijven samenhangend zijn - Beslissingen
in kracht van gewijsde gegaan - Beslissing waarbij de rechtbank zich onbevoegd verkla~:trt, gegrond lijkend - Vernietiging van de beschikking - Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling
Wanneer de raadkamer een verdachte
wegens als wanbedrijven omschreven
feiten naar de correctionele rechtbank
heeft verwezen en de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard omdat een van de misdrijven een niet gecorrectionaliseerde misdaad is en de
andere daarmee samenhangen, vernietigt het Hof, het rechtsgebied regelende,
de beschikking van de raadkamer en
verwijst de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling, zo beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan
en de beslissing waarbij de rechtbank
zich onbevoegd heeft verklaard, gegrond
lijkt.
10 oktober 1984
242

5. - Strafzaken - Beschikking van
de raadkamer waarbij een verdachte
naar de correctionele rechtbank wordt
verwezen wegens misdaden en wanbedrijven - Geen opgave van verzachtende omstandigheden voor de misdaden
Vonnisgerecht oordeelt impliciet doch zeker dat de misdrijven samenhangend
zijn en verklaart zich onbevoegd voor de
zaak in haar geheel - Beslissingen met
kracht van gewijsde - Regeling van
rechtsgebied - Beslissing van onbevoegdverklaring verantwoord lijkend Vernietiging van de beschikking - Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
Wanneer de raadkamer een verdachte
wegens misdaden en wanbedrijven, zonder opgave van verzachtende omstandigheden voor de misdaden, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, het
vonnisgerecht, na impliciet doch zeker te
hebben geoordeeld dat de misdrijven samenhangend zijn, zich onbevoegd heeft
verklaard om kennis te nemen van de
zaak en de beslissingen in kracht van
gewijsde zijn gegaan, vernietigt het Hof,
bij de regeling van het rechtsgebied, de
beschikking van de raadkamer en verwijst de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
31 oktober 1984
335

6. - Strafzaken - Beschikking van
de raadkamer waarbij een verdachte
naar de correctionele rechtbank verwezen wordt wegens als wanbedrijven aangemerkte feiten - Vonnisgerecht dat
zich niet bevoegd verklaart omdat sommige van die feiten een persmisdrijf vormen en de andere samenhangend zijn In kracht van gewijsde gegane beslissingen - Onbevoegdverklaring die gegrond
Jijkt - Vernietiging van de beschikking
- Verwijzing naar de kamer van inbesch uldigingstelling.
Wanneer de raadkamer een verdachte
naar de correctionele rechtbank verwijst
wegens feiten die als wanbedrijven zijn
aangemerkt en het vonnisgerecht zich
niet bevoegd heeft verklaard omdat bepaalde van die feiten een persmisdrijf
zijn en de andere daarmee samenhangen, dan vernietigt het Hof, dat het
rechtsgebied regelt, de beschikking van
de raadkamer en verwijst het de zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling, als beide beslissingen in kracht van
gewijsde zijn gegaan en de onbevoegdverklaring gegrond lijkt.
28 mei 1985
1343

169 beschikking - Verwijzing naar de procureur des Konings.
Wanneer 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
andere misdrijven dan overtredingen
van de wetten en verordeningen inzake
w~gverkeer vervolgd wordt, op het ogenbl~k van de hem ten laste gelegde feiten
mmder dan volle achttien jaar oud was,
regelt het Hof het rechtsgebied en gaat
het na of beide beslissingen in kracht
van gewijsde zijn gegaan en of de vaststel~ing va:r: ~e feitenrechter juist lijkt;
zo Ja, vermetlgt het de beschikking van
de raadkamer en verwijst de zaak naar
de bevoegde procureur des Konings.
§ 4. Militair.
(Artt. 525 e.v. Sv.; art. 36, 4o, wet 8 april
8. - Strafzaken - Arrest van de ka- 1965.)
mer van inbeschuldigingstelling tot ver1375
5 juni 1985
wijzing naar de correctionele rechtbank
§ 9. Allerlei.
- Vonnis waarbij de correctionele rechtbank zich onbevoegd verklaart omdat de
beklaagde door het militair gerecht moet Afdeling 5. - Tussen onderzoeksrechters of -gerechten.
worden gevonnist - Beslissingen in
kracht van gewijsde - Toezicht van het
Hoi - .vonnis schijnt gegrond - Nietigverklarmg van het arrest - Verwijzing
naar de kn)'gsauditeur.
Wanneer een beklaagde, lid van de RONDZWERVEN VAN KWAADAARDIGE DIEREN
rijkswacht, bij een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling wegens een
Herhaling - Vereiste.
misdrijf van gemeen recht naar de corEr is herhaling wanneer de beklaagde,
rectionele rechtbank is verwezen en deze
rechtbank zich onbevoegd heeft ver- vervolgd om, met overtreding van art.
klaard omdat de beklaagde door het mili- 556, 2' Sw., kwaadaardige of woeste dietair gerecht diende te worden gevonnist ren te hebben laten rondzwerven, in de
beid~ beslissingen in kracht van gewijs: loop van de twaalf voorafgaande maande z1jn gegaan en de beslissing van de den reeds wegens dezelfde overtreding is
correctionele rechtbank gegrond lijkt te veroordeeld, maar niet wanneer hij in de
zi.jn,. regelt het Hof het rechtsgebied, ver- loop van de twaalf voorafgaande maanmehgt het arrest van de kamer van inbe- den is veroordeeld wegens overtreding
schuldigingstelling en verwijst de zaak van art. 87.7 Veldwetboek om zijn woldieren op andermans grond te hebben lanaar de krijgsauditeur.
ten grazen.
19 maart 1985
987
19 december 1984
563
§ 5. Minderjarige.
§ 6. Omstandigheden na de verwijzing.

§ 3. Verzachtende omstandigheden.
7. - Strafzaken - Vernietiging van
de beschikking tot verwijzing - Omvang.
Wanneer het Hof, het rechtsgebied regelende, een beschikking van de raadkamer vernietigt, die verzachtende omstandigheden heeft aangenomen en de verdachte naar de correctionele rechtbank
heeft verwezen wegens een als misdaad
gekwalificeerd feit, laat de vernietiging
alleen dan de beslissing bestaan waarbij
de verzachtende omstandigheden worden
aangenomen, als het onderzoeksgerecht
bevoegd was om het misdrijf te correctionaliseren.
2 april 1985
1055

9. - Strafzaken - Beschikking van
de raadkamer die een verdachte naar de
correctionele rechtbank verwijst - Misdrijven die geen overtredingen zijn van
de wetten en verordeningen inzake wegverkeer - Vonnisgerecht dat zich onbevoegd verklaart omdat de verdachte op
het ogenblik van de hem ten laste gelegde feiten minder dan valle achttien jaar
oud was - Beslissingen in kracht van
gewijsde gegaan - Vernietiging van de
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HOOFDSTUK I
WERKNEMERS

1. - Werknemers - Werknemers die
vergoedingen wegens ziekte of invaliditeit genieten.
Rust- en overlevingspensioenen zijn
slechts uitbetaalbaar zo de gerechtigde
met name geen vergoeding geniet wegen ziekte of invaliditeit. (Art. 25 Pensioenwet Werknemers.)
17 september 1984
99
2. - Werknemers - KB. 21 dec. 1967,
art. 32ter, derde lid - Draagwijdte.
Art. 32ter, derde lid, K.B. 21 dec. 1967
bepaalt dat, wanneer de in het tweede
lid 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.
906
4 maart 1985

HOOFDSTUK II
ZELFSTANDIGEN

3. - Zelfstandigen - Rente - Instelling die de rente verschuldigd is.
Niet de Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen, maar het Rijksinstituut
voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen is rente op het met vertraging
uitbetaalde pensioen van zelfstandigen
verschuldigd, wanneer de Rijkskas de
beslissing van het Rijksinstituut tot toekenning van het pensioen niet met vertraging heeft uitgevoerd. (Art. 34 Pensioenwet Zelfstandigen.)
18 februari 1985
831

HOOFDSTUK III
VRIJWILLIG VERZEKERDEN

HOOFDSTUK IV
GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAARDEN

s
SAMENHANG
1. - Burgerlijke zaken - Ger. W:, art.
30 - Vrije beoordeling door de rechter.
De tussen vorderingen bestaande samenhang, als bedoeld in art. 30 Ger.W.,
staat ter vrije beoordeling van de feitenrechter.
28 september 1984
165
2. - Strafzaken
Beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter - Grenzen.
Ret bestaan van samenhang tussen
verschillende misdrijven hangt af van
feitelijke gegevens die door de feitenrechter worden vastgesteld en beoordeeld; het uitoefenen van die bevoegdheid kan evenwel voor cassatie vatbaar
zijn als het recht van verdediging wordt
aangetast.
19 december 1984
559
3.
Schuldvergelijking niettegenstaande faillissement - Vereiste - Samenhang tussen schuldvorderingen en
schulden - Beoordeling van de samenhang - Onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter.
De rechter verantwoordt wettig zijn
beslissing dat de door de partijen in een
overeenkomst van tijdelijke handelsvereniging bedongen schuldvergelijking,
niettegenstaande het faillissement van
een der vennoten tot stand komt tussen,
enerzijds, de schuldvorderingen van de
failliete vennoot die v66r het faillissement bestonden maar daarna zijn gei:nd
en, anderzijds, de hoofdelijke schulden
van de vennoten die door de niet failliete
vennoot zijn betaald, als hij op grond
van een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak oordeelt dat, nu de
overeenkomst van tijdelijke handelsvereniging zonder bedrog is gesloten tussen
de gefailleerde en zijn vennoot, wegens
de samenhang tussen die schuldvorderingen en de schulden, de in het contract
bedongen schuldvergelijking plaatsheeft
niettegenstaande een van de vennoten
failliet is verklaard.
28 februari 1985
887
4. - Strafzaken - Samenvoeging of
splitsing van gedingen - Vereisten voor
een goede rechtsbedeling - Beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter Grenzen.

-
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De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze, mits het recht van verdediging in acht te nemen, of gedingen moeten worden gevoegd of gesplitst ter wille
van een goede rechtsbedeling.
17 april 1985
1099

5. - Strafzaken - Samenvoeging of
splitsing van gedingen - Vereisten voor
een goede rechtsbedeling - BeoordeJingsbevoegdheid van de feitenrechter Grenzen.
De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze, mits hij het recht van verdediging in acht neemt, of gedingen moeten worden gevoegd of gesplitst ter wille
van een goede rechtsbedeling.
26 april 1985
1154

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN
1. - Samenloop van overtredingen Veroordeling tot een enkele correctionele
geldboete en tot een enkele vervangende
correctionele gevangenisstraf - Onwettige veroordeling.
Onwettig is de beslissing die, bij samenloop van overtredingen, de beklaagde veroordeelt tot een enkele correctionele geldboete en tot een enkele vervangende
correctionele
gevangenisstraf.
(Art. 58 Sw.)
563
19 december 1984
2. - Eenheid van opzet - Begrip.
Verschillende aan een beklaagde ten
laste gelegde misdrijven komen uit een
zelfde opzet voort, wanneer zij onderling
verbonden zijn door eenheid van doel en
verwezenlijking, en in die zin door een
feit, t.w. een complexe gedraging, zijn
opgeleverd.
8 januari 1985
600
3. - Eenheid van 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.
8 januari 1985
600
4. - In kracht van gewijsde gegane
veroordeling wegens misdrijven van gemeen recht- Vervolgingen achteraf wegens misdrijven inzake douane en accijnzen - Beslissing dat de misdrijven
van gemeen recht en de misdrijven inzake douane en accJ)'nzen de uitvoering
zijn van dezelfde misdadige opzet Veroordeling wegens de misdrijven van
gemeen recht staat veroordeling tot fis-

cafe geldboeten wegens de misdrijven inzake douane en accijnzen niet in de weg.
Wanneer tegen een beklaagde vervolgingen worden ingesteld wegens misdrijven inzake douane en accijnzen, nadat
hij bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing werd veroordeeld wegens
misdrijven van gemeen recht, en de
rechter oordeelt dat de misdrijven van
gemeen recht en de misdrijven inzake
douane en accijnzen de uitvoering zijn
van dezelfde misdadige opzet, staat de
veroordeling wegens de misdrijven van
gemeen recht aan de veroordeling tot fiscale geldboeten wegens de misdrijven inzake douane en accijnzen niet in de weg.
26 februari 1985
868
5. - Vaststelling dat de misdrijven
niet de uitvoering zijn van een enkele
opzet - Een enkele straf uitgesproken
wegens verschillende feiten - Onwettigheid.
De in art. 65 Sw. vastgelegde regel
wordt geschonden door de rechter die
vaststelt dat verschillende feiten niet de
uitvoering zijn van een enkele opzet,
maar wegens die verschillende feiten
een enkele straf uitspreekt.
28 mei 1985
1335

SCHIP, SCHEEPVAART
1. - Vervoer over zee - Cognossement - Vorden'ng van gesubrogeerde
verzekeraar van de verkoper tegen de
zeevervoerder, die tevens door de cognossementhouder wordt gedagvaard Niet ontvankelijk.
Art. 89 Zeevaartwet staat eraan in de
weg dat, wanneer de houder van het cognossement tegen de zeevervoerder een
vordering tot vergoeding van tekort of
averij instelt, tevens dezelfde vordering
wordt ingesteld door de verkoper of door
de verzekeraar die, door hem te vergoeden, in zijn rechten is getreden.
26 oktober 1984
322
2. - Zeevaart - Vervoer over zee Cognossement- Bevoegdheidsbeding in
een cognossement - Gelding ten aanzien van de derde-houder - Vereisten
van art. 17 Executieverdrag.
Niet wettelijk verantwoord is het arrest dat de gelding van een bevoegdheidsbeding in een cognossement ten
aanzien van de derde-houder verwerpt
op grond van art. 17 Executieverdrag,
zonder vast te stellen dat de derde-houder bij de verkrijging van het cognossement, volgens het toepasselijke nationale

-
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recht, de inlader niet in diens rechten en
verplichtingen is opgevolgd, dan wei dat
door een onderzoek van de betrekkingen
tussen de inlader en de vervoerder gebleken is dat aan de voorschriften van dat
art. 17 tussen hen niet is voldaan.
25 januari 1985
691
3. - Slecht zeemanschap - Begrip.
Het in artt. 46, § II, 4", en 47 van boek
II Kh. bedoelde slechte zeemanschap,
omvat zowel de nautische fouten, d.w.z.
die welke bij het besturen van het schip
worden begaan, als de bij het beheren
van het schip begane fouten, d.w.z. die
welke nauw verbonden zijn met het technische beheer van dat schip; die fouten
zijn verschillend van die welke de kapitein-eigenaar begaat bij het beheer van
de lading.
21 maart 1985
998

4. - Scheepvaartwet, artt. 64 en 251,
derde en zevende lid - Aanvaring Fout van het schip - Fout van de loods
- Verplichting van de eigenaar - Grenzen - Verhaal.
Uit de verplichting van de eigenaar
van het schip door wiens schuld een aanvaring is veroorzaakt, de schade van de
door die aanvaring benadeelden te vergoeden, ook wanneer de fout bij de loods
ligt en het gebruik van een loods verplicht was, volgt niet dat die eigenaar
geen verhaal kan uitoefenen tegen derden die eventueel aansprakelijk kunnen
worden gesteld op grond van de artt.
1382, 1383 en 1384 B.W., met name tegen
de loods.
17 mei 1985
1276
5. - Zeevaartuigen - Loodsen - Wet
3 nov. 1967, art. 5- Respectieve functies
van kapitein en loods- Geen gezagsverhouding tussen loods en kapitein.
Overeenkomstig art. 5 wet 3 nov. 1967
betreffende het loodsen van zeevaartuigen is alleen de kapitein meester over de
leiding en de maneuvers van het vaartuig, maar hij heeft geen enkel gezag
over de loods die als zijn raadgever optreedt.
17 mei 1985
1276
6. - Zeevaartuigen
Aanvaring Schuld van de loods - Gevolgen.
Wanneer een fout van een loods bijgedragen heeft tot de schade ten gevolge
van het stuiten op een wrak, brengt die
fout de aansprakelijkheid van de loods
in het geding; daar de loods deel uitmaak,t van een door de Staat georganiseerde dienst en onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Staat valt, brengt de

burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de loads de aansprakelijkheid van de
Staat mede in het geding.
17 mei 1985
1276

SCHULDVERGELIJKING
Overeenkomst van tijdelijke handelsvereniging - Faillissement van een der
vennoten - Schuldvorderingen van de
failliete vennoot van v66r het faillissement - Schulden van de vennoten Hoofdelijke schulden betaald door de
niet failliete vennoot - Schuldvergelijking niettegenstaande het faillissement
- Vereisten.
De rechter verantwoordt wettig zijn
beslissing dat de door de partijen in een
overeenkomst van tijdelijke handelsvereniging bedongen schuldvergelijking,
niettegenstaande het faillissement van
een der vennoten tot stand komt tussen,
enerzijds, de schuldvorderingen van de
failliete vennoot die v66r het faillissement bestonden maar daarna zijn gelnd
en, anderzijds, de hoofdelijke schulden
van de vennoten die door de niet failliete
vennoot zijn betaald, als hij op grond
van een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak oordeelt dat, nu de
overeenkomst van tijdelijke handelsvereniging zonder bedrog is gesloten tussen
de gefailleerde en zijn vennoot, wegens
de samenhang tussen die schuldvorderingen en de schulden, de in het contract
bedongen schuldvergelijking plaatsheeft
niettegenstaande een van de vennoten
failliet is verklaard.
28 februari 1985
887

SOCIALE ZEKERHEID
Werknemers
Mijnwerkers
HOOFDSTUK III. - Schepelingen
HOOFDSTUK IV. - Sociaal statuut van
de zelfstandigen
HOOFDSTUK I. -

HOOFDSTUK II. -

HOOFDSTUK V. zekerheid
HOOFDSTUK IX. -

Overzeese sociale
Allerlei

HOOFDSTUK I
1. -

bied -

WERKNEMERS
Werknemers - ToepassingsgeOrkest.

-
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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 november 1969.)
5 november 1984
337

ze niet betaald heeft. (Art. 42 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; art. 34
K.B. 28 nov. 1969.)
20 mei 1985
1290

2. - Werknemers - Bijdragen - Betaling - Werken uitgevoerd door een
niet geregistreerd aannemer Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk
voor de betaling van de bijdragen, de bijdrageopslagen en verwijlinteresten verschuldigd door die aannemer aan de
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid - Bijdragen - Begrip.
Art. 30 bis, § 1, wet 27 juni 1969, dat
bepaalt dat de opdrachtgever, die voor
de uitvoering van bij een K.B. bepaalde
werken een beroep doet op een niet geregistreerd aannemer, binnen de in dat artikel omschreven grenzen, hoofdelijk
aansprakelijk is voor de bijdragen, de
bijdrageopslagen en verwijlinteresten
verschuldigd door die aannemer aan de
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, maakt geen onderscheid naargelang die bijdragen al dan niet betrekking
hebben op de periode tijdens welke de
opdrachtgever de aannemer door een
aannemingscontract waren verbonden.
(Art. 30bis, ingevoegd bij wet 5 aug.
1978, Sociale-Zekerheidswet Werknemers
1969.)
25 maart 1985
1019

HOOFDSTUK III

3. - Werknemers - Bijdrage - Niet
ingehouden door de werkgever - Verhaal op de werknemer.
Het verbod om de werknemersbijdrage
voor sociale zekerheid op de werknemer
te verhalen, geldt ook wanneer de werkgever slechts eenmaal en zonder bedrieglijk opzet heeft nagelaten de inhouding
te gepasten tijde te verrichten. (Art. 26,
eerste lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969.)
20 mei 1985
1285

4. - Werknemers - Bijdrage - Vordering tot betaling - Verjaring - Aanvang.
De verjaring van de vordering van de
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid tot betaling van het geheel van
de niet betaalde bijdragen betreffende
een bepaald kwartaal gaat in de dag na
het verstrijken van de maand die op het
kwartaal volgt, oak indien de werkgever
in de loop van het kwartaal voorschotten
op de bijdragen verschuldigd was en de-

HOOFDSTUK II
MIJNWERKERS
SCHEPELINGEN

HOOFDSTUK IV
SOCIAAL STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN

5. - Zelfstandigen - Toepassingsgebied - Beeldende kunstenaar.
De beeldende kunstenaar die inkomsten verwerft door zijn kunstwerk te verkopen, valt onder het sociaal statuut van
de zelfstandigen. (Art. 5 Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen.)
19 november 1984
386

HOOFDSTUK V
OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID

6. - Overzeese sociale zekerheid
Werknemer wiens rechten op een rente
v66r de inwerkingtreding van de EE.G.verordening 1408/71 zijn vastgelegd Geen indexering van die uitkering wegens de nationaliteit van de werknemer
- Verzoek tot toekenning van de indexering gegrond op die vordering - Verzoek meer dan twee jaar na de inwerkingtreding van die verordening ingediend- Recht op indexering niet vervallen in de zin van art. 94. 7 van de
verordening.
Wanneer de rechten van een werknemer op een bij de wet van 16 juni 1960
bepaalde rente v66r de inwerkingtreding
van de E.E.G.-verordening 1408/71 werden vastgesteld, zonder dat hem daarbij,
wegens zijn nationaliteit, indexering van
die rente werd toegestaan, en wanneer
die werknemer meer dan twee jaar na
de genoemde datum een op die verordening gegrond verzoek tot herziening
heeft ingediend, heeft de omstandigheid
dat hij tegen de oorspronkelijke beslissing geen beroep heeft ingesteld binnen
de op straffe van verval bij art. 10, § 2,
van de wet van 17 juli 1963 gestelde termijn, niet tot gevolg dat zijn rechten vervallen zijn in de zin van art. 94, § 7,
E.E.G.-verordening 1408/71. (Art. 11 wet
16 juni 1960 die de organismen, belast
met het beheer van de sociale zekerheid
van de werknemers van Belgisch-Congo
en Ruanda-Burundi, onder de controle
en de waarborg van de Belgische Staat

-
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plaatst; art. 10, § 2, wet 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid;
art. 94.7 E.E.G.-verordening 1408/71 van
de Raad betreffende de toepassing van
de sociale zekerheidsregelen op werknemers en zelfstandigen alsmede op hun
gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen.)
10 december 1984
494

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN
Kansspel - Exploitatie - Begrip.
Onder kansspel, waarvan de exploitatie bij art. 1 wet 24 okt. 1902 is verboden,
wordt verstaan het spel waarbij, hetzij
uit de aard van het spel, hetzij wegens
de omstandigheden waarin het wordt gespeeld, het geluk een grotere rol speelt
dan de behendigheid en de combinaties
van de geest.
4 september 1984
11

HOOFDSTUK I
VERKAVELING

HOOFDSTUK II
BOUWVERGUNNING

1. - Bouwverordeningen - Begrip.
Onder bouwverordeningen in de zin
van de artt. 59 tot 62 Wet Ruimte Ordening en Stedebouw moeten verordeningen inzake bouw, wegen- en stedebouw
worden verstaan. Die verordeningen betreffen evenwel enkel de eigenlijke materiele bouwwerkzaamheden en de daarmee gelijkgestelde handelingen en werken.
29 november 1984
454

HOOFDSTUK III
ONTEIGENING

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

HOOFDSTUK V
STRAF

SPOORWEGEN
DE)

(POLITIE

OVER

Overtreding van art. 3 KB. van 4 april
1895 - Verbod om zonder geldig plaatsbewijs met een trein te reizen - Geen
bijzonder opzet vereist.
Overtredlng van art.3 K.B. van 4 april
1895 houdende voorschriften betrekkelijk
de voor het reizigersvervoer over de
staats- en vergunde spoorwegen na te
komen maatregelen, naar luid waarvan
het verboden is zonder geldig plaatsbewijs met een trein te reizen of ook maar
in een trein plaats te nemen, vereist
geen bijzonder opzet.
12 februari 1985
802

STEDEBOUW
Verkaveling
HOOFDSTUK II. - Bouwvergunning
HOOFDSTUK I. -

Onteigening

HOOFDSTUK III. -

HOOFDSTUK IV. - Belasting op niet
bebouwde percelen - Zie : Gemeente- en provinciebelastingen

Straf

HOOFDSTUK V. HOOFDSTUK VI.
meerwaarde
HOOFDSTUK IX. -

-

Herstel; betaling
Allerlei

HOOFDSTUK VI
HERSTEL; BETALING MEERWAARDE

2. Uitvoering of handhaving van
werken - Artt. 64 en 65 wet 29 maart
1962 - Herstel van de plaats in de vorige staat - Vereisten.
De rechter die een veroordeling uitspreekt op grond van overtreding van artikel 64 van de wet 29 maart 1962, mag
slechts bevelen dat de plaats in de vorige
staat zal worden hersteld, als hij vaststelt dat de maatregel nog nodig of verantwoord is om de gevolgen van de overtreding te doen verdwijnen. (Art. 65 Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
28 november 1984
442
3. - Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 65 - Vordering van de bevoegde administratieve overheid om de
plaats in de vorige staat te herstellen Wijze waarop die vordering wordt ingesteld.
Geen enkele wettelijke bepaling stelt
vereisten omtrent de wijze waarop de gemachtigde ambtenaar of het college van
burgemeester en schepenen de vordering
instelt om de plaats in de vorige staat te
herstellen, wanneer een werk is uitgevoerd zonder bouwvergunning; niets belet dus dat de administratieve overheid
die vordering op rechtsgeldige wijze als
burgerlijke partij instelt.
5 februari 1985
746

-
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4. - Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 65, § 1 - Keuze van de wettelijk bepaalde herstelmaatregel - Discretionaire bevoegdheid van de bestuursoverheid - Draagwijdte.
Art. 65 Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw houdt in dat de keuze met
betrekking tot de wettelijk bepaalde herstelmaatregelen aan de gemachtigde
ambtenaar of aan het college van burgemeester en schepenen, dan wel, naar gelang van het geval, aan heiden toekomt;
die keuze impliceert een stedebouwkundige beoordeling van de goede plaatselijke ordening en behoort in zoverre tot
de discretionaire bevoegdheid van de bestuursoverheid.
18 april 1985
1106
5. - Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 65, § la - Vordering van de
bestuursoverheid tot herstel van de
plaats in de vorige staat - Beoordelingsbevoegdheid van de hoven en rechtbanken.
Het behoort tot de bevoegdheid van de
Rechterlijke Macht te toetsen of de met
toepassing van art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw ingestelde
vordering van de gemachtigde ambtenaar tot herstel van de plaats in de vorige staat rechtsgeldig wordt uitgeoefend
en of die vordering strookt met de wet
en niet door machtsafwending of machtsoverschrijding is aangetast; wanneer
evenwel de gemachtigde ambtenaar met
toepassing van voormelde wetsbepaling
het herstel van de plaats in de vorige
staat rechtsgeldig heeft gevorderd om de
gevolgen van het misdrijf te doen verdwijnen, moet de rechter, behoudens regularisatie, in de regel die vordering toewijzen, bijaldien geen andere wettelijk
bepaalde herstelmaatregel door de bevoegde administratieve overheid regelmatig aan de rechter wordt voorgesteld.
18 april 1985
1106

6. - Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 65, § la - Vordering van de
bestuursoverheid tot herstel van de
plaats in de vorige staat- Onevenredigheid tussen de gevorderde herstelmaatregel en de ernst van de overtreding Beoordelingsbevoegdheid van de hoven
en rechtbanken.
Art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening
en Stedebouw sluit een onderzoek door
de rechter naar een aangevoerde onevenredigheid tussen de door de bevoegde bestuursoverheid gekozen herstelmaatregel
en de ernst van de overtreding niet uit;
dergelijke onevenredigheid kan evenwel

slechts afgeleid worden uit andere elementen dan die welke tot de uitsluitende
beoordelingsbevoegdheid van de bevoegde bestuursoverheid behoren.
18 april 1985
1106

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

7.- Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 37 - Bepalingen van openbare orde.
De bepalingen van art. 37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw raken de
wezenlijke belangen van de Staat of stellen in het privaatrecht, de juridische
gro'ndslagen vast van de economische orde van de maatschappij en zijn, derhalve, van openbare orde.
24 januari 1985
685
8. - Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 37 - Vordering tot schadeJoosstelling ingediend op de basis van artikel 37 - Toelaatbaarheid van de vordering - Vereiste.
Overeenkomstig het derde lid van art.
37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw is een op dat artikel gegronde vordering tot schadeloosstelling niet toelaatbaar zolang de afgifte van een bouw- of
verkavelingsvergunning aan eiser niet is
geweigerd of deze geen negatief stedebouwkundig attest heeft verkrege::1.
24 januari 1985
685
9. - Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouv.c art. 37 - Arrest houdende ontvankelifk- en gegrondverklaring van een
op de basis van dat artikel ingediende
vordering tot schadeloosstelling - Geen
vaststelling dat een van de vereisten van
art. 37, derde lid, bij de indiening van de
vordering vervuld was - Onwettige beslissing.
Uit de enkele vaststelling dat een bij
koninklijk besluit goedgekeurd gewestplan een perceel, dat normaal voor bebouwing was bestemd, in een groengebied heeft ingedeeld, kan de rechter niet
wettig afleiden dat een op de basis van
art. 37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw ingediende vordering tot schadeloosstelling ontvankelijk en gegrond is,
wanneer hij niet zegt dat een van de vereisten van het derde lid van vorenvermeld art. 37, bij de indiening van de vordering, vervuld was.
24 januari 1985
685
10. - Bouwverordeningen
Begrip.
Onder bouwverordeningen in de zin
van de artt. 59 en 62 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw moeten bouw-, we-
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gen- en stedebouwkundige verordeningen worden verstaan; die verordeningen
betreffen evenwel enkel de eigenlijke
materiele bouwwerkzaamheden en de
daarmee gelijkgestelde handelingen en
werken.
1 februari 1985
729
11. - Gemeentelijk plan van aanleg Recenter gewestplan - Geen overeenstemming tussen die plannen - Art. 43
wet 29 maart 1962 - Herziening van het
gemeentelijk plan van aanleg - Beslissing tot herziening - Koninklijk besluit
- Nieuw plan heeft geen verbindende
kracht verkregen binnen drie jaar - Gevolg.
Wanneer de Koning he eft beslist een
gemeentelijk plan van aanleg geheel of
gedeeltelijk te herzien, op grand dat dit
plan niet meer in overeenstemming is
met een gewestplan dat verordenende
kracht heeft verkregen, heeft de omstandigheid dat het nieuw gemeentelijk plan
van aanleg geen verbindende kracht
heeft verworven binnen drie jaar na de
inwerkingtreding van het koninklijk besluit houdende herziening van het vroeger gemeentelijk plan van aanleg, niet
tot gevolg dat de voorschriften van dat
vroegere plan de overhand zouden hebben op die van het gewestplan. (Artt. 15,
laatste lid, 37, eerste en derde lid, 43 en
45, § 5, derde lid, wet 29 maart 1962.)
9 mei 1985
1223

12. - Wet 29 maart 1962 - Streekplannen - Gewestplannen - Gemeentelijke plannen - Hierarchie van de plannen - Gevolg.
De wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening
en van de stedebouw voert een hH!rarchie van de plannen in, zodat de goedkeuring van een hager plan impliciet de
daarmee strijdige voorschriften van een
lager plan opheft. (Inz. artt. 15, laatste
lid, en 43 wet 29 maart 1962.)
1223
9 mei 1985
13. - Bouwverbod - Art. 37, eerste
lid, wet 29 maart 1962 -Recht op schadevergoeding - Vereiste.
Art. 37 Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw stelt het daarin vastgelegde
recht op schadevergoeding, met name
wegens een bouwverbod, niet afhankelijk van de voorwaarde dat dit verbod totaal is; voldoende is dat het bouwverbod
een einde maakt aan het gebruik waarvoor een goed dient of normaal bestemd
is.
9 mei 1985
1223

14. Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw, art. 69, eerste lid - Verplichting tot overschrijving in het hypotheekkantoor van het gebied waar de goederen gelegen zijn - Exploot tot inleiding
van het geding op grand van art. 67 Omvang.
De verplichting om in het hypotheekkantoor van het gebied waar de goederen gelegen zijn, het exploot tot inleiding
van het geding op grand van art. 67 van
de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw over te schrijven, is niet toepasselijk op de conclusie die het voorwerp van
de vordering tot een andere partij uitbreidt, zonder het te wijzigen.
27 juni 1985
1501
15. Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw, art. 64 - In stand houden
van met de wet strijdige werken - Verjaring van de strafvordering - Aanvang
van de termijn.
Het in stand houden van met de wet
strijdige werken is een voortdurend misdrijf waardoor een duurzame en ongeoorloofde toestand wordt geschapen die
blijft bestaan zonder ander toedoen van
de dader; wanneer de rechter vaststelt
dat het plegen van het misdrijf aan de
gang was op de dag van de dagvaarding
en dat zulks nog steeds zo is op de dag
dat hij uitspraak doet, beslist hij wettig
dat de verjaring nog niet is beginnen te
lopen.
27 juni 1985
1501
16. - Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw, art. 64 - Bepaling van openbare orde.
De bepalingen van de Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw zijn van openbare orde.
27 juni 1985
1501

STRAF
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
- Straf en maatregel - Wettigheid.
HOOFDSTUK II. - Vrijheidsstraffen
HOOFDSTUK III. ciemen
HOOFDSTUK IV.
vangenisstraf

Geldboete en opdeVervangende ge-

HOOFDSTUK V.
Andere straiten
(verbeurdverklaring, verval sturen,
enz.)
HOOFDSTUK VI. - Zwaarste straf

177 Samenloop
Eendaadse.
Meerdaadse, een opzet of

HOOFDSTUK VII. Afdeling 1.
Afdeling 2.
niet.
Afdeling 3.

werkingtreding van de wet van 2 juli
1981, bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 8 juli 1981.
11 december 1984
499

Gescheiden berechting.

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

HOOFDSTUK IV
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF

Allerlei

HOOFDSTUK V
ANDERE STRAFFEN (VERBEURDVERKLARING, VERVAL STUREN, ENZ.}

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN STRAF
MAATREGEL- WETTIGHEID

EN

1. - Wetens toevertrouwen van een
motorvoertuig aan een persoon die niet
voorzien is van het rijbewijs - Overtreding Wegverkeerswet, art. 32 - Toe te
passen straf.
Het wetens toevertrouwen van een motorvoertuig aan een persoon die niet
voorzien is van een rijbewijs, wordt gestraft met een geldboete van 100 frank
tot 1.000 frank; de wet bepaalt voor dat
misdrijf geen rijverbod als straf. (Art. 32
Wegverkeerswet.)
23 oktober 1984
307
2. - Conclusie van bekaagde waarin
wordt aangevoerd dat het past een straf
met uitstel uit te spreken - Antwoord
van het hoi van beroep - Regelmatig
gemotiveerde beslissing.
Regelmatig met redenen omkleed is de
beslissing die op de conclusie van de beklaagde waarin deze, met een beroep op
verscheidene argumenten, aanvoerde dat
het paste een straf met uitstel uit te
spreken, antwoordt dat, rekening houdend met de grote waarde van de geheelde voorwerpen en antecedenten van beklaagde, het hof van beroep de overtuiging heeft een gepaste bestraffing op te
leggen. (Art. 97 Gw.)
13 november 1984
363

HOOFDSTUK II
VRIJHEIDSSTRAFFEN

HOOFDSTUK III
GELDBOETE EN OPDECIEMEN

3. - Geldboete - Opdeciemen - Feiten gepleegd v66r 8 juli 1981 - Geldboete verhoogd met 590 deciemen - Onwettige veroordeling.
Niet naar recht verantwoord ,is het
vonnis waarbij de geldboete, waartoe de
beklaagde is veroordeeld, met 590 deciemen wordt verhoogd wegens een misdrijf dat hij heeft gepleegd v66r de in-

4. - Verbeurdverklaring - Douane en
acc1jnzen - Invoer van goederen Geen aangifte bij de invoer - Verbeurdverklaring van de goederen - Verplichte
verbeurdverklaring.
Inzake douane en accijnzen moet het
gerecht, dat de beklaagde met toepassing
van artt. 56, 220, § 1, Douane en Accijnzenwet veroordeelt ter zake van invoer
van goederen in Belgie zonder ze aan te
geven, de verbeurdverklaring van die
goederen bevelen. (Art. 221, § 1, Algemene Douane en Accijnzenwet.)
14 november 1984
370
5. - Verbeurdverklaring - OnopzetteJijk misdrijf - Strafwetboek art. 42, 1",
niet van toepassing.
De bij art. 42, 1', Sw. bepaalde verbeurdverklaring mag niet worden uitgesproken wegens een onopzettelijk misdrijf.
18 december 1984
556

Beroepsverbod vervat in art. 382
- Kan, niet worden uitgesproken
biJ veroordelmg wegens overtreding van
de artt. 383, eerste lid, en 496 Sw.
Onwettig is de beslissing die de beklaa,gde enkel veroordeelt wegens overtredmg van de artt. 383, eerste lid, en
496 Sw. en tegen hem verbod uitspreekt
om g~durende vijf jaar een drankgelegenherd, een bureau voor arbeidsbemiddeling, een tabakswinkel of winkel voor
rookartikelen, een cafe-concert, een
?P~nb<:re dansinrichting, een massagemrrchtmg of een manicure-inrichting te
houden of er, in welke hoedanigheid ook
werkzaam te zijn. (Art. 382 Sw.)
'
19 december 1984
567
7.- Vervallenverklaring van het recht
tot sturen als straf - Bestanddeel van
de straf en geen afzonderlijke straf.
Vervallenverklaring van het recht een
voertuig of een luchtschip te besturen of
een rijdier te geleiden, die overeenkomstig art. 38 Wegverkeerswet als straf is
uitgesproken, is een bestanddeel van de
·6. -

S~.
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straf wegens een van in art. 38 vermelde
misdrijven en niet een afzonderlijke
straf.
23 januari 1985
669

HOOFDSTUK VI
ZWAARSTE STRAF

HOOFDSTUK VII
SAMENLOOP

Afdeling 1. -

Eendaadse.

8. - Samenloop van overtredingen Veroordeling tot een enkele correctionele
geldboete en tot een enkele vervangende
correctionele gevangenisstraf - Onwettige veroordeling.
Onwettig is de beslissing die, bij samenloop van overtredingen, de beklaagde veroordeelt tot een enkele correctionele geldboete en tot een enkele vervangende
correctionele
gevangenisstraf.
(Art. 58 Sw.)
19 december 1984
563
Afdeling 2. - Meerdaadse, een opzet of
niet.
9. - In kracht van gewijsde gegane
veroordeling wegens misdrijven van gemeen recht- Vervolgingen achteraf wegens misdrijven inzake douane en ac- ·
cijnzen - Beslissing dat de misdrijven
van gemeen recht en de misdrijven inzake douane en accijnzen de uitvoering
zijn van dezelfde misdadige opzet Veroordeling wegens de misdrijven van
gemeen recht staat veroordeling tot fiscale geldboeten wegens de misdrijven inzake douane en accijnzen niet in de weg.
W anneer tegen een beklaagde vervolgingen worden ingesteld wegens misdrijven inzake douane en accijnzen, nadat
hij bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing werd veroordeeld wegens
misdrijven van gemeen recht, en de
rechter oordeelt dat de misdrijven van
gemeen recht en de misdrijven inzake
douane en accijnzen de uitvoering zijn
van dezelfde misdadige opzet, staat de
veroordeling wegens de misdrijven van .
gemeen recht aan de veroordeling tot fiscale geldboeten wegens de misdrijven inzake douane en accijnzen niet in de weg.

- Aanneming van verzachtende omstandigheden
Correctionele straf
Onwettige veroordeling.
W anneer de beklaagde bij beschikking
van de raadkamer, met opgave van verzachtende omstandigheden, wegens een
wanbedrijf naar de politierechtbank is
verwezen, kan noch de politierechtbank
noch de correctionele rechtbank, in hoger beroep rechtdoende, voor dat misdrijf een correctionele straf opleggen.
12 september 1984
74
11. - Overtreding van bijzondere wetten of verordeningen - Verzachtende
omstandigheden - Lichtere straf dan
het bepaalde minimum aileen als daarin
uitdrukkelijk bij die wetten of verordeningen is voorzien.
Inzake overtreding van bijzondere wetten of verordeningen mag, ook al zijn er
verzachtende omstandigheden aanwezig,
een lichtere dan de bepaalde minimumstraf slechts worden opgelegd indien
daarin uitdrukkelijk bij die wetten of
verordeningen is voorzien. (Art. 100, eerste lid, Sw.) ·
3 oktober 1984
196

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

STRAFVORDERING

1. Overtreding van het Wegverkeersreglement - Rechtstreekse dagvaarding - Gevolg - Instellen van de
strafvordering - Omvang.
De rechtstreekse dagvaarding die aan
de beklaagde is betekend door een persoon die beweert persoonlijk te zijn benadeeld door een overtreding van het Wegverkeersreglement, brengt de strafvordering inzake die overtreding op gang, wie
de slachtoffers oak mogen zijn; een op
die overtreding gegronde burgerlijke
rechtsvordering tegen de beklaagde, die
bij het strafgerecht aanhangig wordt gemaakt door een andere persoon die beweert persoonlijk te zijn benadeeld door
die overtreding, is derhalve ontvankelijk.
19 december 1984
561
26 februari 1985
868 .
2.
Stedebouw
Overtredingen
van
Afdeling 3. - Gescheiden berechting.
de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw- Strafvordering op gang gebracht
HOOFDSTUK VIII
door de administratieve overheid - WetVERZACHTENDE EN VERZWARENDE OMtigheid.
STANDIGHEDEN
De administratieve overheid die be10. - Beklaagde wegens een wanbe- voegd is om een vordering op gang te
driJf verwezen naar de politierechtbank brengen ten einde de plaats in de vonge

-
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staat te herstellen, wanneer een werk
zonder bouwvergunning is uitgevoerd,
kan die vordering instellen als burgeriijke partij en kan dus de strafvordering
op gang brengen, hetzij door zich burgerlijke partij te stellen voor de onderzoeksrechter, hetzij door rechtstreekse dagvaarding voor het vonnisgerecht.
5 februari 1985
746
3. - Op gang gebracht door burgerJijke partij - Burgerlijke partij schadeloos gesteld - Rechtsgeldige uitspraak
op de strafvordering.
Wanneer de strafvordering door de
burgerlijke partij op gang is gebracht,
doet de rechtbank rechtsgeldig uitspraak
op de strafvordering, ook al is de burgerlijke partij volledig schadeloos gesteld.
746
5 februari 1985
4. - Overtreding van de wetgeving inzake stedebouw - Rechtstreekse dagvaarding - Op gang brengen van de
strafvordering - Begrip.
Een gemeente kan zich burgerlijke
partij stellen en rechtstreeks dagvaarden
op grand van een overtreding van de
wetgeving inzake stedebouw, wanneer
die overtreding haar schade heeft berokkend, met name wanneer zij in haar goede naam een morele schade heeft ondergaan door de schending van het esthetisch uitzicht van de dorpskom.
5 februari 1985
746

5. - Ministers - Gw., art. 90 - Toepassingsgebied.
Krachtens art. 90, eerste lid, Gw. heeft
de Kamer van Volksvertegenwoordigers
het recht ministers in beschuldiging te
stellen en hen te brengen voor het Hof
van Cassatie, dat alleen, in verenigde kamers, bevoegd is om hen te berechten.
Een minister kan slechts worden vervolgd en berecht onder de bij die bepaling gestelde voorwaarden, wanneer hij
tijdens zijn ambtstermijn ervan wordt
verdacht hetzij v66r, hetzij tijdens die
termijn misdrijven te hebben begaan of
wanneer hij, na het beeindigen van zijn
ambt, ervan wordt verdacht in de uitoe-·
fening van zijn ambt misdrijven te hebben begaan; wanneer daarentegen een
minister wiens ambtstermijn verstreken
is, ervan wordt verdacht tijdens de duur
van zijn ambt, maar buiten de uitoefening ervan, een misdrijf te hebben gegaan, wordt de gewezen minister volgens
de gewone regels inzake strafrechtspleging vervolgd voor de rechtscolleges van
gemeen recht.
12 juni 1985
1406

T
TAALGEBRUIK
HOOFDSTUK I. - Gerechtszaken (wet
15 juni 1935}
Afdeling 1. - In eerste aanleg.
§ 1. Burgerlijke zaken.
§ 2. Strafzaken.
§ 3. Andere zaken.
Afdeling 2. - In hager 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.
Afdeling 5. - Vonnissen en arresten Nietigheden.
§ 1. Burgerlijke zaken.
§ 2. Strafzaken.
§ 3. Andere zaken.
HOOFDSTUK II. - Gerechtszaken (buiten wet 15 juni 1935)
HOOFDSTUK III. - Bestuurszaken
HOOFDSTUK IV. gen

Sociale betrekkin-

HOOFDSTUK V. - Onderwijs
HOOFDSTUK IX. - Allerlei

HOOFDSTUK I
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)

Afdeling 1. - In eerste aanleg.
§ 1. Burgerlijke zaken.
1. - Gerechtszaken - Burgerlijke zaken - Verscheidene verweerders - Verweerder woonachtig in de Brusselse agglomeratie en verweerder woonachtig in
een eentalig gebied - Akte tot inleiding
van het geding - Taalgebruik.
Wanneer een of meer verweerders
woonachtig zijn in de Brusselse agglomeratie en een verweerder woonachtig is,
hetzij in een Waalse gemeente, hetzij in
een Vlaamse gemeente, moet de akte tot
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Franse vertaling worden gevoegd wanneer de beklaagde die enkel Frans verstaat, zulks vordert. (Art. 22 wet 15 juni
1935.)
12 december 1984
515
5. - Strafzaken - Stukken gesteld in
een andere dan de proceduretaal Mogelijkheid voor de rechter om daarop
acht te slaan.
§ 2. Strafzaken.
Geen enkele wettelijke bepaling ver2. - Strafzaken - Samenstelling van biedt de rechter acht te slaan op een
de Rechtbank van Eerste Aanleg te stuk gesteld in een andere dan de proceBrussel - Samenstelling volgens de duretaal.
taalrol van de magistraten die deze
12 december 1984
515
rechtbank vormen - Vaststelling.
Wanneer de eiser, tot staving van een
6. - Strafzaken - Stukken gesteld in
middel strekkende tot nietigverklaring een andere dan de proceduretaal van de beschikking tot verwijzing naar · Rechter is bij gebrek aan conclusie niet
het vonnisgerecht, aanvoert dat de zaak, verplicht vast te stellen dat hij die taal
op de terechtzitting van de raadkamer kent.
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Bij gebrek aan conclusie is de rechter
Brussel, niet is gebracht voor een magis- niet verplicht vast te stellen dat hij de
traat die door zijn diploma bewijst dat taal kent van bepaalde stukken die in
hij de examens van het doctoraat of van een andere dan de proceduretaal zijn gede licentie in de rechten in de taal van steld.
de rechtspleging heeft. afgelegd, en die
12 december 1984
515
bewering geen steun vindt noch in de bestreden beslissing noch in de stukken
§ 3. Andere zaken.
waarop het Hof vermag acht te slaan,
Afdeling
3. - In cassatie.
stelt het Hof vast dat het middel feite§ 1. Burgerlijke zaken.
lijke grondslag mist.
§ 2. Strafzaken.
27 maart 1985
1033
§ 3. Andere zaken.
3. - Strafzaken - Dagvaarding Taal van de rechtspleging - Begrip.
Afdeling 4. - Betekening en tenuitvoerEen stempel met de Franse vermellegging.
ding << Parquet de police Malmedy, 11
§ 1. Burgerlijke zaken.
avril 1984, nr. 691/288 », aangebracht op
§ 2. Strafzaken.
een dagvaarding om te verschijnen voor
§ 3. Andere zaken.
de Politierechtbank te Sankt Vith, welke
dagvaarding in het Duits is gesteld over- Afdeling 5. - Vonnissen en arresten
eenkomstig de wet die het gebruik van
Nietigheden.
die taal voorschrijft voor de rechtsple§ 1. Burgerlijke zaken.
ging voor die rechtbank, maakt geen
deel uit van die dagvaarding en neemt
§ 2. Strafzaken.
niet weg dat de dagvaarding volledig in
7. - Vermelding, in een arrest of vonde taal van de rechtspleging is opgesteld.
(Artt. 12 en 17, eerste lid, wet 15 juni nis, van de artikelen van de wet 15 juni
1935 - Niet op straffe van nietigheid
1935.)
voorgeschreven vermelding.
17 april 1985
1096
De vermelding, in een arrest of vonnis,
van de artikelen van de wet van 15 juni
§ 3. Andere zaken.
1935 waarvan toepassing wordt gemaakt,
is niet voorgeschreven op straffe van
Afdeling 2. - In hoger beroep.
nietigheid. (Art. 41 wet 15 juni 1935.)
§ 1. Burgerlijke zaken.
1373
5 juni 1985
§ 2. Strafzaken.
§ 3. Andere zaken.
4. - Strafzaken - In het Nederlands
opgestelde stukken - Aanvulling van
het dossier met een Franse vertaling Vereisten.
HOOFDSTUK II
Van in het Nederlands gestelde stuk- GERECHTSZAKEN (BUITEN WET 15 JUNI 1935}
ken moet bij het dossier alleen dan een .
inleiding van het geding worden gesteld
in het Frans of in het Nederlands naargelang de verweerder, die niet in een gemeente van de Brusselse agglomeratie
woont, in een Waalse of in een Vlaamse
gemeente woonachtig is. (Art. 4, § 1,
Taalwet Gerechtszaken.)
28 maart 1985
1039
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HOOFDSTUK III

HOOFDSTUK IX

BESTUURSZAKEN

ALLERLEI

HOOFDSTUK IV
SOCIALE BETREKKINGEN

8.
Sociale betrekkingen tussen
werkgevers en werknemers - NederJands Taaldecreet - Toepassingsgebied
- Personen in het Nederlandse taalgebied tewerkgesteld - Taalgrensgemeenten.
Het bepaalde in art. 1 van het Nederlandse Taaldecreet, luidens hetwelk het
decreet van toepassing is op de natuurlijke personen en rechtspersonen die een
exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben of die personeel in het
Nederlandse taalgebied tewerkstellen,
maakt geen onderscheid naargelang het
Nederlandse taalgebied waar het personeel tewerkgesteld is, al dan niet gemeenten omvat die aan een ander taalgebied palen en waar de wet het gebruik
van een andere taal dan het Nederlands
voorschrijft of toelaat.
6 mei 1985
1202
9. Sociale betrekkingen tussen
werkgevers en werknemers - Akten en
bescheiden bestemd voor het personeel
- Ontslagbrief.
Voor de toepassing van art. 52, § 1,
Taalwet Bestuurszaken is een ontslagbrief een stuk dat bestemd is voor het
personeel.
6 mei 1985
1202
10. Sociale betrekkingen tussen
werkgevers en werknemers - Ontslagbrief - Bedrijf met exploitatiezetel in
het Franse taalgebied - In het NederJandse taalgebied tewerkgestelde werknemer - Taal waarin de brief moet worden gesteld.
De ontslagbrief die een prive nijverheids-, handels- of financiebedrijf waarvan de exploitatiezetel in het Franse
taalgebied is gevestigd, richt aan een in
het Nederlandse taalgebied tewerkgestelde werknemer, moet in het Nederlands
gesteld zijn met toepassing van het Nederlandse Taaldecreet en in het Frans
met toepassing van artikel 52, § 1, Taalwet Bestuurszaken.
6 mei 1985
1202

HOOFDSTUK V
ONDERWIJS

11. - Advocaat opgeroepen om zitting
te nemen om een rechtbank voltallig te
maken - Geen verplichting om door het
slagen voor een examen het bewijs van
de kennis van de taal van de rechtspleging te Jeveren.
Geen enkele bepaling van de Taalwet
gerechtszaken noch enige and~re bepaling verplichten de advocaten die worden
opgeroepen om zitting te nemen om, met
toepassing van art. 322 Ger.W., een
rechtbank voltallig te maken door het
slagen voor een examen het bewijs van
de kennis van de taal van de rechtspleging te leveren.
30 januari 1985
708
12. - Advocaat opgeroepen om zitting
te nemen om een rechtbank voltallig te
maken - Vermoeden, tot op bewijs van
het tegendeel, van kennis van de taal
van de rechtspleging.
Wanneer een vonnis vaststelt dat het
rechtscollege voltallig is gemaakt, met
name door een advocaat die aan de voorwaarden van art. 322 Ger.W. voldoet,
wordt hij, tot op bewijs van het ~egen
deel, geacht niet verhinderd te ZIJn op
grond dat hij de taal van de rechtspleging niet kent. (Art. 60, § 3, Taalwet Gerechtszaken.)
30 januari 1985
708

TELEGRAAF EN TELEFOON
Bewijs in Zweden verkregen door het
afluisteren van telefoongesprekken, overeenkomstig de Zweedse wetgeving.
Het aanwenden van bewijskrachtige
gegevens, die zijn verkregen door het afluisteren van telefoongesprekken in Zweden, overeenkomstig de Zweedse wetgeving en binnen de grenzen van art. 8
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
is niet op zichzelf strijdig met de Belgische openbare orde.
19 februari 1985
840

TERUGVORDERING
Pand - Inpandgeving van titels en roerende waarden - Terugvordering door
de derde-eigenaar - Recht van de schuldeiser-pandhouder zich op art. 2279 B. W.
te beroepen om zich tegen de teruggave
te verzetten - Grenzen van dat recht.
De pandhoudende schuldeiser kan, om
zich te verzetten tegen de terugvordering
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door de derde-eigenaar van titels en roerende waarden die hem in pand zijn gegeven, zich op art. 2279 B.W. beroepen
overeenkomstig zijn rechten op die titels
en waarden.
17 oktober 1984
280

Verwerping van de voorziening - Vordering zonder belang.
Verwerping van de voorziening ontneemt aile belang aan eisers vordering
tot bindendverklaring van het arrest.
27 juni 1985
1516

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE
Rechtsvordering tot terugvordering
van de vergoeding die aan de getroffene
onverschuldigd is betaald door een persoon die bij vergissing meende de verzekeraar van de voor het ongeval aansprakelijke te zijn - Grondslag.
Uit de artt. 1235, 1236, 1377 B.W. en
20.9° Hypotheekwet volgt dat hij die bij UITLEVERING
vergissing meende de verzekeraar voor
1. - Vreemdeling voorlopig aangehouhet ongeval aansprakelijke persoon te zijn
en. de getroffene heeft vergoed, terugbe- den met het oog op uitlevering - Voortalmg van de onverschuldigd betaalde ziening tegen de verwerping van zijn
verzoek tot invrijheidstelling - Buitenvergoeding verkrijgt.
lands
bevel tot aanhouding uitvoerbaar
28 juni 1985
1531
verklaard - Voorziening heeft geen bestaansreden meer.
W anneer het bevel tot aanhouding,
door de vreemde overheid verleend ten
TUSSENKOMST
laste van de voorlopig aangehouden
1. - Burgerlijke zaken - Vordering vreemdeling wiens uitlevering is gevraagd, uitvoerbaar is verklaard, heeft
tot vrijwaring - Begrip.
Wanneer een verweerder tegen een on- de voorziening van die vreemdeling teder meer tegen hem ingestelde vordering gen het arrest van de kamer van inbetot schadevergoeding enkel aanvoert dat schuldigingstelling dat zijn verzoek tot
een medeverweerder volledig aansprake- voorlopige invrijheidstelling verwerpt,
lijk is voor die schade, impliceert dat geen bestaansreden meer. (Artt. 3 en 5
verweer helemaal geen vordering tot wet 15 maart 1874 op de uitleveringen.)
vrijwaring van de eerste verweerder te11 september 1984
68
gen de tweede.
2. - Voorziening tegen het arrest van
13 december 1984
528
de ka_I?er van inbeschuldigingstelling
waarblJ het door de vreemde overheid
2. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatiegeding - Vorde- verleend bevel tot aanhouding uitvoerring van de eiser in cassatie tot bindend- baar is verklaard - Onmogelijkheid
verklaring van het arrest - Ontvanke- voor het Hof na te gaan of dat bevel tot
aanhouding nag steeds bestaat - VerJijkheid - Vereiste.
nietiging
met verwijzing.
In strafzaken is de eiser tot cassatie
Wanneer noch het bevel tot aanhouverzekeraar van de beklaagde, die al~
dusdanig voor het strafgerecht is tussen- ding, door de vreemde overheid verleend
gekomen, ontvankelijk om, als hij er be- ten laste van een vreemdeling wiens uitlevering is gevraagd, noch de stukken
lang bij heeft, te vragen dat het arrest
bindend wordt verklaard voor de be- waarop het Hof vermag acht te slaan,
klaagde en de verzekeringnemer die de het Hof in de mogelijkheid stellen na te
genoemde verzekeraar voor hetzelfde ge- gaan of dat bevel tot aanhouding nog
recht bij het geding heeft betrokken. steeds bestaat, vernietigt het Hof, met
verwijzing, het arrest van de kamer van
(Impliciet.)
inbeschuldigingstelling waarbij dat bevel
929 tot aanhouding uitvoerbaar is verklaard.
6 ma~rt 1985
.3. - Burgerlijke zaken - Cassatiege- (Art. 3 wet 15 maart 1874 op de uitlevedmg - Vordermg tot bindendverklaring ringen.)
van het arrest door eiser ingesteld 11 september 1984
69

u

-
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3. - Raadkamer - Bevel tot aanhouding uitvoerbaar verklaard met het oog
op uitlevering - Hoger beroep - Termijn.
De termijn waarbinnen de vreemdeling hoger beroep kan instellen tegen de
beschikking van de raadkamer waarbij
een bevel tot aanhouding, tegen hem
door een vreemde overheid verleend,
met het oog op uitlevering, uitvoerbaar
wordt verklaard, is vierentwintig uur, te
rekenen van de dag waarop die beschikking aan de betrokkene is betekend.
(Art. 135 Sv.; art. 3 wet 15 maart 1874.)
21 mei 1985
1302

UITVINDINGSOCTROOI
Namaking
Beslagrechter
Bevoegdheid.
Geen nadeel wordt toegebracht aan
het bodemgeschil door de beschikking
van de beslagrechter die, in zake namaking van octrooien, zijn beslissing betreffende de maatregelen bepaald bij art.
1481 Ger.W. motiveert door erop te wijzen, enerzijds, dat de tekeningen op het
eerste gezicht een duidelijk kunstzinnig
karakter vertonen, en anderzijds, dat opvalt dat de litigieuze voorwerpen meer
aan die tekeningen ontlenen dan zij originele elementen inbrengen. (Artt. 1395,
1481, 1488 en 1489 Ger.W.)
16 november 1984
380

UITVOERENDE MACHT
Strafvordering tegen een minister Gw., art. 90 - Toepassingsgebied.
Krachtens art. 90, eerste lid, Gw. heeft
de Kamer van Volksvertegenwoordigers
het recht ministers in beschuldiging te
stellen en hen te brengen voor het Hof
van Cassatie, dat aileen, in verenigde kamers, bevoegd is om hen te berechten.
Een minister kan slechts worden vervolgd en berecht onder de bij die bepaling gestelde voorwaarden, wanneer hij
tijdens zijn ambtstermijn ervan wordt
verdacht hetzij v66r, hetzij tijdens die
termijn misdrijven te hebben begaan of
wanneer hij, na het beiHndigen van zijn
ambt, ervan wordt verdacht in de uitoefening van zijn ambt misdrijven te hebben begaan; wanneer daarentegen een
minister wiens ambtstermijn verstreken
is, ervan wordt verdacht tijdens de duur
van zijn ambt, maar buiten de uitoefening ervan, een misdrijf te hebben be-

gaan, wordt de gewezen minister volgens
de gewone regels inzake strafrechtspleging vervolgd voor de rechtscolleges van
gemeen recht.
12 juni 1985
1406

v
VALSHEID EN GEBRUIK
VALSE STUKKEN

VAN

1. - Geschrift dat enigermate als bewijs kan dienen - Vermeldingen aangebracht op een giro-opdracht.
Valse vermeldingen op een giro-opdracht kunnen valsheid in geschriften
opleveren wanneer ze enigermate als bewij s kunnen dienen van een rechtshandeling of -feit en schade kunnen toebrengen.
19 september 1984
105
2. - Moree] bestanddeel van het misdrijf.
Niet naar recht verantwoord is de veroordeling wegens valsheid in geschrifte,
wanneer de beslissing, hoewel ze aanneemt dat er mogelijk schade is geweest,
niet vaststelt dat het misdrijf gepleegd is
met bedrieglijk opzet of oogmerk om te
schaden. (Art. 193 Sw.)
26 maart 1985
1026
3. - Valsheid in geschrifte - Privaat
geschrift - Begrip.
Een privaat geschrift is een geschrift
in de zin van de artt. 193 e.v. Sw., zonder
dat het daarvoor wettelijke of procedurele bewijswaarde behoeft te bezitten; het
is voldoende dat het geschrift van die
aard is dat het in het gewone maatschappelijke verkeer enigermate als bewijs van een rechtshandeling of rechtsfeit kan dienen.
27 maart 1985
1037
4. - Valsheid in geschrifte - Begrip.
Valsheid in geschrifte bestaat hierin
dat in een door de wet beschermd geschrift, met bedrieglijk opzet of met het
oogmerk om te schaden, de waarheid
wordt vermomd op een door de wet bepaalde wijze, terwijl hieruit een mogelijk
nadeel kan ontstaan; door de wet worden
de geschriften beschermd die in een zekere mate tot bewijs kunnen strekken,
dit wil zeggen die zich aan het openbaar

-
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vertrouwen opdringen, zodat de overheid
of de particulieren, die ervan kennis nemen of aan wie zij worden voorgelegd,
kunnen overtuigd worden van de waarachtigheid van de akte of het juridisch
feit in die geschriften vastgelegd of kunnen gerechtigd zijn daaraan geloof te
hechten. (Artt. 193, 196 Sw.)
18 juni 1985
1445
5. - Valsheid in geschrifte - Valsheid
in een akte van rechtspleging- Begrip.
Hoewel aan loutere beweringen in een
akte van rechtspleging geen vermoeden
van waarachtigheid is gehecht, is zulks
nochtans wei het geval voor de vermelding, in een akte van rechtspleging, van
de identiteit van de persoon ten verzoeke
van· wie de akte van rechtspleging is opgesteld en van de daarin opgenomen
aanvoeringen waarvan de geloofwaardigheid wordt gestaafd door verwijzing naar
gegevens die als bewijs van die aanvoeringen kunnen gelden. (Artt. 193, 196
Sw.)
18 juni 1985
1445

van de vennootschap - Geen verbintenis van de vennootschap.
Uit de omstandigheid dat alle aandeelhouders van een vennootschap, die verklaren in eigen naam en voor eigen rekening te handelen, in een overeenkomst
zijn tussengekomen, volgt niet dat de
vennootschap zelf door die handeling is
verbonden. (Art. 63bis Vennootschappenwet.)
704
28 januari 1985

HOOFDSTUK IV
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

2. - Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid - Oprichters
- Aansprakelijkheid - Vennootschappen opgericht v66r de datum van inwerkingtreding van de wet van 6 maart 1973
- Aansprakelijkheid geregeld door de
bepalingen van art. 123 Handelsvennoot·
schappenwet die op de dag van de op·
richting van kracht was.
De wet die een regel inzake aansprakelijkheid wijzigt of een nieuwe aansprakelijkheid invoert, kan de aansprakelijkheid niet regelen van de oprichters van
een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid die v66r de inwerkingVENNOOTSCHAP
treding van die wet is opgericht, tenzij
HOOFDSTUK I. - Gemeenschappelijke de wetgever heeft willen afwijken van
regels
het in art. 2 B.W. gestelde principe. (Art.
123 Handelsvennootschappenwet 30 nov.
HOOFDSTUK II. - Onder firma
1935, gewijzigd bij art. 22 wet 6 maart
HOOFDSTUK III. - Naamloze
1973.)
HOOFDSTUK IV. - Met beperkte aan357
9 november 1984
sprakelijkheid
3. - Personenvennootschap met beHOOFDSTUK V. - Commanditaire
perkte aansprakelijkheid - Ontbinding
- Inbreng van de handelszaak in een
HOOFDSTUK VI. - Cooperatieve
nieuwe vennootschap tegen afgifte van
HOOFDSTUK VII. - Landbouwvennoot- aandelen aan de vennoten - Verdeling
schap
van maatschappelijk vermogen - ToeHOOFDSTUK VIII. - Vennootschappen passing van de bijzondere aanslag benaar buitenlands recht
paald bij art. 118 W.LB.
HOOFDSTUK IX. - Vennootschap zonDe bijzondere aanslag, bepaald bij art.
der rechtspersoonlijkheid
118 W.I.B., in geval van verdeling van
het maatschappelijk vermogen ten gevolHOOFDSTUK XIX. - Allerlei
ge van de ontbinding van een vennootschap, is van toepassing wanneer de vennoten de handelszaak van de ontbonden
HOOFDSTUK I
vennootschap in een nieuwe vennootGEMEENSCHAPPELIJKE REGELS
schap hebben ingebracht en zij aandelen
bezitten die noodzakelijkerwijze als betaHOOFDSTUK II
ling voor die inbreng zijn verkregen.
ONDER FIRMA
24 mei 1985
1325

HOOFDSTUK III
NAAMLOZE

HOOFDSTUK V

1. - Naamloze vennootschap - Handeling in eigen naam en voor eigen rekening verricht door aile aandeelhouders

HOOFDSTUK VI

COMMANDITAIRE
COOPERATIEVE

185HOOFDSTUK VII
LANDBOUWVENNOOTSCHAP

HOOFDSTUK VIII
VENNOOTSCHAPPEN NAAR BUITENLANDS
RECHT

HOOFDSTUK IX
VENNOOTSCHAP ZONDER
SOONLIJKHEID

RECHTSPER-

HOOFDSTUK XIX
ALLERLEI

VERBERGING
Art. 508 Sw. - Bestanddeel - Bij toeval in het bezit gekomen - Begrip.
Een veroordeling wegens verberging is
niet naar recht verantwoord wanneer de
beklaagde niet bij toeval in het bezit van
een document is gekomen maar dit hem
bewust en willens door de steller ervan
is opgestuurd, en wanneer de door deze
aangevoerde dwaling geen betrekking
heeft op de persoon van de geadresseerde, noch op de identiteit, de aard of de
waarde van het document, maar op het
bedrag dat hij daarop heeft ingevuld.
(Art. 508 Sw.)
13 maart 1985
952

aan de overnemer kan worden tegengeworpen, ongeacht het tijdstip van de
wanprestatie.
27 september 1984
156
3. - Geldigheid van een rechtshande·
ling - Afwezigheid van enig gebrek in
de toestemming en vereiste van een oor·
zaak - Uitzondering.
De regel volgens welke de geldigheid
van een rechtshandeling afhankelijk is
van de afwezigheid van enig gebrek in
de toestemming of van het bestaan van
een oorzaak, is niet van toepassing wanneer de wetgever bepaald of aangenomen heeft dat erop uitzondering wordt
gemaakt.
13 juni 1985
1416
4. - Tenietgaan - Betaling - Gedaan aan iemand die geen macht heeftom voor de schuldeiser te ontvangen Schuldeiser heeft uit de betaling voordeel gehaald - Geldige betaling.
Wanneer een schuldenaar een betaling
heeft gedaan aan iemand die geen macht
had voor de schuldeiser te ontvangen, is
die betaling geldig, indien de schuldeiser
uit de betaling voordeel heeft gehaald.
(Art. 1239 l3.W.)
21 juni 1985
1463

VERDELING
VERBINTENIS
1. - Overdracht - Overdracht van
schuldvordering - Recht van de gecedeerde schuldenaar.
Bij overdracht van een schuldvordering behoudt de gecedeerde schuldenaar,
in de regel, t.a.v. de overnemer de rechten en excepties die hij aan de overdragende schuldeiser kan tegenwerpen.
27 september 1984
156
2. - Overdracht - Overdracht van
schuldvordering - Schuldvordering ontstaan uit een wederkerig contract Niet-uitvoering van de verbintenis van
de overdragende schuldenaar t.a. v. de gecedeerde schuldenaar - Recht van de
gecedeerde schuldenaar.
De exceptie van niet-uitvoering, gegrond op de onderlinge afhankelijkheid
van de wederzijdse verbintenissen van
partijen, is inherent aan de aard van het
wederkerige contract, zodat zij bestaat
v66r de wanprestatie en v66r de overdracht van de rechten van de schuldeiser en door de gecedeerde schuldenaar

Veiling - Niet gevoeglijk te verdelen
goederen - Begrip.
De rechter verantwoordt naar recht
zijn beslissing dat het goed bij veiling
zal worden verkocht, wanneer hij oordeelt dat de goederen uit een nalatenschap niet gevoeglijk kunnen worden
verdeeld, op grond dat het behoud van
de eenheid van een erf zou leiden tot het
samenstellen van kavels die al te zeer in
waarde verschillen. (Artt. 827, 832 B.W.;
art. 1211 Ger.W.)
11 januari 1985
639

VERENIGING
NERS

VAN

BOOSDOE-

1. - Misdrijven bepaald bij artt. 322,
323 en 324 Strafwetboek - Gemeenschappelijke constitutieve bestanddelen.
De misdrijven bepaald bij de artt. 322,
323 en 324 Sw. hebben als gemeenschappelijk constitutief bestanddeel het bestaan van een georganiseerde groep personen met als doel op personen of
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eigendommen aanslagen te plegen die
een misdaad of een wanbedrijf opleveren.
466
4 december 1984
2. - Personen die van de veren1gwg
dee] uitmaken - Moree] bestanddeel.
Wat de personen betreft die van een
vereniging van boosdoeners deel uitmaken, bestaat het moreel bestanddeel van
de misdrijven bepaald bij de artt. 322,
323 en 324 Sw. in de bewuste wil van de
bende lid te zijn.
466
4 december 1984

rechtsweigering te maken heeft, wordt
zijn verhaal ongegrond verklaard.
18 januari 1985
652
2. - Verhaal.op de rechter ongegrond
verklaard - Veroordeling tot schadevergoeding aan de betrokken magistraat.
Wanneer het verhaal op de rechter ongegrond wordt verklaard, wordt de eiser,
indien daartoe aanleiding bestaat, met
toepassing van art. 1146 Ger.W., tot schadevergoeding aan de betrokken magistraat veroordeeld.
18 januari 1985
652

VERJARING
VERGOEDINGSPENSIOEN,
STELPENSIOEN

HER-

1. - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Bedrijfsbelasting - Herstelpensioen toegekend aan een burgerlijk slachtoffer van de oorlog 1940-1945
- Oorlogsfeit tevens arbeidsongeval Belastingvrij gedeelte.
Wanneer een oorlogsfeit tevens een arbeidsongeval is, heeft de getroffene geen
aanspraak op een pensioen als burgerlijk oorlogsslachtoffer dan in zoverre dit
pensioen de arbeidsongevallenvergoedingen overschrijdt; het herstelpensioen is
slechts belastingvrij in zoverre dat pensioen het bedrag van die arbeidsongevallenvergoeding overschrij dt.
16 november 1984
372
2. Wetten gecoordineerd bij Regentsbesluit van 5 okt. 1948 en wet van 9
maart 1953 - Staat krachtens die bepalingen geen arbeidsongevallenverzekeraar voor de toepassing van art. 70, § 2,
Z.L V.-wet.
De op 5 okt. 1968 gecoordineerde wetten op de vergoedingspensioenen betekenen niet dat de Staat een arbeidsonge-.
vallenverzekeraar is voor de toepassing
van art. 70, § 2, Z.I.V.-wet.
786
8 februari 1985

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken
Afdeling 1. - Termijnen (aard, duur,
aanvang en einde).
Afdeling 2. - Schorsing.
Afdeling 3. - Stuiting.
HOOFDSTUK IV. - (Opgeheven.)
HOOFDSTUK V. - Strafzaken
Afdeling 1.
aanvang
Afdeling 2.
Afdeling 3.
Afdeling 5.

- Termijnen (aard, duur,
en einde).
Schorsing.
- Stuiting.
- Verjaring van de straf.

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken
HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

1. - Middel ambtshalve - Arbeidsovereenkomst.
De rechter mag het middel van verjaring niet ambtshalve toepassen t.a.v. vorderingen ontstaan uit een arbeidsovereenkomst. (Art. 2223 B.W.)
10 september 1984
49

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

VERHAAL OP DE RECHTER
1. - Verhaal op de rechter wegens
rechtsweigering - Verzoekschrift dat
geen gronden van rechtsweigering vermeldt - Gevolg.
Wanneer de verzoeker, die een verhaal
op de rechter wegens rechtsweigering
heeft ingediend, in zijn verzoekschrift
geen enkel gegeven vermeldt dat met

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

Afdeling 1. - Termijnen (aard, duur,
aanvang en einde).
2. - Burgerlijke zaken - Actio judicati - Dertigjarige verjaring.
Elk veroordelend vonnis doet een
rechtsvordering ontstaan tot tenuitvoer-
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legging van de veroordeling; die rechtsvordering, « actio judicati » genaamd,
verjaart pas door verloop van dertig jaren, te rekenen van het vonnis, ook al
gaat het om een veroordeling op grand
van een schuldvordering waarop een
kortere verjaring van toepassing is.
21 februari 1985
854

3. - Burgerlijke zaken - Verhaal van
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds op de pleger van het schadeverwekkend misdrijf - Geen vordering in
rechte tot vergoeding door het slachtoffer tegen de dader ingesteld - Vordering voortvloeiend uit een misdrijf, die
verjaart door verloop van vijf jaren, en
geen actio judicati, die verjaart door verloop van dertig jaren.
Wanneer de benadeelde in rechte geen
vergoeding van de schade heeft gevor·
derd van de pleger van het schadeverwekkend misdrijf, is het verhaal dat het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
tegen die dader instelt wegens ter uitvoering van een vonnis gedane uitbetalingen, geen « actio judicati » die verjaart door verloop van dertig jaren te
rekenen van het vonnis, maar een uit
het misdrijf voortvloeiende vordering,
die verjaart door verloop van vijf jaren
te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd, zonder dat zij v66r de
strafvordering kan verjaren. (Artt. 21 en
22 wet van 17 april 1878; art. 7 K.B. van
5 jan. 1957 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden en van de omvang
van de rechten van de benadeelden tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.)
21 februari 1985
854
4. - Burgerlijke zaken - Vordering
gegrond op feiten die een misdrijf opleveren - Verscheidene feiten - E{m enkele opzet - Aanvangspunt van de verjaring.
Wanneer de vordering gegrond is op
feiten die een misdrijf opleveren en de
rechter vaststelt dat de feiten zonder onderbreking op elkaar volgen en voortvloeien uit een enkele opzet, gaat de verjaringstermijn pas in na het laatste feit.
11 maart 1985
939

5. - Burgerlijke zaken - Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdrage Vordering tot betaling - Termijn Aanvang.
De verjaring van de vordering van de
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid tot betaling van het geheel van
de niet betaalde bijdragen betreffende

een bepaald kwartaal gaat in de dag na
het verstrijken van de maand die op het
kwartaal volgt, ook indien de werkgever
in de loop van het kwartaal voorschotten
op de bijdragen verschuldigd was en deze niet betaald heeft. (Art. 42 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; art. 34
K.B. 28 nov. 1969.)
20 mei 1985
1290
Afdeling 2. - Schorsing.
Afdeling 3. - Stuiting.
6. - Burgerlijke zaken - Stuiting.
Wanneer in zake vervoer over zee de
verjaring ten aanzien van de verzekeraar is gestuit, kan de rechter slechts beslissen dat die stuiting tot voordeel
strekt van de cognossementhouder, als
hij uit de gegevens van de zaak op wettige wijze kan afleiden dat de cognossementhouder en de verzekeraar hoofdelijke schuldeisers waren. (Art. 1199 B.W.)
26 oktober 1984
322

HOOFDSTUK IV.
(OPGEHEVEN.)

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

Afdeling 1. - Termijnen (aard, duur,
aanvang en einde)
7. - Strafzaken - Voortdurend misdrijf - Verjaring van de strafvordering
- Aanvang van de verjaring.
De overtreding van een gemeentereglement die erin bestaat op het grondgebied van de gemeente, op een daartoe
niet bestemde plaats, vuilnis of alle andere soorten afval achter te laten, is een
voortdurend misdrijf; de verjaring van
de strafvordering wegens dat misdrijf
begint pas te lopen wanneer een eind is
gekomen aan de door de dader geschapen onrechtmatige toestand.
2 oktober 1984
186
8. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Verjaringstermijn - Aanvang van de termijn.
De burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf verjaart door verloop van vijf jaren te rekenen vanaf de
dag waarop het misdrijf is gepleegd, uitgenomen wanneer de verjaring van de
strafvordering niet is ingetreden v66r
het verstrijken van die termijn.
4 oktober 1984
208
9. - Strafzaken - Strafvordering Veroordeling - Misdrijf gepleegd tussen
twee data, zonder verduidelijking - On-
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mogelijkheid voor het hof na te gaan of
13. - Strafzaken - Bedrieglijke bankde strafvordering al dan niet was ver- breuk - Verduistering of verberging van
activa - Feiten die aan het faillissement
jaard - Vernietiging met verwijzing.
Wanneer de bestreden beslissing, zon- voorafgaan - Vertrekpunt van de verjader te verduidelijken, de beklaagde ver- ringstermijn.
oordeelt wegens feiten die tussen een
Wanneer de constitutieve feiten van
bepaalde datum en een andere datum bedrieglijke bankbreuk, zoals het verzijn gepleegd, en het Hof aan de hand duisteren of verbergen van een gedeelte
van de processtukken waarop het ver- van de activa, aan het faillissement voormag acht te slaan, niet kan nagaan of de afgaan, ontstaat het misdrijf eerst en bestrafvordering al dan niet verjaard was, gint de verjaringstermijn pas te lopen
vernietigt het de veroordeling en ver- vanaf de datum van de staat van failliswijst de zaak. (Art. 97 Gw., artt. 21, 22, sement.
23 wet 17 april 1878.)
5 december 1984
477
10 oktober 1984
230
14. - Strafzaken
Strafvordering Overtreding van het Wegverkeersregle10. - Strafzaken - Strafvordering Gecontraventionaliseerd wanbedrijf en ment - Termijn.
De strafvordering volgende uit een
overtredingen van de Wegverkeerswet of
van het Wegverkeersreglement - Verja- overtreding van het Wegverkeersreglering noodzakelijk ingetreden na verloop ment verjaart, bij ontstentenis van een
grand van schorsing, door verloop van
van twee jaren.
De strafvordering ten gevolge van een een jaar na de laatste daad van ondergecontraventionaliseerd wanbedrijf en zoek of van vervolging, verricht in de
loop van het jaar te rekenen van de dag
van overtredingen van het Wegverkeersreglement is noodzakelijk verjaard wan- waarop de overtreding is begaan. (Art. 68
Wegverkeerswet; artt. 22, 23 en 25 wet 17
neer, bij gebrek aan schorsing, sedert de
feiten twee jaren zijn verlopen. (Artt. 21, april 1878, gewijzigd bij de wet van 30
tweede lid, 22, 23, 24 en 25 wet 27 april mei 1961.)
22 januari 1985
666
1878 en art. 68 Wegverkeerswet.)
7 november 1984
350
15. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Verjaring van de strafvor11. - Strafzaken - Burgerlijke rechts- derlng - Omstandigheid zonder gevolg
vordering - Beslissing op de strafvor- t.a. v. de tijdig ingestelde civielrechtelijke
vordering.
dering vernietigd wegens verjaring Vernietiging zonder gevolg t.a. v. de burDe verjaring van de strafvordering en
gerlijke rechtsvordering die v66r de ver- .de daaruit volgende vernietiging hebben
jaring van de strafvordering is ingesteld.
geen gevolg t.a.v. de civielrechtelijke vorHet verval van de strafvordering door dering die v66r de verjaring van de strafverjaring en de daaruit voortvloeiende vordering is ingesteld. (Art. 26 wet 17
vernietiging hebben geen gevolg t.a.v. de april 1878, gewijzigd bij de wet van 30
burgerlijke rechtsvordering die v66r de mei 1961.)
verjaring van de strafvordering is inge22 januari 1985
666
steld. (Artt. 26 en 27 wet van 17 april
16. - Strafzaken - Strafvordering 1878.)
Gecontraventionaliseerd wanbedrijf of
7 november 1984
350 overtreding van het Wegverkeersreglement - Termijn.
12. - Strafzaken
Strafvordering De strafvordering uit een gecontravenOvertreding omschreven door een bijzontionaliseerd wanbedrijf of uit een overdere wet - Termijn.
treding van het Wegverkeersreglement
De strafvordering volgend uit een over- verjaart, bij ontstentenis van een grand
treding die door een bijzondere wet is tot schorsing van de verjaring, door veromschreven, verjaart door verloop van loop van een jaar na de laatste daad van
zes maanden na de laatste daad van on- onderzoek of van vervolging verricht binderzoek of van vervolging verricht bin· nen een j aar te rekenen van de dag
nen zes maanden na de dag waarop de waarop het misdrijf is gepleegd.
overtreding is begaan, voor zover de bij30 januari 1985
710
zondere wet niet anders bepaalt en bij
gebreke van reden van schorsing van de
17. - Strafzaken - Strafvorderingverjaring. (Artt. 21, 22 en 25 wet 17 april Tegenstrijdigheid tussen de vaststellin1878.)
gen van de beschikking tot verwijzing en
20 november 1984
396 het veroordelend vonnis m.b.t. de datum

-
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van de feiten - Onmogelijkheid voor antwoord door de omstandigheid dat de
het Hoi na te gaan of de strafvordering beklaagde heeft verklaard deswege
aldan niet verjaard was - Vernietiging klacht te zullen indienen; in dat geval
met verwijzing.
krijgt de klacht wegens valse getuigenis
Wanneer het Hof, wegens tegenstrij- een hypothetisch karakter.
digheid tussen de vaststellingen van de
19 december 1984
566
beschikking tot verwijzing en die van
het veroordelend vonnis m.b.t. de datum
van de feiten, niet kan nagaan of de Afdeling 3. - Stuiting.
strafvordering al dan niet verjaard was
21. - Strafzaken - Verscheidene leiop de datum van het vonnis, vernietigt ten, samen behandeld of berecht het dit vonnis met verwijzing. (Artt. 22 Daad van onderzoek of van vervolging
en 23 wet 17 april 1878.)
i. v.m. een van die feiten - Stuiting 30 januari 1985
710 Gevolg - Vereiste.
De gevolgen van de daden tot stuiting
18. - Strafzaken - Strafvordering van de verjaring van de strafvorderig beOvertreding van het Wegverkeersregle- treffende een misdrijf strekken zich niet
ment - Termijn.
enkel uit tot de andere misdrijven, die
De strafvordering voortvloeiende uit met het eerste misdrijf de uitvoering zijn
een overtreding van het Wegverkeersre- van een zelfde opzet en aldus slechts een
glement verjaart, bij ontstentenis van enkel misdrijf opleveren, maar ook tot
een oorzaak van schorsing van de verj a- alle samen behandelde of berechte misring, door verloop van een jaar sinds de drijven, die nauw met elkaar verbonden
laatste daad van onderzoek of van ver- zijn door intrinsieke samenhang.
volging, verricht binnen een jaar te reke3 oktober 1984
192
nen van de dag waarop het misdrijf is
begaan. (Art. 68 Wegverkeerswet; artt.
22. - Strafzaken - Strafvordering 22, 23 en 25 wet 17 april 1878, gew. bij de Stuiting van de verjaring - Bevoegdwet van 30 mei 1961.)
heid van het Hoi.
Het Hof van Cassatie is bevoegd om
21 mei 1985
1296
na te gaan of er onder de regelmatig
19. - Strafzaken - Strafvordering overgelegde procedurestukken stukken
Veroordeling - Misdrijf gepleegd tussen voorkomen waaruit blijkt dat de verjatwee data, zonder verduidelijking - On- ring van de strafvordering regelmatig is
mogelijkheid voor het Hoi na te gaan of gestuit. (Impliciet.)
de strafvordering a] dan niet was ver192
3 oktober 1984
jaard - Vernietiging met verwijzing.
Wanneer de bestreden beslissing de
23. - Strafzaken - Strafvordering beklaagde veroordeelt wegens feiten die Stuiting van de verjaring - Bevoegdtussen twee bepaalde data zijn gepleegd, heid van het Hoi.
maar het Hof aan de hand van de proHet Hof van Cassatie is bevoegd om
cesstukken waarop het vermag acht te
na te gaan of er onder de regelmatig
slaan, niet kan nagaan of de strafvorde- overgelegde procedurestukken stukken
ring al dan niet verjaard was, vernietigt zijn waaruit blijkt dat de verjaring van
het de veroordeling en verwijst de zaak. de strafvordering regelmatig is gestuit.
(Art. 97 Gw., artt. 21, 22 en 23 wet 17
3 oktober 1984
196
april 1878.)
24. - Strafzaken - Strafvordering 28 mei 1985
1332
Vonms waarb1j de zaak wordt uitgesteld
- Onderzoeksdaad waardoor de verjaAfdeling 2. - Schorsing.
ring wordt gestuit.
20. - Strafzaken - Verdaging omdat
Een tijdig genomen beslissing tot uitde beklaagde heeft verklaard een klacht stel van de zaak stuit de verjaring van
wegens valse getuigenis te zullen indie- de strafvordering. (Art. 22 wet van 17
nen - Klacht met hypothetisch karakter april 1878.)
- Geen schorsing van de verjaring van
350
7 november 1984
de strafvordering.
Al maakt de verdaging, die wordt be25. - Strafzaken - Strafvordering volen om het onderzoek van een reeds Daad van onderzoek die de verjaring
bestaande klacht wegens valse getuige- stuit - Begrip.
nis mogelijk te maken, een wettige
Het behoorlijk gedagtekend en ondergrond van schorsing van de verjaring tekend overzenden door een politiecomvan de strafvordering uit, toch is dat niet missaris aan de procureur des Konings
het geval wanneer de verdaging is ver- van een door een adjunct-politiecommis-

-
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saris opgemaakt proces-verbaal, waarin
de uitvoering van een door de procureur
des Konings bevolen onderzoeksopdracht
wordt vastgesteld, is een daad van onderzoek die de verjaring stuit. (Art. 22
wet 17 april 1878.)
·
20 november 1984
396

Een daad van onderzoek waardoor de
verjaring van de strafvordering wordt
gestuit, is het beroepen vonnis waarbij
de beklaagde op de strafvordering werd
veroordeeld. (Art. 22 wet 17 april 1878,
gew. bij de wet van 30 mei 1961.)
21 mei 1985
1296

26. - Strafzaken - Strafvordering Stuiting - Apostille van het parket van
de politierechtbank waarbij, ingevolge
ingesteld hager beroep, navolgende stukken aan de procureur des Konings worden overgezonden.
De apostille van het parket van de politierechtbank waarbij, ingevolge ingesteld hoger beroep, navolgende stukken
aan de procureur des Konings worden
overgezonden, !evert geen daad van onderzoek of van vervolging op die de verjaring van de strafvordering stnit. (Art.
22 wet 17 april 1878, gewijzigd bij de wet
van 30 mei 1961; artt. 150 en 156 Ger.W.)
22 januari 1985
666

Afdeling 5. -

27. - Strafzaken - Strafvordering Bevel tot dagvaarding van de beklaagde
voor de politierechtbank - Daad van
vervolging - Verjaringstuitende daad.
Het bevel, ondertekend in naam van
de procureur des Konings door de politiecommissaris die hem in de uitoefening
van zijn ambt bij de politierechtbank
bijstaat, waarbij elke bevoegde gerechtsdeurwaarder of agent van de openbare
macht wordt gelast de beklaagde voor de
politierechtbank te dagvaarden wegens
de hem ten laste gelegde overtredingen,
is een daad van vervolging waardoor de
verjaring van de strafvordering wordt
gestuit. (Art. 22 wet 17 april 1878.)
669
23 januari 1985

28. - Strafzaken - Strafvordering Stuiting- Nietige akte- Geen stuiting.
Een nietige akte kan geen stuiting van
de verjaring van de strafvordering met
zich brengen.
30 januari 1985
710
29. - Strafzaken - Strafvordering Vonnis waarbij de zaak wordt uitgesteld
- Verjaringstuitende daad.
Een tijdig genomen beslissing tot uitstel van de zaak stuit de verjaring van
de strafvordering. (Art. 22 wet van 17
april 1878.)
1148
26 april 1985
30. - Strafzaken - Strafvordering Beroepen vonnis dat de beklaagde verooraeelt - Daad van onderzoek die de
verjaring stuit.

Verjaring van de straf.

HOOFDSTUK VI
TUCHTZAKEN

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

VERLATING VAN FAMILIE
Sw., art. 39lbis - Faillissement van
een onderhoudsplichtige - Gefailleerde
die over de nodige geldmiddelen beschikt
om de uitkering tot onderhoud te betalen
- Staat van faillissement zonder invloed
op het bestaan van het misdriji
De staat van faillissement van een onderhoudsplichtige sluit niet uit dat hij
zich schuldig maakt aan het bij art.
391bis Sw. omschreven misdrijf van familieverlating, als hij, hoewel gefailleerd,
over de nodige geldmiddelen beschikt
om de uitkering tot onderhoud te betalen.
1481
25 juni 1985

VERNIELING VAN ANDERMANS
ROERENDE EIGENDOMMEN
1. - Vernieling - Begrip.
Vernieling van andermans roerende eigendommen, als het gaat om reclameborden, vereist niet dat de betekenis van die
borden is gewijzigd. (Art. 559, 1°, Sw.)
5 februari 1985
763

2. - Roerende eigendommen
Begrip.
Een veroordeling op de basis van art.
559, 1°, Sw. is naar recht verantwoord
als de strafrechter, die niet gebonden is
door het burgerrechtelijk begrip « onroerend goed door bestemming », beslist dat
een reclamebord, voorwerp van het misdrijf, een roerend goed is.
763
5 februari 1985

-
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VEROORDELING MET UITSTEL
EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING
HOOFDSTUK I. - Gewoon uitstel
HOOFDSTUK II. - Probatie-uitstel
HOOFDSTUK III. ting

neer hij vaststelt dat eisers verarming
het gevolg is van een tussen hem en een
derde gesloten contract waardoor de vermindering van het vermogen van de verarmde wordt verantwoord.
20 september 1984
117

Gewone opschor-

HOOFDSTUK IV. - Probatieopschorting

HOOFDSTUK I
GEWOON UITSTEL

HOOFDSTUK II
PROBATIE-UITSTEL

1. - Herroeping van probatieuitstel Kwijtschelding van de straf ingevolge
KB. van collectieve gratie - Onwettig
arrest.
Onwettig is het arrest dat beslist een
gevangenisstraf uitvoerbaar te maken
door het probatieuitstel dat de veroordeelde bij een vroegere veroordeling had
verkregen, te herroepen, wanneer hij intussen kwijtschelding van zijn gevangenisstraf heeft genoten met toepassing
van een K.B. van collectieve gratie.
19 december 1984
568

HOOFDSTUK III
GEWONE OPSCHORTING

2. - Opschorting van de veroordeling
Geen grondslag voor herhaling.
Strafbare herhaling vereist het bestaan van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling; er is naar recht geen
herhaling wanneer de beklaagde het
hem ten laste gelegde misdrijf niet na
een veroordeling heeft gepleegd, maar
na een vonnis dat de telastlegging bewezen verklaart en de opschorting van de
uitspraak van de veroordeling beveelt.
(Artt. 54 tot 57 Sw.)
19 december 1984
565

-

VERWIJZING NA CASSATIE
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken
HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken
HOOFDSTUK V. - Strafzaken
HOOFDSTUK VI. HOOFDSTUK VII. -

Tuchtzaken
Verkiezingszaken

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

1. - Strijdigheid tussen een wet en
een decreet - Prejudiciele vraag Strijdigheid vastgesteld door het Hoi Gevolg voor de rechter op verwijzing.
Wanneer het Hof, onder de gelding
van art. 45 Wet Raad van State, gew. bij
de wet van 9 aug. 1980, uitspraak heeft
gedaan over een prejudicitHe vraag betreffende de strijdigheid tussen een wet
en een decreet, is het arrest dat definitief is, overeenkomstig 2 van dit art. 45,
bindend voor de rechter op verwijzing,
zonder dat daartoe de bij § 4 van hetzelfde artikel bepaalde bekendmaking is
vereist.
21 januari 1985
660

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

HOOFDSTUK IV

HOOFDSTUK IV

PROBATIEOPSCHORTING

DIENSTPLICHTZAKEN

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

VERRIJKING ZONDER OORZAAK
Verrijking als gevolg van een contract
tussen degene die zich verarmt en een
derde - Gegronde verrijking.
De rechter kan wettig beslissen dat
aan de verweerder geen verrijking zonder oorzaak kan worden verweten wan-

2. - Strafzaken - Cassatieberoep van
de wegens overspel veroordeelde beklaagde - Vernietiging, zonder verwijzing, van de beslissing op de strafvordering en op de burgerlijke rechtsvordering - Wettelijke mogelijkheid of verplichting de burgerlijke partij in de
kosten van de strafvordering te veroor-

-
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delen - Verwijzing om te beslissen over
die kosten.
Wanneer op het cassatieberoep van de
wegens overspel veroordeelde beklaagde
de beslissing op de strafvordering en op
de burgerlijke rechtsvordering wordt vernietigd omdat het beschikkende gedeelte
van het vonnis dat de echtscheiding toestaat, in de registers van de burgerlijke
stand is overgeschreven v66r de uitspraak van de veroordeling, en de burgerlijke partij naar recht in de kosten
van de strafvordering kan of moet worden veroordeeld, verwijst het Hof de
zaak ter beslissing over die kosten en
zegt dat er voor het overige geen reden
tot verwijzing is.
17 oktober 1984
286

een tuchtraad van beroep - Verwijzing
naar dezelfde tuchtraad, anders samengesteld.
Wanneer het Hof de beslissing van een
tuchtraad van beroep van de balies vernietigt, verwijst het de zaak naar dezelfde tuchtraad, anders samengesteld. (Art.
477, vijfde lid, Ger.W.)
20 december 1984
577

3. - Strafzaken - Cassatie beperkt
tot de beschikking van verbeurdverklaring - Verbeurdverklaring onwettig Vernietiging zonder verwijzing.
Wanneer een gedeeltelijke cassatie
wordt uitgesproken wegens het bevelen
van een verbeurdverklaring die ingevolge de wet niet mocht worden bevolen, is
er geen grond tot verwijzing.
18 december 1984
556
4. - Strafzaken - Vernietiging van
de beslissing op de strafvordering wegens verval van die rechtsvordering Kosten van die vordering ten Jaste van
de Staat - Cassatie zonder verwijzing.
Wanneer de beslissing op de strafvordering vernietigd wordt wegens verval
van die rechtsvordering en de kosten
van die rechtsvordering ten laste van de
Staat moeten blijven, geschiedt de cassatie zonder verwijzing.
22 januari 1985
666
5. - Strafzaken - Beslissing van de
appelrechter vernietigd omdat hij de beklaagde veroordeelt op de burgerlijke
rech tsvordering, na hem te hebben vrijgesproken - Vernietiging zonder verwijzing.
Wanneer een beslissing in hager beroep wordt vernietigd, omdat de appelrechter, na de beklaagde te hebben vrijgesproken, hem toch heeft veroordeeld
op de burgerlijke rechtsvordering, wordt
de vernietiging zonder verwijzing uitgesproken.
16 april 1985
1090

HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK

6.
ten

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE
I. - Algemene begrippen
II. - Belastingzaken
III. - Burgerlijke zaken
IV. - Dienstplichtzaken
V. - Strafzaken
VI. - Tuchtzaken
VII. - Verkiezingszaken

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

1. - Burgerlijke zaken - Vordering
tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens gewettigde verdenking Verplichting zich te wenden tot een advocaat bij het Hof van Cassatie.
In burgerlijke zaken is de vordering
tot onttrekking van de zaak aan de rechter
wegens gewettigde verdenking
slechts ontvankelijk als zij door een advocaat bij het Hof van Cassatie is voorgedragen.
4 oktober 1984
211
2. - Burgerlijke zaken
Verzoek tot
onttrekking van de zaak aan een rechtbank van koophandel - Onmogelijkheid
om het rechtscollege samen te stellen Vaststelling van die onmogelijkhe1d door
HOOFDSTUK VI
het Hof van Cassatie - Verwijzing naar
TUCHTZAKEN
een rechtbank van koophandel behorend
Tuchtzaken - Orde van Advoca- tot het rechtsgebied van hetzelfde hof
Cassatie van de beslissing van van beroep.

-
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Wanneer het hof van beroep, op het
door een advocaat bij het Hof van Cassatie ingediende verzoek van een partij tot
onttrekking van een zaak aan een rechtbank van koophandel, vaststelt dat de
rechtbank in die zaak onmogelijk kan
worden samengesteld, verwijst het de
zaak naar een andere rechtbank van
koophandel uit het rechtsgebied van hetzelfde hof van beroep. (Artt. 648, 653, 655
en 658 Ger.W.)
1322
23 mei 1985

HOOFDSTUK IV.
DIENSTPLICHTZAKEN

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

3. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek gegrond op feiten die
aan de raadkamer van een rechtbank
van eerste aanleg worden ten laste gelegd - Niet ontvankelijk verzoek.

sp:a~k te doen zonder bij de publiekt
op1me een gewettigde verdenking te
wekken omtrent de geschiktheid van de
rechters om objectief en onpartijdig tot
een beslissing te komen, aanvaardt het
Hof de vordering tot verwijzing wegens
gewettigde verdenking. (Artt. 542 en 545
Sv.)
7 november 1984
352

5. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Vordering van de beklaagde Vordering tot onttrekking van de zaak
aan de correctionele rechtbank - Onttrekking reeds bevolen - Geen bestaansreden - Niet ontvankelijke vordering.
Wanneer het Hof, op de vordering van
de procureur-generaal in het Hof van
Cassatie tot onttrekking van een bepaalde procedure aan een correctionele
rechtbank, heeft bevolen dat die proce·
dure naar een andere correctionele
rechtbank zal worden verwezen, is de
vordering van de beklaagde strekkende
tot dezelfde onttrekking niet ontvankelijk bij gebrek aan bestaansreden.
7 november 1984
354

Niet ontvankelijk is het verzoek tot
verwijzing wegens gewettigde verdenking, dat is gegrond op feiten die niet
aan de rechtbank in haar geheel maar
aan de raadkamer van een rechtbank
van eerste aanleg ten laste worden gelegd. (Artt. 542 tot 552 Sv.)
10 oktober 1984
243

king Vorm.

4. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Correctionele rechtbank - Vordering van de procureur-generaal bij het
Hoi van Cassatie - Vordering tot anttrekking - Gegevens waarmee rekening
kan worden gehouden.

Niet ontvankelijk is het verzoek tot
verwijzing van een rechtbank naar een
andere wegens gewettigde verdenking,
als het niet ter griffie van het Hof is
neergelegd. (Art. 542 Sv.; art. 653 Ger.W.)
21 november 1984
410

6. -

Strafzaken - Gewettigde verdenVerzoek van de beklaagde -

Wanneer de aan het Hof van Cassatie
7. - Strafzaken - Gewettigde verdenovergelegde beoordelingsgegevens tot
staving van de vordering van de procu- king - Vordering tot verwijzing naar
reur-generaal bij het Hof strekkende tot een andere onderzoeksrechter - Vordeonttrekking van de zaak aan een correc- ring gegrond op onwettige handelingen
tionele rechtbank, met name, enerzijds, - Enkele omstandigheid die verdenking
het instellen van een onderzoek tegen niet kan wettigen - Verwerping van de
magistraten van hetzelfde arrondisse- vordering.
Uit de enkele omstandigheid dat de
ment als die rechtbank waarbij vervolgingen aanhangig zijn tegen beklaagden onderzoeksrechter onwettige handelindie steeds zijn blijven beweren dat de gen heeft verricht, met name buiten het
genoemde vervolgingen steunen op de geval van ontdekking op heterdaad van
misdrijven die het voorwerp van het on- misdrijf en zonder toestemming van de
derzoek uitmaken, en, anderzijds, de op- 'Kamer van Volksvertegenwoordigers een
schudding die in gerechtelijke kringen huiszoeking heeft verricht in de waning
van dat arrondissement en bij de hele van de verdachte die lid was van die kabevolking door de onderzoeksverrichtin- mer, kan niet worden afgeleid dat die
gen en de daaraan door de pers gegeven onderzoeksrechter niet in staat is de
ruchtbaarheid werd verwekt, erop wijzen zaak op onafhankelijke en onpartijdige
dat het voor alle magistraten van de wijze te onderzoeken of dat hij bij de
rechtbank van eerste aanleg onmogelijk openbare opinie twijfel doet ontstaan
is in de zaak van die beklaagden, waar- aan zijn geschiktheid om de zaak op die
bij magistraten van hetzelfde arrondisse- wijze te onderzoeken. (Art. 542 Sv.)
ment onrechtstreeks zijn betrokken, uit23 januari 1985
674

-

194 -

8. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Vordering tot verwijzing ingesteld door de beklaagde - Vaststelling
door het Hoi van Cassatie dat de aangevoerde feiten van die aard zijn dat zij gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan t.a. v. het gerecht waarbij de zaak
aanhangig is - Gevolg.
Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt dat de omstandigheden aangevoerd
in de vordering van de beklaagde tot verwijzing wegens gewettigde verdenking,
ter zake dat de feiten die als « smaad •
zijn gekwalificeerd en waarvoor hij
wordt vervolgd, zijn gepleegd t.a.v. een
rechter die behoort tot de rechtbank van
eerste aanleg waarbij de zaak is aanhangig gemaakt, van die aard zijn dat zij bij
verzoeker en derden gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan t.a.v. dat
rechtscollege, verwijst het Hof de zaak
naar een andere correctionele rechtbank.
(Artt. 542 en 545 Sv.)
30 april 1985
1171
9. - Strafzaken - Gewettigde verden·
king- Verzoekschrift gericht tegen een
rechtscollege waarbij de zaak niet mee1
aanhangig is - Niet ontvankelijk ver·
zoekschrift.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan bestaansreden, is het verzoekschrift tot
verwijzing van een zaak van de ene
rechtbank naar een andere, wegens gewettigde verdenking, wanneer de zaak
bij het eerstbedoelde rechtscollege niet
meer aanhangig is op het ogenblik dat
het Hof uitspraak moet doen. (Art. 542
Sv.)
26 juni 1985
1494

HOOFDSTUK VI
TUCHTZAKEN

10. - Tuchtzaken - Gewettigde verdenking - Begrip.
Bij de verzoeker en bij derden kan
een gewettigde verdenking ten aanzien
van de strikte onpartijdigheid van de
door de provinciale raad van de Orde
v1m Geneesheren te nemen beslissing
ontstaan door de omstandigheid dat,
v66r de tuchtvordering, aile !eden van die
raad in aanwezigheid van verzoeker, die
daarvan eveneens lid was, de mening
hebben te kennen gegeven dat hij, wegens zijn uitdrukkelijk verzet tegen de
door de raad vastgestelde regels, zich automatisch daarbuiten had gesloten.
14 februari 1985
817

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

VERZEKERING
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK

I. - Algemene regels
II. - Landverzekering
III. - Zeeverzekering
IV. - W.A.M-verzekering
V. - Levensverzekering
IX. - Allerlei

HOOFDSTUK I
ALGEMENE REGELS

1.
Verzekeringsovereenkomst
Verzekering stoffelijke schade voertuig
- Indeplaatsstelling van de verzekeraar
in de rechten en rechtsvorderingen van
de verzekeringnemer tegen de schadeverwekker - Beding van de polis waarbij verhaal van de verzekeraar tegen,
met name, de houder van het voertuig is
uitgesloten - Houder van het voertuig
- Uitlegging.
Wanneer de partijen in een verzekeringsovereenkomst tot dekking van de
stoffelijke schade aan een voertuig bepalen dat de verzekeraar, die ten gevolge
van een ongeval de verzekeringnemer,
eigenaar van het voertuig, heeft schadeloos gesteld, in de rechten en rechtsvorderingen van die verzekeringnemer tegen de schadeverwekker treedt, waarbij
evenwel elk verhaal van de verzekeraar
tegen, met name, de houder van dat
voertuig is uitgesloten, wordt het begrip
houder niet uitgelegd op een wijze die
met de zin en de draagwijdte van het
woord onverenigbaar is, door het arrest
dat oordeelt dat de feitelijke heerschappij over het voertuig, die in het houden
ervan besloten ligt, niet noodzakelijk
door de houder zelf moet worden uitgeoefend, maar ook door een derde kan
worden uitgeoefend; aldus miskent het
arrest de bewijskracht niet van het beding van de overeenkomst dat het verhaal van de verzekeraar tegen de houder
van het voertuig uitsluit. (Artt. 1319, 1320
en 1322 B.W.)
25 oktober 1984
313
2. - Verzekering in het algemeen Omvorming van het verzekerd voertuig
- Gevolgen.
Wanneer de rechter op grand van zijn
onaantastbare feitelijke vaststellingen
oordeelt dat een bromfiets in de zin van
artikel 2.16 van het Wegverkeersreglement, na het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst werd omgevormd tot
een motorfiets in de zin van art. 2.17 van
voormeld reglement, beslist hij wettig

-
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dat, nu de verzekeringsovereenkomst enkel dekking verstrekte voor een bromfiets en de aard van het voertuig voor de
verzekeraar bepalend was, het omgevormd voertuig niet het voorwerp van de
verzekeringsovereenonderwerpelijke
komst is en niet door een verzekeringsovereenkomst is gedekt.
6 november 1984
342
3. - Algemene regels - Art 12, eerste lid, wet 11 juni 1874 - Verscheidene
verzekeringen tot dekking van een zelfde
risico - Verbod - Vereisten.
De regel van art. 12, eerste lid, Verzekeringswet, luidens welke de verzekerde
zaken waarvan de gehele waarde door
een eerste verzekering is gedekt, niet
meer het voorwerp kunnen uitmaken
van een nieuwe verzekering tegen dezelfde risico's, ten voordele van dezelfde
persoon, is niet van toepassing wanneer
verscheidene verzekeringsovereenkomsten, die hetzelfde risico dekken ten
voordele van dezelfde persoon, niet gelijktijdig maar achtereenvolgens worden
uitgevoerd, zodat een cumulatieve vergoeding voor hetzelfde risico uitgesloten
is.
12 april 1985
1072
4. - Vergoeding aan de getroffene betaald door een persoon die bij vergissing
meende de verzekeraar van de voor het
ongeval aansprakelijke te zijn - Rechtsvordering tot terugvordering van het
onverschuldigd betaalde - Grondslag.
Uit de artt. 1235, 1236, 1377 B.W. en
20.9' Hypotheekwet volgt dat hij die bij vergissing meende de verzekeraar voor het
ongeval aansprakelijke persoon te zijn
en de getroffene heeft vergoed, terugbetaling van de onverschuldigd betaalde
vergoeding verkrijgt.
28 juni 1985
1531

HOOFDSTUK II
LANDVERZEKERING

5. - Landverzekering - Oorlog of
oproer - Arbeidsongeval.
Een ongeval dat volgens de artt. 7 en 8
Arbeidsongevallenwet een arbeidsongeval is, valt onder de arbeidsongevallenverzekering, ook al is het overkomen ten
gevolge van oorlog of oproer. (Art. 19
Verzekeringswet.)
24 september 1984
134.
6, - Landverzekering
Persoonlijke
verzekering tegen lichamelijke ongevalJen - Beding tot uitk.ering bij overlijden
van de verzekeringnemer - Eenzijdige

beeindiging door de verzekeringnemer.
(Art. 38 KB. 17 juni 1931.)
Art. 38 K.B. 17 juni 1931 houdende algemene verordening betreffende het toezicht op de levensverzekeringsondernemingen, krachtens hetwelk de verzekeringnemer een einde mag maken aan
het verzekeringscontract na betaling van
de eerste premie, is niet toepasselijk op
de contracten van persoonlijke verzekering tegen lichamelijke ongevallen, zelfs
als daarin een uitkering in geval van
overlijden van de verzekeringnemer is
bedongen.
7 maart 1985
936
7. - Landverzekering
Vrijstelling
van de verzekeraar - Grove lout - Begrip.
Onder grove fout, als bedoeld in art. 16
wet van 11 juni 1874, wordt verstaan de
fout die kan worden gelijkgesteld met
een opzettelijke daad en waarvan de verzekerde wist of moest weten dat zij een
verzwaring van het te dekken risico met
zich bracht.
9 mei 1985
1227
8. - Landverzekering
Verzekering
tegen diefstal - Vnjstelh'ng van de ver·
zekeraar - Grove fout - Begrip.
De rechter die erop wijst dat de verzekerde niet wist dat hij, door geen veiligheidsslot op zijn motorfiets aan te brengen, de verwezenlijking of de verzwaring
van het risico in die mate zou bevorderen dat de opzet van de verzekeringsovereenkomst erdoor werd ontredderd,
terwijl niets gebeurd is wat normaal niet
kan worden verwacht, en niet was bedongen dat het veiligheidsslot moest worden aangebracht telkens als het voertuig
werd geparkeerd, kan uit die vaststellingen en overwegingen wettig afleiden dat
de nalatigheid van de verzekerde niet
kon worden gelijkgesteld met een grove
fout in de zin van art. 16 Verzekeringswet.
1227
9 mei 1985

HOOFDSTUK III
ZEEVERZEKERING

HOOFDSTUK IV
W.A.M.-VERZEKERING

9. - W:A.M-verzekering - Voorschot
aan de getroffene betaald door zijn eigen
verzekeraar - Draagwijdte.
Wanneer de verzekeraar van een verkeersslachtoffer aan zijn verzekerde het
bedrag van de geleden schade heeft betaald, is naar recht verantwoord het vonnis dat beslist dat die betaling enkel een

-
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voorschot van de verzekeraar is dat de
indeplaatsstelling, bepaald bij 'art. 22
ee~~te _lid, wet 11 juni 1874, niet toepas~
sehJk IS en dat de betaling van dat voorschot niet belet dat de getroffene van degene die de fout heeft begaan vergoeding
van de geleden schade vordert.
11 oktober 1984
249

10. - W.A.M-verzekering- Wet van
1 juli 1956 - Omvorming van het verzekerd voertuig - Gevolgen.
Wanneer de rechter op grond van zijn
onaantastbare feitelijke vaststellingen
oordeelt dat een bromfiets in de zin van
artikel 2.16 van het Wegverkeersreglement, na het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst werd omgevormd tot
een motorfiets in de zin van art. 2.17 van
voormeld reglement, beslist hij wettig
dat, nu de verzekeringsovereenkomst enkel dekking verstrekte voor een bromfiets en de aard van het voertuig voor de
verzekeraar bepalend was, het omgevormd voertuig niet het voorwerp van de
onderwerpelijke
verzekeringsovereenkomst is en niet door een verzekeringsovereenkomst is gedekt.
6 november 1984
342
~1 ..

- W.A.M-verzekering- Wet van
1 JU!J 1956, art. 3, eerste lid- KB. van 5
.fan. 1957, art. 4, 1°- Diefstal van het
motorrijtuig - Houder - Begrip.
. Naar recht verantwoord is de beslissmg dat een persoon houder is van een
motorrijtuig, in de zin van art. 3, eerste
~id, W.A.M.-wet en van art. 4, 1o, K.B. 5
Jan. 1957 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden en van de omvang
van de rechten van de benadeelden tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, wanneer het arrest oordeelt dat de passagier van het verongelukte motorrijtuig, nu hij aan de diefstal
van dat motorrijtuig heeft deelgenomen
de feitelijke heerschappij daarover uitoe~
fende. Bij die beoordeling is niet ter zake dienend dat de feitelijke heerschappij
over dat voertuig is uitgeoefend door een
persoon die het meesterschap over dat
motorrijtuig bezat met of zonder de toestemming of voor rekening van iemand
anders.
5 december 1984
473
12. - W.A.M-verzekering - Clausule
van de modelverzekeringspolis betreffende de overdracht van het motorrijtuig Tot:;passing op er:n voertuig dat voorlopig
bwten gebrwk Is gesteld - Miskenning
van de bewijskracht van de verzekeringspolis.

De bewijskracht van art. 33 uit de modelpolis van de W.A.M.-verzekering, dat
bepaalt dat het motorrijtuig dat het verzekerde vervangt, gedekt is in geval van
overdracht, wordt miskend door het arrest dat, door de overdracht van het verzekerde motorrijtuig gelijk te stellen met
zware averij waardoor het voorlopig buiten ge?,ruik ~s gesteld, de polis uitlegt op
een WIJze die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is.
12 december 1984
511

13. - W.A.M-verzekering - Wet 1 juli
- Verzekeraar van beklaagde vrijwil!Jg tussengekomen voor het strafgerecht - Appelrecht.
Geen enkele wettelijke bepaling beperkt het recht van de voor het strafgerecht vrijwillig tussengekomen W.A.M.verzekeraar van de beklaagde om hoger
beroep in te stellen tegen het vonnis
waarbij hij samen met de verzekerde tot
vergoeding van de door de burgerlijke
partijen geleden schade wordt veroordeeld. (Art. 9 wet 1 juli 1956.)
9 januari 1985
617
19f!~

14. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - W.A.M.-verzekering - Wet
1 juli 1956 - Verzekeraar van de beklaagde vrijwillig tussengekomen voor
het strafgerecht - Beslissing van de
eerste rechter waarbij de verzekerde en
de verzekaar op de burgerlijke rechtsvorderingen worden veroordeeld - Hoger beroep van de verzekeraar aileen Gevolgen van de beslissing van de appelrechter t.a. v. de verzekerde - Vereisten.
Wanneer aileen de vrijwillig voor het
strafgerecht tussengekomen W.A.M.-verzekeraar van de beklaagde hager beroep
heeft ingesteld tegen het vonnis van de
eerste rechter waarbij hij samen met de
v~rzekerde werd veroordeeld tot vergoedmg van de door de burgerlijke partijen
geleden schade, heeft de beslissing van
de appelrechter, waarbij die verzekeraar
buiten de zaak wordt gesteld, tot gevolg
dat het vonnis van de eerste rechter
geen gezag van gewijsde meer heeft voor
zover het de betrekkingen van de verzekeraar met de burgerlijke partijen betreft, alsook met de verzekerde voor zover die in het geding is geroepen of
vrijwillig is verschenen en het hager beroep van de verzekeraar niet beperkt is,
zelfs al heeft dat vonnis kracht van gewijsde voor de betrekkingen tussen de
burgerlijke partijen en de verzekerde.
(Art. 9 wet 1 juli 1956.)
9 januari 1985
617

197 -

HOOFDSTUK IX

ger beroep van de beklaagde en van het
openbaar ministerie tegen het vonnis op
verzet, de bij het verstekvonnis opgelegde straf niet verzwaren. (Artt. 187, 188,
202 en 203 Sv.)
23 april 1985
1125
5. - Strafzaken
Verstekvonnis -

1. - Strafzaken - Ontvangen verzet
- Vonnis dat het verstekvonnis bevestigt - Vermenging van beide vonnissen.

Hoger beroep van het openbaar ministerie - Verzet van beklaagde - Vonnis op
dat verzet - Hoger beroep van het openbaar ministerie en van beklaagde tegen
dat vonnis - Verzwaring van de bij verstek uitgesproken straf - Wettigheid.

HOOFDSTUK V

LEVENSVERZEKERING
ALLERLEI

VERZET

In strafzaken is er vermenging tussen
het vo:rmis op verzet en de beslissing bij
verstek, wanneer het eerstbedoelde vonnis, na het verzet te hebben ontvangen,
die beslissing bevestigt.
19 februari 1985
839
2. - Strafzaken - Verschijning van

de verzetdoende partij op de eerstkomende terechtzitting - Begrip.
Nu het verzet van rechtswege dagvaarding meebrengt tegen de eerstkomende
terechtzitting na het verstrijken van de
termijn bepaald bij art. 188 Sv., moet de
verzetdoende partij zich inlichten van de
datum waarop haar verzet ingevolge de
wet zal worden behandeld; zij kan niet
aanvoeren dat zij door de gerechtsdeurwaarder die het verzet heeft betekend, in
onwetendheid is gelaten.
5 maart 1985
921

3. - Strafzaken - Akte van verzet Aard - Enkel in de akte van verzet ontwikkelde middelen - Geen verplichting
voor de feitenrechter erop te antwoorden.
De akte van verzet is een proceshandeling waardoor de opposant eensdeels
aan de tegenpartij betekening doet van
zijn rechtsmiddel, en anderdeels de zaak
bij de rechtbank aanhangig maakt, doch
is geen conclusie voor het vonnisgerecht;
de rechter behoeft derhalve niet te antwoorden op het louter in de akte van
verzet gevoerde verweer.
18 april 1985
1111
4. - Strafzaken - Bij verstek gewe-

zen vonnis waartegen het openbaar ministerie niet in hager beroep is gekomen
- Verzet van beklaagde - Vonnis op
het verzet - Hoger be.roep van het openbaar ministerie en van de beklaagde tegen dat vonnis - Verzwaring van de bij
verstek uitgesproken straf - Onwettigheid.
Wanneer het openbaar ministerie tegen een veroordelend verstekvonnis
geen hoger beroep heeft ingesteld, mag
de appelrechter, beslissende op het ho-

De appelrechter, die uitspraak doet op
het hoger beroep van het openbaar ministerie en van de beklaagde tegen het
vonnis gewezen op het verzet van die beklaagde tegen het verstekvonnis, mag de
bij het verstekvonnis uitgesproken straf
slechts verzwaren wanneer het openbaar
ministerie tegen het verstekvonnis hoger
beroep heeft ingesteld. (Artt. 187, 188,
202 en 203 Sv.)
5 juni 1985
1369
6. - Strafzaken - Bij verstek gewe-

zen vonnis waartegen het openbaar ministerie niet in hager beroep is gekomen
- Verzet van de beklaagde - Vonnis op
dat verzet - Hoger beroep van het openbaar ministerie en van de beklaagde tegen het vonnis op dat verzet - Verzwaring van de bij verstek uitgesproken
straf - Onwettigheid.
Wanneer het openbaar ministerie tegen een verstekvonnis geen hoger beroep heeft ingesteld, mag de appelrechter, die uitspraak doet op het hoger
beroep van het openbaar ministerie en
van de beklaagde tegen het vonnis gewezen op verzet van de beklaagde, de straf
uitgesproken door het verstekvonnis niet
verzwaren. (Artt. 187, 188, 202 en 203 Sv.)
5 juni 1985
1373

VONNISSEN EN ARRESTEN
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken
Afdeling 1. Afdeling 2. HOOFDSTUK
HOOFDSTUK

Algemeen.
Sociaal procesrecht.
IV. - (Opgeheven.)
V. - Strafzaken

Afdeling 1. - Strafvordering.
Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvordering.

198 Tuchtzaken
HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken
HOOFDSTUK VI. -

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

1. - Stralzaken - Uitspraak door appelrechter op grand van een door de griffier eensluidend verklaarde uitgifte van
het beroepen vonnis - Wettigheid.
De appelrechter mag uitspraak doen
op grond van een door de griffier eensluidend verklaarde uitgifte van het beroepen vonnis, waarin wordt vastgesteld
dat de minuut van het vonnis door de
rechter en een griffier is ondertekend.
17 april1985
1098
2. - Militair Gerechtshof- Vorm van
de beslissingen - Geen vaststelling dat
het Militair Gerechtshof bij meerderheid
van stemmen en na geheime stemming
uitspraak heeft gedaan - Geen onwettige beslissing.
De arresten van het Militair Gerechtshof behoeven niet op straffe van nietigheid vast te stellen dat zij bij meerderheid van stemmen en na geheime stemming zijn gewezen. (Artt. 1 en 104 wet 15
juni 1899 en art. 8 besluitwet 14 sept.
1918.)
19 juni 1985
1456

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

Afdeling 1. -

Algemeen.
3. Burgerlijke zaken - Vonnis
waarbij de heropening van de debatten
ambtshalve wordt bevolen - Ontvankelijk hager beroep.
Art. 776 Ger.W., volgens hetwelk tegen
de beslissing van de rechter over de aanvraag tot heropening van de debatten
geen hoger beroep openstaat, vindt geen
toepassing op het geval waarin de rechter de heropening van de debatten
ambtshalve
beveelt
overeenkomstig
art. 774 Ger.W.
29 oktober 1984
326
4. - Burgerlijke zaken - Stelsel v66r
de inwerkingtreding van art. 730 Ger. W. .
- Rechtbank van eerste aanleg - Vonnis tot doorhaling van de zaak op de rol
- Draagwijdte.
Onder het stelsel dat bestond v66r de
inwerkingtreding van art. 730 Ger.W.

werd voor de rechtbank van eerste aanleg, bij doorhaling van de zaak op de rol,
bevolen overeenkomstig de artt. 29 en 73
van het decreet van 30 maart 1808, de
zaak niet aan de rechtbank onttrokken
en was het geding niet vervallen.
22 november 1984
413
5. - Burgerlijke zaken - Art. 730
Ger. W. - Vonnis tot doorhaling van de
zaak op de raJ - Aard en draagwijdte.
Art. 730 Ger.W. voert, met betrekking
tot de doorhaling op de rol, een ander
stelsel in dan v66r zijn inwerkingtreding
bestond : enerzijds vloeit de doorhaling
op de rol voort uit de wilsuiting van de
partijen of heeft zij slechts met hun instemming plaats; anderzijds doet zij het
geding vervallen.
22 november 1984
413
6. - Burgerlijke zaken - Art. 774,
tweede lid - Verplichting voor de rechter de heropening van de debatten te bevelen - Begrip.
De regel vervat in art. 774, tweede lid,
Ger.W. is niet toepasselijk wanneer de
rechter vaststelt dat er geen vordering in
rechte is.
11 januari 1985
632

7. - Burgerlijke zaken - Art. 1068,
tweede lid, Ger. W. - Onderzoeksmaatregel - Begrip.
De beslissing waarbij de eerste rechter
uitspraak doet over het ereloon en de
kosten van de door hem aangewezen
deskundige is geen onderzoeksmaatregel
in de zin van art. 1068, tweede lid,
Ger.W.
643
17 januari 1985
8. - Burgerlijke zaken - Art. 774,
tweede lid, Ger. W. - Verplichting voor
de rechter de heropening van de debatten te bevelen alvorens een vordering at
te wijzen op grand van een door de partijen niet aangevoerde exceptie.
De rechter is verplicht de heropening
van de debatten te bevelen wanneer hij
een vordering geheel of ten dele afwijst
op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet hebben aangevoerd,
met name van een exceptie van onbevoegdheid, nietigheid, verjaring, verval
of niet-ontvankelijkheid. (Art. 774, tweede lid, Ger.W.)
644
17 januari 1985
9. - Burgerlijke zaken - Arrest mede
gewezen door een raadsheer die vroeger,
als rechter in de rechtbank van eerste
aanleg, van de zaak kennis heeft genamen - Nietig arrest.

-
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Nietig is het arrest van het hof van beroep, dat mede is gewezen door een
raadsheer, die vroeger als rechter in de
rechtbank van eerste aanleg van de zaak
kennis heeft genomen. (Art. 292, tweede
lid, Ger.W.)
24 januari 1985
689
10. - Burgerlijke zaken - Getuigenverhoor - Tegenverhoor - Termijn Artt. 48, 49, 921 en 951 Ger. W: - Aanvangspunt van de termijn - Verzending
van het proces-verbaal van het verhoor
- Kennisgeving door de griffier Vormvereiste niet vervuld - Griffier
door de partijen van kennisgeving vrijgesteld - Gevolg.
Wanneer een getuigenverhoor is toegestaan of bevolen, staat tegenbewijs van
rechtswege vrij en wordt het verzoekschrift tot vaststelling van het tegenverhoor ter griffie neergelegd ten laatste
dertig dagen na de verzending van het
proces-verbaal van het verhoor; die verzending bestaat hierin dat de griffier,
overeenkomstig art. 951 Ger.W., een eensluidend verklaard afschrift van dat proces-verbaal bij gerechtsbrief ter kennis
van de partijen brengt; nu die termijn
bij de wet is bepaald zonder dat het aanvangspunt ervan kan worden gewijzigd,
volgt daaruit dat, wanneer de partijen de
griffier hebben vrijgesteld van de kennisgeving opgelegd bij voornoemd art.
951, die vrijstelling geen invloed heeft
t.a.v. het wettelijk aanvangspunt van de
voormelde termijn en dat derhalve de
genoemde termijn niet ingaat zolang de
kennisgeving niet is gebeurd. (Artt. 48,
49, 921 en 951 Ger.W.)
31 januari 1985
721
11. - Burgerlijke zaken
Verplichting voor de rechter de heropening van
de debatten te bevelen alvorens een vordering af te wijzen op grand van een
door de partijen niet aangevoerde exceptie.
De rechter is verplicht de heropening
van de debatten te bevelen alvorens een
vordering geheel of ten dele af te wijzen
op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet hebben aangevoerd,
met name van een exceptie van onbevoegdheid, nietigheid, verjaring, verval
of niet-ontvankelijkheid. (Art. 774, twee·
de lid, Ger.W.)
14 maart 1985
959
12. - Burgerlijke zaken
Vordering
afgewezen op grand van feitelijke omstandigheden die aan de beoordeling van
de rechter zijn onderworpen - Wettigheid.

De rechter schendt noch het recht van
verdediging, noch de artt. 774, tweede
lid, en 1138, 2•, Ger.W. wanneer hij, zonder de heropening van de debatten te bevelen, de afwijzing van een vordering
laat steunen niet op een exceptie die
voor hem niet zou zijn aangevoerd, maar
wel op feitelijke omstandigheden die de
partijen aan zijn beoordeling hebben onderworpen.
18 april 1985
1102
13. - Burgerlijke zaken - Verstek
van de verweerder
Territoriale
bevoegdheid- Plichten van de rechter.
Wanneer de verweerder niet verschijnt, moet de rechter voor wie de
zaak aanhangig is, zijn territoriale
bevoegdheid nagaan, zelfs bij ontstentenis van het bij art. 630, derde lid, Ger.W.
ingestelde wettelijk vermoeden dat de
verweerder zijn bevoegdheid betwist.
13 juni 1985
1423
14. - Burgerlijke zaken - Appelgerecht - Vergissing in het exploot van
betekening van het beroepen vonnis Onjuiste datum - Verschrijving - Begrip - Gevolg.
De appelrechter beslist naar recht dat
de vermelding van de datum in het exploot van betekening van het beroepen
vonnis voortvloeit uit een verschrijving,
die duidelijk uit de processtukken blijkt,
wanneer hij vaststelt dat op dat exploot
een vroegere datum staat dan die waarop het betekende vonnis is uitgesproken.
20 juni 1985
1459
Afdeling 2. - Sociaal procesrecht.
15. - Burgerlijke zaken - Mededeelbare zaken - Beslissing die de naam
van de magistraat van het openbaar ministerie en diens advies niet vermeldt Gevolg.
Nietig is het arrest dat de naam van
de magistraat van het openbaar ministerie die zijn advies over een verplicht mededeelbare zaak heeft gegeven, en de
vermelding van dat advies niet bevat,
wanneer uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, niet blijkt dat het
advies werd gegeven. (Artt. 764, eerste
lid, en 780, eerste lid, 1• en 4•, Ger.W.)
12 december 1984
518
16. - Burgerlijke zaken - Mededeelbare zaken - Beslissing die de naam
van de magistraat van het openbaar ministerie en diens advies niet vermeldt Gevolg.
Nietig is het arrest dat de naam van
de magistraat van het openbaar ministe-

-

200-

rie die zijn advies over een verplicht mededeelbare zaak heeft gegeven, en de
vermelding van dat advies niet bevat,
wanneer uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, niet blijkt dat het
advies werd gegeven. (Art. 764, eerste
lid, en 780, eerste lid, 1" en 4", Ger.W.)
17 december 1984
537
17. - Burgerlijke zaken - Heropening van de debatten - Ambtshalve Vordering afgewezen op grand van een
exceptie van onbevoegdheid.
De rechter is verplicht de heropening
van de debatten te bevelen wanneer hij
een vordering geheel of ten dele afwijst
op grond van een exceptie van onbevoegdheid, welke de partijen voor hem
niet hebben opgeworpen. (Art. 774, tweede lid, Ger.W.)
21 januari 1985
663
18. - Burgerlijke zaken - Mededeelbare zaken - Beslissing die de naam
van de magistraat van het openbaar ministerie en diens advies niet vermeldt Gevolg.
Nietig is het arrest dat de naam van
de magistraat van het openbaar ministerie die zijn advies over een verplicht mededeelbare zaak zou hebben gegeven en
de vermelding van dat advies niet bevat,
wanneer uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, niet blijkt dat het
advies werd gegeven. (Art. 764, eerste
lid, en 780, eerste lid, 1" en 4", Ger.W.)
22 april 1985
1117

HOOFDSTUK IV
(OPGEHEVEN.)

HOOFDSTUK V

20. - Strafzaken - Aard - Vonnis
bij verstek - Begrip.
Een beslissing is in strafzaken bij verstek gewezen wanneer de beklaagde op
een eerste terechtzitting waarop de zaak
werd behandeld, tegenwoordig is geweest doch niet verschenen is noch vertegenwoordigd werd op een latere terechtzitting waarop de voorzitter een
tweede verslag heeft uitgebracht, het
openbaar ministerie opnieuw heeft gevorderd en de civielrechtelijk aansprakelijke partij haar pleidooi. heeft gehouden
en conclusie heeft genomen.
2 oktober 1984
183
21. - Strafzaken - Aard
Rechter
die zijn beslissing als een op tegenspraak gewezen beslissing kwalificeert
- Zander invloed op de aard ervan.
Het feit dat de rechter zijn beslissing
als een op tegenspraak gewezen beslissing kwalificeert, wijzigt de aard ervan
niet.
183
2 oktober 1984

22. - Strafzaken - Plaatsopneming
- Openbaarheid van de terechtzittingen
niet vastgesteld - Nietigheid.
Wanneer, nadat de correctionele rechtbank zich ter plaatse heeft begeven,
noch het proces-verbaal nopens die onderzoeksmaatregel, noch het daarop gegronde vonnis vaststellen dat de regels
inzake openbaarheid van de terechtzittingen zijn inachtgenomen en evenmin
geconstateerd wordt dat wettig is bevolen de zaak met gesloten deuren te behandelen, is dat vonnis nietig. (Art. 96
Gw.)
184
2 oktober 1984

23. - Strafzaken
Plaatsopneming
door de eerste rechter - Inachtneming
van de regels inzake openbaarheid van
Mdeling 1. - Strafvordering.
de terechtzittingen niet vastgesteld 19. - Strafzaken - Conclusie - Be- Beslissing van de rechter in hager bewijs van overlegging van de conclusie roep gegrond op de vaststellingen bij de
aan de rechter - Geschrift met de hand- plaatsopneming - Nietigheid.
tekening van de voorzitter - Geen verWanneer in strafzaken, nadat de eerplichting om in het proces-verbaal van ste rechter zich ter plaatse heeft begede terechtzitting .te vermelden dat een ven, noch het proces-verbaal nopens die
conclusie is neergelegd.
onderzoeksmaatregel, noch het vonnis
De neerlegging van een conclusie- vaststellen dat de regels inzake openschrift wordt onweerlegbaar vastgesteld baarheid van de terechtzittingen zijn indoordat op dat stuk, onder de datum van achtgenomen en evenmin geconstateerd
de terechtzitting waarop de zaak is be- wordt dat wettig is bevolen de zaak met
handeld, de handtekening van de voorzit- gesloten deuren te behandelen, Iijdt het
ter voorkomt; geen enkele wettekst vonnis in hoger beroep, dat zijn beschikschrijft voor dat de neerlegging van een kende gedeelte o.m. grondt op de vastconclusie in het proces-verbaal van de te- stellingen tijdens de plaatsopneming,
rechtzitting dient te worden vastgesteld.
zelf aan nietigheid. (Art. 96 Gw.)
12 september 1984
72
2 oktober 1984
184
STRAFZAKEN

-
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Straizaken - Proces-verbaal
van de terechtzitting - Grifiier die tijdens de zitting vervangen werd door een
klerk-griffier - Nietigheid van de vaststellingen betreiiende de rechtsvorrnen
waarbij de klerk-griffier niet aanwezig
was.
Wanneer, in strafzaken, het proces-verbaal van de terechtzitting vaststelt dat
de griffier tijdens de zitting vervangen
werd door een klerk-griffier en dat de
klerk-griffier het proces-verbaal met de
voorzitter heeft ondertekend, zijn nietig
de vaststellingen betreffende de rechtsvormen waarbij de klerk-griffier niet
aanwezig was. (Art. 10, wet 1 mei 1849.)
188
2 oktober 1984
25. - Straizaken - Getuigen, deskundigen, tolken - Nietigheden i. v.m. de
door hen af te leggen eed - Andere beslissingen op tegenspraak dan een beslissing van inwendige aard - Nietigheid
gedekt.
In strafzaken is een nietigheid ten gevolge van een onregelmatigheid i.v.m. de
eed van getuige, deskundigen en tolken
gedekt, wanneer een ander vonnis of arrest op tegenspraak, dan waarin een
maatregel van inwendige aard wordt gelast, gewezen is zonder dat de nietigheid
door een der partijen is aangevoerd of
door de rechter ambtshalve is uitgesproken. (Art. 407 Sv., aangevuld bij het enige artikel van de wet van 22 juni 1976.)
31 oktober 1984
334
26. - Straizaken - Beslissing van de
appelrechter gegrond op eigen redenen
- Beroepen vonnis nietig - Nietigheid
zonder invloed op de wettigheid van de
beslissing in hager beroep.
Wanneer de appelrechter zijn overtuiging met eigen redenen staaft zonder dat
hij de redenen van het beroepen vonnis
overneemt, neemt hij geenszins de nietigheid van de procedure voor de eerste
rechter of van diens beslissing over, ook
al bevestigt hij de burgerrechtelijke beschikkingen van het beroepen vonnis.
7 november 1984
349
27. Straizaken - Correctionele
rechtbank - Proces-verbaal van een terechtzitting 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 correctionele rechtbank, indien het proces-verbaal van de terechtzitting tijdens welke
de zaak is behandeld, niet is voorzien
24. -

van de handtekening van de voorzitter
en van de griffier, en in het vonnis niet
alle vereiste vaststellingen voorkomen
om de regelmatigheid van de procedure
te bewijzen. (Artt. 155, 189 en 190 Sv.;
art. 10 wet 1 mei 1849.)
14 november 1984
365
28. - Straizaken - Beroepen vonnis
nietig - Nietigheid overgenomen in de
beslissing van het hoi van beroep - Nietigheid van het arrest.
Nietig is het arrest van het hof van beroep waarin de nietigheid van het beroepen vonnis is overgenomen.
14 november 1984
365
29. - Strafzaken - Vonnis van de
correctionele rechtbank nietig doordat
een rechter niet aile zittingen heeft bijgewoond waarop de zaak is behandeld Arrest van het hoi van beroep dat die
nietigheid overneemt - Nietig arrest.
Wanneer het vonnis van de correctionele rechtbank nietig is doordat een van
de rechters, die het hebben uitgesproken, niet alle zittingen heeft bijgewoond
waarop de zaak is behandeld, is het arrest van het hof van beroep, dat die nietigheid overneemt, eveneens nietig.
20 november 1984
391
30. - Straizaken - Beslissing van de
correctionele rechtbank in hager beroep
waaraan een rechter heeft deelgenomen
die vroeger als onderzoeksrechter van de
zaak kennis heeft genomen - Nietige
beslissing.
Art. 292 Ger.W., krachtens hetwelk nietig is het vonnis gewezen door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van
een ander rechterlijk ambt kennis genamen heeft van de zaak, verbiedt dat een
rechter deel uitmaakt van het rechtscol·lege van een correctionele rechtbank dat
in hoger beroep kennis neemt van een
zaak waarin hij als onderzoeksrechter is
opgetreden.
19 december 1984
558
31. - Strafzaken - Heropening van
de debatten - Onaantastbare beoordeling van de ieitenrechter.
De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze of, wegens uitzonderlijke
omstandigheden, de heropening van de
debatten moet worden bevolen.
19 december 1984
559
32. - Straizaken - Jeugdbescherming
- Minderjarige van meer dan zestien
jaar en minder dan voile achttien jaar
op het ogenblik van de ieiten - Minderjarige verdacht van een overtreding als
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vermeld in art. 36bis van de wet van 8 dien in de zaak als onderzoeksrechter is
april 1965 - Strafvordering aanhangig opgetreden of in het onderzoeksgerecht
gemaakt bij het gemeenrechtelijk rechts- zitting heeft gehad, is eveneens nietig
het arrest dat door het middel, afgeleid
college - Openbare terechtzitting uit de onverenigbaarheid van die ambToe te passen regels.
Het onderzoek van de vervolgingen ten, te verwerpen die nietigheid overwelke ten laste van een beklaagde, die neemt. (Derde en vierde zaak.)
meer dan zestien jaar en minder dan
29 mei 1985
1345
voile achttien jaar oud is op het ogenblik
van de feiten, voor de gemeenrechtelijke
36. - Strafzaken - Rechter die uitrechtscoileges worden ingesteld in de ge- spraak doet op de strafvordering ten lasvailen vermeld in art. 36bis van de wet te van een beklaagde in wiens zaak hij
van 8 april 1965, o.a. in geval van over- is opgetreden als lid van het onderzoekstreding van de wetten en verordeningen gerecht dat moest beslissen over de voorbetreffende het wegverkeer, heeft plaats lopige hechtenis - Beslissing van de apin raadkamer, zelfs indien deze beklaag- pelrechter houdende bevestiging van het
de op het ogenblik van de debatten meer vonnis - Beslissing die de nietigheid
dan voile achttien jaar is. (Art. 96 Gw.; van het vonnis overneemt.
art. 36bis wet 8 april 1965.)
Wanneer een vonnis nietig is doordat
9 januari 1985
619 het is gewezen door een rechter die in
de zaak is opgetreden als lid van het on33. - Strafzaken - Beroepen vonnis , derzoeksgerecht dat besliste over de
nietig - Nietigheid overgenomen in de voorlopige hechtenis, is het arrest, dat
beslissing van de appelrechter- Nietig- die nietigheid overneemt door het vonnis
heid van de beslissing in hager beroep. te bevestigen, eveneens nietig.
Wanneer een vonnis nietig is omdat de
4 juni 1985
1367
rechter die de correctionele rechtbank
heeft voorgezeten, als onderzoeksrechter
37. - Ger. W., art. 747, tweede lid in dezelfde zaak verslag had uitgebracht Vermelding op het zittingsblad dat een
voor de raadkamer die de verwijzing van conclusie is neergelegd - Conclusie de verdachte naar de genoemde recht· Begrip.
bank heeft bevolen, is eveneens nietig
De conclusie, waarvan de neerlegging
het arrest dat, door het middel te ver· krachtens art. 747, tweede lid, Ger.W.
werpen door de beklaagde afgeleid uit de moet worden vermeld in het zittingsblad,
onverenigbaarheid van de functies van is een schriftelijke conclusie.
onderzoeksrechter en van voorzitter van
5 juni 1985
1373
de correctionele rechtbank, die nietig·
38.
Strafzaken
Proces-verbaal
heid overneemt.
van de terechtzitting - Niet goedgekeur23 januari 1985
672 de
toevoegingen en tussengeschreven
34. - Strafzaken - Strafvordering woorden - Tussengeschreven woorden
Veroordeling - Vergissing in de aanwij- als niet bestaande beschouwd.
zing van de toepasselijke wettekst De niet goedgekeurde tussengeschreWettelijke straf uitgesproken - Geen ven woorden en toevoegingen in een pronietigheid.
ces-verbaal van de terechtzitting van een
De vergissing in de aanwijzing van de strafrechtscoilege worden als niet betoepasselijke wettekst brengt geen nie- staande beschouwd. (Art. 78 Sv.)
tigheid mede van de veroordelende be26 juni 1985
1488
slissing, indien de uitgesproken straf dezelfde is als die welke is bepaald door de
op het misdrijf toepasselijke wet. (Artt. Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvordering.
411 en 414 Sv)
26 februari 1985
876
39. - Strafzaken - Burgerlijke rechts35. - Strafzaken
Strafgerecht dat vordering - Beroepen vonnis waarbij
uitspraak doet over een zaak waarin een de beklaagde buiten de zaak wordt gelid van het college als onderzoeksrechter steld en aan de burgerlijke partij haar
is opgetreden of in het onderzoeksge- vordering wordt ontzegd - Hoger berecht zitting heeft gehad - Beslissing roep tegen de beslissing op de burgervan de appelrechter met verwerping van lijke rechtsvordering - Vonnis in hager
het middel afgeleid uit de onverenigbaar- beroep waarbij de beklaagde tot betaling
van schadevergoeding jegens de burgerheid van die functies - Arrest nietig.
Wanneer een vonnis nietig is omdat lijke partij wordt veroordeeld op grand
het gewezen is door een rechter die voor- van een onvoorzichtigheid zonder enig
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verband met het feit dat voor de strafrechter is gebracht - Onwettige beslissing.
De strafrechter kan aan de burgerlijke
partij enkel schadevergoeding toekennen
op voorwaarde dat hij vaststelt dat zij
gegrond is op het als misdrijf gekwalificeerd feit, dat bij hem aanhangig is gemaakt en door hem bewezen is verklaard, ook al wordt, bij ontstentenis van
een ontvankelijk hager beroep tegen de
strafvordering, deze niet meer voor hem
gebracht; de strafrechter kan de beklaagde niet veroordelen tot betaling van
schadevergoeding wegens een onvoorzichtigheid, wanneer deze volgens hem
geen verband houdt met het bij hem
aanhangige feit. (Artt. 3 en 4 wet van 17
april 1978.)
13 februari 1985
807

zij die beslissing niet nietig heeft verklaard.
Wanneer de beroepen tuchtrechtelijke
beslissing nietig is doordat zij is gewezen door een rechtscollege dat, wegens
zijn samenstelling, niet voldeed aan het
algemeen rechtsbeginsel betreffende de
onpartijdigheid van de rechter, is de beslissing van het rechtscollege in hager
beroep, dat een tuchtsanctie oplegt zonder dat het die beroepen beslissing nietig verklaart, ook nietig.
23 mei 1985
1315

40. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Jeugdbescherming - Minderjarige van meer dan zestien jaar en
minder dan voile achttien jaar op het
ogenblik van de feiten - Rechtsvordering tot vergoeding van de schade ten
gevolge van een misdrijf als vermeld in
art. 36bis Jeugdbeschermingswet - Burgerlijke rechtsvordering aanhangig gemaakt bij het gemeenrechtelijke strafgerecht- Openbare terechtzitting- Toepasselijke regels.
Het voorschrift van art. 30bis Jeugdbeschermingswet, luidens hetwelk de debatten in raadkamer plaatsvinden, geldt
enkel wanneer de gerechten, bevoegd op
grand van het gemeen recht, in de bij
dat artikel bepaalde gevallen kennis nemen van de vorderingen van het openbaar ministerie jegens minderjarigen die
meer dan zestien jaar en minder dan
valle achttien jaar oud zijn op het ogenblik van de feiten; nu dit voorschrift een
uitzondering uitmaakt op de grondwettelijke regel van de openbaarheid van de
terechtzittingen, is het niet van toepassing wanneer bij die gerechten enkel de
burgerlijke rechtsvordering tegen een
minderjarige aanhangig is (Art. 96 Gw.;
art. 36bis wet 8 april 1965.)
30 april 1985
1166

HOOFDSTUK I. - Aanhouding
HOOFDSTUK II. - Bevestiging
HOOFDSTUK III. - Handhaving
HOOFDSTUK IV. - Uitlevering
HOOFDSTUK V. - Borgstelling
HOOFDSTUK, VI. - Douane en accijnzen

HOOFDSTUK VI
TUCHTZAKEN

Tuchtzaken - Beroepen beslissing nietig doordat het rechtscollege, wegens zijn samenstelling, niet voldeed aan
het algemeen rechtsbeginsel betreffende
de onpartijdigheid van de rechter- Beslissing in hager beroep nietig doordat
41. -

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

VOORLOPIGE HECHTENIS

HOOFDSTUK VII. nis
HOOFDSTUK VIII. pleging

Onwettige hechteMilitaire rechts-

HOOFDSTUK I
AANHOUDING

Bevel tot aanhouding - Betekening - Begrip.
Een betekening van het bevel tot aanhouding, in de zin van art. 7 Gw., is de
mondelinge mededeling die de onderzoeksrechter aan de verdachte doet binnen vierentwintig uren na de feitelijke
vrijheidsbeneming, waarbij aan de verdachte wordt gezegd dat hij onder bevel
tot aanhouding staat, en het misdrijf
wordt aangewezen ter zake waarvan dat
bevel is verleend. (Art. 7 Gw.) (Impliciet.)
20 november 1984
398
2. - Bevel tot aanhouding - Bevel
met opgave van het feit waarvoor het is
verleend en vermelding van de wet
waarin dit feit als misdaad of wanbedrijf
wordt omschreven - Toereikende vermeldingen.
Het bevel tot aanhouding moet onder
meer het aan de betrokkene ten laste gelegde feit vermelden alsmede de wetsbe1. -
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palingen krachtens welke dit feit strafbaar is, opdat kan worden nagegaan of
voorlopige hechtenis wettelijk toegelaten
is; geen enkele wettelijke bepaling
schrijft voor dat het bevel tot aanhouding de datum of de plaats van het ten
laste gelegde feit moet vermelden.
2 april 1985
1061
3. - Beslissingen van de onderzoeksgerechten die over de voorlopige hechtenis oordelen - In de regel, geen verplichting de plaats of de datum van de
feiten die aan het bevel tot aanhouding
ten grondslag liggen, te vermelden
Uitzonderingsgeval.
De onderzoeksgerechten die over de
voorlopige hechtenis oordelen zijn er
niet toe gehouden in hun beslissingen de
plaats en/of de datum van de feiten die
aan het bevel tot aanhouding ten grandslag liggen, te vermelden, tenzij wanneer
betreffende die plaats of die datum betwisting wordt opgeworpen die de ontvankelijkheid van de publieke vordering
of de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht aanbelangt.
2 april 1985
1061
4. - Bevel tot aanhouding - Bevel
met opgave van het feit waarvoor het is
verleend en vermelding van de wet
waarin dit feit als misdaad of wanbedrijf
wordt omschreven - Toereikende vermeldingen.
Het bevel tot aanhouding moet onder
meer vermelden het aan de betrokkene
ten laste gelegde feit en de wetsbepalingen krachtens welke dit feit strafbaar is,
opdat kan worden nagegaan of voorlopige hechtenis wettelijk toegelaten is; geen
enkele wettelijke bepaling schrijft voor
dat het bevel tot aanhouding de datum
en de plaats van het ten laste gelegde
feit moet vermelden.
21 mei 1985
1307

de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht betreft.
21 mei 1985
1307
6. Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Wet 20 april 1874, art. 7
- Verzoekschrift ondertekend door de
advocaat van de verdachte - Wettig.
Noch de procedure inzake het toezicht
op de voorlopige hechtenis, noch art. 7
wet 20 april 1874 verbieden dat het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling, overeenkomstig art. 440, tweede lid,
Ger.W., rechtsgeldig namens de gehechte
door diens raadsman wordt ondertekend.
12 augustus 1985
1540

HOOFDSTUK II
BEVESTIGING

7. - Bevel tot aanhouding - Bevestiging - Belang van de openbare veiligheid - Begrip.
Het wettelijk begrip openbare veiligheid wordt niet miskend door de rechter
die, op grand van de concrete gegevens
van de zaak, beslist dat de voorlopige
hechtenis van eiser in het belang van de
openbare veiligheid is vereist, wegens
het door de rechter vastgestelde gevaar
dat eiser, als hij in vrijheid werd gelaten, zich aan het gerecht zou onttrekken
of het onderzoek zou dwarsbomen, met
name door bei:nvloeden van nog te ondervragen getuigen. (Artt. 1, 2 en 4 Wet
Voorlopige Hechtenis.)
27 november 1984
430
8. - Beslissing van het onderzoeksgerecht waarbij het bevel tot aanhouding
wordt bevestigd - Dubbelzinnige redenen - Niet regelmatig met redenen omklede beslissing.
Dubbelzinnig en derhalve niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing van het onderzoeksgerecht waarbij
een bevel tot aanhouding wordt bevestigd, terwijl in het onzekere wordt gelaten of dat gerecht van oordeel was dat
het bevel was verleend met toepassing
van art. 8 Wet Voorlopige Hechtenis, wegens feiten waarvoor verdachte vroeger
al in vrijheid was gelaten, dan wel met
toepassing van de artt. 1 en 2 van die
wet, wegens andere feiten.
27 februari 1985
884

5. - Beslissingen van de onderzoeksgerechten die o~·er de voorlopige hechtenis oordelen - In de regel, geen verplichting de plaats en de datum van de
feiten die aan het bevel tot aanhouding
ten grondslag liggen, te vermelden
Ui tzonderingsgeval.
De onderzoeksgerechten die over de
voorlopige hechtenis oordelen, zijn er
niet toe gehouden in hun beslissingen de
plaats en de datum van de feiten die aan
HOOFDSTUK III
het bevel tot aanhouding ten grondslag
HAND HAVING
liggen, te vermelden, tenzij wanneer betreffende die plaats en die datum een be9. - Hoger beroep tegen een beschiktwisting wordt opgeworpen die de ont- king van de raadkamer - Termijn waarvankelijkheid van de strafvordering of over de kamer van inbeschuldigingstel-

-

205 -

ling beschikt om over dat hoger beroep
uitspraak te doen - Schorsing van de
termijn - Voorwaarde.
De bij art. 20, zevende lid, Wet Voorlopige Hechtenis voorgeschreven termijn
van vijftien dagen waarbinnen de kamer
van inbeschuldigingstelling uitspraak
moet doen over het hoger beroep van
verdachte of van het openbaar ministerie
tegen een beschikking van de raadkamer, wordt slechts geschorst tijdens de .
duur van het op verzoek van de verdediging verleend uitstel; die termijn wordt
niet geschorst wanneer het uitstel door
de rechter ambtshalve wordt bevolen,
ook al was het om de raadsman van verdachte in de gelegenheid te stellen de
verdediging van zijn client voor te bereiden.
12 september 1984
77
10. - Hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer - Termijn waarover de kamer van inbeschuldigingstelJing beschikt om over dat hoger beroep
uitspraak te doen - Regels voor de berekening van die termijn.
De artt. 644, eerste lid, Sv. en 53
Ger.W. zijn niet van toepassing op de
door art. 20, zevende lid, Wet Voorlopige
Hechtenis voorgeschreven termijn van
vijftien dagen.
12 september 1984
77
11. - Raadkamer
Aanhangigheid
van een zaak.
Een zaak die door de vordering van de
procureur des Konings tot het instellen
van een gerechtelijk strafonderzoek aanhangig is gemaakt bij de onderzoeksrechter, is meteen, ook wat de voorlopige
hechtenis betreft, aanhangig bij de raadkamer.
25 september 1984
142
12. - Hoger beroep tegen een beschikking tot handhaving van de voorlopige
hechtenis - Kamer van inbeschuldigingstelling die de beschikking nietig
verklaart wegens schending van het
recht van verdediging - Gevolgen.
De kamer van inbeschuldigingstelling
die kennis neemt van het hoger beroep
van de verdachte tegen de beschikking
waarbij binnen de bij art. 5 van de wet
op de voorlopige hechtenis bepaalde termijn de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd en die de beschikking nietig
verklaart wegens schending van het
recht van verdediging, is ertoe gehouden,
met toepassing van artikel 215 Sv., de
zaak aan zich te trekken; eventueel kan
zij, overeenkomstig art. 5 van de wet op

de voorlopige hechtenis, bevelen dat de
voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd,
ook al is, op het ogenblik van de uitspraak, meer dan een maand verlopen
sedert het bevel tot aanhouding of sedert
de laatste regelmatige beschikking van
de raadkamer, mits het arrest wordt uitgesproken binnen de termijn van vijftien
dagen sedert het instellen van het hoger
beroep. (Art. 20, zevende lid, wet op de
voorlopige hechtenis.)
25 september 1984
142
13. - Hoger beroep tegen een beschikking tot handhaving van de voorlopige
hechtenis - Verschijning voor de kamer
van inbeschuldigingstelling - Door de
griffier aan de raadsman van de verdachte te geven bericht - Geen bericht
of onregelmatig bericht - Gevolgen.
In geval van hoger beroep tegen een
beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis is het door de griffier te
geven bericht van plaats, dag en uur van
verschijning voor de kamer van inbeschuldigingstelling niet voorgeschreven
op straffe van nietigheid; het ontbreken
of de onregelmatigheid van dat bericht
kan slechts tot vernietiging van de rechtspleging leiden, indien daardoor het
recht van de verdediging is miskend.
(Artt. 5 en 20 van de wet op de voorlopige hechtenis.)
25 september 1984
142

14. - Handhaving van de voorlopige
hechtenis - Wet op de voorlopige hechtenis, art 5 - Aanwijzing van schuld Redengeving - Begrip.
Hoewel de onderzoeksgerechten als
zij de voorlopige hechtenis handh~ven,
hun beslissing met redenen moeten omkleden, zoals voorgeschreven bij art. 5
van de wet op de voorlopige hechtenis
zijn zij, bij gebreke van conclusie des~
aangaande, niet verplicht bovendien vast
te stellen dat er voldoende aanwijzigingen van schuld aanwezig zijn.
25 september 1984
142
15. - Handhaving van de voorlopige
hechtenis - Wet op de voorlopige hechtenis, art. 5 - Ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden nog steeds aanwezig Beoordeling door het onderzoeksgerecht.
Het onderzoeksgerecht beoordeelt op
onaantastbare wijze, in feite, of er nog
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden aanwezig zijn die de openbare veiligheid raken en de handhaving van de
voorlopige hechtenis vereisen. (Art. 5 wet
op de voorlopige hechtenis.)
25 september 1984
142
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Handhaving van de hechtenis Redengeving.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat wijst op de aanzienlijkheid van de bedragen die de verdachte heeft verduisterd als zelfstandig
bewaarder voor rekening van een bankinstelling en een ziekenfonds, op het
langdurig misbruik van het vertrouwen
van het publiek, op het groat aantal
slachtoffers, op de ernstige verstoring
van de openbare orde en de omvang van
het plaatselijk schandaal, omschrijft
hiermee nauwkeurig, onder vermelding
van de gegevens eigen aan de zaak of de
persoonlijkheid van de verdachte, de
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid dermate
raken dat de voorlopige hechtenis moet
worden gehandhaafd.
24 oktober 1984
311
16. -

17. - Handhaving - Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 5.3 Recht binnen een redelijke termijn berecht te worden of hangende het proces
in vrijheid te worden gesteld - Begrip.
Art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van
de Mens, betreffende het recht van een
ieder binnen een redelijke termijn berecht te worden of hangende het proces
in vrijheid te worden gesteld, wordt niet
geschonden door het arrest van de kamer van inbeschuldlgingstelling, waarbij
de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt gelast met opgave van omstandigheden ter verantwoording van het feit
dat het deskundigenverslag zo laat is
ingediend.
21 november 1984
411
18. - Onderzoeksgerechten
Art. 5
wet 20 april 1874 - Bepaling enkel toepasselijk op het handhaven van de voorlopige hechtenis en niet op de bevestiging van het bevel tot aanhouding.
De bepalingen van art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis hebben, wat de onderzoeksgerechten betreft, enkel betrekking op
het handhaven van de hechtenis en niet
op de bevestiging van het bevel tot aanhouding.
19 december 1984
570

19. - Handhaving van de hechtenis Art. 5 wet 20 april 1874 -- Inzage van
het dossier door de raadsman van de
verdachte - Geen inventaris.
Noch art. 124 van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken,
noch art. 423 Sv., noch enige andere wettelijke bepaling houden in dat het dossier van het vooronderzoek dat, ingevol-

ge art. 5 wet 20 april 1874 op de
voorlopige hechtenis, gedurende twee dagen op de griffie ter beschikking van de
raadsman van de verdachte wordt gehouden, een inventaris moet bevatten.
9 januari 1985
623
20. - Handhaving van de hechtenis Art. 5 wet 20 april 1874 - Motivering.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling verduidelijkt, door
het aanwijzen van de gegevens eigen
aan de zaak of aan de persoonlijkheid
van de verdachte, de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare
orde raken en die de handhaving van de
hechtenis vereisen, wanneer het erop
wijst dat de verdachte zich in een uiterst
gevaarlijke en zodanige geestestoestand
bevindt, zodanig dat hij, als hij in vrijheid werd gesteld, hetzij door het Belgisch grondgebied waar hij geen vaste
verblijfplaats heeft, te verlaten, hetzij
door beinvloeding van nog te ondervragen getuigen, het onderzoek zou hinderen, al was het maar door het onnodig te
verlengen.
9 januari 1985
623
21. - Handhaving van de voorlopige
hechtenis overeenkomstig de wet Geen invloed op het vermoeden van onschuld voor het vonnisgerecht.
De handhaving van de voorlopige
hechtenis onder de door de rechter overeenkomstig de wet bepaalde voorwaarden doet geen afbreuk aan het vermoeden van onschuld waarop de verdachte,
krachtens art. 6.2 Europees Verdrag
Rechten van de Mens, aanspraak kan
maken voor het vonnisgerecht.
9 januari 1985
623
22. - Handhaving van de hechtenis Art. 5 wet 20 april 1874 - Bezwaren Redengeving - Begrip.
Hoewel de onderzoeksgerechten, als
zlj de voorloplge hechtenis handhaven,
hun beslissing met redenen moeten omkleden, als voorgeschreven bij art. 5 wet
20 april 1874, zijn zij evenwel, bij gebreke van conclusie dienaangaande, niet
verplicht bovendien uitdrukkelijk vast te
stellen dat er voldoende bezwaren aanwezig zijn.
9 januari 1985
623
23. - 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
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die de openbare veiligheid dermate raken dat de hechtenis moet worden gehandhaafd, wordt niet aangegeven door
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, met wijziging van de beschikking van de raadkamer waarbij de
invrijheidstelling van de verdachte werd
bevolen, enkel wijst op « de ernstige aanwijzingen van schuld die onder meer
voortvloeien uit het feit dat verschillende
getuigen verdachte en diens voertuig
hebben herkend », « de uitzonderlijke
zwaarwichtigheid van de feiten, waaraan
immers een gewapend optreden in bende
voorafgegaan is » en « het zwaar gerechtelijk verleden >> van verdachte, om daaruit af te leiden dat « de persoonlijkheid
van (laatstgenoemde) gevaar oplevert
voor de openbare rust >>. (Wet Voorlopige
Hechtenis, art. 5.)
27 februari 1985
886
24. - Handhaving van de hechtenis Art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis - Motivering.
Het onderzoeksgerecht dat, om de
handhaving van de voorlopige hechtenis
van een persoon te bevelen, vaststelt dat
deze de hem ten laste gelegde feiten
heeft gepleegd, miskent het vermoeden
van onschuld vastgesteld in de artt. 6.2
Verdrag Rechten van de Mens en 14, § 2,
lnternationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
13 maart 1985
957

steld wordt van de raadsman van de verdachte, moet dat dossier alleen die stukken bevatten waaruit de voortgang van
het onderzoek blijkt. (Art. 5, derde lid,
wet 20 april 1874.)
20 maart 1985
989
27.- Handhaving van de hechtenisWet van 20 april1874, art. 5, derde lid Geen verplichting om de vordering van
het openbaar ministerie ter beschikking
te stellen van de raadsman van de verdachte v66r de verschijning voor het onderzoeksgerecht.
Uit artikel 20, zesde lid, van de wet op
de voorlopige hechtenis, volgens hetwelk
de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet, met voorrang boven alle andere zaken, het openbaar ministerie en
de verdachte of zijn raadsman gehoord,
kan worden afgeleid dat de geschriften,
uitgaande van het openbaar ministerie
en de verdediging, worden neergelegd
ter zitting en niet bij het dossier worden
gevoegd v66r de termijn van twee dagen
waarvan sprake is in artikel 5 van die
wet.
20 maart 1985
989

28. - Handhaving van de hechtenis Beslissing van het onderzoeksgerecht
waarbij, met overneming van de gronden
van de schriftelijke vordering van het
openbaar ministerie, de handhaving van
de hechtenis wordt bevolen - Vordering
niet ter beschikking van de verdediging
gesteld v66r de verschijning voor het on25. - Handhaving van de hechtenis Beslf'ssing van het onderzoeksgerecht ge- derzoeksgerecht - Omstandigheden die
motJVeerd door de vaststelling dat de ge- op zich niet een schending van het recht
he~hte persoon de hem ten laste gelegde van verdediging tot gevolg kunnen hebfe1ten heeft gepleegd - Miskenning van ben.
Een schending van het recht van verhet vermoeden van onschuld.
Het onderzoeksgerecht dat, om de dediging kan niet voortvloeien uit de enhandhaving van de voorlopige hechtenis kele omstandigheid dat de schriftelijke
van een persoon te bevelen, vaststelt dat vordering van het openbaar ministerie,
deze de hem ten laste gelegde feiten waarvan de gronden zijn overgenomen
heeft gepleegd, miskent het vermoeden door het arrest van de kamer van inbevan onschuld vastgesteld in de artt. 6.2 schuldigingstelling dat de handhaving
Verdrag_Rechten van de Mens en 14, § 2, van de voorlopige hechtenis beveelt, niet
Internat10naal Verdrag inzake burger- gedurende twee dagen v66r de verschijning voor de kamer van inbeschuldirechten en politieke rechten.
gingstelling ter beschikking is gesteld
13 maart 1985
957
van de verdachte of van diens raadsman.
20 maart 1985
989
26. - Handhaving van de hechtenis Wet van 20 apn1 1874, art. 5, derde lid 29. - Handhaving van de voorlopige
Verplichting het dossier ter beschikking hechtenis - Redengeving.
te stellen van de raadsman van de verDe reden waarom de gegevens, eigen
dachte v66r de verschijning voor het on- aan de zaak of de persoonlijkheid van de
derzoeksgerecht - Draagw1jdte.
verdachte, die het arrest aangeeft, ernstiWanneer v66r de verschijning voor de ge en uitzonderlijke omstandigheden
raadkamer en de kamer van inbeschuldi- zijn die de openbare veiligheid dermate
gingstelling het dossier gedurende twee raken dat de hechtenis moet worden gedagen op de griffie ter beschikking ge- handhaafd, wordt nauwkeurig omschre-
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ven door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat vermeldt dat de
brutaliteit waarmee de roofoverval is gepleegd, de daarbij gebruikte middelen
(wapens, masker, voertuig), de bedreigingen en het geweld, enerzijds tegen de
bedienden, die gedwongen werden zich
plat op de grand te leggen, vervolgens
geboeid en uiteindelijk opgesloten werden in een vertrek, en anderzijds tegen
de filiaalhouder, die bij de das werd
vastgegrepen en vervolgens met een
vuurwapen werd bedreigd toen hij de
gangsters het vluchten probeerde te beletten, de geregelde omgang van verdachte met gevaarlijke boeven, en ten
slotte zijn gerechtelijk verleden (vier
jaar gevangenis in 1973 en een jaar gevangenis in 1981) zovele bewijzen zijn
dat verdachte een gevaarlijk boosdoener
is, die in staat is opnieuw wetsovertredingen te begaan, zich te onttrekken aan
het gerecht of de werking ervan te belemmeren zo hij in vrijheid zou worden
gesteld. (Art. 5 wet van 20 april 1874.)
20 maart 1985
989
30. - Handhaving van de hechtenis Art. 5.3 Verdrag Rechten van de Mens Art. 9.3 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten Recht van een ieder binnen een redeJijke termijn berecht te worden of hangende het proces in vrijheid te worden
gesteld - Begrip.
Ingevolge de artt. 5.3 Verdrag Rechten
van de Mens en 9.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke·
rechten heeft ieder, die wegens een misdrijf voorlopig is gehecht, het recht binnen een redelijke termijn berecht te worden of hangende het proces in vrijheid
te worden gesteld; die bepalingen schrijven voor dat de verdachte in vrijheid
moet worden gesteld zodra de handhaving van de hechtenis niet langer redelijk is; de vraag of handhaving van die
hechtenis redelijk is moet niet in het algemeen, doch in het licht van de gegevens van elke zaak afzonderlijk worden
beoordeeld.
20 maart 1985
992
31.- Handhaving van de hechtenisArt. 5.3 Verdrag Rechten van de Mens Recht van een ieder binnen een redelijke termijn berecht te worden 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 bepaald
bij art. 5.3 Verdrag Rechten van de Mens

niet is overschreden, wanneer haar arrest, waarbij handhaving van de voorlopige hechtenis wordt bevolen, in antwoord op de conclusie van de verdachte
ten betoge dat het onderzoek vertraging
heeft opgelopen, op grand van de feitelijke elementen die het bepaalt, overweegt dat het onderzoek zonder onverantwoorde vertraging is gevoerd en de
zware en uitzonderlijke omstandigheden
preciseert die de openbare veiligheid raken en die de handhaving van de voorlopige hechtenis noodzakelijk maken.
20 maart 1985
994

32. - Handhaving van de voorlopige
hechtenis - Europees Verdrag Rechten
van de Mens, art. 5.3 - Recht binnen
een redelijke termijn berecht te worden
of hangende het proces in vrijheid te
worden gesteld - Begrip.
Art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van
de Mens wordt niet geschonden door het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de hechtenis van de verdachte handhaaft met de overweging,
enerzijds, dat de door die bepaling voorgeschreven redelijke termijn ten deze
niet is overschreden, gelet op het ingewikkeld karakter van de zaak, de vele
uiteenlopende versies die verdachte tijdens zijn verklaringen naar voren heeft
gebracht, zijn opeenvolgende bekentenissen die hij nadien weer introk, de list
die hij heeft aangewend om de verdenking op een derde te doen vallen, het feit
dat de onderzoeksrechter zich genoodzaakt zag een college van psychiatrische
deskundigen aan te wijzen en bepaalde
door het parket gevorderde aanvullende
onderzoeksverrichtingen uit te voeren,
anderzijds, dat de voorlopige hechtenis
van verdachte wegens ernstige en uitzonderlijke omstandigheden d1e de openbare veiligheid raken, moet worden gehandhaafd.
24 april 1985
1128
33. - Handhaving van de hechtenis Wet Voorlopige Ifechtenis, art. 5 - Regelmatige redengeving.
Aan het door art. 5 Wet Voorlopige
Hechtenis gestelde vereiste van regelmatige redengeving wordt voldaan door het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot handhaving van de voorlopige hechtenis na een maand, waarin
wordt vermeld dat de brutaliteit waarmee de diefstal is gepleegd, de aangewende middelen (wapens, masker, voertuig), de bedreigingen geuit tegen en het
geweld gepleegd op, enerzijds, de bedienden die gedwongen werden plat op de
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vloer te gaan liggen, geboeid werden en steld dat de feiten bijzonder ernstig zijn
in een vertrek werden opgesloten, en an- niet aileen wegens de aard van de gederzijds, de filiaalhouder die bij de das bruikte drug waarvan het gevaar door
werd vastgegrepen en vervolgens door verdachte zelf toegegeven wordt, maar
een medeverdachte met een revolver ook omdat verdachte bewust blijft doorwerd bedreigd toen hij de dieven het gaan met het plegen van dat welbepaalvluchten wilde beletten, de omgang van de misdrijf terwijl hij nog op een vonnis
de verdachte met gevaarlijke boosdoe- wegens dergelijke feiten wacht, erop
ners, en ten slotte zijn gerechtelijk verle- wijst dat verdachte, gelet op die omstanden, gegevens zijn die aile erop wijzen digheden, een gevaar oplevert voor de
dat deze een gevaarlijk boosdoener is die openbare veiligheid gezien het bijzonder
in staat is te recidiveren en zich aan het verderfelijk gevaar dat aan zijn gedrag
gerecht te onttrekken of de werking er- verbonden is zowel voor de morele als
van te belemmeren, indien hij in vrijheid voor de lichamelijke gezondheid van de
jeugd, enerzijds wegens het gebruik van
werd gesteld.
24 april 1985
1132 steeds sterkere en grotere dosissen (zoals in het geval van verdachte), ander34. - Handhaving van de hechtenis - zijds wegens het zelfs onopzettelijk proWet Voorlopige Hechtenis, art. 5 selitisme (het druggebruik kan wei een
Ernst van de feiten - Op zich geen ver- navolging krijgen in de omgeving van de
antwoording voor de handhaving van de verdachte), welke verschijnselen vaak
hechtenis.
voorkomen op dat domein.
De ernst van de ten laste gelegde fei8 mei 1985
1219
ten kan op zichzelf de handhaving van
de hechtenis niet verantwoorden.
37. - Handhaving- Motivering.
Het onderzoeksgerecht dat, om de
24 april 1985
1133
handhaving van de voorlopige hechtenis
van een persoon te bevelen, vaststelt dat
35. - Handhaving van de hechtenis Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 - Re- deze de hem ten laste gelegde feiten
heeft gepleegd, miskent het vermoeden
dengeving.
Aan het door art. 5 Wet Voorlopige van onschuld vastgelegd in de artt. 6.2
Hechtenis gestelde vereiste van regelma- Verdrag Rechten van de Mens en 14, § 2,
tige redengeving wordt niet voldaan door Internationaal Verdrag inzake burgerhet arrest van de kamer van inbeschuldi- rechten en politieke rechten.
gingstelling dat de voorlopige hechtenis
22 mei 1985
1313
na een maand handhaaft onder aanvoeHandhaving
van
de
hechtenis
38.
ring dat het geweld, de bedreigingen, de
aanwending van wapens en het nachte- Geldigheid van het bevel tot aanhouding
lijk binnendringen met geweld in een niet meer betwistbaar.
Wanneer het te beslissen he eft over de
prive-woning omstandigheden eigen aan
de zaak zijn, die gepaard gingen met de handhaving van de voorlopige hechtenis,
aan de verdachte ten laste gelegde dief- behoeft het onderzoeksgerecht zich niet
stal, en die ernstige en uitzonderlijke meer uit te spreken over de geldigheid
omstandigheden zijn die de openbare van het bevel tot aanhouding; wanneer
veiligheid raken, zonder dat echter nader de wettigheid van een bevel tot aanhouwordt bepaald waarom die omstandighe- ding niet meer kan betwist worden, geldt
den de openbare veiligheid in het ge- dit uiteraard ook voor de vormvoorschrifdrang konden brengen, indien de hechte- ten, zoals de voorafgaande ondervraging
nis van de verdachte niet werd gehand- van de verdachte door de onderzoeksrechter, die voor de geldigheid van het
haafd.
bevel tot aanhouding nageleefd moeten
24 april 1985
1133
worden. (Art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis, 20 april 1874.)
36. - Handhaving van de hechtenis 11 juni 1985
1403
Wet 20 apri11874, art. 5 - Redengeving.
De ernstige en uitzonderlijke omstan39. - Handhaving van de hechtenis digheden die de openbare veiligheid dermate raken dat de voorlopige hechtenis Ondervraging als bedoeld bij art. 5 Wet
moet worden gehandhaafd, worden Voorlopige Hechtenis - Begrip.
De bij art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis
nauwkeurig en met vermelding van gegevens eigen aan de zaak of de persoon- bedoelde ondervraging betreft de vooraflijkheid van de verdachte omschreven gaande ondervraging van de verdachte
door het arrest waarbij de kamer van in- door de onderzoeksrechter.
beschuldingstelling, na te hebben vastge11 juni 1985
1403

-

210 -

40. - Handhaving van de hechtenis Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 - Regelmatige redengeving - Begrip.
Aan het bij art. 5 Wet Voorlopige
Hechtenis gestelde vereiste van regelmatige redengeving wordt voldaan door het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de voorlopige hechtenis
handhaaft na omstandig de ernstige en
uitzonderlijke omstandigheden, eigen
aan de zaak of de persoonlijkheid van de
beklaagde, die de openbare veiligheid raken, te hebben vermeld.
11 juni 1985
1403
41. - Wet Voorlopige Hechtenis, art. 4
Redengeving.
Het onderzoeksgerecht dat, tot bevestiging van het bevel tot aanhouding van
een gehechte, vaststelt dat deze de hem
ten laste gelegde feiten heeft gepleegd,
miskent het vermoeden van onschuld,
vastgelegd in de artt. 6.2 Europees Verdrag Rechten van de Mens en 14, § 2, Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
11 juni 1985
1405

-

42. - Handhaving van de voorlopige
hechtenis - Gebrek aan antwoord op
een conclusie van de verdachte ten betoge dat de hechtenis de redelijke termijn
bedoeld in art. 5.3 Europees Verdrag
Rechten van de Mens overschrijdt Schending van die bepaling.
Art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van
de Mens naar luid waarvan een ieder,
die gearresteerd is of gevangen wordt
gehouden overeenkomstig lid 1c van dat
artikel, het recht heeft berecht te worden binnen een redelijke termijn of hangende het proces in vrijheid te worden
gesteld, wordt geschonden qoor het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat beslist dat de voorlopige
hechtenis van de verdachte wordt gehandhaafd op de enkele grond dat er
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden bestaan, zonder dat wordt geantwoord op de conclusie waarin de verdachte betoogde dat het onderzoek al
lang afgelopen is, dat er al wekenlang
geen enkele belangrijke onderzoeksverrichting meer heeft plaatsgevonden en
dat er derhalve geen enkele reden bestaat om de hechtenis te handhaven.
12 juni 1985
1412
43. - Handhaving van de voorlopige
hechtenis - Europees Verdrag Rechten
van de Mens, art. 5.3 - Recht om binnen een redelijk" termijn berecht te wor-

den of hangende het proces in vrijheid
te worden gesteld - Begrip.
Art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van
de Mens wordt niet geschonden door het
arrest dat beslist dat de voorlopige hechtenis van de verdachte wordt gehand'
haafd waarin de kamer van inbeschuldigingstelling, na te hebben verklaard dat
de hechtenis wegens ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare
veiligheid raken, moet worden gehandhaafd en na die omstandigheden nauwkeurig te hebben omschreven onder vermelding van de gegevens eigen aan de
zaak en de persoonlijkheid van eiser
erop wijst dat het onderzoek een internationale zwendel in gestolen voorwerpen betreft waarin verscheidene personen betrokken zijn wier handelingen een
complex geheel van misdrijven vormen,
die pas na diepgaand onderzoek kunnen
worden omschreven, dat er nog daden
van onderzoek, nodig om de waarheid
aan het licht te brengen, worden verricht
en dat het onderzoek daardoor geen onverantwoorde vertraging heeft opgelopen.
12 juni 1985
1413
44. - Handhaving van de hechtenis Wet van 20 april 1874, art. 5 - Openbare
veiligheid - Begrip.
De rechter miskent geenszins het begrip openbare veiligheid, in de zin van
artikel 5 van de wet van 20 april 1874,
als hij oordeelt dat, gelet op de concrete
gegevens van de zaak, de voorlopige
hechtenis van de verdachte dient te worden gehandhaafd in het belang van de
openbare veiligheid, wegens de door de
rechter vastgestelde, uit de concrete uitvoering - als leider - van de feiten
blijkende gevaarlijke geestesgesteldheid
van de verdachte, met gevaar voor herhaling, de omstandigheid dat de invrijheidstelling van de verdachte grote ergernis zal verwekken met sociale beroering die de openbare veiligheid in gevaar
zal brengen, en dat de verdachte bij
eventuele invrijheidstelling het verder
onderzoek zal dwarsbomen, « mede »
ingevolge de druk die op hem zou worden uitgeoefend.
25 juni 1985
1485
45. - Handhaving van de hechtenis Art. 5 Wet Voorlopige 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
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arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, op grand van feitelijke
gegevens die het opgeeft, vaststelt dat terecht kan worden gevreesd dat, mocht
hij in vrijheid worden gesteld, hij strafbare feiten zou plegen of zou pogen zich
aan het gerecht te onttrekken, terwijl hij
in Belgie geen vaste verblijfplaats heeft.
26 juni 1985
1496
46. - Handhaving van de hechtenis Geldigheid van het bevel tot aanhouding
niet meer te betwisten.
Wanneer het te beslissen he eft over de
handhaving van de voorlopige hechtenis
behoeft het onderzoeksgerecht zich niet
meer uit te spreken over de geldigheid
van het bevel tot aanhouding. (Art. 5 Wet
Voorlopige Hechtenis 20 april 1874.)
18 juli 1985
1536
47. - Onderzoeksgerechten - Houden
steeds zitting met gesloten deuren - Gevolgen.
Inzake voorlopige hechtenis houden de
onderzoeksgerechten steeds zitting met
gesloten deuren; die rechtsvorm wordt
verondersteld nageleefd te zijn en vereist geen uitdrukkelijke vermelding in
het proces-verbaal van de zitting of in de
beschikking zelf.
18 juli 1985
1536

HOOFDSTUK IV
UITLEVERING

HOOFDSTUK V
BORGSTELLING

HOOFDSTUK VI
DOUANE EN ACCIJNZEN

HOOFDSTUK VII
ONWETTIGE HECHTENIS

HOOFDSTUK VIII
MILITAIRE RECHTSPLEGING

VOORRECHTEN
KEN

EN

HYPOTHE-

1. - Hypotheekcontract - Uitvoering
op andere dan gehypothekeerde goederen - Voorwaarden.
Daar artikel 1563 Gerechtelijk Wethoek noch van openbare orde noch van
dwingend recht is, is het de partijen toegestaan in een hypotheekcontract te bedingen dat de schuldeiser de vervolgin-

gen zal mogen aanvangen met de verkoop van de goederen die niet met
hypotheek zijn bezwaard, zonder de ontoereikendheid van de gehypothekeerde
goederen te hoeven bewijzen.
1192
3 mei 1985
2. - Voorrechten - Sluiting van ondernemingen - Fonds tot Vergoeding
van de in Geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers
Sluitingsfondswet, artt. 2, 5, 1", en 8, eerste lid - lnhoudingen door het Fonds op
de door hem betaalde lonen, vergoedingen en voordelen gedaan ingevolge de
belastingwetgeving en overdracht van de
ingehouden bijdragen aan het betrokken
bestuur - Geen indeplaatsstelling van
het Fonds voor het bedrag van de overgedragen inhoudingen in de rechten en
vorderingen van de werknemer tegenover de werkgever-schuldenaar en geen
voorrecht als bepaald in art. 19, :J'bis,
Hypotheekwet.
Wanneer het Fonds tot Vergoeding van
de in Geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers de inhoudingen opgelegd met toepassing van
de belastingwetgeving heeft gedaan op
de door hem betaalde lonen, vergoedingen en voordelen, aan een werknemer
verschuldigd krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten, en die
inhoudingen heeft overgedragen aan het
betrokken bestuur, treedt het voor het
bedrag van de overgedragen inhoudingen niet in de rechten en vorderingen
van de werknemer tegenover de werkgever-schuldenaar en kan het geen aanspraak maken op het voorrecht bepaald
door art. 19, 3°bis, Hypotheekwet. (Artt.
2, 5, 1" en 8, eerste lid, Sluitingsfondswet
30 juni 1967.)
21 juni 1985
1463
3. - Voorrechten - Sluiting van ondernemingen - Fonds tot Vergoeding
van de in Geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers
Sluitingsfondswet, artt. 2, 5, 8, tweede lid
- lnhouding door het Fonds op de door
hem betaalde lonen, vergoedingen en
voordelen en overdracht van de inhoudingen aan het betrokken bestuur Geen indeplaatsstelling van het Fonds,
voor het bedrag van de overgedragen inhoudingen, in de rechten en vorderingen
van het betrokken bestuur, tot inning bij
de werkgever-schuldenaar en geen aanspraak op enige subrogatie tegenover de
werkgever, in enig voorrecht als bepaald
art. 19, 43quinquies, Hypotheekwet.
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Wanneer het Fonds tot Vergoeding van
de in Geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers de inhoudingen opgelegd met toepassing van
de belastingwetgeving heeft gedaan op
de door hem betaalde lonen, vergoedingen en voordelen aan een werknemer
verschuldigd krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten en die
inhoudingen heeft overgedragen aan het
betrokken bestuur, treedt het voor het
bedrag van de overgedragen inhoudingen niet in de rechten en vorderingen
van het betrokken bestuur voor de inning bij de werkgever-schuldenaar en
kan het geen aanspraak maken op enig
voorrecht, inzonderheid op het voorrecht
bepaald bij art. 19, 4oquinquies, Hypotheekwet. (Artt. 2, 5 en 8, tweede lid,
Sluitingsfondswet 30 juni 1967.)
21 juni 1985
1463

§ 2. Beslissingen in feite en in rechte.
§ 3. Beslissingen waartegen reeds
cassatieberoep is ingesteld.
§ 4. Gemis aan belang of bestaansreden.
Afdeling 5. - Afstand.
Afdeling 6. - Registratie en zegel.

HOOFDSTUK III. -

Burgerlijke 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.
VOORZIENING IN CASSATIE
Afdeling 3. - Vormen.
§ 1. Vorm van het cassatieberoep en
HOOFDSTUK I. - (Inleiding) Algemene
vermeldingen.
begrippen. Voorziening in het belang
§ 2. Vorm en termijn van betekening
van de wet - zie : Cassatie, hoofden/of neerlegging.
stuk III
§ 3. Vorm en termijn voor memories
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
en stukken.
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatieAfdeling 1. - Personen door of tegen
beroep of memorie).
wie cassatieberoep kan worden inge§ 5. Gronden van niet-ontvankelijksteld.
heid.
§ 1. Eisers en verweerders.
§ 6. Onsplitsbare zaken.
§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijk§ 9. Aller lei.
heid t.a.v. een partij.
Afdeling
4. - Beslissingen vatbaar voor
Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebecassatieberoep.
roep en betekening.
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun
§ 1. Duur, begin en einde.
aard niet vatbaar voor cassatie§ 2. Voorbarig cassatieberoep.
beroep.
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vat§ 2. Beslissingen in feite en in rechbaar voor cassatieberoep.
te.
Afdeling 3. - Vormen.
§ 3. Beslissingen waartegen reeds
§ 1. Vorm van het cassatieberoep en
cassatieberoep is ingesteld.
vermeldingen.
§ 4. Gemis aan belang of bestaansre§ 2. Vorm en termijn van betekening.
den.
en/of neerlegging.
Afdeling 5. - Afstand.
§ 3. Vorm en termijn voor memories. Afdeling 6. - Registratie en zegel.
en stukken.
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatie- HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken
beroep of memorie).
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk- Afdeling 1. - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan worden ingeheid.
steld.
§ 6. Onsplitsbare zaken.
Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe§ 9. Allerlei.
roep en betekening.
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor Afdeling 3. - Vormen.
cassatieberoep.
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun
cassatieberoep.
aard niet vatbaar voor cassatie- Afdeling 5.
Afstand.
beroep.
Afdeling 6. - Registratie en zegel.
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HOOFDSTUK V. - Strafzaken
§ 3. Beslissingen waartegen reeds
cassatieberoep is ingesteld.
Afdeling 1. - Eisers en verweerders.
§ 4. Gemis aan belang of bestaansreOnderafdeling 1. - Strafvordering.
den.
§ 1. Beklaagde en verdachte.
Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts§ 2. Openbaar ministerie en vervolvordering.
gende partij.
§
11.
Algemeen.
§ 3. Burgerrechtelijk aansprakelijke.
§ 12. Beklaagde.
§ 4. Burgerlijke partij.
§ 13. Openbaar ministerie.
§ 5. Tussenkomende partij.
§ 14. Burgerlijke partij.
§ 6. Andere partijen.
§ 15. Tussenkomende partij.
Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts§ 16. Andere partijen.
vordering.
Afdeling 5. - Afstand.
§ 11. Beklaagde.
§ 1. Strafvordering.
§ 12. Openbaar ministerie.
§ 11. Burgerlijke rechtsvordering.
§ 13. Burgerrechtelijk aansprakelijke.
Afdeling 6. - Registratie en zegel.
§ 14. Burgerlijke partij.
§ 15. Tussenkomende partij.
HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken
§ 16. Andere partijen.
· Afdeling 1. - Personen door of tegen
Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebewie cassatieberoep kan worden ingeroep en van betekening.
steld.
Onderafdeling 1. - Strafvordering.
Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe§ 1. Duur, begin en einde.
roep en betekening.
§ 2. Voorbarig cassatieberoep (geen Afdeling 3. - Vormen.
eindbeslissing).
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
§ 3. Eindbeslissing.
cassatieberoep.
§ 4. Geen eindbeslissing, tech onmid- Afdeling 5. - Afstand.
dellijk vatbaar voor cassatiebe- Afdeling 6. - Registratie en zegel.
roep.
HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken
§ 5. Geschil inzake bevoegdheid.
Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts- Afdeling 1. - Personen door of tegen
vordering.
wie cassatieberoep kan worden ingesteld.
§ 11. Duur, begin en einde.
Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe§ 12. Voorbarig cassatieberoep.
roep en betekening.
§ 13. Eindbeslissing.
§ 14. Geen eindbeslissing, maar on- Afdeling 3. - Vormen.
middellijk vatbaar voor cassa- Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep.
tie.
Afdeling 5. - Afstand.
§ 15. Geschil inzake bevoegdheid.
Afdeling 6. - Registratie en zegel.
Afdeling 3. - Vormen.
§ 1. Vorm van het cassatieberoep en HOOFDSTUK VIII. - Arresten Raad
van State
vermeldingen.
§ 2. Vorm en termijn van betekening
en/of neerlegging.
§ 3. Vorm en termijn voor memories
HOOFDSTUK I
en stukken.
(INLEIDING) ALGEMENE BEGRIPPEN. § 4. Te voegen stukken (bij cassatieVOORZIENING IN HET BELANG VAN
beroep of memorie).
DE WET - ZIE : CASSATIE, HOOFDSTUK III
§ 5. Gronden
van
niet-ontvankelijkheid.
HOOFDSTUK II
§ 6. Onsplitsbare zaken.
§ 9. Aller lei.
BELASTINGZAKEN
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor Afdeling 1. - Personen door of tegen
cassatieberoep.
wie cassatieberoep kan worden ingeOnderafdeling 1. - Strafvordering.
steld.
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun
§ 1. Eisers en verweerders.
aard niet vatbaar voor cassatie1. - Vorm - Gemeente- en provincieberoep.
§ 2. Beslissingen in feite en in rech- belastingen - Directe gemeente- en provinciebelastingen - Cassatieberoep ingete.
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steld door een gevolmachtigde, zelfs een
advocaat, tegen een beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad.
Wanneer het cassatieberoep tegen een
beslissing van de bestendige deputatie
van een provincieraad, inzake directe gemeente- of provinciebelastingen, wordt
ingesteld door een gevolmachtigde, zelfs
een advocaat maar geen advocaat bij het
Hof van Cassatie, moet de volmacht worden gevoegd bij de verklaring van cassatieberoep of ter griffie van het Hof worden neergelegd binnen de bij art. 420bis,
tweede lid, Sv. gestelde termijn. (Art. 4
wet 22 jan. 1849; art. 2 wet 22 juni 1865;
art. 13 wet 5 juli 1871; art. 16 wet 22 juni
1877 .)
25 oktober 1984
320
§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijkheid t.a.v. een partij.

het Nederlands werd gewezen. (Wet van
15 juni 1935, art. 27, gew. art. 9 wet van
20 juni 1953, art. 40.)
14 december 1984
536
§ 2. Vorm en termijn van betekening
en/of neerlegging.

4. - Vorm - Directe gemeentebelasting - Beslissing van de bestendige deputatie - Verplichting de voorziening,
op straffe van verval, binnen tien dagen
te betekenen aan de partij tegen wie zij
is gericht.
De voorziening in cassatie tegen de beslissing, waarbij de bestendige deputatie
van een provincieraad uitspraak doet
over het bezwaar van een belastingplichtige inzake directe gemeentebelastingen,
moet, op straffe van verval, binnen tien
dagen worden betekend aan de partij tegen wie zij is gericht. (Wet 22 jan. 1849,
art. 4; wet 22 juni 1865, art. 2; wet
18 maart 1874, art. 2; wet 22 juni 1877,
art. 16.)
86
14 september 1984

Afdeling 2. - Termijnen van cassatieberoep en betekening.
§ 1. Duur, begin en einde.
2. - Termijn - Directe gemeente- en
provinciebelastingen - Voorziening op
straffe van verval in te stellen binnen de
termijn van een maand, te rekenen van
de kennisgeving van de bestreden beslismn~

De voorziening in cassatie tegen een
beslissing van de bestendige deputatie
inzake directe gemeente- of provinciebelastingen dient, op straffe van verval, te
worden ingesteld binnen de termijn van
een maand te rekenen van de kennisgeving van de bestreden beslissing. (Art. 4
wet 22 januari 1849; art. 2 wet van 22 juni 1865; art. 16 wet van 22 juni 1877.)
14 september 1984
85
§ 2. Voorbarig cassatieberoep.
§ 3. Beslissingen onmiddellijk
baar voor cassatieberoep.

vat-

Afdeling 3. - Vormen.
§ 1. Vorm van het cassatieberoep en
vermeldingen.
3. - Belastingzaken - Directe gemeentebelastingen - Franstalig cassatieberoep - Besluit van de bestendige
deputatie van een provincieraad, in het
Nederlands gewezen - Cassatieberoep
niet ontvankelijk.
Nietig is een in het Frans gesteld cassatieberoep tegen een besluit van de bestendige deputatie van een provincieraad
dat uitspraak doet over een bezwaar inzake gemeentebelastingen, wanneer de
beslissing van de bestendige deputatie in

.

5. - Vorm - Directe gemeentebelastingen - Beslissing van de bestendige
deputatie - Betekening van de verklaring van voorziening - Vormvereiste
voor de ontvankelijkheid van de voorziening.
De voorziening in cassatie tegen de beslissing van de bestendige deputatie van
een provincieraad over het bezwaar van
een belastingplichtige inzake directe gemeentebelastingen moet, op straffe van
verval, binnen tien dagen betekend worden aan de partij tegen wie zij is gericht. (Art. 4 wet 22 jan. 1849; art. 2 wet
22 juni 1865; art. 2 wet 18 maart 1874 en
art. 16 wet 22 juni 1877.)
4 oktober 1984
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6. - Belastingzaken - Vorm - Directe gemeentebelastingen - Beslissing
van de bestendige deputatie - Betekening van de verklaring van voorziening
- Vereiste.
De voorziening in cassatie tegen de beslissing van de bestendige deputatie van
een provincieraad over het bezwaar van
een belastingplichtige inzake directe gemeentebelastingen moet, op straffe van
verval, binnen tien dagen betekend worden aan de partij tegen wie ze gericht is.
(Art. 4 wet 22 jan. 1849; art. 2 wet 22 juni
1865; art. 2 wet 18 maart 1874; art. 16 wet
22 juni 1877.)
14 december 1984
536
7. - Vorm - Polderbelasting
Beslissing van de bestendige deputatie -

-
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Betekening van de verklaring van voorziening - Voorwaarde voor de ontvankelifkheid.
De voorziening in cassatie tegen de beslissing van de bestendige deputatie van
een provincieraad over een reclamatie
van een belastingplichtige inzake polderbelasting moet, op straffe van verval,
binnen tien dagen worden betekend aan
de partij tegen wie zij is gericht. (Art. 68,
laatste lid, wet 3 juni 1957 op de polders;
art. 4 wet 22 januari 1849.)
11 april 1985
1069
§ 3. Vorm en termijn voor memories
en stukken.
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie).
8. - Belastingzaken - Vorm - Te
voegen stukken - Polders - Machtiging.
Niet ontvankelijk is de voorziening tegen de beslissing van de bestendige deputatie inzake een polderbelasting, wanneer de machtiging van de algemene
vergadering van de polder en van de
gouverneur niet ter griffie van het Hof
zijn neergelegd binnen twee maanden na
de inschrijving van de zaak op de algemene rol. (Artt. 45 en 68 wet 3 juni 1957;
art. 420bis, tweede lid, Sv.; art. 4 wet 22
jan. 1849.)
8 oktober 1984
221

§ 2. Beslissingen in feite en in rechte.
§ 3. Beslissingen waartegen reeds
cassatieberoep is ingesteld.
§ 4. Gemis aan belang of bestaansreden.
Afdeling 5.
Afstand.
Afdeling 6. - Registratie en zegel.

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

Afdeling 1. - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan worden ingesteld.
§ 1. Eisers en verweerders.

10. - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Burgerlijke zaken - Onsplitsbaar geschil - Cassatieberoep niet gericht tegen aile partijen in de bestreden beslissing wier belang in tegenstelling is met
dat van de eiser - Niet ontvankelijk
cassatieberoep.
In burgerlijke zaken is het cassatieberoep niet ontvankelijk wanneer het geschil onsplitsbaar is en het cassatieberoep niet is gericht tegen alle partijen in
de bestreden beslissing wier belang in
tegenstelling is met dat van de eiser.
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk- (Art. 1084 Ger.W.)
6 september 1984
25
heid.
11. - Burgerlijke zaken
Personen
9. - Vorm - Jeugdbescherming Voorziening van de burgerrechtelijk aan- bevoegd om cassatieberoep in te stellen
sprakelijk verklaarde vader van een - Openbare instelling met beperkte
minderjarige tegen een arrest van de rech tspersoonlijkheid.
Een openbare instelling met beperkte
jeugdkamer van het hoi van beroep Voorziening niet betekend aan het open- rechtspersoonlijkheid is bevoegd om casbaar ministerie - Niet ontvankelijke satieberoep in te stellen tegen een rechterlijke beslissing die haar een ruimere
voorziening.
Niet ontvankelijk, wegens niet-beteke- rechtspersoonlijkheid toekent. (Impliciening aan het openbaar ministerie, is de te oplossing.)
voorziening die de vader van een min131
24 september 1984
derjarige, als burgerrechtelijk aanspra12. - Personen tegen wie cassatiebekelijke, heeft ingesteld tegen een arrest
van de jeugdkamer van het hof van be- roep kan worden ingesteld - Burgerlijke zaken - Cassatieberoep tegen de
roep.
arbeidsauditeur die hager beroep heeft
13 februari 1985
807 ingesteld tegen een vonnis van de arbeidsrechtbank - Niet ontvankelijk cas§ 6. Onsplitsbare zaken.
satieberoep.
§ 9. Allerlei.
Het cassatieberoep tegen een op het
hoger beroep van de arbeidsauditeur geAfdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor wezen arrest van het arbeidshof en dat
cassatieberoep.
met name gericht is tegen de arbeidsau§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun diteur en de procureur-generaal bij het
aard niet vatbaar voor cassatie- hof van beroep, is niet ontvankelijk in
beroep.
zoverre het tegen de genoemde arbeids-

-
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auditeur is gericht. (Artt. 143, tweede lid,
en 145 Ger.W.)
10 december 1984
494
13. - Burgerlijke zaken - Personen
tegen wie cassatieberoep kan worden
ingesteld Feitelijke vereniging Voorziening gericht tegen de natuurlijke
personen die de feitelijke vereniging vormen.
Ontvankelijk is het cassatieberoep dat
gericht is tegen de natuurlijke personen
die een feitelijke vereniging vormen.
18 februari 1985
827
14. - Personen tegen wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Burgerlijke zaken - Oorspronkelijke eiser,
minderjarig bij het instellen van de vordering en voor de feitenrechter vertegenwoordigd door zijn ouders - Meerderjarig geworden voordat de voorziening
werd ingesteld door de oorspronkelijke
verweerder - Voorziening gericht tegen
de ouders - Niet ontvankelijke voorziening.
Wanneer in burgerlijke zaken de oorspronkelijke eiser, die ten tijde van het
instellen van de vordering minderj arig
was en voor de feitenrechter door zijn
ouders werd vertegenwoordigd, meerderjarig is geworden voordat de oorspronkelijke verweerder zijn voorziening instelt,
is die voorziening niet ontvankelijk, in
zoverre zij tegen de ouders is gericht.
20 juni 1985
1459
15. - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien en tegen wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Burgerlijke zaken - Geen geding voor de
feitenrechter tussen de eiser en een verweerder of veroordeling van de eiser ten
voordele van de verweerder - Niet ontvankelijke voorziening.
Niet ontvankelijk is de voorziening
van een partij tegen een andere partij
met wie zij voor de feitenrechter geen
geding had aangespannen en ten voordele van wie de bestreden beslissing geen
veroordeling van de eiser uitspreekt.
20 juni 1985
1459
§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijkheid t.a.v. een partij.

Afdeling 2. - Termijnen van cassatieberoep en betekening.
§ 1. Duur, begin en einde.
16. - Termijn - Burgerlijke zaken
Eindbeslissing op tegenspraak - Eiser
zonder woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats in Belgie - Cassatie-

beroep ingesteld na de termijn van drie
maanden vanaf de betekening van de beslissing, verlengd overeenkomstig art. 55
Ger. W. - Niet ontvankelijke voorziening.
In burgerlijke zaken is, behoudens afwijkende wettelijke bepaling of overmacht, laattijdig het cassatieberoep dat
tegen een eindbeslissing op tegenspraak
door een eiser, die in Belgie noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen
woonplaats heeft, is ingesteld na de termijn van drie maanden te rekenen van
de betekening van de beslissing, verlengd overeenkomstig art. 55 Ger.W.
(Art. 1073 Ger.W.)
25
6 september 1984
§ 2. Voorbarig cassatieberoep.
§ 3. Beslissingen onmiddellijk
baar voor cassatieberoep.

vat-

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.
17.- Vorm- Strafzaken- Memorie
van de eiser - Indiening van de memo·
rie vereist ten minste acht dagen v66r de
terechtzitting - Berekening van de ter·
mijn.
Niet ontvankelijk is de memorie die de
eiser tot staving van een cassatieberoep
in strafzaken minder dan acht vrije dagen v66r de terechtzitting heeft ingediend, oak al waren de negende en tiende dag v66r de terechtzitting een zaterdag, een zondag of een andere wettelijke
feestdag is. (Art. 420bis, eerste lid, Sv.)
772
5 februari 1985
18. - Vorm - Burgerlijke zaken Memorie van antwoord - Neerlegging
ter griffie - Termijn - Schorsing Bijzonder geval.
De memorie van antwoord die ter griffie van het Hof is neergelegd buiten de
bij art. 1093 Ger.W. bepaalde termijn is
niettegenstaande haar laattijdigheid ontvankelijk, wanneer de verwerende partij
onmogelijk vooraf haar memorie aan de
advocaat van de eisende partij heeft
kunnen doen betekenen, overeenkomstig
de artt. 1079 en 1092 van hetzelfde wethoek, omdat die advocaat v66r het verstrijken van die termijn ontslag heeft genomen; in een dergelijk geval is de
termijn geschorst zolang verweerder in
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(Impliciet.)
9 mei 1985
1228
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie).
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijkheid.
19. - Burgerlijke zaken - Beslissing

vatbaar voor cassatieberoep - Bestreden beslissing gewezen in tweede aanleg
maar nog vatbaar voor hager beroep Voorziening niet ontvankelijk.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
tegen een beslissing van de rechtbank
van eerste aanleg, die in tweede aanleg
zitting houdt, maar waartegen hoger beroep openstaat. (Art. 1070 Ger.W.)
25 april 1985
1134
§ 6. Onsplitsbare zaken.
§ 9. Allerlei.

De door een van de verweerders tegen
het cassatieberoep opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid hieruit afgeleid dat het cassatieberoep zonder belang is in zoverre het tegen hem is gericht, nu het enige door de eisers
aangevoerde middel niets te maken
heeft met het beschikkende gedeelte
aangaande die verweerder, kan niet worden aangenomen wanneer de vordering
van een van de eisers tegen die verweerder niet ontvankelijk is verklaard en de
twee eisers in de kosten jegens die verweerder zijn veroordeeld.
8 november 1984
354
Afdeling 5.
Afdeling 6.

Afstand.
Registratie en zegel.

HOOFDSTUK IV
DIENSTPLICHTZAKEN

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep.
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun
aard niet vatbaar voor cassatieberoep.

Afdeling 1. - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan worden ingesteld.
Afdeling 2. - Termijnen van cassatieberoep en betekening.

20. - Beslissingen waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld - Burgerlijke zaken - Beslissing in Jaatste aanJeg waarin verzuimd is uitspraak te doen
over een punt van de vordering - Ontvankelijk cassatieberoep.

22. - Dienstplichtzaken - Stuk aan
de griffie verzonden na het verstrijken
van de term1}"n om cassatieberoep in te
stellen - Stuk waarop het Hoi geen
acht mag slaan.

Cassatieberoep staat open tegen een
beslissing in laatste aanleg waarin verzuimd is uitspraak te doen over een punt
van de vordering. (Artt. 1138, 3°, Ger.W.)
13 mei 1985
1250
§ 2. Beslissingen in feite en in rechte.
§ 3. Beslissingen waartegen reeds
cassatieberoep is ingesteld.
§ 4. Gemis aan belang of bestaansreden.
21. - Burgerlijke zaken - Grand van
niet-ontvankelijkheid - Grand van nietontvankelijkheid afgeleid uit gebrek aan
belang daar het aangevoerde middel enkel betrekking heeft op een beschikkend
gedeelte aangaande een andere verweerder en niets te maken heeft met de beschikkende gedeelten aangaande de verweerder die de grand van niet-ontvankeIijkheid opwerpt - Vordering van een
van de eisers tegen die verweerder niet
ontvankelijk verklaard en de eisers in
diens kosten veroordeeld - Grand van
niet-ontvankelijkheid kan niet worden
aangenomen.

In dienstplichtzaken mag het Hof geen
acht slaan op een tot staving van de
voorziening ingediend stuk dat aan de
griffie is gezonden na het verstrijken
van de termijn om cassatieberoep in te
stellen. (Art. 51 Dienstplichtwet.)
26 juni 1985
1495
Afdeling 3. - Vormen.
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep.
23. - Dienstplichtzaken - Beslissin-

gen waartegen men zich niet 1"n cassatie
kan voorzien - Cassatieberoep na cassatieberoep is uitgesloten - Uitzondering.
In dienstplichtzaken kan een partij,
buiten het toepassingsgeval van art. 40,
vierde lid, Taalwet en het geval van regelmatige afstand, zich niet een tweede
keer tegen een zelfde beslissing in cassatie voorzien, zelfs als de voorziening is
ingesteld v66r de verwerping van de eerste voorziening.
11 februari 1985
795
Afdeling 5.
Afdeling 6.

Afstand.
Registratie en zegel.

218 HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

Afdeling 1. - Eisers en verweerders.
Onderafdeling 1. - Strafvordering.
§ 1. Beklaagde en verdachte.
24. - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien - Strafzaken
Strafvordering - Vrijspraak - Voorziening van de beschuldigde - Niet ontvankelijke voorziening.
Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, is de voorziening van de
beschuldigde tegen een beslissing die
hem vrijspreekt.
16 oktober 1984
271
§ 2. Openbaar ministerie en vervolgende partij.
§ 3. Burgerrechtelijk aansprakelijke.
§ 4. Burgerlijke partij.
§ 5. Tussenkomende partij.
§ 6. Andere partijen.

geroepen verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, vrijwillig tussengekomen
partij - Geen geding tussen hen en
geen veroordeling ten gunste van het Ge-meenschappelijk Fonds - Niet ontvankelijke voorziening.
De voor het strafgerecht tot tussenkomst opgeroepen verzekeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de beklaagde is niet ontvankelijk om
zich in cassatie te voorzien tegen het Gemeenschappelijke Motorwaarborgfonds,
dat vrijwillig is tussengekomen voor hetzelfde gerecht, wanneer tussen die partijen geen geding is aangegaan voor de
feitenrechter en geen veroordeling van
die verzekeraar ten gunste van het Gemeenschappelijk Fonds is uitgesproken.
5 juni 1985
1368
§ 16. Andere partijen.

Afdeling 2. - Termijnen van cassatieberoep en van betekening.
Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechtsOnderafdeling 1. - Strafvordering.
vordering.
§ 1. Duur, begin en einde.
§ 11. Beklaagde.
27.
- Strafzaken - Termijn - Ver§ 12. Openbaar ministerie.
§ 13. Burgerrechtelijk aansprakelijke. oordeling bij verstek - Voorziening door
de beklaagde ingesteld tijdens de gewo§ 14. Burgerlijke partij.
ne verzettermijn - Niet ontvankelijk
§ 15. Tussenkomende partij.
cassatieberoep.
Niet ontvankelijk is de voorziening die
25. - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien of tegen wie cassa- door de beklaagde tijdens de gewone
tieberoep kan worden ingesteld - Straf- verzettermijn wordt ingesteld tegen een
vonnis waarbij hij bij verstek wordt verzaken - Burgerlijke rechtsvordering Cassatieberoep van de verzekeraar van oordeeld. (Art. 413 Sv.)
183
2 oktober 1984
de beklaagde, vrijwillig tussengekomen
partij, tegen de beklaagde en de tot tus§ 2. Voorbarig cassatieberoep (geen
senkomst opgeroepen verzekeringnemer
eindbeslissing).
- Geen geding tussen hen noch veroordeling ten nadele van de verzekeraar 28. - Termijn - Strafzaken - MinNiet ontvankelijk cassatieberoep.
derjarige verdachte - Arrest waarbij de
De verzekeraar van de beklaagde, die jeugdkamer van het hoi van beroep bevoor het strafgerecht vrijwillig is tussen- slist de zaak uit handen te geven en ze
gekomen, is niet ontvankelijk om zich in naar het openbaar ministerie te verwijcassatie te voorzien tegen de beklaagde zen met het oog op vervolging voor het
en de voor hetzelfde gerecht tot tussen- bevoegde gerecht, als daartoe grand bekomst opgeroepen verzekeringnemer, staat - Geen geschil inzake bevoegdwanneer tussen die partijen geen geding heid - Cassatieberoep v66r de eindbeis aangegaan en geen veroordeling van slissing - Niet ontvankelijk cassatiebe·
die verzekeraar ten gunste van de be- · roep.
klaagde of de verzekeringnemer is uitgeNiet ontvankelijk is het cassatieberoep
sproken.
door een minderjarige v66r de eindbe6 maart 1985
929 slissing ingesteld tegen een arrest van
de jeugdkamer van het hof van beroep
26. - Personen bevoegd om zich in dat, zonder uitspraak te doen over een
cassatie te voorzien of tegen wie cassa- geschil inzake bevoegdheid, oordeelt dat
tieberoep kan worden ingesteld - Straf- een maatregel van bewaring, behoeding
zaken - Burgerlijke rechtsvordering en opvoeding niet geschikt is voor de
Voorziening van de tot tussenkomst op- minderjarige en beslist de zaak uit han-
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den te geven om ze naar het openbaar
ministerie te verwijzen met het oog op
vervolging voor het bevoegde gerecht, als
daartoe grond bestaat. (Art. 416 Sv.; art.
38 Jeugdbeschermingswet.)
12 september 1984
76

rechtbank verwijst, is een voorbereidend
arrest en een arrest van onderzoek in de
zin van art. 416 van voormeld wetboek,
waartegen cassatieberoep door de beklaagde eerst na het eindarrest openstaat.
12 februari 1985
803

29. - Termijn - Strafzaken
Voor32. - Termijn - Strafzaken - Arrest
barige voorziening - Begrip.
Niet ontvankelijk is de voorziening die van de kamer van inbeschuldigingstelv66r de eindbeslissing is ingesteld tegen ling waarbij het verzet van de verdachte
een beslissing waarbij de strafrechter, tegen de beschikking tot verwijzing naar
bij wie een strafvordering aanhangig is de correctionele rechtbank niet ontvangemaakt wegens het niet betalen of het kelijk wordt verklaard - Geen uitspraak
niet binnen de voorgeschreven termijn over een geschil inzake bevoegdheid van
of volgens de reglementaire modaliteiten de onderzoeksgerechten - Cassatiebebetalen van het verschuldigde vakantie- roep van de verdachte v66r de eindbegeld aan een werknemer, na te hebben slissing - Niet ontvankelijk cassatiebevastgesteld dat het bestaan van de ar- roep.
Wanneer de bevoegdheid van de onbeidsovereenkomst voor de arbeidsrechtbank wordt betwist, zich ertoe beperkt, derzoeksgerechten noch voor de raadkazonder uitspraak te doen over een ge- mer noch voor de kamer van inbeschulschil inzake bevoegdheid, de zaak niet in digingstelling is betwist, is niet ontvanstaat van wijzen te verklaren en onbe- kelijk het cassatieberoep dat v66r de
paald uit te stellen, en de beslissing over eindbeslissing tegen het arrest van de
de kosten aan te houden, op grond dat kamer van inbeschuldigingstelling is
het met het oog op een goede rechtsbe- ingesteld, waarin, zonder dat uitspraak
deling aangewezen is vooraf kennis te is gedaan over een geschil inzake
nemen van de te verlenen beslissing van bevoegdheid, het verzet van de verdachte
tegen een beschikking van de raadkamer
de arbeidsrechtbank. (Art. 416 Sv.)
18 december 1984
557 tot verwijzing naar de correctionele
rechtbank niet ontvankelijk is verklaard.
30. - Beslissingen waartegen cassatie- (Art. 416 Sv.)
beroep kan worden ingesteld - Strafza926
5 maart 1985
ken - Jeugdbescherming - Vonnis van
33.
Termijn
Strafzaken
Arrest
de jeugdrechtbank de zaak uit handen te
geven - Vonnis in eerste aanleg gewe- van het hoi van beroep waarb1j, op het
hager beroep van de procureur des Kozen - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep nings, diens vordering voor de correctiotegen een vonnis waarbij de jeugdrecht- nele rechtbank betreffende de samenstelbank een zaak uit handen geeft daar dat ling van die rechtbank niet ontvankelijk
vonnis in eerste aanleg is gewezen. (Artt. wordt verklaard - Cassatieberoep v66r
407 en 413 Sv.; artt. 608 en 609 1o de eindbeslissing - Niet ontvankelijk
Ger.W.; artt. 38 en 58 Jeugdbesdher: cassatieberoep.
Niet ontvankelijk v66r de eindbeslismingswet.)
sing is het cassatieberoep tegen een ar6 februari 1985
783 rest van het hof van beroep dat, zonder
31. - Termijn - Strafzaken - Arrest uitspraak te doen over een geschil inzawaarb1j de kamer van inbeschuldiging- ke bevoegdheid, zich ertoe beperkt, op
stelling de verdachte naar de correctione- het hoger beroep van de procureur des
Je rechtbank verwijst- Geen uitspraak Konings, diens bij de correctionele rechtbank ingestelde vordering betreffende de
over een geschil inzake bevoegdheid Voorziening van de verdachte v66r de samenstelling van die rechtbank niet
eindbeslissing
Niet ontvankelijke ontvankelijk te verklaren.
voorziening.
18 april 1985
1113
Ret arrest van de kamer van inbe34. - Termijn - Strafzaken - Arrest
schuldigingstelling dat op het verzet van
de burgerlijke partij tegen de beschik- van de kamer van inbeschuldigingstelking van de raadkamer tot buitenvervol- Jing dat het verzet van de verdachte tegingstelling van de verdachte, met toe- gen een beschikking tot verw1}'zing naar
passing van art. 130 Sv. zonder uitspraak de correctionele rechtbank niet ontvante doen over een geschil inzake bevoegd- keli.fk verklaart - Geen uitspraak over
heid, de verdachte naar de correctionele een geschil inzake bevoegdheid van de
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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.)
14 mei 1985
1261
§ 3. Eindbeslissing.
35. - Termijn - Strafzaken - Arrest
van het Militair Gerechtshof - Eindarrest op tegenspraak uitgesproken buiten
de aanwezigheid van de beklaagde Voorziening van de beklaagde nadat vijftien vrije dagen zijn verstreken sedert
het arrest aan hem werd betekend Laattijdige voorziening.
Te laat ingediend en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening die door de
beklaagde tegen een op tegenspraak en
buiten zijn aanwezigheid uitgesproken
eindarrest van het Militair Gerechtshof
is ingesteld nadat vijftien vrije dagen
zijn verstreken sedert het arrest aan
hem werd betekend. (Artt. 1 en 2 wet 9
maart 1954; art. 373 Sv.)
23 april 1985
1124

§ 4. Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep.
36. - Termijn - Strafzaken - Arrest
of vonnis inzake bevoegdheid - Wethoek van Strafvordering, art. 416, tweede
lid - Voorziening voor de eindbeslissing
ingesteld - Ontvankelijke voorziening.
Onder arresten of vonnissen inzake
bevoegdheid, in de zin van art. 416, tweede lid, Sv., moeten worden verstaan de
arresten of vonnissen waarbij uitspraak
wordt gedaan over een door de partijen
opgeworpen geschil over de bevoegdheid
van het rechtscollege dat van de zaak
kennis neemt, en de arresten of vonnissen waarbij de rechter zich ambtshalve
niet bevoegd verklaart; in zoverre zijn de
tegen zodanige beslissingen ingestelde
voorzieningen onmiddellijk ontvankelijk.
5 september 1984
22
§ 5. Geschil inzake bevoegdheid.

Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechtsvordering.
§ 11. Duur, begin en einde.
§ 12. Voorbarig cassatieberoep.
37. - Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Meervoudige
schade - Beslissing waarbij uitspraak
wordt gedaan over bepaalde bestanddelen van de schade en, voor het overige,
een provisionele vergoeding wordt toegekend, een onderzoeksdaad wordt bevolen
en de zaak naar de eerste rechter wordt
verwezen
Geen geschil inzake
bevoegdheid - Cassatieberoep ingesteld
v66r de eindbeslissing - Niet ontvankeJijk cassatieberoep.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, wanneer het v66r de eindbeslissing
is ingesteld, tegen een arrest dat, zonder
te beslissen over een geschil inzake
bevoegdheid, definitief uitspraak doet
over bepaalde bestanddelen van de schade en, voor het overige, een provisionele
vergoeding toekent, een onderzoeksdaad
beveelt en de zaak naar de eerste rechter verwijst. (Art. 416 Sv.)
22 januari 1985
665
38. - Termijn - Strafzaken
Burgerlijke rechtsvordering - Meervoudige
schade - Beslissing waarbij uitspraak
wordt gedaan over bepaalde bestanddeJen van de schade en, voor het overige,
een provisionele vergoeding wordt toegekend, een onderzoeksdaad wordt bevolen
en de zaak naar de eerste rechter wordt
verwezen
Geen geschil inzake
bevoegdheid - Cassatieberoep niet ontvankelijk v66r de eindbeslissing
Eindbeslissing over de schade - Schade
- Begrip.
Geen eindbeslissing, in de zin van art.
416 Sv., is de beslissing waarbij enkel
over bepaalde bestanddelen van de door
de burgerlijke partij geleden schade uitspraak wordt gedaan; het nadeel dat het
slachtoffer door het misdrijf heeft geleden, vormt een enkele schade, ongeacht
of de bestanddelen van dezelfde aard
zijn of niet en derhalve aan dezelfde dan
wel aan verschillende regels onderworpen zijn.
22 januari 1985
665
39. - 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.
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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.)
6 maart 1985
932
40. - Termijn - Strafzaken
Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing bij
verstek gewezen t.a. v. de burgerlijke partJj en waartegen die partij verzet kan
aantekenen - Cassatieberoep van de beklaagde v66r het verstnjken van de verzettermijn - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Wanneer tegen een t.a.v. de burgerlijke partij bij verstek gewezen beslissing door die partij verzet kan worden
gedaan, is niet ontvankelijk het cassatieberoep dat de beklaagde tegen de burgerlijke partij tijdens de verzettermijn
instelt. (Art. 413 Sv.)
26 juni 1985
1493
§ 13. Eindbeslissing.
§ 14. Geen eindbeslissing, maar onmiddellijk vatbaar voor cassatie.

41. - Termijn - Strafzaken - Voorbereidend arrest of arrest van onderzoek
op de burgerl1jke rechtsvordering, dat
geen uitspraak doet inzake bevoegdheid
- Later eindvonnis, in eerste aanleg,
over de burgerlijke rechtsvordering Geen hager beroep tegen het vonnis
ingesteld - Cassatieberoep van de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde tegen
het voorbereidend arrest of tegen het arrest van onderzoek - Ontvankelijkheid
- Termijn.
Wanneer, na een voorbereidend arrest
of een arrest van onderzoek op de burgerlijke rechtsvordering, waarbij geen
uitspraak gedaan wordt inzake bevoegdheid, tegen een in eerste aanleg gewezen
eindvonnis over de burgerlijke rechtsvordering geen hager beroep werd ingesteld, is ontvankelijk het cassatieberoep
dat door de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde tegen het bedoelde arrest is
ingesteld binnen vijftien vrije dagen na
het verstrijken van de termijn van hoger
beroep tegen het bedoelde vonnis. (Artt.
407, 416 Sv.)
30 april 1985
1157
§ 15. Geschil inzake bevoegdheid.

Afdeling 3. - Vormen.
§ 1. Vorm van het cassatieberoep en
vermeldingen.
42. - Vorm - Strafzaken - Bescherming van de maatschappij - Voorziening in cassatie bij brief ingesteld
Niet ontvankelijke voorziening.
Niet ontvankelijk is de voorziening in
cassatie, die door een ge1nterneerde in
een inrichting tot bescherming van de
maatschappij tegen een beslissing van
een commissie tot bescherming van de
maatschappij is gericht, wanneer de verklaring van voorziening niet is gedaan
aan de bestuurder van die inrichting of
aan zijn gemachtigde. (Art. 1 wet van 25
juli 1893.)
21 november 1984
410
43. - Vorm - Strafzaken - Geschrift
tot staving van het cassatieberoep Niet getekend geschrift.
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.)
16 januari 1985
640
44.- Vorm - Strafzaken - Geschrift
tot staving van het cassatieberoep van
de beklaagde - Geschrift met een onJeesbare handtekening, zonder vermelding van de hoedanigheid van de ondertekenaar.
Het Hof houdt geen rekening met een
tot staving van het cassatieberoep van
de beklaagde neergelegd geschrift dat
. een onleesbare handtekening draagt en
de hoedanigheid van de ondertekenaar
niet vermeldt.
16 april 1985
1096
45. - Vorm - Strafzaken - Geschrift
tot staving van het cassatieberoep
Niet getekend geschrift.
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.)
19 juni 1985
1456
§ 2. Vorm en termijn van betekening
en/of neerlegging.
46. - Vorm - Strafzaken - Jeugdbescherming - Beslissing waarbij een
maatregel t.a.v. de minderjarige is bevoJen - Cassatieberoep van een van de ouders van de minderjarige - Cassatieberoep niet betekend aan het openbaar
ministerie - Niet ontvankelifk cassatieberoep.
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Niet ontvankelijk, wegens niet-betekening aan het openbaar ministerie, is het
cassatieberoep van een van de ouders
van een minderjarige tegen het arrest
van de jeugdkamer van het hof van beroep waarbij een maatregel t.a.v. die
minderjarige is bevolen.
12
4 september 1984
47. - Vorm - Jeugdbescherming Cassatieberoep van de ouders van een
minderjarige tegen een arrest van de
jeugdkamer van het hof van beroep Cassatieberoep niet betekend aan het
openbaar ministerie - Niet ontvankelijk
cassatieberoep.
Niet ontvankelijk is het door de ouders
van een minderjarig kind tegen een arrest van de jeugdkamer van het hof van
beroep ingestelde cassatieberoep dat niet
aan het openbaar ministerie werd betekend.
12 september 1984
76
48. - Vorm - Strafzaken
Arrest
van buitenvervolgingstelling van de kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep van de burgerlijke partij Geen betekening aan het openbaar ministerie.
Bij gebreke van betekening aan het
openbaar ministerie is het cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen een
arrest van buitenvervolgingstelling van
de kamer van inbeschuldigingstelling
niet ontvankelijk, in zoverre het gericht
is tegen de eigenlijke beslissing van buitenvervolgingstelling en tegen de veroordeling van de burgerlijke partij in de
kosten van de strafvordering; het ontbreken van betekening aan het openbaar
ministerie leidt niet tot onontvankelijkheid van het cassatieberoep in zoverre
dat gericht is tegen de veroordeling van de
burgerlijke partij tot schadevergoeding
aan de verdachte en in de kosten van de
burgerlijke rechtsvordering. (Art. 418
Sv.)
20 november 1984
394
49. -· Vorm - Strafzaken
Arrest
van buitenvervolgingstelling - Voorziening van de burgerlijke partij - Voorziening niet betekend aan de verdachte
- Niet ontvankelijke voorziening.
Niet ontvankelijk is de voorziening
van de burgerlijke partij tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de verdachte buiten vervolging wordt gesteld, wanneer zij niet aan
de verdachte is betekend. (Art. 418 Sv.)
20 november 1984
397

50. - Vorm - Strafzaken - Cassatie·
beroep van het bestuur van Financien,
vervolgende partij - Geen betekening
- Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van het bestuur van Financien, vervolgende partij, wanneer uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat dit cassatieberoep is betekend aan de partij tegen wie het is gericht. (Art. 418 Sv.)
610
8 januari 1985
§ 3. Vorm en termijn voor memories
en stukken.
51. - Strafzaken
Neerleggen van
memories - Voorziening van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij - Memarie neergelegd ter griffie van het Hof
van Cassatie - Noodzakelijke medewerking van een advocaat bij het Hof van
Cassatie.
Niet ontvankelijk is de memorie van
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij,
eiseres tot cassatie, die ter griffie van
het Hof van Cassatie is neergelegd zonder de medewerking van een advocaat
bij dit Hof. (Art. 425 Sv.)
4 september 1984
2
52. - Vorm - Strafzaken - Cassatieberoep van de burgerlijke partij - Memarie ter griffie van het Hof ingediend
- Medewerking van een advocaat bij
het Hof van Cassatie vereist.
Niet ontvankelijk is de memorie van
de burgerlijke partij, eiseres tot cassatie,
wanneer zij ter griffie van het Hof van
Cassatie is ingediend zonder de medewerking van een advocaat bij dat hof.
(Art. 425 Sv.)
27 februari 1985
880
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie).
53. - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien - Strafzaken Rechtsvordering ingesteld door het openbaar ministerie en burgerlijke rechtsvordering
Gemeente burgerrechtelijk
aansprakelijk en tevens burgerlijke partij - Gemeente eiseres - Cassatieberoep van het college van burgemeester
en schepenen - Geen bewijs van mach. tiging door de gemeenteraad - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
AI kan het college van burgemeester
en schepenen namens de gemeente een
vordering tot bewaring van rechten instellen, toch moet het aldus ingestelde
cassatieberoep niet ontvankelijk worden
verklaard wanneer voor het Hof niet regelmatig een machtiging van de gemeen-
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teraad wordt overgelegd. (Artt. 90, go en
10°, en 148 Gemeentewet.)
9 januari 1985
622
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijkheid.

ging, is niet ontvankelijk de voorziening
die door de gei:nterneerde wordt ingesteld tegen de beslissing waarbij de commissie tot bescherming van de maatschappij zijn overbrenging beveelt van
de prive-inrichting naar een strafinrichting. (Art. 14, tweede lid, wet 1 juli 1964.)
189
2 oktober 1984

54. - Vorm - Strafzaken - Cassatieberoep van de burgerrechtelijk aansprakelijke part1j - Cassatieberoep niet be58. - Beslissingen waartegen cassatietekend - Niet ontvankelijk cassatiebe- beroep kan worden ingesteld - Strafzaken - Verklaring van de procureur-geroep.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep neraal bij het hof van beroep dat er geen
van de burgerrechtelijk aansprakelijke aanleiding is tot vervolging - Beslissing
partij, dat niet is betekend aan de partij niet vatbaar voor cassatieberoep.
tegen wie het is gericht. (Art. 418 Sv.)
Cassatieberoep staat niet open tegen
917 de beslissing waarbij de procureur-gene5 maart 1985
raal bij het hof van beroep, na een op§ 6. Onsplitsbare zaken.
sporingsonderzoek te hebben ingesteld,
verklaart dat er geen aanleiding is tot
§ 9. Allerlei.
vervolging van een persoon op wie de be55. - Strafzaken - Voorziening tegen palingen van art. 479 Sv. toepasselijk
een arrest dat het verzet, wegens niet- zijn. (Artt. 407, 413, 479 Sv.)
verschijning, ongedaan verklaart
23 oktober 1984
306
Draagwijdte van de voorziening.
De voorziening ingesteld tegen een ar59. - Beslissingen vatbaar voor cassarest dat een verzet ongedaan verklaart
wegens niet-verschijnen, doet geen ande- tieberoep - Strafzaken - Cassatiebere rechtsvraag rijzen dan die naar de roep van de beklaagde tegen een beslissing die vaststelt dat de strafvordering
wettigheid van die beslissing.
door verjaring vervallen is - Niet ont23 april 1985
1125 vankelijk cassatieberoep.
Niet ontvankelijk bij gebrek aan beAfdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
lang zijn het cassatieberoep van de becassatieberoep.
klaagde tegen een beslissing die vaststelt
Onderafdeling 1. - Strafvordering.
dat de strafvordering door verjaring ver§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun vallen is, en het cassatieberoep van de
burgerrechtelijk aansprakelijke persoon
aard niet vatbaar voor cassatietegen een beslissing waarbij hij impliciet
beroep.
buiten de zaak wordt gesteld.
56. - Besli.s.singen vatbaar voor cassa7 november 1984
349
tieberoep - Strafzaken - Vonnis van
de correctionele rechtbank in eerste aan60. - Beslissingen vatbaar voor cassaJeg gewezen - Niet ontvankelijke voor- tieberoep - Strafzaken - Cassatiebeziening.
roep van de burgerrechtelijke aansprakeNiet ontvankelijk is de voorziening te- Jijke persoon tegen een beslissing waargen een vonnis dat door de correctionele bij h1j impliciet buiten de zaak worden
rechtbank in eerste aanleg is gewezen. gesteld - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
(Artt. 407 en 413 Sv.)
Niet ontvankelijk bij gebrek aan be8
4 september 1984
lang zijn het cassatieberoep van de be57. - Beslissingen vatbaar voor cassa· klaagde tegen een beslissing die vaststelt
tieberoep - Strafzaken - Bescherming dat de strafvordering door verjaring vervan de maatschappij - Beslissing van vallen is, en het cassatieberoep van de
de commissie tot bescherming van de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon
maatschappij waarbij de overbrenging tegen een beslissing waarbij hij impliciet
van de gei'nterneerde van een prive-in- buiten de zaak wordt gesteld.
richting naar een strafinrichting wordt
7 november 1984
349
bevolen - Cassatieberoep - Niet ont61. - Beslissingen waartegen cassatievankelijk cassatieberoep.
Wanneer ingevolge een vorige beslis- beroep kan worden ingesteld - Strafza·
sing een gei:nterneerde in een prive-in- ken - Akte, geen beslissing in de zin
richting is geplaatst die geschikt is uit van artt. 608, 609 Ger. W: - Cassatiebe·
het oogpunt van veiligheid en verzor- roep niet ontvankelijk.
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De brief van de eerste voorzitter van
het hof van beroep, waarbij hij aan een
klager die verzoekt door hem ontvangen
te worden om tegen een rechter van zijn:
rechtsgebied een klacht in te dienen met
burgerlijke partijstelling, laat weten dat
de strafvordering ten laste van een rechter niet aanhangig kan worden gemaakt
door een burgerlijke partijstelling, is
geen beslissing in de zin van de artt. 407,
413, 416 Sv., 608 en 609 Ger.W., en is niet
vatbaar voor cassatieberoep.
11 december 1984
508
62.
Straizaken
Beslissingen
waartegen cassatieberoep kan worden
ingesteld - Arresten van het Hoi van
Cassatie - Cassatieberoep - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Tenzij er grand bestaat voor een verzoek tot intrekking of verzet staat er tegen arresten van het Hof van Cassatie
bij dat Hof geen rechtsmiddel open.
11 december 1984
509
63. - Straizaken - Cassatieberoep tegen een beslissing die het verzet ongedaan verklaart wegens niet-verschijning
- Draagwijdte van het cassatieberoep.
Het cassatieberoep ingesteld tegen een
beslissing die een verzet ongedaan verklaart wegens niet-verschijning, werpt
geen andere kwestie op dan die van de
wettigheid van die beslissing.
5 maart 1985
921
64. - Straizaken - Hoi van assisen
- Voorziening in cassatie van de beschuldigde tegen het arrest van veroordeling - Draagwijdte van die voorziening.
De beschuldigde, die veroordeeld is
door het hof van assisen en die zich niet
in cassatie heeft voorzien tegen het verwijzend arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, is niet ontvankelijk
om, tot staving van een voorziening in
cassatie tegen het veroordelend arrest,
de nietigheid aan te voeren van de proceshandeling, die aan het verwijzend arrest is voorafgegaan, daar die nietigheid
gedekt is overeenkomstig art. 408 Sv.
18 juli 1985
1534
§ 2. Beslissingen in feite en in rechte.
§ 3. Beslissingen waartegen reeds
cassatieberoep is ingesteld.

65. - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Straizaken - Na cassatieberoep is geen nieuw cassatieberoep
toegelaten - Regel toepasselijk zelis als

het tweede cassatieberoep wordt ingesteld vooraleer het eerste is verworpen.
De regel « na cassatieberoep is geen
nieuw cassatieberoep mogelijk » is toepasselijk, zelfs als het tweede cassatieberoep wordt ingesteld vooraleer het eerste
is verworpen.
5 maart 1985
924
66. - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Straizaken - Cassatiebe·
roep 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.)
1157
30 april 1985
§ 4. Gemis aan belang of bestaansreden.
67. - Straizaken - Uitlevering Vreemdeling voorlopig aangehouden met
het oog op uitlevering- Voorziening tegen de verwerping van zijn verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling - Buitenlands bevel tot aanhouding uitvoerbaar
verklaard - Voorziening heeit geen bestaansreden meer.
Wanneer het bevel tot aanhouding,
door de vreemde overheid verleend ten
laste van de voorlopig aangehouden
vreemdeling wiens uitlevering is gevraagd, uitvoerbaar is verklaard, heeft ·
de voorziening van die vreemdeling tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat zijn verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling verwerpt,
geen bestaansreden meer. (Artt. 3 en 5
wet 15 maart 1874 op de uitleveringen.)
11 september 1984
68
68. - Personen bevoegd om cassatieberoep in te stellen - Strafzaken Cassatieberoep tegen een beslissing gewezen in een zaak waarin de eiser geen
partij was - Niet ontvankelijk cassatieberoep - Vereisten.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
tegen een beslissing die gewezen werd in
een zaak waarin de eiser geen partij was
en .die te zijnen opzichte geen uitspraak
doet.
31 oktober 1984
330
69.- Vreemdelingenwet, art. 27, derde

lid -

Arrest van de kamer van inbe-

- 225 schuldigingstelling dat beslist de hechtenis te handhaven van de vreemdeling die
bij administratieve maatregel van zijn
vrijheid is beroofd - RepratriiJring van
de vreemdeling - Cassatieberoep doelloos.
Doelloos is het cassatieberoep van een
vreemdeling tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat beslist dat hij overeenkomstig art. 27, derde lid, Vreemdelingenwet zal opgesloten
blijven, wanneer de vrijheidsberoving, alvorens het Hof uitspraak heeft gedaan
over het cassatieberoep, door repratriering naar een ander land is beeindigd.
14 november 1984
371

Vreemdeling
Vreemdelingenwet art. 27, derde lid - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling houdende afwijzing van het beroep van de
vreemdeling, die bij administratieve
maatregel van z1jn vrijheid is beroofd Vervolgens invrijheidstelling van de
vreemdeling - Cassatieberoep doelloos.
70. -

Doelloos wordt het cassatieberoep van
een vreemdeling tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij is beslist dat de vreemdeling overeenkomstig art. 27, derde lid, Vreemdelingenwet opgesloten zal blijven, als die
hechtenis naderhand, voordat het Hof op
het cassatieberoep uitspraak heeft gedaan, is geeindigd. (Artt. 27, derde lid,
71, eerste lid, en 72, tweede lid, Vreemdelingenwet.)
1067
3 april 1985
71. - Strafzaken
Veroordelend ar-

rest - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Cassatieberoep tegen de veroordelende beschikking verworpen - Cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding zonder belang.
Wanneer de beklaagde zich in cassatie
heeft voorzien tegen een veroordelend
arrest waarbij ook zijn onmiddellijke
aanhouding wordt bevolen en de veroordelende beschikking, ten gevolge van de
verwerping van het daartegen gerichte
cassatieberoep, in kracht van gewijsde is
gegaan, heeft het cassatieberoep tegen
het bevel tot onmiddellijke aanhouding
geen belang meer.
30 april 1985
1172
72. - Strafzaken
Vemordelend ar-

rest - Bevel tot onmiddeliJjke aanhouding - Verwerping van het cassatieberoep tegen de beslissing van veroordeling - Cassatieberoep tegen het bevel
tot onmiddellijke aanhouding zonder bestaansreden.

Wanneer de beklaagde cassatieberoep
heeft ingesteld tegen een veroordelend
arrest waarbij zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen en dat arrest, ten
gevolge van de verwerping van het tegen
de veroordelende beslissing gerichte cassatieberoep, in kracht van gewijsde gaat,
heeft het cassatieberoep tegen het bevel
tot onmiddellijke aanhouding geen bestaansreden meer.
15 mei 1985
1273
Onderafdeling 2. vordering.

Burgerlijke rechts-

§ 11. Algemeen.
73. - Beslissingen vatbaar voor cassa-

tieberoep - Strafzaken - Burgerlijke
rechtsvordering - Cassatieberoep tegen
een beslissing volgens welke de beklaagde afstand doet van zijn hager beroep Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het casatieberoep tegen de beslissing waarbij aan de beklaagde akte
wordt verleend van de afstand van zijn
hoger beroep.
924
5 maart 1985
§ 12. Beklaagde.
§ 13. Openbaar ministerie.
§ 14. Burgerlijke partij.
§ 15. Tussenkomende partij.

74. - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien - Strafzaken Burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep van de verzekeraar van de beklaagde tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds, vrijwillig tussengekomen partij - Geen geding aangespannen tussen hen of veroordeling van de
verzekeraar ten voordele van dat fonds
- Niet ontvankelijk cassatieberoep.
De verzekeraar van de beklaagde is
niet ontvankelijk om zich in cassatie te
voorzien tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds dat voor het strafgerecht vrijwillig is tussengekomen,
wanneer tussen die partijen geen geding
is aangespannen en geen veroordeling
van de verzekeraar van de beklaagde ten
gunste van dat fonds is uitgesproken.
26 juni 1985
1489
§ 16. Andere partijen.
75. - Beslissingen vatbaar voor cassa·

tieberoep - Strafzaken - Voorbereidend arrest of arrest van onderzoek op
de burgerlijke rechtsvordering, dat geen
uitspraak doet inzake bevoegdheid Later eindvonnis, in eerste aanleg, over
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de burgerlijke rechtsvordering - Geen
hager beroep tegen het vonnis ingesteld
- Cassatieberoep van de verzekeraar
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde tegen het voorbereidend arrest of tegen het arrest van
onderzoek - Ontvankelijkheid - Term~jn.

Wanneer, na een voorbereidend arrest
of een arrest van onderzoek op de burgerlijke rechtsvordering, waarbij geen
uitspraak gedaan wordt inzake bevoegdheid, tegen een in eerste aanleg gewezen
eindvonnis over de burgerlijke rechtsvordering geen hoger beroep werd ingesteld, is ontvankelijk het cassatieberoep
dat door de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde tegen het bedoelde arrest is
ingesteld binnen vijftien vrije dagen na
het verstrijken van de termijn van hoger
beroep tegen het bedoelde vonnis. (Artt.
407, 416 Sv.)
30 april 1985
1157
Afdeling 5. -

Afstand.

§ 1. Strafvordering.
76. - Afstand - Strafzaken - Voorziening van het bestuur van Financien,
vervolgende partij, tegen een beslissing
die, wat sommige beklaagden betreft, de
strafvordering vervallen verklaart door
verjaring en andere beklaagden vrijspreekt - Afstand van de voorziening,
welke gelijkstaat met afstand van de
rechtsvordering - Bijzondere volmacht
voor de advocaat van het Ministerie
van Financien vereist.
Om namens het bestuur van Financien,
als vervolgende partij, op geldige wijze
afstand te doen van een voorziening tegen een beslissing die, wat sommige beklaagden betreft, de strafvordering vervallen verklaart door verjaring en andere beklaagden, vrijspreekt, welke afstand
gelijkstaat met afstand van de rechtsvordering, moet de advocaat van het Ministerie van Financien doen blijken dat hij
daartoe houder is van een bijzondere
volmacht.
26 februari 1985
868
77. - Afstand - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Voorziening
van de burgerlijke partij tegen een beslissing die haar eis afwijst - Afstand
door een advocaat, die geen advocaat is
bij het Hoi van Cassatie en evenmin
houder is van een bijzondere volmacht
- Gevolg.
Het Hof slaat geen acht op de afstand
van een voorziening die door de burger-

lijke partij is ingesteld tegen een beslissing die haar eis afwijst, wanneer die afstand wordt gedaan door een advocaat
die geen advocaat is bij het Hof van Cassatie en evenmin houder is van een bijzondere volmacht, daar afstand van voorziening tegen zulk een afwijzende beslissing gelijkstaat met afstand van rechtsvordering. (Art. 6 wet 16 feb. 1961,
gewijzigd bij art. 1 wet 20 dec. 1974).
1370
5 juni 1985
§ 11. Burgerlijke rechtsvordering.
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.
Afdeling 3. - Vormen.
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep.
78. - Tuch tzaken - Orde van Geneesheren - Gelijktijdig verzet en hager beroep tegen een beslissing - Verzet niet
ontvankelijk verklaard bij een beslissing
waartegen geen hager beroep is ingesteld - Cassatieberoep tegen de beslissing tot niet-ontvankelijkverklaring van
het hager beroep tegen de bij verstek
uitgesproken beslissing - Ontvankelijkheid.
Wanneer een geneesheer, aan wie bij
verstek een tuchtsanctie is opgelegd door
de provinciale raad van de Orde, tegen
die beslissing gelijktijdig verzet heeft gedaan en hoger beroep heeft ingesteld en
zijn verzet niet ontvankelijk is verklaard
bij een beslissing waartegen hoger beroep is ingesteld, is het cassatieberoep
van die geneesheer tegen de beslissing
waarbij zijn hoger beroep tegen de bij
verstek gewezen beslissing niet ontvankelijk is verklaard, niet onontvankelijk
bij gebrek aan belang.
14 februari 1985
814
Afdeling 5.
Afstand.
Afdeling 6. -

Registratie en zegel.

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

Afdeling 1. - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan worden ingesteld.
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Afdeling 3. - Vormen.
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep.
Afdeling 5.
Afstand.
Afdeling 6. -

Registratie en zegel.

HOOFDSTUK VIII
ARRESTEN RAAD VAN STATE

VORDERING IN RECHTE
Burgerlijke zaken - Exceptie
van nietigheid van een proceshandeling
- Dekki11g van de nietigheid - Ger. W:,
art. 864 - Voorwaarden.
Wanneer een vonnis over de zaak zelve op tegenspraak is gewezen zonder dat
de nietigheid van een proceshandeling
door een partij is voorgedragen of door
de rechter ambtshalve is uitgesproken, is
de nietigheid van die handeling gedekt
door het vonnis of doordat zij niet v66r
enig ander middel werd opgeworpen,
naargelang het om een nietigheid als bepaald in art. 862 Ger.W. dan wel om een
andere nietigheid gaat.
28 september 1984
165
2. - Oorzaak - Ambtshalve wijziging
door de rechter.
De rechter mag geen schadevergoeding wegens onrechtmatige daad op
grand van de artt. 1382 en 1383 B.W. toekennen, wanneer de vordering gegrond
is op een gebrek van de zaak met verwijzing naar art. 1384 B.W. (Artt. 702 en 807
Ger.W.)
463
3 december 1984
3. - Vordering tot verkrijging van een
verklaring van recht - Ernstige bedreiging van het recht.
Om te beslissen over de toelaatbaarheid van een vordering tot verkrijging
van een verklaring van recht oordeelt de
feitenrechter op in cassatie onaantastbare wijze of een recht al dan niet ernstig
bedreigd is. (Art. 18, tweede lid, Ger.W.)
3 december 1984
464
4. - Vordering tot vnjwaring - Begrip.
Wanneer een verweerder tegen een onder meer tegen hem ingestelde vordering
tot schadevergoeding enkel aanvoert dat
een medeverweerder volledig aansprakelijk is voor die schade, impliceert dat
1. -

verweer helemaal geen vordering tot
vrijwaring van de eerste verweerder tegen de tweede.
13 december 1984
528
5. - Burgerlijke partijstelling door de
curator van een faillissement - Vervanging van de curator - Hervatting van
het geding niet vereist.
D<:lar de curator van een faillissement
de wettige vertegenwoordiger is van de
gefailleerde en van de gezamenlijke
schuldeisers, is hervatting van geding
niet vereist, wanneer hij in de loop van
het geding wordt vervangen.
5 februari 1985
742

6. - Burgeriljke zaken - Exceptie
van nietigheid van een proceshandeling
- Verplichting om, op straffe van nietigheid, in de akte van hoger beroep de
plaats, de dag en het uur van de verschijning en de grieven te vermelden Sanctie.
De verplichting om, op straffe van nietigheid, in de akte van hager beroep de
plaats, de dag en het uur van de verschijning en de grieven te vermelden,
staat niet vermeld in art. 862 Ger.W., zodat niet-inachtneming van die verplichting aileen dan tot nietigverklaring van
de proceshandeling kan leiden, indien
het verzuim de belangen schaadt van de
partij die de exceptie opwerpt; die nietigheid kan niet ambtshalve door de rechter worden uitgesproken. (Artt. 861, 862,
1057 en 1063 Ger.W.)
8 februari 1985
791
7. - Actio judicati - Begrip.
Elk veroordelend vonnis doet een
rechtsvordering ontstaan tot tenuitvoerlegging van de veroordeling; die rechtsvordering, « actio judicati » genaamd,
verjaart pas door verloop van dertig jaren, te rekenen van het vonnis, ook al
gaat het om een veroordeling op grand
van een schuldvordering waarop een
·kortere verjaring van toepassing is.
21 februari 1985
854
8. - Verhaal van het GemeenschappeJijk Motorwaarborgfonds op de pleger
van het schadeverwekkend misdrijf Geen vordering in rechte tot vergoeding
door het slachtoffer tegen de dader ingesteld - Vordering voortvloeiend uit een
misdrijf en geen actio judicati.
Wanneer de benadeelde in rechte geen
vergoeding van de schade heeft gevorderd van de pleger van het schadeverwekkend misdrijf, is het verhaal dat het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
tegen die dader instelt wegens ter uit-

- 228 veering van een vonnis gedane uitbetalingen, geen « actio judicati » die verjaart door verloop van dertig jaren te
rekenen van het vonnis, maar een uit
het misdrijf voortvloeiende vordering,
die verjaart door verloop van vijf jaren
te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd, zonder dat zij v66r de
strafvordering kan verjaren. (Artt. 21 en
22 wet van 17 april 1878; art. 7 K.B. van
5 jan. 1957 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden en van de omvang
van de rechten van de benadeelden tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.)
21 februari 1985
854
9. - Rechter bij wie een vordering
aanhangig is die op een bepaling van
vreemd recht is gegrond - Verplichting
voor de rechter de zin en de draagwijdte
van dat recht na te gaan.
De rechter bij wie een vordering aanhangig is die op een bepaling van
vreemd recht is gegrond, dient de zin en
de draagwijdte van dat recht na te gaan,
in voorkomend geval na daarover de nodige inlichtingen te hebben ingewonnen,
met inachtneming van het recht van verdediging.
1361
3 juni 1985

VREEMDELINGEN

Wanneer de uit het Rijk teruggewezen
vreemdeling een verzoek tot herziening
van het ministerieel terugwijzingsbesluit
heeft ingediend, kan geen enkele andere,
op dezelfde feiten gegronde maatregel
tot verwijdering van het grondgebied te
zijnen aanzien ten uitvoer gelegd worden; hij kan nochtans voor de duur van
het onderzoek zijn verzoek tot herziening van zijn vrijheid worden beroofd op
voorwaarde echter dat de opsluiting
wordt bevolen door de minister van Justitie en verantwoord is door uitzonderlijk
ernstige omstandigheden. (Art. 67 wet
van 15 dec. 1980.)
933
6 maart 1985
3. - Vreemdelingenwet, art. 27, derde
lid - Cassatieberoep tegen arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling houdende afwijzing van het beroep van de
vreemdeling, die bij administratieve
maatregel van zijn vrijheid is beroofd Vervolgens invrijheidstelling van de
vreemdeling - Cassatieberoep doelloos.
Doelloos wordt het cassatieberoep van
een vreemdeling tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij is beslist dat de vreemdeling overeenkomstig art. 27, derde lid, Vreemdelingenwet opgesloten zal blijven, als die
hechtenis naderhand, voordat het Hof op
het cassatieberoep uitspraak heeft gedaan, is geeindigd. (Artt. 27, derde lid,
71, eerste lid, en 72, tweede lid, Vreemdelingenwet.)
3 april 1985
1067

1. - Vreemdelingenwet, art. 27, derde
lid - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat beslist de hechtenis te handhaven van de vreemdeling die VREEMDE WET
bij administratieve maatregel van zijn
vrijheid is beroofd - Repatriering van
Vordering in rechte - Rechter bij wie
de vreemdeling - Cassatieberoep doel- een vordering aanhangig is die op een
Joos.
bepaling van vreemd recht is gegrond Doelloos is het cassatieberoep van een Verplichting voor de rechter de zin en de
vreemdeling tegen een arrest van de ka- draagwijdte van dat recht na te gaan.
mer van inbeschuldigingstelling dat beDe rechter bij wie een vordering aanslist dat hij overeenkomstig art. 27, der- hangig is die op een bepaling van
de lid, Vreemdelingenwet zal opgesloten vreemd recht is gegrond, dient de zin en
blijven, wanneer de vrijheidsberoving, al- de draagwijdte van dat recht na te gaan,
vorens het Hof uitspraak heeft gedaan in voorkomend geval na daarover de noover het cassatieberoep, door repra- dige inlichtingen te hebben ingewonnen,
triering naar een ander land is beein- met inachtneming van het recht van verdigd.
dediging.
14 november 1984
371
3 juni 1985
1361
2. - Wet van 15 dec. 1980, art. 67 Terugwijzing uit het Rijk - Verzoek tot
herziening - Andere maatregel tot ver- VRUCHTAFDRIJVING
wijdering van het grondgebied, gegrond
Strafwetboek, artt. 348 tot 358 - Bepaop dezelfde feiten - Tenuitvoerlegging
- Onwettige maatregel - Vrijheidsbero- lingen niet in strijd met het Europees
Verdrag Rechten van de Mens.
ving - Voorwaarden.

- 229 De bepalingen van de artt. 348 tot 353
Sw. tot bestraffing van de vruchtafdrijving leveren geen onrechtmatige inmenging op van enig openbaar gezag in de
uitoefening van het recht op eerbiediging
van het prive-leven, in de zin van art. 8
Europees Verdrag Rechten van de Mens.
5 februari 1985
749

VRUCHTGEBRUIK
Gebruik en bewoning - Bewoning Verval van het recht van bewoning Omstandigheden die zo ernstig zijn dat
de rechter hetzij het gehele verval van
het recht van bewoning kan uitspreken,
hetzij bevelen dat de eigenaar niet opnieuw in het genot van het pand zal treden waarop het recht van bewoning is
gevestigd, dan onder de voorwaarden bepaald bij art. 618, derde lid, B. W. - Begrip.
Het recht van bewoning kan eindigen
door het misbruik dat de bewoner maakt
van zijn genot, hetzij door het erf te beschadigen, hetzij door het bij gebrek aan
onderhoud te laten vervallen.; de omstandigheden, volgens de ernst waarvan de
rechter hetzij het gehele verval van het
recht van bewoning kan uitspreken, hetzij kan bevelen dat de eigenaar niet opnieuw in het genot zal treden van het
pand waarop dat recht is gevestigd, dan
onder de verplichting om aan de bewoner of zijn rechthebbenden jaarlijks een
bepaalde som te betalen tot op het ogenblik waarop het recht van bewoning had
moeten eindigen, kunnen betrekking
hebben niet enkel op het misbruik van
genot maar ook op alle andere gegevens
van de zaak. (Artt. 618, 625 en 627 B.W.)
22 februari 1985
859

w
WEGEN
1. - Aansprakelijkheid van de openbare overheid die nalaat abnormaal gevaar te ondervangen.

vangen dat de gewettigde verwachting
van de bestuurders kan beschamen,
moet de door die fout veroorzaakte schade vergoeden.
18 oktober 1984
288
2. - KB. van 14 dec. 1959 waarbij regelen worden gesteld op het aanplakken
en reclame maken - Draagwijdte.
Het K.B. van 14 dec. 1959 waarbij regelen worden gesteld op het aanplakken
en reclame maken, is o.m. toepasselijk
op de verkeerswegen die, ook al zijn zij
v66r 1 jan. 1959 voor het verkeer opengesteld, pas na die datum als rijkswegen
zijn aangewezen. (Art. 1, 3°, K.B. 1 maart
1960 houdende bepaling van de verkeerswegen waarvoor regelen worden gesteld
op het aanplakken en reclame maken.)
5 februari 1985
766
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HOOFDSTUK I
WEGVERKEERSWET

Afdeling 1. - Algemeen.
Afdeling
2. - Wetsbepalingen.
De openbare overheid die op de voor
§
1.
Art.
1.
het openbaar verkeer openstaande we-·
gen nalaat abnormaal gevaar te onder§ 2. Art. 2.

230 § 3. Art. 3.
§ 32. Art. 32.

1. - Wetens toevertrouwen van een
motorvoertuig aan een persoon die niet
voorzien is van het rijbewijs - Overtreding Wegverkeerswet, art. 32 - Toe te
passen straf.
Het wetens toevertrouwen van een motorvoertuig aan een persoon die niet
voorzien is van een rijbewijs, wordt gestraft met een geldboete van 100 frank
tot 1.000 frank; de wet bepaalt voor dat
misdrijJ' geen rijverbod als straf. (Art. 32
Wegverkeerswet.)
23 okiober 1984
307
§ 33. Art. 33.
2. - Vluchtmisdrijf - Wegverkeerswet, art. 33, § 1 - Straf.
~~wetti~ want lager dan het wettelijke
mimmum IS de veroordeling tot een geldboete van minder dan 100 frank, wegens
het vluchtmisdrijf bedoeld in art. 33, § 1,
Wegverkeerswet.
3 oktober 1984
196
§ 34. Art. 34.
§ 38. Art. 38.
3. - Wegverkeerswet, art. 38, § 1 Vervallenverklaring van het recht tot
sturen - Vereisten.
Vervallenverklaring van het recht tot
sturen wegens overtreding van art. 8.3
Wegverkeersreglement kan, op grand
van art. 3~, § 1, Wegverkeerswet, slechts
w:orden urtg~sprok~~ als de beklaagde
bmne~ een Jaar voor het misdrijf driemaal IS veroordeeld wegens overtreding
van de wegverkeersreglementen.
3 oktober 1984
196
4. - Vervallenverklaring van het recht
een voertuig te besturen - Uitgesproken
als straf wegens een overtreding van het
Wegverkeersreglement - Geen vaststelling van het bestaan van een van de omstandigheden van art. 38, § 1, .:! en :J',
Wegverkeerswet - Onwettige straf.
Vervallenverklaring van het recht tot
het besturen van een voertuig, wegens
een overtreding van het Wegverkeersreglement, is onwettig als het vonnis niet
het bestaan vaststelt van een van de omstan~igheden die, luidens art. 38, § 1, 2'
en 3, Wegverkeerswet, de uitspraak van
een dergelijke straf door de rechter mogelijk maken.
23 januari 1985
669

5. - Wegverkeerswet - Vervallenverldaring van het recht tot sturen als straf
- Bestanddeel van de straf en geen afzonderlijke straf.
Vervallenverklaring van het recht een
voertuig of een luchtschip te besturen of
e~n rijdier te geleiden, die overeenkomstrg art. 38 Wegverkeerswet als straf is
uitgesproken, is een bestanddeel van de
straf wegens een van in art. 38 vermelde
misdrijven en niet een afzonderlijke
straf.
23 januari 1985
669
6. - Tijdelijk verval van het recht tot
sturen - Art. 38 Wegverkeerswet Herstel in het recht tot sturen - Herstel
afhankelijk van het slagen voor bepaalde
onderzoeken - Vereiste.
Bij het verstrijken van het verval van
het recht tot sturen, uitgesproken als
straf met toepassing van art. 38 Wegverkeerswet, is herstel van de veroordeelde
in het recht tot sturen slechts dan afhankelijk van het slagen voor een theoretis~h, praktisch, geneeskundig of psychologisch onderzoek, als de rechter een of
meer van die onderzoeken heeft opgelegd als voorwaarde voor dat herstel.
(Artt. 38, inz. § 3, 47 en 48, 2", Wegverkeerswet.)
15 mei 1985
1274
§ 39. Art. 39.
§ 40. Art. 40.

7. - Besturen van een voertuig op de
openbare weg niettegenstaande vervallenverklaring van het recht tot sturen Veroordeling - Geen vaststelling o.a.
van de datum van de bij art. 40 Wegverkeerswet voorgeschreven kennisgeving
- Veroordeling niet regelmatig met redenen omkleed.
Niet regelmatig met redenen omkleed
is de beslissing waarbij de bestuurder
van een voertuig wordt veroordeeld, ter
zake dat hij een voertuig op de openbare
weg heeft bestuurd niettegenstaande vervallenverklaring van het recht tot sturen,
zonder dat o.a. melding wordt gemaakt
van de datum van de bij art. 40 Wegverkeerswet voorgeschreven kennisgeving.
(Art. 97 Gw.; art. 48 Wegverkeerswet.)
13 februari 1985
811
§ 41. Art. 41.
§ 42. Art. 42.

8.- Vervallenverklaring van het recht
tot sturen wegens lichamelijke ongeschiktheid Veiligheidsmaatregel Onwettige maatregel - Gedeeltelijke
vernietiging.

-

231-

Vervallenverklaring van het recht tot
sturen wegens lichamelijke ongeschiktheid is geen straf maar een veiligheidsmaatregel, zodat de onwettigheid die
enkel de beslissing i.v.m. de vervallenverklaring aantast, niet leidt tot vernietiging van de beslissing betreffende de opgelegde straffen.
24 oktober 1984
309
§ 43. Art. 43.

bij de rechterrand van de njbaan te blijven - Begrip.
De omstandigheid dat een bestuurder
op de rijbaan voorrang heeft en dat die
voorrang over de gehele breedte van de
baan geldt, ontslaat hem niet van de verplichting zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te blijven overeenkomstig art. 9.3 Wegverkeersreglement.
31 oktober 1984
330
§ 10. Art. 10.
§ 11. Art. 11.
§ 12. Art. 12.

§ 68. Art. 68.

HOOFDSTUK II
WEGVERKEERSREGLEMENT 1975

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

- Algemeen.
- Reglementsbepalingen.
1.
2.

9. - Art. 2.8 Wegverkeersreglement Kruispunt - Begrip.
De term « kruispunt » waarmee de
plaats wordt weergegeven waar twee of
meer openbare wegen samenlopen, duidt
de ruimte aan die, over de gehele breedte van die wegen, wordt begrensd door
de denkbeeldige verlengden van de gevels of afsluitingen van de gebouwen of
van de gronden die langs die openbare
wegen zijn gelegen op de plaats waar deze samenkomen of in elkaar overgaan.
(Art. 2.8 Wegverkeersreglement 1 dec.
1975.)
9 januari 1985
619
§ 3. Art. 3.
§ 6. Art. 6.
10. Wegverkeersreglement 1 dec.
1975, art. 6.2- Verkeerstekens gaan boven de verkeersregels - Draagwijdte.
De in art. 6.2 Wegverkeersreglement 1
dec. 1975, neergelegde regel volgens welke de verkeerstekens, die luidens art.
60.1 van hetzelfde reglement o.a. de verkeerslichten omvatten, boven de verkeersregels gaan, onderstelt dat de verkeerstekens en de verkeersregels tegenstrijdig zijn.
780
6 februari 1985
§ 7. Art. 7.
§ 8. Art. 8.
§ 9. Art. 9.

11. - Plaats van de bestuurders op de
openbare weg - Wegverkeersreglement,
art. 9.3 - Verplichting zo dicht mogelijk

12. - Art. 12.3.1. - Uitvoeren van
maneuver door twee bestuurders.
Het voorschrift van art. 12.4 Wegverkeersreglement geldt enkel ten opzichte
van weggebruikers die zelf geen maneuver uitvoeren; de onderlinge verplichtingen van bestuurders die elk een maneuver uitvoeren, worden geregeld door
andere bepalingen van het Wegverkeersreglement, onder meer door art. 12.3.1.
209
4 oktober 1984
13. - Art. 12.3.1.a Wegverkeersreglement - Voorrang - Begrip.
Art. 12.3.1.a Wegverkeersreglement,
krachtens hetwelk de bestuurder voorrang moet verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of de
rijbaan die hij oprijdt, wanneer hij uit
een openbare weg of een rijbaan met
een verkeersbord B5 (stop) komt, verplicht de bestuurder die een kruispunt
oprijdt, na gestopt te hebben voor een
verkeersbord B5, voorrang te verlenen
met name aan iedere bestuurder die op
dat kruispunt naar links afslaat.
28 november 1984
439

Art. 12.4 Wegverkeersreglement
Voorrang - Begrip.
Art.
12.4
Wegverkeersreglement,
krachtens hetwelk de bestuurder die een
maneuver wil uitvoeren, bijvoorbeeld
zijn voertuig opnieuw in beweging brengen, voorrang moet verlenen aan de andere weggebruikers, verplicht de bestuurder die een kruispunt oprijdt, na
gestopt te hebben voor een verkeersbord
B5 (stop), voonang te verlenen, met name aan iedere bestuurder die op dat
kruispunt naar links afslaat.
28 november 1984
439
15. - Wegverkeersreglement 1 dec.
1975, art. 12.2- Overtreding van die bepaling - Overtreding niet door de Koning als zware overtreding aangewezen.
14. -

-

-
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De bij art. 12.2 Wegverkeersreglement
opgelegde verplichting om bij het oprijden van een kruispunt dubbel voorzichtig te zijn, ten einde aile ongevallen te
voorkomen, geldt voor iedere bestuurder,
ongeacht of hij al dan niet voorrang geniet; de overtreding van die bepaling
houdt geen verband met de in voormeld
art. 12 vervatte voorrangsregels en, ofschoon van die overtreding sprake is in
dat artikel, valt zij niet in het bijzonder
als een zware overtreding aan te merken, in de zin van art. 1, 2°, a, K.B. van 7
april 1976, dat slechts betrekking heeft
op de voorrangsregels, die o.m. vervat
zijn in art. 12 Wegverkeersreglement.
5 februari 1985
768
16. - Veroordeling terzelfder tijd ge·
grand op de artt. 12.4 en 13 en 19.1, 19.2,
2' en 3", Wegverkeersreglement 1 dec.
1975 - Onwettige veroordeling.
Niet wettig is de beslissing waarbij de
beklaagde wordt veroordeeld wegens een
feit dat is omschreven als overtreding zowel van de artt. 12.4 en 13 als van de
artt. 19.1, 19.2, 2o en 3°, Wegverkeersreglement.
5 februari 1985
771
§ 13. Art. 13.
§ 17. Art. 17.

17.
Wegverkeersreglement,
17.2.2', a - Draagwijdte.

art.

Het bij art. 17.2.2°, a, van het Wegverkeersreglement bepaalde verbod een gespan of een voertuig met meer dan twee
wielen links in te halen op een kruispunt
waar de voorrang van rechts geldt, is
toepasselijk op aile kruispunten waar de
voorrang van rechts geldt, onverschillig
of de bestuurder die voorrang geniet.
9 november 1984
360
§ 18. Art. 18.
§ 19. Art. 19.
18. - Richtingsverandering - Zwenking naar links - Vereisten.
Wanneer een bestuurder zijn voornemen om links af te slaan tijdig genoeg
kenbaar heeft gemaakt door middel van
zijn richtingsaanwijzer en hij zich regelmatig naar het midden van de rijbaan
heeft begeven, behoeft hij, voordat hij
naar links afslaat, zich niet meer ervan
te vergewissen dat geen andere bestuurder tracht hem links in te halen.
21 november 1984
404

19. Richtingsverandering - Bestuurder die links wil afslaan op een
kruispunt - Toepasselijke regel.
De beweging om links af 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 voorschriften van het eerstgenoemde artikel niet
in acht neemt.
28 november 1984
436
20. - Richtingsverandering - Wegverkeersreglement, art. 19.3.3" - Verplichting tegenliggers te laten voorgaan.
De verplichting van art. 19.3.3° Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, dat de bestuurder die links afslaat, voorrang moet
verlenen aan de tegenligger, vereist niet
dat het verkeer van die tegenligger normaal geschiedt, mits hij geen onvoorzienbare hindernis vormt.
28 november 1984
436
21. Richtingsverandering
Bestuurder die Jinks of rechts wil afslaan
op een kruispunt - Toepasselijke regels.
De beweging om links of rechts af te
slaan ten einde de rijbaan te verlaten of
om zijn voertuig aan de linkerzijde van
de rijbaan op te stellen, valt onder art.
19 en niet onder art. 12.4 van het Wegver keersreglement.
28 november 1984
439
22. Wegverkeersreglement 1 dec.
1975, art. 19.3.3" - Geen tegenstrijdigheid tussen dat artikel en art. 61.1.2' van
hetzelfde reglement.
Er bestaat geen tegenstrijdigheid tussen de bepaling van art. 61.1.2° Wegverkeersreglement 1 december 1975, volgens
welke de bestuurder die, wanneer hij, bij
het aangaan van een op een kruispunt
geplaatst oranjegeel Iicht, zo dicht genaderd is dat hij niet meer op voldoende
veilige wijze kan stoppen, de stopstreep
of het verkeerslicht mag voorbijrijden,
en zelfs het kruispunt mag oversteken
op voorwaarde de andere weggebruikers
·niet in gevaar te brengen, enerzijds, en
de bij art. 19.3.3° van hetzelfde reglement
aan de bestuurder, die links afslaat, opgelegde verplichtingen, anderzijds; vorenvermeld artikel 61.1.2° sluit die verplichtingen derhalve niet uit.
6 februari 1985
780
23. - Richtingsverandering - Wegverkeersreglement 1 december 1975, art.
19.3.3" - Verplichting voorrang te verlenen aan de tegenliggers.
. Art. 19.3.3° Wegverkeersreglement 1 december 1975 verplicht de bestuurder die

- 233 links afslaat, voorrang te verlenen aan
de tegenliggers op de rijbaan die hij gaat
verlaten, ongeacht het rijgedrag van de
voorranghebbende bestuurders.
6 februari 1985
780
24. - Richtingsverandering - Wegverkeersreglement, art. 19.3.:! - Verplichting voorrang te verlenen aan de tegenJiggers.
De bestuurder die links afslaat is verplicht voorrang te verlenen aan de tegenliggers op de rijbaan die hij gaat verlaten, ongeacht het rijgedrag van de voorranghebbende bestuurders, mits die geen
hindernis
opleveren.
onvoorzienbare
(Wegverkeersreglement, art. 19.3.3".)
25 juni 1985
1479
§ 20. Art. 20.
§ 37. Art. 37.
25. - Art. 37.4 Wegverkeersreglement
- Prioritair voertuig - Ziekenwagen Verplichting te stoppen voor een rood
Jicht.
Art. 37.4 Wegverkeersreglement verplicht de bestuurder van een prioritair
voertuig, zoals een ziekenwagen, voor
een rood Iicht te stoppen en niet enkel
sterk te vertragen.
13 maart 1985
949
§ 38. Art. 38.
§ 42. Art. 42.
26.
Wegverkeersreglemen~
art.
42.4.4 - Voetganger begeeft zich regelmatig op de rijbaan op een plaats waar
het verkeer niet wordt geregeld - Verplichtingen.
Luidens art. 42.4.4 Wegverkeersreglement mogen de voetgangers op de plaatsen waar het verkeer door een bevoegd
persoon, noch door verkeerslichten geregeld wordt, zich slechts voorzichtig op de
rijbaan begeven en met inachtneming
van de naderende voertuigen. Noch die
bepaling noch enige andere bepaling van
het Wegverkeersreglement verplichten
de voetgangers, die zich regelmatig op
de rijbaan hebben begeven, te stoppen
ter hoogte van de onderbroken witte
streep die de rijstroken scheidt, om de
voertuigen die op de rijbaan rijden, te Iaten voorgaan.
5 december 1984
481
27.
Wegverkeersreglement, art.
42.4.4 - Draagwijdte.

Art. 42.4.4 Wegverkeersreglement, dat
bepaalt dat op plaatsen waar het verkeer
noch door een bevoegd persoon noch
door verkeerslichten wordt geregeld, de
voetgangers zich slechts voorzichtig op
de rijbaan mogen begeven en met inachtneming van de naderende voertuigen, regelt enkel de verplichtingen van
de voetgangers die zich werkelijk op de
rijbaan begeven en niet die van de voetgangers die, zonder zich op de rijbaan te
begeven, op het voetpad wachten totdat
de rijbaan vrij is.
1 februari 1985
725
§ 43. Art. 43.
§ 61. Art. 61.

28. - Wegverkeersreglement 1 dec.
1975, art. 61.1.:!' - Geen tegenstrijdigheid tussen dat artikel en art. 19.3.:! van
hetzelfde reglement.
Er bestaat geen tegenstrijdigheid tussen de bepaling van art. 61.1.2" Wegverkeersreglement 1 december 1975, volgens
welke de bestuurder die, wanneer hij, bij
het aangaan van een op een kruispunt
geplaatst oranjegeel Iicht, zo dicht genaderd is dat hij niet meer op voldoende
veilige wijze kan stoppen, de stopstreep
of het verkeerslicht mag voorbijrijden,
en zelfs het kruispunt mag oversteken
op voorwaarde de andere weggebruikers
niet in gevaar te brengen, enerzijds, en
de bij art. 19.3.3" van hetzelfde reglement
aan de bestuurder, die links afslaat, opgelegde verplichtingen, anderzijds; vorenvermeld artikel 61.1.2" sluit die verplichtingen derhalve niet uit.
780
6 februari 1985
29.
Wegverkeersreglement, art.
61.1.:!' - Vast oranjegeel verkeerslicht Bestuurder die niet meer op voldoende
veilige wijze kan stoppen - Toelating
het Iichtsignaal voorbij te rijden - Geldt
niet voor de bestuurder die nalaat zijn
snelheid te regelen zoals vereist door art.
10.1.1" en :!, en art. 12.2 van het Wegverkeersreglement.
Krachtens art. 61.1.2" van het Wegverkeersreglement mag het vast oranjegeel
Iicht niet voorbijgereden worden tenzij
door de bestuurder die, bij het aangaan
van het Iicht, zo dicht genaderd is dat hij
niet meer op voldoende veilige wijze kan
stoppen; die uitzondering op het bij die
bepaling gestelde verbod geldt niet voor
de bestuurder die nalaat zijn snelheid te
regelen zoals vereist door art. 10.1.1" en
3" van bedoeld reglement en zodoende bij
het oprijden van een kruispunt waarbij

-
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het licht is geplaatst, mede art. 12.2 van
dit reglement overtreedt.
7 mei 1985
1213
§ 62. Art. 62.
§ 76. Art. 76.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975, artt. 70.1 en 01.1.1" Draagwijdte.
De artt. 76.1 en 61.1.1" van het Wegverkeersreglement van 1 december 1975 verbieden niet meerdere stopstrepen aan te
brengen met betrekking tot een zelfde
verkeersbord B5 of verkeerslicht, indien
de plaatsgesteldheid zulks vereist; uit die
bepalingen volgt dat, als meerdere stopstrepen op hetzelfde verkeerslicht betrekking hebben, de bestuurders die dat
verkeerslicht naderen wanneer het op
rood staat, moeten stoppen zodra zij op
de door hen gevolgde rijbaan een van
die stopstrepen ontmoeten.
27 november 1984
426
§ 77. Art. 77.
30. -

§ 87. Art. 87.

stemming of voor rekening van iemand
anders.
5 december 1984
473
32. - Onderscheid tussen de voertuigen bestemd voor het vervoer van personen en die bestemd voor het vervoer van
goederen - Begrip.
Luidens art, 2, § 1, van het K.B. van 3
mei 1965 houdende indeling van de voertuigen met eigen beweegkracht in categorieen voor de toepassing van de wetsen reglementaire bepalingen betreffende
het recht tot sturen, wordt de categorie
van een voertuig bestemd voor het vervoer van personen uitsluitend bepaald
door het aantal plaatsen waarvoor het is
ingericht, terwijl de categorie van een
voertuig bestemd voor het vervoer van
goederen bepaald wordt door zijn hoogste toegelaten gewicht; uit de vaststelling
dat de beklaagde op het ogenblik van
een verkeersongeval een motorvoertuig
bestemd en ingericht voor het vervoer
van 13 personen, de bestuurder niet inbegrepen, bestuurde, leidt een arrest
wettig af dat voor het besturen van zodanig voertuig een rijbewijs geldig voor het
besturen van een voertuig van de categorie D vereist was.
10 mei 1985
1245

HOOFDSTUK III
WEGVERKEERSREGLEMENT 1968

HOOFDSTUK IV
INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI VOORSCHRIFTEN

31. - W:A.M-verzekering - Wet van
1 juli 1950, art. 3, eerste lid- KB. van 5
jan. 1957, art. 4, 1" - Diefstal van het

motorrijtuig - Houder - Begrip.
Naar recht verantwoord is de beslissing dat een persoon houder is van een
motorrijtuig, in de zin van art. 3, eerste
lid, W.A.M.-wet en van art. 4, 1", K.B. 5
jan. 1957 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden en van de omvang
van de rechten van de benadeelden tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, wanneer het arrest oordeelt dat de passagier van het verongelukte motorrijttiig, nu hij aan de diefstal
van dat motorrijtuig heeft deelgenomen,
de feitelijke heerschappij daarover uitoefende. Bij die beoordeling is niet ter zake dienend dat de feitelijke heerschappij
over dat voertuig is uitgeoefend door een
persoon die het meesterschap over dat
motorrijtuig bezat met of zonder de toe-

WERKLOOSHEID
1. - Recht op werkloosheidsuitkering
- Beslissing- Ontzegging of beperking
van het recht - Verhoor van de werkloze.
Nietig is de beslissing waarbij het
recht op werkloosheidsuitkering wordt
ontzegd of beperkt wanneer de werkloze
niet is gehoord door de werkloosheidsinspecteur die de beslissing neemt, maar
door een inspecteur van een ander
ambtsgebied. (Art. 174, eerste lid, Werkloosheidsbesluit.)
10 september 1984
51
2. - Recht op werkloosheidsuitkering
- Terugvordering - Beperking - Goe·
de trouw - Bewijslast.
De terugvordering van onrechtmatig
ontvangen werkloosheidsuitkering wordt
beperkt tot de laatste 150 dagen van onverschuldigde toekenning, wanneer vaststaat dat de werkloze te goeder trouw
uitkeringen heeft ontvangen waarop hij
geen recht had; het staat aan de werkloze zijn goede trouw te bewijzen. (Art. 210
Wer kloosheidsbeslui t.)
10 september 1984
52

-
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3. - Gerechtigden op werkloosheidsuitkering - Arbeidsdagen - Ontslagen
militair.
De uit het leger ontslagen militair, als
bedoeld in artikel 1 van de wet van 28
juni 1960, kan de duur van zijn diensten
bij het leger slechts als arbeidsdagen in
aanmerking doen nemen om op werloosheidsuitkering gerechtigd te zijn, indien
hij zich binnen 30 dagen na zijn ontslag
als werkzoekende bij de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening laat inschrijven, ook
indien het in artikel 4, § 3, van dezelde
wet bedoelde attest van ontslag hem niet
werd afgegeven. (Artt. 2 en 4, § 3, wet 28
juni 1960; art. 118 Werkloosheidsbesluit.)
8 oktober 1984
217
4. - Recht op werkloosheidsuitkering
- 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 redelijkerwijze niet kan worden gevergd de qienstbetrekking te laten voortduren. (Art. 126
Werkloosheidsbesluit.)
22 oktober 1984
299
5. - Recht op werkloosheidsuitkering
- Samenwonen met zelfstandige Aangifte - Horecabedrijf - Hulp op
sommige dagen.
Wanneer de werkloze in zijn aangifte
van samenwonen met een zelfstandige
verklaart deze te helpen in diens horecabedrijf tijdens de vrijdagavonden, de
weekeinden en de feestdagen, kan hem
zijn recht op werkloosheidsuitkering op
grand van die arbeid niet worden ontzegd voor alle dagen van de periodes gedurende welke hij werkloos is geweest..
(Art. 128, § 1, eerste lid, 2" en 3", Werkloosheids besluit.)
19 november 1984
389
6. - Recht op werkloosheidsuitkering
- Aanvraag - Persoonlijke werkloosheidsverklaring.
De persoonlijke werkloosheidsverklaring is geen geldige aanvraag om werkloosheidsuitkering, wanneer de werkloze
van zijn werkgever een bewijs van werkloosheid kan bekomen. (Art. 84, 5", M.B.
4 juni 1964.)
832
18 februari 1985
7. - Bedrag van de werkloosheidsuitkering
Werknemer-gezinshoofd Echtgenoot die geen bedrijfsinkomen geniet.

Voor de vaststelling van het bedrag
van de werkloosheidsuitkering wordt
niet als werknemer-gezinshoofd beschouwd de werknemer wiens echtgenote een beroepsinkomen geniet, ongeacht
het bedrag van dit inkomen en de duur
van de arbeid waardoor dit wordt verkregen. (Art. 83ter, § 1, eerste lid, 1", M.B. 4
juni 1964, gew. bij M.B. 24 dec. 1980.)
18 maart 1985
979

8. - Recht op werkloosheidsuitkering
Samenwonen met zelfstandige Aangifte.
Om zijn aanspraak op werkloosheidsuitkering te behouden moet de werkloze
die met een zelfstandige samenwoont,
aangifte doen van de verscheidene beroepen die deze uitoefent. (Art. 128, § 1,
1", Werkloosheidsbesluit.)
18 maart 1985
981
9. - Werknemer die voor zifn werkhervatting zulkdanig voorbehoud maakt
dat hif onbeschikbaar is voor de algemene arbeidsmarkt - Gelifkstelling van de
werknemer die zijn betrekking in Joondienst onderbroken heeft om voor zifn
kleine kinderen te zorgen en om zich
aan hun opvoeding te wifden - Uitsluiting van het recht op uitkering- Duur.
De uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkering gedurende 26 weken
van de werkloze die voor zijn werkhervatting zulkdanig voorbehoud maakt dat
hij onbeschikbaar wordt voor de algemene arbeidsmarkt, wordt weliswaar beperkt tot de duur van de onbeschikbaarheid wanneer deze, zonder dat een
werkaanbod werd gedaan, eigener beweging door de werkoze wordt aangegeven,
maar die beperking is niet toepasselijk
op de werknemer die zijn betrekking in
loondienst werkelijk heeft onderbroken
om voor zijn kleine kinderen te zorgen
en zich aan hun opvoeding te wijden.
(Art. 150, tweede, derde en vijfde lid,
Werkloosheidsbesluit.)
25 maart 1985
1021

10. - Recht op werkloosheidsuitkering
- Controle - Vrifstelling- Arbeidsongeschiktheid - Beoordeling.
Wanneer de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening weigert de werkloze van controle vrij te stellen omdat hij volgens de
vaststelling van de geneesheer van het
, gewestelijk bureau minder dan 33 pet.
arbeidsongeschikt is, mag de werkloze
de aldus vastgestelde graad van arbeidsongeschiktheid voor de arbeidsgerechten
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betwisten. (Art. 77, eerste lid, 2°, M.B. 4
juni 1964.)
1200
6 mei 1985
11. - Art. 261, o, KB. 20 dec. 1963 Overtreding van die wettelijke bepaling
- Bestanddelen.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de bek1aagde wordt veroordeeld wegens overtreding van art.
261, 6°, van het Werkloosheidsbesluit,
wanneer de rechter enkel erop wijst dat
die beklaagde door een of meer werknemers onder zijn gezag en toezicht arbeid
heeft doen of laten verrichten, zonder tevens vast te stellen dat die werknemers
voor die werkzaamheid enig loon of materieel voordeel hebben ontvangen. (Artt.
126, 2°, a, en 261, 6°, KB. 20 dec. 1963;
art. 2 wet 3 juli 1978.)
15 mei 1985
1265
12. - Administratieve sancties - Uitsluiting - Onjuiste of onvolledige verklaring van de werkloze - Bevestiging
van een door de werkgever verkeerd
ingevuld inlichtingsformulier.
De uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkering wegens door de werkloze afgelegde onjuiste of onvolledige
verklaringen vindt ook toepassing op de
werkloze die een door zijn werkgever
verkeerd ingevuld inlichtingsformulier
uit onachtzaamheid bevestigt en ondertekent en daardoor onverschuldigde uitkeringen ontvangt. (Art. 194 Werkloosheidsbesluit.)
10 juni 1985
1398
13. - Recht op werkloosheidsuitkering
- Onbeschikbaarheid voor de algemene
arbeidsmarkt - Begrip.
Een werkloze is onbeschikbaar voor de
algemene arbeidsmarkt wanneer hij zijn
bereidheid om enige dienstbetrekking te
aanvaarden, beperkt tot de bereidheid
enkel in een ononderbroken uurregeling
te werken. (Art. 133, vierde lid, Werkloosheidsbesluit.) (Eerste zaak.)
24 juni 1985
1469
14. - Recht op werkloosheidsuitkering
- Onbeschikbaarheid voor de algemene
arbeidsmarkt - Begrip.
Een werkloze is niet onbeschikbaar
voor de algemene arbeidsmarkt wanneer
het door hem gemaakte voorbehoud aileen de concrete arbeidsvoorwaarden
van de hem aangeboden dienstbetrekking betreft. (Art. 133, vierde lid, Werkloosheidsbesluit.) (Tweede zaak.)
24 juni 1985
1469

15. - Gerechtigden op werkloosheidsuitkering - Aanvraag binnen het jaar
na beeindiging van studie van een geJijke of hoger cyclus of niveau - Eindverhandeling.
De voorbereiding van een verhandeling voor het behalen van het einddiploma van studie van een gelijke of hogere
cyclus of niveau verlengt de termijn van
een jaar binnen welke jonge werknemers na het beeindigen van hun secundaire studie hun aanvraag om werkloosheidsuitkering moeten indienen met toepassing van art. 134 Werkloosheidsbesluit.
24 juni 1985
1472

WEITEN, DECRETEN, BESLUITEN
HOOFDSTUK I. - Begrippen, vereisten
HOOFDSTUK II. - Uitlegging
HOOFDSTUK Ill. - Werking in de tijd
HOOFDSTUK IV. - Wettigheid van decreten, besluiten en verordeningen
HOOFDSTUK V. - Geldigheid t.a. v. Europese en internationale normen
HOOFDSTUK IX. - Allerlei

HOOFDSTUK I
BEGRIPPEN, VEREISTEN

1. - Code van plichtenleer voor apothekers - Art. 15, K.B. nr. 80 van 10
nov. 1967 - Geen verbindende kracht
aan die code verleend door een in ministerraad overlegd KB. - Geen wet in de
zin van art. 608 Ger. W: - Cassatiemiddel uit miskenning van die code niet ontvankelijk.
Niet ontvankelijk is een cassatiemiddel uit miskenning van de regels van de
Code van plichtenleer voor apothekers,
die door de nationale raad van de Orde
der Apothekers is opgesteld; de regels
van die code zijn geen wet in de zin van
art. 608 Ger.W., nu de Koning daaraan
geen verbindende kracht heeft verleend
door een in ministerraad overlegd K.B.
(Art. 15, K.B. nr. 80, 10 nov. 1967 .)
31 januari 1985
719
2. - Omzendbrief van de admmistratieve overheid - Geen kracht van wet.
De omzendbrieven van een minister
aan de diensten van zijn departement
met het oog op de uitvoering van een

- 237 wet of een koninklijk besluit hebben niet
de verbindende kracht van een wet.
8 februari 1985
786

HOOFDSTUK II

6. - Strafzaken - Geestrijke dranken
- Opheffing wet 29 augustus 1919 door
wet 28 december 1983 - Handhaving
van telastleggingen en straiten - Gevolgen.

Nu de feiten die een overtreding van
de artt. 1 en 2 wet 29 aug. 1919 op het reHOOFDSTUK III
gime van de alcohol opleveren, ook als
WERKING IN DE TIJD
misdrijf zijn aangemerkt en strafbaar
bij de wet van 28 dec. 1983 be3. - Toepassing in de tijd - Perso- gesteld
het verstrekken van sterke
nenvennootschap met beperkte aanspra- treffende
drank en betreffende het vergunningskelijkheid - Wet tot wijziging van de recht, volgt daaruit dat die feiten na de
aansprakelijkheid van de oprichters of inwerkingtreding van laatstgenoemde
tot invoering van een nieuwe aansprakeJijkheid - Wet niet toepasselijk op aan- wet, die de wet van 1919 opheft, strafsprakelijkheid van de oprichters van een baar blijven.
13 maart 1985
955
vennootschap die v66r haar inwerkingUITLEGGING

treding is opgericht -

Uitzondering.

De wet die een regel inzake aansprakelijkheid wijzigt of een nieuwe aansprakelijkheid invoert, kan de aansprakelijkheid niet regelen van de oprichters van
een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid die v66r de inwerkingtreding van die wet is opgericht, tenzij
de wetgever heeft willen afwijken van
het in art. 2 B.W. gestelde principe. (Art.
123 Handelsvennootschappenwet 30 nov.
1935, gewijzigd bij art. 22 wet 6 maart
1973.)
9 november 1984
357
4. - Werking in de tijd - Burgerlijke

HOOFDSTUK IV
WETTIGHEID VAN DECRETEN, BESLUITEN
EN VERORDENINGEN

7. - Verordenend koninklijk besluit
tot vaststelling van de voorwaarden
waaronder de Staat subsidies toekent Afwijking van die voorwaarden door een
individuele administratieve handeling
van de minister - Onwettige handeling.

Wanneer een koninklijk besluit bij wege van verordenende bepalingen de voorwaarden vaststelt waaronder de Staat
een subsidie toekent, mag de minister
zaken - Wetten op de rechtspleging die met de uitvoering van dat besluit is
Toepassing op hangende rechtsgedingen
belast, door een administratieve hande- Draagwijdte van die regel.
ling van individuele aard van die regels
Hoewel een nieuwe wet op de rechts- . niet afwijken, en mag de Staat evenmin
pleging vanaf haar inwerkingtreding worden veroordeeld tot het dragen van
van toepassing is op de hangende rechts- de last die uit deze afwijking voortvloeit.
gedingen heeft ze, behoudens afwijken- (Art. 114 Gw.)
de bepaling, geen invloed op de geldig177
1 oktober 1984
heid van de handelingen die regelmatig
zijn verricht onder de gelding van de vo8. - Strafzaken - Douane en accijnrige wet, noch op de toestanden die definitief tot stand zijn gekomen v66r de in- zen - Regime van de alcohol - Wet 29
augustus 1919 - Opheffing - Wet 28 dewerkingtreding van de nieuwe wet.
cember
1983 - Handhaving van de te22 november 1984
413
Jastleggingen - Handhaving van de
5. - Strafwet - Toepassing in de tijd straiten - Gevolg.
- Art. 100, tweede lid, Sw. - DraagNu de feiten die een overtreding van
wijdte.
art. 2 wet 29 augustus 1919 op het regi·
Hoewel de bepaling van art. 100, twee- me van de alcohol opleveren, ook als
de lid, Sw. meebrengt dat het beginsel misdrijf zijn aangemerkt en strafbaar
van de retroactiviteit van de zachtere zijn gesteld bij de bepalingen van de wet
strafwet, neergelegd in art. 2, tweede lid, van 28 december 1983 betreffende het
van genoemd wetboek, niet geldt t.a.v. de verstrekken van sterke drank en betrefgeldstraffen die zijn gesteld om de in- fende het vergunningsrecht, waarvan
ning van fiscale rechten te verzekeren, art. 33 de genoemde wet van 29 augustus
betekent dit niet dat de door de nieuwe 1919 opheft, volgt daaruit dat de overtrewet opgelegde zwaardere fiscale geldboe- dingen van art. 2 van laatstgenoemde
te met terugwerkende kracht mag wor- wet die v66r haar opheffing zijn begaan,
den toegepast.
ook na de inwerkingtreding van de nieu12 maart 1985
943 we wet van 28 dec. 1983 strafbaar blij-
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ven, onder voorbehoud van de toepassing
van art. 2 Sw.
612
9 januari 1985
9. - Strijdigheid tussen een wet en
een decreet - Prejudiciele vraag Strijdigheid vastgesteld door het Hoi Gevolg voor de rechter op verwijzing.
Wanneer het Hof, onder de gelding
van art. 45 Wet Raad van State, gew. bij
de wet van 9 aug. 1980, uitspraak heeft
gedaan over een prejudiciiile vraag betreffende de strijdigheid tussen een wet
en een decreet, is het arrest dat definitief is, overeenkomstig 2 van dit art. 45,
bindend voor de rechter op verwijzing,
zonder dat daartoe de bij § 4 van het:.~:elf
de artikel bepaalde bekendmaking is
vereist.
21 januari 1985
660
10. - Strijdigheid tussen wet en decreet - Prejudiciele vraag - Arbitragehoi.
Wanneer een voorziening de uitspraak
over een conflict tussen een wetsbepaling en een decreet van e'en gemeenschapsraad noodzakelijk maakt, stelt het
Hof aan het Arbitragehof de prejudiciiHe
vraag of de wetsbepaling dan wei het decreet de regels schendt die door of
krachtens de Grondwet zijn gesteld voor
het bepalen van de onderscheiden
bevoegdheid van de Staat en de gemeenschappen. (Art. 15, § 1, a, wet 28 juni
1983.)
6 mei 1985
1202

HOOFDSTUK V
GELDIGHEID T.A.V. EUROPESE EN INTERNATIONALE NORMEN

11. - Wetten van politie - Internationaal privaatrecht - Wetsconflict Toepasselijke wet - Uitzonderingen.
Ingevolge art. 3, eerste lid, B.W., voor
zover daarin een regel van internationaal privaatrecht is neergelegd, vinden de
wetten van politie van een Staat toepassing op de feiten die in die Staat worden
begaan, afgezien van de nationaliteit van
de betrokken personen; die regel laat onverminderd andersluidende verdragsbepalingen of bedingen en de regels van de
Belgische internationale openbare orde.
12 april 1985
1069
12. - Wetten van politie in de zin van
art. 3 B. W. - Begrip.
De wetten die de bestanddelen van het
feit dat delictuele of quasi-delictuele aansprakelijkheid teweegbrengt, alsmede de
wijze en de omvang van de vergoeding

bepalen, zijn wetten van politie in de zin
van art. 3, eerste lid, B.W.
12 april 1985
1069
13. - Internationaal privaatrecht Schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad die in de Bondsrepubliek
Duitsland is gepleegd - Overeenkomst
tussen bij het Noord-Atlantisch Verdrag
aangesloten Staten, art. VIII, 5, (a) Vordering tot schadevergoeding te richten aan de Bondsrepubliek Duitsland Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de Belgische Staat - Vordering gericht
tegen de Belgische Staat - Vordering
ingesteld voor de Belgische burgerlijke
rechtbanken - Toepasselijke wet.
De bepalingen van art. VIII, 5, (a) van
de Overeenkomst tussen de bij het
Noord-Atlantisch Verdrag aangesloten
Staten betreffende de rechtspositie van
hun krijgsmachten, ondertekend te Londen op 19 juni 1951 en aangevuld, met
betrekking tot de in de Bondsrepubliek
Duitsland gestationeerde buitenlandse
krijgsmachten, door de Overeenkomst
ondertekend te Bonn op 3 augustus 1959,
krachtens welke de vorderingen tot schadevergoeding wegens een onrechtmatige
daad, die op het grondgebied van de
Bondsrepubliek is begaan, onder de
voorwaarden bepaald bij genoemd art.
VIII, 5, door de Bondsrepubliek Duitsland worden geregeld, nadat die vorderingen zijn ingediend en onderzocht en
de uitspraken gedaan overeenkomstig de
wetten en reglementen van de Bondsrepubliek welke te dezer zake voor haar eigen krijgsmachten gelden, hebben niet
tot gevolg dat de Belgische burgerlijke
rechtbanken de Belgische wet moeten
toepassen wanneer, met name, nu de
Belgische Staat burgerrechtelijk aansprakelijk is voor een in art. VIII, 5, van
de Overeenkomst bedoelde schade, de
schadelijder, in plaats van schadevergoeding te vragen aan de Bondsrepubliek
Duitsland met toepassing van genoemd
art. VIII, 5, (a), zijn vordering tot schadevergoeding tegen de Belgische Staat voor
de Belgische burgerlijke rechters instelt.
12 april 1985
1069
14. - Strafwet
Extra-territoriale
toepassing - Vervoer over de weg E.E.G.-verordeningen nrs. 543/69 en
1463/70 - Wet 18 feb. 1969 - Toepassing van art. 7, § 1, voorafgaande titel
Sv.

Art. 3, tweede lid, K.B. 22 maart 1970
en art. 16, tweede lid, K.B. 23 april 1971,
genomen in uitvoering van de wet van 18
feb. 1969 betreffende de maatregelen ter
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uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de
weg, de spoorweg of de waterweg, beogen de uitbreiding van de toepassing in
Belgie van de bepalingen van de E.E.G.verordeningen nr. 543/69 van 25 maart
1969 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en nr. 1463/70 van 20 juli 1970
betreffende de invoering van een controleapparaat bij het wegvervoer, op de
misdrijven die in Belgie zijn vastgesteld,
maar die zijn begaan op het grondgebied
van een andere Lid-Staat door personen
die geen Belg zijn maar in het Rijk verblijf houden; die bepalingen doen geen
afbreuk aan de toepassing van art. 7, § 1,
van de voorafgaande titel Sv. wanneer
de feiten in Nederland werden begaan.
16 april 1985
1085

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

15. - Strafwet - Territoriale toepassing.
Het misdrij£ gepleegd op het grondgebied van het Rijk wordt overeenkomstig
de bepalingen van de Belgische wetten
gestraft, zodat verweermiddelen afgeleid
uit vreemde wetsbepalingen in Belgie
niet ter zake dienend zijn. (Art. 3 Sw.)
30 april 1985
1172
16. - Beslissing van de administratieve overheid tot intrekking van een vergunning van vliegtuigbestuurder - Nietigverklaring door de Raad van State Gevolg.
Het arrest van de Raad van State houdende onwettigverklaring van een beslissing waarbij de administratieve overheid
een vergunning van een vliegtuigbestuurder intrekt, brengt mede dat de beslissing met terugwerkende kracht nietig
wordt verklaard, waaruit volgt dat de
houder van de vergunning opnieuw in de
toestand moet worden geplaatst waarin
hij ten tijde van die beslissing verkeerde.
23 mei 1985
1318
17. - Wetten van politie en veiligheid
- Arbeidsovereenkomst - Bedienden
- Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet
Bedienden - Dwingende bepaling Wetten van politie en veiligheid.
Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden, gecoordineerd op 20 juli 1955, is
dwingend in zoverre het de minimumopzeggingstermijn vaststelt en ook in zoverre het bepaalt dat, wanneer het jaarlijks loon 250.000 frank overschrijdt, de

door de werkgever en de bediende in
acht te nemen opzeggingstermijnen, bij
ontstentenis van overeenkomst gesloten
ten vroegste op het ogenblik waarop de
opzegging is gegeven, door de rechter
worden vastgesteld. [Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden, gecoordineerd op 20 juli 1955, gewijzigd bij de
wetten van 21 nov. 1969 en 6 juli 1975.]
(Deze wetsbepaling is er een van politie
en veiligheid in de zin van art. 6 B.W.)
1359
3 juni 1985

WISSELBRIEF
1. - Cambiaire vordering - Onmiddellijk verbonden wisselpartijen - De
verweermiddelen uit hun onderliggende
verhoudingen kunnen worden tegengeworpen.
Hoewel de cambiaire vordering een eigen grondslag heeft en als dusdanig niet
op de onderliggende verbintenis stoelt,
blijven in die vordering, tussen de onmiddellijk verbonden wisselpartijen, zoals de trekker en de betrokkene, de verweermiddelen uit hun onderliggende ver.houdingen tegenwerpelijk.
6 september 1984
33
2. - Tekstverandering - Begrip.
Art. 69 Wisselbriefwet betreft enkel de
ongeoorloofde tekstveranderingen, dat
wil zeggen de veranderingen die in de
tekst van de wisselbrief zijn aangebracht
zonder toestemming van de wisselschuldenaars.
16 november 1984
382
3. - Tekstverandering
Gevolgen.
Nu art. 69 Wisselbriefwet de gevolgen
regelt van een wisselbrief in geval
van ongeoorloofde tekstveranderingen
naargelang een ondertekenaar zijn handtekening heeft geplaatst v66r of na de
verandering, wordt die wetsbepaling geschonden door het arrest dat beslist dat
de tekstverandering, zijnde het vervangen van de naam van de nemer door een
andere naam, tot gevolg heeft dat het geschrift, bij gebrek aan geldige aanwijzing van een nemer, een toonderpapier
wordt en niet meer geldig is als Wisselbrie£.
16 november 1984
382
4. - Conclusie van de schuldenaar ten
betoge dat de trekker de wissel heeft
verkregen door oplichting - Verweer
niet ter zake dienend wegens overwegingen van de rechter betreffende de niettegenwerpelijkheid van de verweermiddelen, gegrond op de persoonlijke ver·
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houdingen tussen de schuldenaar en de
trekker - Geen verplichting voor de
rechter te antwoorden op de conclusie
waarin dat verweer voorkomt.
Wanneer de rechter overweegt dat, nu
niet is bewezen dat de houder van een
wisselbrief bij de verkrijging ervan desbewust ten nadele van de uit hoofde van
de wisselbrief aangesproken schuldenaar
heeft gehandeld, die schuldenaar krachtens art. 17 Wisselbriefwet de verweermiddelen, gegrond op zijn persoonlijke
verhoudingen tot de trekker, niet aan de
houder kan tegenwerpen, behoeft hij
niet nader te antwoorden op een verweer
van de schuldenaar ten betoge dat de
trekker de litigieuze wissel door oplichting heeft verkregen, daar zodanig verweer wegens die overweging niet ter zake dienend is.
679
24 januari 1985
5. - Trekker en betrokkene die hun
wederzijdse schulden in rekening-courant laten opgaan - Wisselbrief door de
ene op de andere getrokken - Wisselbriel gedisconteerd - Gevolgen van de
rekening-courant ten opzichte van de
houder van de gedisconteerde wisselbrief.
Wanneer de rechter vaststelt dat twee
handelaars de schuldvorderingen die ze
op elkaar hebben in een rekening-courant laten opgaan, maar niettemin akkoord gaan dat de ene partij voor de
schuldvorderingen die ze op de andere
heeft en die in rekening-courant worden
opgenomen, op die andere partij wissels
mag trekken en die rekening disconteren, dan leidt de rechter hieruit wettig af
dat de partij op wie de wissels worden
getrokken, ermee akkoord gaat dat zij
aan de houder van de wissels niet het
verweermiddel kan tegenwerpen dat zij
krachtens de rekening-courant-verhouding tegen de trekkers zou kunnen opwerpen.
15 februari 1985
818

WISSELCONTROLE
Besluitwet 6 okt. 1944, art. 1 - Begrippen inlander en buitenlander.
Volgens art. 9bis besluitwet 6 okt. 1944
en art. 1 Regentsbesluit 6 okt. 1944 moet,
voor de beoordeling van de wettigheid
van geldoverdrachten vanuit Belgie naar
het buitenland, een persoon die in Belgie
woonachtig is of er zijn hoofdverblijfplaats heeft als inlander worden beschouwd; zijn echtgenoot die in het buitenland woont of daar zijn hoofdverblijf-

plaats heeft, moet, in de zin van voormelde bepaling, als buitenlander worden
beschouwd wanneer hij er die gelden
ontvangt.
19 september 1984
105

WRAKING
1. - Burgerlijke zaken - Deskundige
- Vermoeden van partijdigheid - Toepassingsgebied.
Het vermoeden van partijdigheid,
waarop de wraking van een deskundige
is gegrond, betreft slechts het door de
rechter bevolen deskundigenonderzoek;
het tast niet de bewijswaarde aan van
het advies van een technisch raadsman
van een partij, daar de rechter de objectiviteit van die buitengerechtelijke
• deskundige » op onaantastbare wijze in
feite beoordeelt. (Artt. 828, 8", 841 en 966
Ger.W.)
14 september 1984
88
2. - Strafzaken - Commissie tot bescherming van de maatschappij die dient
te beslissen over het verzoek tot invrijheidstelling van een gei'nterneerde Beslissing over de ontvankelijkheid van
de vordering tot wraking van een lid van
de commissie en van een magistraat van
het openbaar ministerie - Optreden van
de gewraakte magistraten.
Wanneer een gei:nterneerde ter terechtzitting van de commissie tot bescherming van de maatschappij die dient
te beslissen over zijn invrijheidstelling,
wraking van een lid van de commissie
en van een magistraat van het openbaar
ministerie heeft voorgedragen zonder inachtneming van de bepaling van art. 835
Ger.W., kon de aldus gewraakte magistraat van het openbaar ministerie deelnemen aan de debatten die leiden tot de
beslissing welke de wraking niet ontvankelijk verklaart en uitspraak doet over
de grond van de zaak en kan het aldus
gewraakte lid van de commissie deelnemen aan die debatten en die beslissing.
27 november 1984
428

z
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen

- 241 4. Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Werknemers - Invaliditeitsuitkering - Bedrag - Gerechtigde met
persoon ten laste.
De gerechtigde op een invaliditeitsuitkering kan aanspraak maken op het bedrag van de uitkering als gerechtigde
HOOFDSTUK I
met personen ten laste, alvorens deze
ALGEMENE BEGRIPPEN
laatsten als rechthebbenden op genees1. - Gecoordineerde wetten op de ver- kundige verstrekkingen bij een verzekegoedingspensioenen - Staat krachtens ringsinstelling zijn ingeschreven. (Artt.
die bepalingen geen arbeidsongevallen- 50 en 62 Ziekte- en Invaliditeitswet; artt.
verzekeraar voor de toepassing van art 165, 1, 169, 172 en 229, 1"·, K.B. 4 nov.
70, § 2, Z.I. V.-wet van 9 aug. 1963.
De op 5 okt. 1968 gecoiirdineerde wet- 1963.)
ten op de vergoedingspensioenen beteke1210
6 mei 1985
nen niet dat de Staat een arbeidsongevallenverzekeraar is voor de toepassing
van art. 70, § 2, Z.I.V.-wet.
8 februari 1985
786
HOOFDSTUK III
ZIEKTEKOSTEN - REVALIDATIE
2. - Indeplaatsstelling van de verzekeringsinstelling - Rente.
De indeplaatsstelling, ten voordele van
de verzekeringsinstelling inzake ziekte
5. - Werknemers - Geneeskundige
en invaliditeit, in de rechten van de rechtverzorging - Tegemoetkoming in de
hebbende op de sommen die hem als
kosten van een elektrisch wagentje schadeloosstelling krachtens een andere
Tegemoetkoming onderworpen aan de
wetgeving of het gemeen recht verschul- voorwaarde dat dit wagentje de voortzetdigd zijn, strekt zich oak uit tot de rente ting van een beroep mogelifk maakt welke die sommen opbrengen. (Art. 70, § Begrip.
2, vierde lid, Ziekte- en Invaliditeitswet.)
4 maart 1985
904
De verzekeringstegemoetkoming in de
kosten van een elektrisch wagentje is
HOOFDSTUK II
weliswaar onderworpen aan de voorARBEIDSONGESCHIKTHEID
waarde dat dit wagentje de gerechtigde
3. - Arbeidsongeschiktheidsverzeke- in staat stelt een beroep voort te zetten
ring - Zelfstandigen - Arbeidsonge- waardoor hij onder de sociale zekerheid
valt, doch art. 28, § 6, So, van de bijlage
schiktheid - Begrip.
De zelfstandige die wegens letsels of bij K.B. van 16 nov. 1973 tot vaststelling
functionele stoornissen nag slechts mi- van de nomenclatuur van de geneeskunnieme taken in verband met zijn tevoren dige verstrekkingen sluit niet uit dat die
uitgeoefende zelfstandige beroepsbezig- verstrekking wordt toegekend aan een
heid vervult, is arbeidsongeschikt in de gerechtigde die zulks aanvraagt tijdens
zin van artikel 19 Arbeidsgeschiktheids- een periode van arbeidsongeschiktheid,
besluit Zelfstandigen, indien hij geen an- als die levering hem in staat stelt zijn
beroepswerkzaamheden te hervatten.
dere beroepsbezigheid uitoefent.
15 oktober 1984
269
21 januari 1985
654

HOOFDSTUK II. - Arbeidsongeschiktheid
HOOFDSTUK III. - Ziektekosten Revalidatie

NOTEN EN CONCLUSIES
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
De noten en conclusies van het openbaar ministerie verschenen van 1961 af tot en
met 1970 zijn opgenomen in de tienjarige inhoudsopgave van de Arresten van
het Hof van Cassatie, alsmede in « Bulletin des arrets de la Cour de cassation ,
en in « Pasicrisie belge , (eerste deel 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. 227ter - Zedelijk bestanddeel van
het misdrijf.
Noot, A.T., Cass., 12 mei 1981, A.C.,
1980-81, nr. 516.
BUITEN
AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST
Uitvoerende Macht - Verzuim een
verordening uit te vaardigen - Schade
ten gevolge van dit verzuim - Burgerlijk Wetboek, artt. 1382 en 1383 - Verplichting dit te herstellen.
Concl.
adv.-gen.
DuMON,
Cass.,
23 april 1971, A.C., 1971, 786.
Uitvoerende Macht - Verzuim om een
verordening uit te vaardigen - Geen
termijn door een wetsbepaling 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.
DuMaN,
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
minderj arige - 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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Landsverdediging.
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 - Aansprakelijk~
heid 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
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 zwakzinnigheid 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
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te maken aan de schadelijke onwettigheid.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni 1980, Bull. en Pas., 1980, 1341.
Recht van de benadeelde herstel in natura te vragen van de schade ten gevolge
van een onrechtmatige daad - Bevoegdheid van de rechter.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341.
Aansprakelijkheid van de bewaarder
van een zaak voor de door die zaak veroorzaakte schade - Burgerlijk 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.
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 - 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 uit-

oefening van zijn ambt- Aansprakelijkheid van de ambtenaar en van de overheid - Begrip.
DuMON,
Cass.,
Concl.
proc.-gen.
19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241.
Onoverkomelijke dwaling - Begrip.
Concl.
proc.-gen.
DuMON,
Cass.,
19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241.
Buurschapstoornis - Verbreking van
evenwicht tussen naburige erven - Burgerlijk Wetboek, art. 544 - Werken, oorzaak van het verbreken van het evenwicht en van de schade, uitgevoerd in
naburige eigendommen - Werken onontbeerlijk ook voor de bouw van een
onroerend goed op een ander naburig erf
- Verplichting voor de eigenaar van dat
naburig erf een vergoeding te betalen Begrip.
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 beclient 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.
DuMON,
Cass.,
Concl.
proc.-gen.
5 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 337.
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Burgerlijk Wetboek, art. 1384, derde lid
- Aansprakelijkheid van meester en opdrachtgever - Opdrachtgever aansprakelijk niet enkel in geval van aansprakelijkheid van de aangestelde wegens nalatigheid of onvoorzichtigheid (art. 1382
B.W.) maar ook wegens een wettelijk
vermoede fout, zoals de bewaring van
een gebrekkige zaak of dier.
DuMON,
Cass.,
Concl.
proc.-gen.
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 aansprakelijkheid 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
vergoeding - Bijdrage onder bewaarders.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 15
sept. 1983, A.R. nr. 6838, Bull. en
Pas., 1984, nr. 28.
ADOPTIE
Wettiging door adoptie - Grootouders
van de oorspronkelijke familie van het
door adoptie gewettigd kind kunnen, in
beginsel, bezoekrecht uitoefenen.
Noot, F.D., Cass., 4 maart 1976, A.C.,
1976, 767.

ADVOCAAT
Tucht - Ere-advocaat - Intrekking
door de raad van de Orde, van de machtiging tot het voeren van deze titel Beslissing houdende veroordeling in
tuchtzaken - Beslissing waartegen hager beroep kan worden ingesteld.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 25 okt. 1973, Bull. en Pas.,
1974, 213.
Voorwaarden waaronder de advocaat
lasthebber van zijn client is.
Noot W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C.,
1974, 576.
Tucht - Uitvoering van en oordeel
over tuchtvordering - Behoren in eerste
aanleg aan de Orde van Advocaten.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070.
Tucht - Tuchtraad van beroep van de
balies van het rechtsgebied van een hof
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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verdediging van de gedetineerde - 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.
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, verslagen en vonnissen 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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weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector,
art. 14 - 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-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. DuMON, Cass.,
2 mei 1975, A.C., 1975, 963.
Ongeval op de weg naar en van het
werk - Begrip.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
11 mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 918.
Ongeval op de weg naar en van het
werk - Onderbreking van het traject - ·
Belangrijke onderbreking die niet door
overmacht verantwoord is.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
6 nov. 1978, A.C., 1978-79, 266.
Ongeval - Begrip - Bewijs.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
28 mei 1979, A.C., 1978-79, 1127.
Schade veroorzaakt door de respectieve fouten van twee personen - Schade
voortspruitende uit een ongeval dat t.a.v.
het slachtoffer het kenmerk vertoont van
een arbeidsongeval Omstandigheid
zonder invloed op de verplichting tot volledige schadevergoeding, waartoe jegens
de getroffene gehouden is hij die noch
het bedrijfshoofd, noch de lasthebber of
aangestelde van het bedrijfshoofd is.
Noot, J.V., Cass., 16 april 1980, A.C.,
1979-80, nr. 524.
Verbod tot samenvoeging van de valgens het gemene recht toegekende vergoedingen en de forfaitaire vergoedingen
- Arbeidsongevallenwet 10 april 1971,
art. 46, § 2, tweede lid - Wijziging van
die bepaling bij art. 4 wet van 7 juli 1978
- Betekenis en draagwijdte.
Noot, R.C., Cass., 4 maart 1981, A.C.,
1980-81, nr. 390.
Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Getroffene die aanvaardt dat hij weder
wordt tewerkgesteld en achteraf zonder

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 arbeidsohgeschiktheid. (Art. 23, vijfde lid,
Arbeidsongevallenwet 10 april 1971.)
Noot, L.F.D., Cass., 28 sept. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 75.
Ongeval overkomen ten gevolge van
oorlog of oproer.
.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 24
sept. 1984, A.R. nr. 4379, A.C.,
1984-85, nr. 64.
Vergoeding - Prothesen en orthopedische toestellen - Bril - Herstellingsen vervangingskosten - Ongeval dat
geen letsel veroorzaakt.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 18
maart 1985, A.R. nr. 4665, A.C.,
1984-85, nr. 435.
ARBEIDSOVEREENKOMST

Bedienden - Lid van het vrij onderwijs - Clausule van de overeenkomst
volgens welke de overeenkomst van
rechtswege en zonder vergoeding verbroken wordt als dit lid zich, wegens huwelijk of hertrouwen, in een toestand bevindt welke onverenigbaar is met de
wetten en de leer van het vrij onderwijs
Gecoordineerde wetten betreffende
het bediendencontract, art. 21bis - Nietigheid - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
8 dec. 1976, Bull. en Pas., 1977, 394.
Bedienden - Lid van het vrij onderwijs - Wet van 11 juli 1973 houdende
wijziging van zekere bepalingen van de
onderwijswetgeving zoals deze voortvloeien uit de wet van 29 mei 1959 - Gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract - Na de inwerkingtreding van deze wet van 11 juli 1973 zijn
deze gecoordineerde wetten niet meer
van toepassing op de « bedienden » die
tewerkgesteld zijn o.m. in de door het
Rijk gesubsidieerde inrichtingen van het
vrij onderwijs die door « een statuut worden geregeld • - « Statuut • - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
8 dec. 1976, Bull. en Pas., 1977, 394.
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Bedienden - Lid van het vrij onderwijs - Clausule van de overeenkomst
nopens het huwelijk of het hertrouwen
van de leerkracht - Gecoordineerde
wetten betreffende het bediendencontract, art. 21bis - Nietigheid van de
clausules volgens welke het huwelijk een
einde maakt aan de overeenkomst - Begrip - Draagwijdte.
Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass.,
12 jan. 1977, AC., 1977, 530.

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 1
april 1985, A.R. nr. 4612, A.C.,
1984-85, nr. 461.
Bedienden - Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden - Dwingende
bepaling -Wet van politie en veiligheid.
Concl. eerste adv.-gen. L.F. DUCHATELET, Cass., 3 juni 1985, A.R.
nr. 7122, Bull. en Pas., 1985, nr. 595.
Einde - Opzegging - Werknemer
ervan ontslagen om tijdens de opzeggingstermijn de bedongen arbeid te
.verrichten - Gevolg t.a.v. de beiHndiging
van de arbeidsovereenkomst.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 24
juni 1985, A.R. nr. 4799, A.C., 1984-85,
nr. 643.

Bedienden - Huwelijk van de bediende - Dit feit kan op zichzelf niet wettelijk een << dringende reden » zijn, in de
zin van art. 18 van de gecoordineerde
wetten betreffende het bediendencontract, waarom de werkgever dadelijk,
zonder opzegging of vergoeding, een
einde mag maken aan de overeenkomst. ARBEIDSVOORZIENING
Sluiting van ondernemingen - BijdraConcl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass.,
geplicht - Werkgever.
12 jan. 1977, A. C., 1977, 530.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 1
Gezagsverhouding - Begrip.
april 1985, A.R. nr. 4585, AC.,
1984-85, nr. 460.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
16 jan. 1978, AC., 1978, 577.
ARBITRAGE
Ontslag - Dringende reden - LangGeschil waarvoor een scheidsrechter
durige afwezigheid - Ogenblik waarop
bevoegd is - Voorwaarde voor erkenhet ontslag wordt gegeven.
ning van een buitenlandse scheidsrechConcl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 21 terlijke uitspraak.
nov. 1983, A.R. nr. 4048, AC.,
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 28 ju1983-84, nr. 158.
ni 1979, Bull. en Pas., 1979, 1260.
Schorsing van de uitvoering van de
In Belgie niet erkende scheidsrechterovereenkomst - Arbeidsongeschiktheid
- Heelkundige behandeling om een lijke uitspraak - Beslissing die in Belandere reden dan herstel of behoud van gie geen gezag van gewijsde heeft.
de gezondheid - Recht op loon.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 28 juConcl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 12
ni 1979, Bull. en Pas., 1979, 1260.
maart 1984, A.R. nr. 4209, AC.,
Prejudiciele vraag
Strijdigheid
1983-84, nr. 397.
tussen een wet en een decreet.
Begrip - Gezag - Bestuurder van
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 14
een naamloze vennootschap.
mei 1984, A.R. nr. 4206, A.C., 1983-84,
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 28
nr. 523.
mei 1984, A.R. nrs. 4354 en 4355,
ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERA.C., 1983-84, nr. 548.
MING VAN DE TITEL)
Begrip
Gezag
Afgevaardigd
bestuurder van een naamloze vennootTuchtvordering - Procedure voor de
schap.
raad van beroep - Wetboek van StrafConcl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 28 vordering, artt. 209 en 210 - Niet toemei 1984, A.R. nrs. 4354 en 4355, passelijk - Verslag niet bij de wet vereist.
A.C., 1983-84, nr. 548.
·
Noot, R.-A.D., Cass., 9 mei 1980, AC.,
Einde - Opzegging - Opzeggingster1979-80, nr. 575.
mijn - Schorsing - Opzegging door de
werkgever.
AUTEURS RECHT
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 7 jan.
Muziekwerk - Op platen of andere
1985, A.R. nr. 4566, A.C., 1984-85, nr. geluidsdragers opgenomen muziekwerk
265.
- Nationale wettelijke regeling ingevolWerkgever, onderneming, bedrijf ge welke een maatschappij voor het beBegrippen.
heer van auteursrechten gemachtigd is
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betaling van een vergoeding te vorderen
bij de invoer van die platen of andere geluidsdragers in een Lid-Staat van de
E.E.G., nadat zij in het vrije verkeer waren gebracht door de gerechtigden tot
het auteursrecht in een andere Lid-Staat
en er aanleiding hadden gegeven tot betaling van een royalty - Artt. 30 tot 34
en 36 E.E.G.-Verdrag - Niet-strijdigheid
tussen die nationale wettelijke regeling
en die bepalingen van het Verdrag Be grip.
DuMON,
Cass.,
Concl.
proc.-gen.
9 april 1981, Bull. en Pas., 1981, 879.
Wet van 25 juni 1921 tot het innen van
een recht op de openbare kunstveilingen,
ten bate van de kunstenaars, auteurs der
verkochte werken - Volgrecht vastgesteld bij art. 2, eerste lid - Wijze van
berekening - Verkoper als bedoeld in
art. 3 - Begrip.
Noot, G. D'H., Cass., 28 sept. 1984, A.R.
nr. 4244, A.C., 1984-85, nr. 75.
BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN
Bedrieglijk onvermogen - Bestanddelen van het misdrijf - Schuldenaar beroept zich op een rechterlijke beslissing
van ontvangstmachtiging van het loon
en op de wettelijke gevolgen ervan om
inbeslagneming van zijn loon door een
schuldeiser te vermijden - Deze omstandigheid alleen is niet voldoende om
een veroordeling wegens bedrieglijk onvermogen te verantwoorden.
Concl. adv.-gen. A. CoLARD, Cass.,
12 maart 1974, A.C., 1974, 761.
BELASTING
Gelijkheid van de Belgen voor de belasting - Begrip.
Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass.,
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1976, 347.
Vergelding - Begrippen - Onderscheid in de terminologie.
Noot, E.K., Cass., 2 feb. 1977, A.C.,
1977, 625.
Terugbetaling van belasting - Moratoire rente verschuldigd - Vereiste.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 16 okt.
1981, A.C., 1981-82, nr. 121.
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE
WAARDE
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.
DUMON,
Cass.,
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485.
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.
DUMON,
Cass.,
Concl.
proc.-gen.
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 !even 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.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070.
Advocaat Verschijning voor de
tuchtraad van beroep - Openbaarheid
van de debatten gevraagd - Advocaat
niet vrijgesteld van zijn verplichting tot
eerlijkheid en loyauteit waardoor hij de
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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.
BERUSTING
Burgerlijke zaken
Begrip.
Noot, F.D., Cass., 7 dec. 1972, A.C.,
1973, 342.
BESCHERMING VAN
DE
MAATSCHAPPIJ
De minister van Justitie kan beslissen
dat een veroordeelde, die tijdens zijn
hechtenis in een van de bij art. 21 van
de wet bepaalde staten wordt bevonden,
gei:nterneerd wordt - Staat van de veroordeelde niet voldoende verbeterd bij
het verstrijken van de straftijd - Handhaving van de internering.
Noot, J.V., Cass., 13 dec. 1976, A.C.,
1977, 417.
Internering - Verdachte in vrijheid
op het ogenblik van de beslissing tot internering - Onmiddellijke 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 gei: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.
BETEKENING VAN EXPLOTEN
Geadresseerde in het buitenland gevestigd - Geadresseerde die in Belgie
een woonplaats heeft gekozen - Betekening aan de in Belgie gekozen woonplaats - Voorwaarden.
Noot, 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.
KRINGS,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
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.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
27 mei 1977, A.C., 1977, 996.
Gerechtelijk Wetboek, art. 40 - Betekening in het buitenland aan een partij
niettegenstaande 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.
Tuchtzaken - Cassatiegeding - Incidentele valsheidsvordering op het cassatieberoep - Stuk dat niet van valsheid
kon worden beticht voor het gerecht in
hoogste feitelijke aanleg - Begrip
Gevolg.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 31
jan. 1985, A.R. nrs. 7164 en 7221,
Bull. en Pas., 1985, nr. 319.
Tuchtzaken - Cassatiegeding - Incidentele valsheidsvordering op het cassatieberoep - Toewijzing van de valsheidsvordering - Verwijzing - Rechtscollege waarnaar de zaak is verwezen.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 31
jan. 1985, A.R. nrs. 7164 en 7221,
Bull. en Pas., 1985, nr. 319.
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.
Territoriale
Burgerlijke zaken
bevoegdheid
Faillietverklaring
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Rechtbank van koophandel van de plaats
waar de gefailleerde woont - Begrip.
Noot, R.D., Cass., 30 sept. 1976, A.C.,
1977, 130.
Geschil inzake bevoegdheid van de
raadkamer - Begrip.
Noot, E.K., Cass., 30 nov. 1976, A.C.,
1977, 371.
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
- Begrip.
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 Werkloosheid - Werkloosheidsuitkering
Beslissing van het beheerscomite van
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
en van de directeur van een gewestelijk
bureau van die Rijksdienst - Betwisting
Bevoegdheid van de arbeidsrecht- ·
bank.
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 arrondissementsrechtbank naar de rechtbank van
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
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 - Bevoegdheid « ra» - Persoonlijke lening op afbetaling - Wet 9 juli 1957, aangevuld bij
die van 5 maart 1965 - Vordering tot terugbetaling van een persoonlijke lening
op afbetaling - Art. 628, 8", Ger.W., gewijzigd bij art. 33 wet 15 juli 1970 - Uitsluitende bevoegdheid van de rechter
van de woonplaats van de lener, ook al
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.
1083, A.R. nr. 6852, Bull. en
Pas., 1984, nr. 140.
Sociale zaken - Volstrekte bevoegdheid - Arbeidsrechtbank - Ger.W., art.
578, 7" - Geschillen van burgerlijke aard
die het gevolg zijn van een overtreding.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 12
dec. 1984, A.R. nr. 4576, A.C., 1984-85,
· · nr. 234.

tione loci

Burgerlijke zaken - Foutief lijkende
aantasting door de bestuursoverheid van
subjectieve rechten die de hoven en
rechtbanken moeten vrijwaren - Voorlopige maatregelen - Bevoegdheid van
de rechter in kort geding.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 21 maart
1985, A.R. nr. 7189, Bull. en
Pas., 1985, nr. 445.
Burgerlijke zaken - Foutief lijkende
aantasting door de bestuursoverheid van
subjectieve rechten die de hoven en
rechtbanken
moeten
vrijwaren
Foutief lijkende overheidshandeling die
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behoort tot een strafvordering - Voorlopige maatregelen - Bevoegdheid van de
rechter in kart geding - Vereisten.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 21 maart
1985, A.R. nr. 7189, Bull. en
Pas., 1985, nr. 445.
BEWIJS

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering Verplichting voor elke gedingvoerende
partij de bewijsgronden waarover zij beschikt, voor te leggen - Gerechtelijk
Wetboek, art. 871.
Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C.,
1971, 263.
Burgerlijke zaken - Bewijsvoering Overlegging van stukken waarin het bewijs van een ter zake dienend feit
schuilt - Verplichting voor elke partij
en voor derden - Gerechtelijk Wetboek,
artt. 877 tot 882.
Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C.,
1971, 263.
Burgerlijke zaken Bewijslast Artt. 1315 van het Burgerlijk Wetboek en
870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C.,
1971, 263.
Burgerlijke zaken - Bewijsvoering Bevoegdheid van de rechter - Gerechtelijk Wetboek, artt. 871, 877 tot 882.
Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C.,
1971, 263.
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.
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
door de genieters uitgeoefende activiteit
- Uitzondering op de regel van die be-.
lastingplichtigheid - De bewijslast rust
op
de
niet-verblijfhoudende
belastingplichtige.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
5 maart 1979, Bull. en Pas., 1979, 790.
Vermoedens - Directe belastingen Feitelijke vermoedens - Toezicht van
het Hof - Gevolgtrekking.
Concl.
proc.-gen.
DUMON,
Cass.,
5 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 342.
Burgerlijke zaken Bewijslast W.A.M.-wet, art. 3, eerste lid - Schade
veroorzaakt door de bestuurder van het
verzekerde voertuig - Bewering van de
verzekeraar dat het voertuig gestolen
was - Bewijs van diefstal - Bewijslast
berust bij de verzekeraar.
Noot, E.L., Cass., 10 dec. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 241.
BORGTOCHT

Borgstelling door verschillende personen - Betaling van de schuld door een
van de borgen - Verhaal van die borg
op de andere borgen - Splitsing van het
verhaal, zelfs in geval van hoofdelijke
borgtocht.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
21 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 754.
Hoofdelijke borgstelling - 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 - Over-
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zending aan de stafhouder van de Orde
van Advocaten - Wettigheid.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
12 mei 1977, Bull. en Pas, 1977, 929.
BURGERLIJK PENSIOEN
Gemeentepensioen
Wet
van
25 april 1933 betreffende het pensioen
van het gemeentepersoneel - Wet van
subsidiaire aard.
Concl. adv.-gen. DUCHATELET, Cass.,
16 nov. 1978, Bull. en Pas., 1979, 324.
Gemeentepensioen - Toepassing door
de gemeente van een gunstiger 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 - « Publieke » rechten, geen passende benaming.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull.
en Pas., 1971, 144.
Tuchtrechtelijke
vervolgingen
en
tuchtsancties
Vervolgingen
en
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.
Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. DuMaN, 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 de 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. VELD, 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
meer dan zestien jaar en minder dan
achttien jaar - Onderscheid.
Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 30 nov.
1983, A.R. nr. 3060, Bull. en
Pas., 1984, nr. 177.
CAS SATIE
Bevoegdheid - Beslissing van de afdeling voor administratieve zaken bij de
Raad van State geen kennis te nemen
van een eis waarvan de kennisneming
tot de bevoegdheid van de rechterlijke
overheden behoort - Bevoegdheid van
het Hof van Cassatie, waarbij een voorziening tegen een dergelijke beslissing
aanhangig is, om niet aileen te onderzoeken of het arrest van de Raad van State
wettelijk verantwoord is, maar ook of
het regelmatig met redenen is omkleed.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C.,
1971, 518.
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Bevoegdheid - Verenigde kamers Burgerlijke zaken - Voorwaarden.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull.
en Pas., 1973, 629.
Omvang - Strafzaken - Beslissing
tot onbevoegdverklaring op de 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 - Indien 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.
0

Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
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.,
Concl.
proc.-gen.
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485.
Omvang - Toepassing.
Noot, E.K., Cass., 10 jan. 1979, A.C.,
1978-79, 520.
Incidentele aangifte in een akte van
wraking van leden van het Hof van Cassatie of van magistraten van het openbaar ministerie bij het Hof - Bevoegdheid.
Noot 2, E.L., Cass., 27 april 1979, A.C.,
1978-79, 1025.
Incidentele 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.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 11 juni 1979, A.C., 1978-79, 1207.
Taak van het Hof - Burgerlijke zaken
- Bevoegdheid van het Hof om de wettigheid van een niet aangevochten beschikkende gedeelte te onderzoeken.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
12 nov. 1979, A.C., 1979-80, nr. 168.

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.

Bevoegdheid - Ambtshalve opgeworpen middel - Strafzaken - Arrest wijst
de door een verdachte bij zijn invrijheidstelling gestelde zekerheid aan de
Staat toe - Middelen kunnen ambtshalve worden opgeworpen.
Noot, R.-A.D., Cass., 5 feb. 1980, A.C.,(
1979-80, nr. 346.

Omvang - Burgerlijke zaken - Begrip.
Noot, F.D., Cass., 7 dec. 1978, A.C.,
1978-79, 404.

Verenigde kamers - Strafzaken Bevoegdheid.
Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES,
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas.,
1980, 1153.

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.

Bevoegdheid - Memorie van cassatie
met lasterlijke, beledigende of eerrovende beweringen - W eigering van het Hof
met die beweringen rekening te houden.
Noot, J.V., Cass., 7 jan. 1981, A.C.,
1980-81, nr. 262.
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Omvang - Strafzaken - Vernietiging
van een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot handhaving van
de voorlopige hechtenis - Gevolg wat
betreft het arrest van dezelfde dag tot
verlenging van de inobservatiestelling.
Noot, R.-A.D., Cass., 10 feb. 1981, A.C.,
1980-81, nr. 342.
Bevoegdheid - Recht en feit - Begrip.
DuMON,
Cass.,
Concl.
proc.-gen.
5 maart 1981, Bull. en Pas., 1981, 728.
Omvang - Burgerlijke zaken - Vernietiging van aile handelingen, arresten
en vonnissen die het gevolg zijn van de
vernietigde beslissing - Begrip.
DuMON,
Cass.,
Concl.
proc.-gen.
10 april 1981, A.C., 1980-81, nr. 464.
Omvang - Burgerlijke zaken - Aanneming van een middel - Gevolg t.a.v.
de cassatie - Vaststelling door het Hof
dat « geen andere middelen worden in
acht genomen omdat zij niet tot ruimere
cassatie kunnen leiden » - Vaststelling
dat « geen andere middelen worden in
acht genomen omdat zij geen reden van
bestaan meer hebben wegens de vernietiging op grand van het aangenomen
middel » - Onderscheid - Begrip.
Noot, F.D., Cass., 25 sept. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 70.
Omvang - Strafzaken - Strafvordering verjaard voordat zij bij de strafrechter is aangebracht - Vernietiging van
de beslissing op de strafvordering Vernietiging dientengevolge van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering.
Noot, B.J.B., Cass., 21 okt. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 132.
Bevoegdheid - Directe belastingen Raming van de belastbare grondslag Feitelijke vermoedens - Toezicht van
het Hof.
Concl. proc.-gen. DuMaN, Cass., 5 nov.
1981, Bull. en Pas., 1982, 342.
Aard van het cassatiegeding.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
14 jan. 1982, Bull. en Pas., 1982, 595.
Bevoegdheid - Strafzaken - Regeling van rechtsgebied - Positief conflict
van rechtsmacht - Beoordeling door het
Hof.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 8 juni 1983, Bull. en
Pas., 1983, nr. 560.

Bevoegdheid
Strijdigheid tussen
een wet en een decreet - Prejudiciele
vraag - Arbitragehof.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 14
mei 1984, A.R. nr. 4206, A.C.1 1983-84,
nr. 523.
Bevoegdheid - Strafvordering tegen
een minister - Gw., art. 90 - Toepassingsgebied.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 12 juni
1985, A.R. nr. 4250, Bull. en
Pas., 1985, nr. 620.
CASSATIEMIDDELEN
Strafzaken - Middel ten betoge dat er
een reden van wraking bestaat tegen
een rechter die de bestreden beslissing
heeft gewezen - Deelneming van de
rechter aan de beslissing die een essentiele regel inzake rechtsbedeling schendt
- Middel dat voor het eerst voor het
Hof kan worden voorgedragen.
Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C.,
1976, 191.

Tuchtzaken - Openbaarheid van de
debatten voor de tuchtraad van beroep
van de balie door de verdachte advocaat
gevraagd en door hem bekomen - Middel hieruit afgeleid dat noch het procesverbaal van een van de terechtzittingen
noch enig gedingstuk uitdrukkelijk vaststelt dat de debatten op die zitting openbaar waren - Voor de tuchtraad van beroep is niet aangevoerd dat die zitting
niet in het openbaar plaatshad- Nieuw
middel, niet ontvankelijk.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362.
Strafzaken - Middel gegrond op de
schending van wettelijke bepalingen betreffende de samenstelling van de gerechten - Zulk middel kan voor het
eerst voor het Hof worden voorgedragen
- Beperkingen van die regel.
Noot, J.V., Cass., 17 mei 1978, A.C.,
1978, 1096.
Burgerlijke zaken - Nieuw middel Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass.,
19 jan. 1978, Bull. en Pas., 1978, 576.
Tuchtzaken - Een enkele straf wegens verschillende tekortkomingen aan
de beroepsplichten - Toepassing van de
theorie van de « gerechtvaardigde straf ».
Noten 6 en 7, F.D., Cass., 19 april 1979,
A.C., 1978-79, 976.
Burgerlijke zaken - Grief van dubbelzinnigheid - Ontvankelijkheid van het
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middel afhankelijk van twee voorwaarden : 1o 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. DuMON, Cass., 9 april
1981, Bull. en Pas., 1981, 879.
Cassatieberoep tegen een arrest van
de Raad van State - Arrest waarin
wordt beslist dat de vordering al dan
niet tot de bevoegdheid van de rechtscolleges van de Rechterlijke Macht behoort
- Gecoiirdineerde 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
- Gecoiirdineerde wetten op de Raad
van State, art. 33 - Middel hieruit afgeleid dat het arrest van de Raad van State zich met misken,ning 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. DuMON, 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 beslis-

sing 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.
Strafzaken - Middel dat berust op
een feitelijke bewering Bewering
zonder enige steun in de bestreden
beslissing noch in de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan - Gemis
aan feitelijke grondslag.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE ErsTHOVEN, Cass., 27 maart 1985, A.R.
nr. 4081, Bull. en Pas., 1985, nr. 456.

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
do en.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull.
en Pas., 1974, 544.

DIENSTPLICHT
Hoge Militieraad - Bevoegdheid Militieraad die een aanvraag om uitstel
ontvankelijk maar niet gegrond 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.
Beslissing van de herkeuringsraad Redengeving.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
19 okt. 1981, A.C., 1981-82, nr. 125.
Uitstel en vrijlating van dienst op morele grond - Kostwinner - Wettelijke
voorwaarden waaraan, in de regel, moet
worden voldaan v66r het verstrijken van
de termijn waarbinnen de aanvraag om
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uitstel of vrijlating moet worden ingediend.
Cone!. proc.-gen. R. CHARLES, Cass.,
21 juni 1982, Bull. en Pas, 1982, 1226.
DOUANE EN ACCIJNZEN
Collectief misdrijf Samenvoeging
van de geldhoeten - Toepassing van
art. 100 Sw. en van de rechtsregel neergelegd in art. 65 van dat wethoek.
Noot, E.L., Cass, 13 okt. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 111.
DRUKPERSMISDRIJF
Gehruik, niettegenstaande vervallenverklaring, van het recht deel te nemen
aan de exploitatie, de administratie, de
redactie, het drukken of verspreiden van
een daghlad of van gelijk welke puhlikatie (artt. 123sexies, 6", en 123nonies Sw.)
- Vaststelling, door de rechter, van het
politiek karakter van de deelneming Geen drukpersmisdrijf.
Cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas.,
1982, 259.

Grove helediging - Arrest dat heslist
dat, huiten het geval van koppelarij, van
heimelijke verstandhouding of van een
hedrieglijke daad, elke tekortkoming i11
de getrouwheid een grove helediging
oplevert - Onwettigheid.
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull.
en Pas., 1973, 725.
Grove helediging - Beledigend karakter dat niet uitsluitend voortvloeit uit de
intrinsieke tekortkoming in de uit het
huwelijk voortspruitende verplichtingen.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull.
en Pas., 1973, 725.
Grove helediging - Beledigende houding van een echtgenoot - Houding die
een verzachting van de fouten van de andere echtgenoot kan uitmaken, welke
het karakter van grove helediging eraan
ontneemt.
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull.
en Pas., 1973, 725.

DWANGSOM
Gerechtelijk Wethoek, 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 puhliekrechtelijke persoon.
Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341.

Echtscheiding - Echtscheiding door
onderlfnge toestemming - Echtscheiding tussen echtgenoten van verschillende vreemde nationaliteit - Toe te passen wet.
Cone!.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
14 dec. 1978, A.C., 1978-79, 445.

Rechtspleging - Verzoek - Begrip en
draagwijdte - Dagvaarding - Begrip
en gevolgen ten aanzien van de eis.
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en
Pas., 1972, 806.

Echtscheiding op grand 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.

Echtscheiding - Wederzijdse eisen tot
echtscheiding - Beslissing op een van
de eisen reeds overgeschreven in de registers van de hurgerlijke stand - Eis
ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN· hlijft hangende na de overschrijving van
TAFEL EN BED
de echtscheiding - Voorlopige maatreArt. 302 van het Burgerlijk Wethoek, gelen betreffende het onderhoud van de
gewijzigd hij art. 16 van de wet van kinderen gevraagd na de overschrijving
8 april 1965 - Handhaving van de ver- - Bevoegdheid.
Cone!.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
plichtingen van de ouders nopens het on3 mei 1979, Bull. en Pas., 1979, 1035.
derhoud van de kinderen, zoals zij waren overeengekomen en vastgesteld.
Echtscheiding op grand 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
Wederkerige
rechtsvorderingen
B.W. - Fouten en tekortkomingen van
de andere echtgenoot - Burgerlijk WetAard van deze rechtsvorderingen.
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER hoek, art. 306 - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass.,
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en
4 jan. 1980, A.C., 1979-80, nr. 267.
Pas., 1972, 806.
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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.
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.
Burgerlijke zaken - Deskundigeneed
- Kenmerken en vorm van deze eed onder de gelding van het Gerechtelijk Wethoek.
Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C,
1971, 1081.
EIGENDOM
Misbruik van het recht van eigendom
- Begrip.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 10 sept. 1971, A.C.,
1972, 31.
EIGENLIJKE RECHTSPRAAK
Tuchtgerecht - Tuchtraad van beroep
van de balies - Tuchtgerecht - Onderzoek van de zaak en uitspraak van de
beslissing in openbare zitting - Toepassingsvoorwaarden van deze verplichting.
Concl. 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.
Concl. 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.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
20 april1978, Bull. en Pas., 1978, 937.
ERFDIENSTBAARHEID
Erfdienstbaarheid van overgang Door 's mensen toedoen gevestigde niet
voortdurende erfdienstbaarheid - Wijze
van verkrijging - Hij die een recht van
overgang heeft, kan door verjaring geen
ruimer recht bekomen dan datgene dat
verleend is door de titel van vestiging
van de erfdienstbaarheid.
Noten 2, 3 en 4, R.-A.D., Cass.,
18 nov. 1977, A.C., 1978, 320.
Uitzicht op het naburig erf - 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.
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
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 Justitif'
Gezag van dit arrest.
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Cone!. 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.
Cone!. 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.
Cone!. 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 be!nvloed - Concessie inzake alleenverkoop.
Cone!. 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.
Cone!. 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.
Cone!. 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 toepassi!:lg - Begrip.

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en
Pas., 1971, 886.
Aard en kenmerken van de nieuwe
rechtsorde ingesteld bij de verdragen tot
oprichting van de Europese Gemeenschappen.
Cone!. 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.
Cone!. 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.
Cone!. 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.
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, art. 189
- Richtlijnen - Richtlijnen waarin bepalingen kunnen voorkomen die rechtstreeks van toepassing zijn in de LidStaten.
Cone!. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
7 jan. 1977, A.C., 1977, 493.
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, art. 177
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- 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 EuGemeenschappen
aanhangig
ropese
maakt, de ter zake toe te passen bepalingen van nationaal recht opgeven en desnoods de betekenis en draagwijdte ervan
preciseren.
Concl. eerste adv.-gen. DuMoN, Cass.,
7 jan. 1977, A. C., 1977, 493.
Misbruik van een machtspositie op de
gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk dt:el 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.
DuMON,
Cass.,
Concl.
proc.-gen.
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485.
E.E.G.-Verdrag, artt. 30, 31 en 32 Maatregelen van gelijke werking als invoerbeperkingen - Begrip.
Concl.
proc.-gen.
DuMON,
Cass.,
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485.
Voorrang van internationaalrechtelijke
regels hoven 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 v&n
verenigingen en onderling afgestemde
gedragingen inzake auteursrecht.
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 - Opheffing van de kwantitatieve beperkingen tussen de Lid-Staten
van die Gemeenschap - Bepalingen toepasselijk op het auteursrecht van gecom:

mercialiseerde 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.
Concl. 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 alle
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 alle maatregelen
van gelijke werking zijn verboden - Beperking van de uitzonderingen van
art. 36 uit hoofde o.m. van de industriele
of commerciele beperkingen en inzake
auteursrecht - Begrip.
Concl. 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 van
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 verplich. ting voor het Hof van Cassatie zich voor
die vraag van uitlegging tot het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen te wenden.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 9 april
1981, Bull. en Pas., 1981, 879.
FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD
Faillissement - Koopwaren aan de
koper geleverd nadat deze door een vonnis failliet werd verklaard - Terugvor-
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dering - Ontbinding van de verkoop Begrippen.
Concl.
adv.-gen.
DUMON,
Cass.,
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262.
Wetboek van Koophandel - Gefailleerde - Begrip.
Cone!.
adv.-gen.
DuMON,
Cass.,
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262.

Hoger beroep - Vonnis waarin uitspraak wordt gedaan over een betwisting
betrekkelijk de opname van een schuldvordering in het passief van een faillissement - Betwisting hoofzakelijk gegrond
op een oorzaak buiten de staat van faillissement en accessoir gegrond op de
staat van faillissement - Gewone appeltermijn.
Concl.
adv.-gen.
DuMaN,
Cass.,
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1978,
1090.
Betaling van vervallen schulden door
de gefailleerde na het ophouden van zijn
betalingen en v66r het vonnis van zijn
faillietverklaring
Niet-tegenstelbaarheid aan de boedel - Art. 446 van
het Wetboek van koophandel - Betalingen van derden bekomen ten gevolge
van een uitvoerend beslag onder derden
- Zij zijn betalingen van de schuldenaar.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
25 mei 1978, Bull. en Pas., 1978, 1090.

Gerechtelijk akkoord - Koopwaren
verzonden - Terugvordering mogelijk
zolang << de overgave ervan niet is geschied in de magazijnen van de bestemmeling >> - Faillissement - Wetboek
van Koophandel (wet van 18 april 1851),
art. 568 - Koopwaren verzonden aan
een koopman die een verzoekschrift tot
het bekomen van een gerechtelijk akkoord heeft ingediend - Wettelijke bepaling buiten toepassing.
Cone!.
adv.-gen.
DUMON,
Cass.,
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262.
Gerechtelijk akkoord - Verzoekschrift
tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord - Samenloop tussen aile niet bevoorrechte schuldeisers van de schuldenaar die het akkoord aanvraagt Be grip.
DuMON,
Cass.,
Cone!.
adv.-gen.
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262.
Zekerheidstellingen gedurende de termij n van staking van betaling - Zekerheidstellingen voor vroeger aangegane
schulden - Nietige zekerheden.
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C.,
1973, 911.

Vermenging van de vermogens van
een in staat van faillissement verklaarde
personenvennootschap
met beperkte
aansprakelijkheid en van een zaakvoerder van die vennootschap - Die omstandigheid is niet voldoende om daaruit
wettig af te leiden dat het faillissement
van de vennootschap moet worden uitgebreid tot die zaakvoerder, d.w.z. dat die
zaakvoerder ook in staat van faillissement moet worden verklaard.
Noot, F.D., Cass., 1 juni 1979, A.C.,
1978-79, 1153.

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.
Concl. 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.
Cone!. adv.-gen. DECLERCQ, Cass.,
12 feb. 1981, Bull. en Pas., 1981, 639.

Faillietverklaring - Bevoegdheid van
de rechtbank van koophandel van de
plaats waar de gefailleerde woont - Begrip.
Noot, R.D., Cass., 30 sept. 1976, A.C.
1977, 131.

Verzoek van de curator tot vaststelling
van de datum waarop de koopman heeft
opgehouden te betalen - Vorm.
KRINGS,
Cass.,
Cone!.
adv.-gen.
19 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 378.

Gerechtelijk akkoord - Geen uitwerking met betrekking tot sociale zekerheidsbijdragen, bijdrageopslag en nalatigheidsintrest.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
17 mei 1978, A.C., 1978, 1092.

Handelsvennootschap
Boedelafstand - Boedelschuldeisers - Schuldeisers zonder zekerheid of bijzonder voorrecht - Schuldvordering vastgesteld bij
een uitvoerbaar verklaarde authentieke
akte - Afzonderlijke daden van uitvoering - Wettigheid.

-

263

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
26 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 426.
Terugvordering van goederen, voorwerp van een financieringshuur waaruan
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. DuMON, Cass., 27 nov.
1981, A.C., 1981-82, nr. 208.
Faillissement
Faillissementswet,
art. 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.
Verkoop van de onroerende goederen
van de gefailleerde - Verzoek tot machtiging van de curator aan de rechtercommissaris - Hoger beroep tegen de
beslissing van de rechter-commissaris Termijn om dit hoger beroep in te
stellen.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 22
maart 1985, A.R. nr. 4683, A.C.,
1984-1985, nr. 447.
Gerechtelijk akkoord - Beginsel van
de gelijkheid tussen de schuldeisers Begrip - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTBOVEN, Cass., 2 mei 1985, A.R.
nr. 4031, A.C., 1984-85, nr. 526.
Opneming van een schuldvordering in
het passief van een faillissement, zonder
voorbehoud of tegenspraak binnen de
voorgeschreven termijn, na verificatie
door de rechter-commissaris
In
beginsel onherroepelijke rechtshandeling.
.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 13 juni
1985, A.R. nr. 7214, Bull. en
Pas., 1985, nr. 623.

GEMEENTE
Gemeentelijke roden - Begrip.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en
Pas., 1974, 954.

Gemeentegoederen - Begrip.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en
Pas., 1974, 954.

GEMEENTE- EN PROVINCIEBEIASTINGEN
Gemeentebelasting op de niet gebouwde percelen begrepen in een niet vervallen verkaveling - Belasting niet van dezelfde aard als het patent.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1970, 347.
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.
GENEESKUNDE
Artsenijbereidkunde - Officina's die
voor het publiek mogen worden opengesteld - Koninklijk besluit nr. 78 van
10 nov. 1967 betreffende onder meer de
geneeskunst en koninklijk besluit van
9 februari 1970 betreffende de spreiding
van de voor het publiek opengestelde
apotheken - Wettigheid van deze bepalingen.

-

264 GERECHTSKOSTEN

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MALRAUX,
Cass., 11 mei 1973, A.C., 1973, 832.
Orde van Geneesheren - Raad van
beroep - Samenstelling - Emeritus
raadsheer in het hof van beroep, lid van
de raad - Wettigheid.
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C.,
1973, 972.

Strafzaken - Landloperij - Wet van
27 nov. 1891, gewijzigd op 16 aug. 1971,
art. 16bis - Voorzieningen in hager beroep of in cassatie - Verwerping van
deze voorzieningen - Kosten van de gedingen in hager beroep en in cassatie.
Noot 3, P.M., Cass., 16 nov. 1971, A.C.,
1972, 268.

Burgerlijke zaken - Voorwaarden bij
de wet gesteld voor verplichte veroordeling in de kosten.
Noot, W.G., Cass., 16 mei 1974, A.C.,
1974, 1032.
Tuchtzaken - Tuchtgerechten geen
rechtbanken van de Rechterlijke Orde Veroordeling in de kosten - Machtsoverschrij ding;
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
Orde der Dierenartsen - Tuchtraden
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638.
- Veroordeling in de kosten - MachtsTuchtzaken - Orde der Dierenartsen
overschrijding.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., - Vernietiging van een bes!issing van
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638. een gemengde raad van beroep, op voorziening van een dierenarts - Kosten
Overeenkomst tussen een geneesheer van het cassatiegeding.
en een ziekenhuisinstelling over de voorConcl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
waarden waaronder de instelling haar
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638.
personeel, lokalen en materiaal ten dienStrafzaken
- Strafvordering - Kosste stelt van de geneesheer - Koninkten
van
die
rechtsvordering
- Veroordelijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleeg- ling van de burgerlijke partij in die koskunde, de paramedische beroepen en de ten - Vereisten - Onderscheid.
Noot, E.L., Cass., 8 april 1981, A.C.,
geneeskundige commissies, artt. 15, 16
1980-81, nr. 457.
en 17 - Draagwijdte van die bepalingen.
Strafzaken - Beslissing van de strafConcl. proc.-gen. DUMON, Cass., 5 nov.
rechter waarbij de Staat, die geen
1981, Bull. en Pas., 1982, 337. . .
burgerlijke partij is, in de kosten van
Orde van Geneesheren - Tuchtraden een door de vrijgesproken beklaagde
- Betichting van valsheid - Bevoegd- tegen het openbaar ministerie ingestelde
heid.
tussenvordering wordt veroordeeld Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 31 Onwettige beslissing.
jan. 1985, A.R. nrs. 7164 en 7221,
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 19 okt.
Bull. en Pas., 1985, nr. 319.
1983, A.R. nr. 3117, Bull. en
Pas., 1984, nr. 99.
Orde van Geneesheren - Raad van
beroep - Samenstelling - Ereraadsheer in het hof van beroep - Geen wettelijke hoedanigheid om benoemd te
worden tot magistraat-lid van de raad
van beroep of zulks te blijven.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C.,
1973, 972.

GERECHTSDEURWAARDER
Beslissingen van de tuchtraad van de
arrondissementskamer Beslissingen
waartegen de partijen noch hager beroep
noch cassatieberoep kunnen instellen.
Noot, R.D., Cass., 12 juni 1975, A.C.,
1975, 1084.
Wet van 30 maart 1976 betreffende de
economische herstelmaatregelen, art. 36
- Gerechtsdeurwaarder, vrij beroep in
de zin van die wetsbepaling.
Noot 2, J.V., Cass., 25 mei 1978, A.C.,
1978, 1135.

Strafzaken - Strafvordering vervallen
- Kosten ten laste van de Staat Vernietiging en verwijzing - Verwijzing
beperkt tot de kosten - Vereisten. · .
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 29
feb. 1984, A.R. nr. 3295, Bull. en
Pas., 1984, nr. 365.

GOEDEREN
Onroerend goed door bestemming Begrip.
Noot, J.V., Cass., 11 sept. 1980, A.C.,
1980-81, nr. 26.
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Art. 25bis - Toekenning van grondwettelijke machten aan instellingen van
internationaal publiek recht - Dra::tgwijdte van deze bepaling.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en
Pas., 1971, 886.
Art. 7 - Draagwijdte.
Noot, E.K., Cass., 7 maart 1975, A.C.,
1975, 764.
Gelijkheid van de Belgen voor de wet
- Begrip.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1976, 347.
Gelijkheid voor de wet - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass.,
14 jan. 1976, A.C., 1976, 547.
Het Hof van Cassatie neemt in de regel geen kennis van de zaak ten grande
- Grondwet, art. 95 - Begrip.
Concl.
proc.-gen.
DUMON,
Cass.,
5 maart 1981, Bull. en Pas., 1981, 728.
HELING
Bestanddelen van het misdrijf.
Noot, E.K., Cass., 21 dec. 1976, A.C.,
1977, 447.
HERHALING
Veroordeling wegens een misdrijf omschreven in het Strafwetboek - Later
misdrijf gepleegd met overtreding van
een bijzondere wet - Deze wet regelt de
herhaling slechts voor de daarin omschreven misdrijven - Gevallen waarin
de bepalingen van hoofdstuk V van
boek I van het Strafwetboek toepasselijk
,blijven.
Noot, E.K., Cass., 4 juni 1974, A.C.,
1974, 1096.

Veroordeling wegens overtreding van
een bijzondere wet houdende vaststelling
van bijzondere regels inzake herhaling
- Latere overtreding van dezelfde bijzondere wet gepleegd na verloop van de
bijzondere termijn van herhaling, doch
binnen de gewone termijn van herhaling
Bepalingen van hoofdstuk V van
boek I van het Strafwetboek.
Noot, A.B., Cass., 23 juni 1975, A.C.,
1975, 1132.
HERROEPING VAN HET GEWIJSDE
Ontvankelijkheidsvoorwaarden.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en·
Pas., 1974, 961.

HOGER BEROEP
Gewijsde - Gezag van gewijsde Strafzaken - Devolutieve kracht van
het hager beroep - Interferentie van de
regels inzake de devolutieve kracht van
het hager beroep en van de regels betreffende het gezag van gewijsde.
Noot 1, E.K., Cass., 6 maart 1972, A.C.,
1972, 625.
Burgerlijke zaken- Middel in de akte
van hager beroep uiteengezet - Appellant niet verschenen - Beslissing bij
verstek gewezen - Rechter niet verplicht op dit middel te antwoorden.
Noot, F.D., Cass., 7 dec. 1972, A.C.,
1972, 339.
Strafzaken - Termijn waarbinnen hager beroep moet worden ingesteld - Gevolg van overmacht.
Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C.,
1974, 576.
Burgerlijke zaken - Akte van hoger
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
zaak sine die wordt uitgesteld - Beslissing over een feitelijke kwestie of een
rechtskwestie - Beslissing waartegen
hager beroep kan worden ingesteld.
Noot, A.B., Cass., 27 mei 1975, A.C.,
1975, 1021.
Verstek van een partij - Bevoegdheid
van de rechter om de grand van de zaak
te onderzoeken - Onderscheid.
Noten 2 en 3, E.K., Cass., 16 jan. 1976,
A.C., 1976, 577.
Tuchtzaken - Beslissing van de raad
van de Orde van Advocaten - Art. 468
van het Gerechtelijk Wetboek - Draagwijdte.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 1 dec.
1977, Bull. en Pas., 1978, 362.
Tuchtzaken
Beslissing alvorens
recht te doen van de raad van de Orde
van Advocaten - Beslissing waartegen
hager beroep kan worden ingesteld.
Concl. proc.-gen DELANGE, Cass., 1 dec.
1977, Bull. en Pas., 1978, 362.
Burgerlijke zaken - Onsplitsbaar geschil - Begrip.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
13 maart 1978, A.C., 1978, 810.

Hoger beroep - 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 hoger beroep
- Rechter van het rechtscollege in eerste aanleg belast met de uitvoering van
die daad van onderzoek - Ambtelijke
opdracht die aan dit rechtscollege moet
worden gegeven - Rechter niet bij name aangewezen door de rechter in hager
beroep.
Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 29 juni 1978, 1978, Bull. en Pas., 1978,
1240.
Burgerlijke zaken - Konijnenschade
- Vonnis van de vrederechter niet in tegenwoordigheid van de partijen uitgesproken - Jachtwet, art. 7bis- Aan ~e
partijen is, binnen drie dagen na de mtspraak van het vonnis, geen kennis gegeven van het beschikkende gedeelte ervan
- Termijn van hager beroep van veertien dagen bepaald bij genoemd art. 7 bis
niet toepasselijk.
Cone!.
proc.-gen.
DUMON,
Cass.,
2 mei 1979, A.C., 1978-79, 1042.
Burgerlijke zaken - Beslissing of
maatregel van inwendige aard - Hoger
beroep tegen een beslissing of maatregel
van inwendige aard - Voorwaarde.
Noot, A.C., Cass., 24 okt. 1980, A.C.,
1980-81, nr. 126.
-

Belang Ontvankelijkheidsvereiste
Begrip.
Noot, E.L., Cass., 20 nov. 1980, A.C.,
1980-81, nr. 176.

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
stemmen lijke straffen
Noot, E.L.,
nr. 3778,

Eenparigheid van
Vervanging van afzonderdoor een enkele straf. . .
Cass., 26 sept. 1984, A.R.
A.C., 1984-85, nr. 69.

HOOFDELIJKHEID
Aansprakelijkheid uit overeenkomst Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
- Gemeenschappelijke fout van verscheidene partijen - Hoofdelijke aansprakelijkheid.
Cone!.
adv.-gen.
DuMoN,
Cass.,
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661.
Kan uit een algemeen rechtsbeginsel
voortvloeien.
Cone!.
adv.-gen.
DUMON,
Cass.,
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661.
Zaken van koophandel - Meer dan
een schuldenaar - Begrip.
Cone!.
adv.-gen.
DUMON,
Cass.,
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661.
HUUR VAN DIENSTEN

Aannemingscontract - Oprichting van
een gebouw - Tienjarige aansprakelijkheid van de architect en de aannemer « Grote werken » Begrip.
Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C.,
1974, 202.
Aannemingscontract - Oprichting van
een gebouw - Gebrek in de bouw - Gebrek dat een ander deel van de bouw
dan de « grate werken » aantast - Aansprakelijkheid van de architect en de
aannemer.
Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C.,
1974, 202.
Aannemingscontract - Oprichting van
een gebouw - Gebrek in de bouw - Gebrek in de grote werken - Gevolg van
de aanvaarding op de aansprakelijkheid
van de architect en de aannemer jegens
de opdrachtgever.
Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C.,
1974, 202.
Aannemingscontract - Oprichting van
een gebouw - Gebrek in de bouw - ~e
brek in de grate werken - Aanvaardmg
- Aanvaarding dekt de aansprakelijkheid van de architect en de aannemer
niet, ongeacht of de gebreken zichtbaar
zijn dan wei verborgen zijn.
Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C.,
1974, 202.
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.
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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
besluit - Bepalingen die wet zijn in de
zin van art. 608 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Noot, F.D., Cass., 11 jan. 1974, A.C.,
1974, 524.
Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de
woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen Draagwijdte van de wet.
Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 27 feb.
1980, A.C., 1979-80, nr. 402.
Makelaarsovereenkomst - Ontbinding
van de overeenkomst - Toepasselijke
regels.
Cone!. 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.
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en
Pas., 1974, 954.
Pacht - Landbouw - Exploitatie Be grip.
Noot, E.K., Cass., 28 nov. 1975, A.C.,
1976, 406.
Handelshuurovereenkomsten - Art.
16, I, 3°, vervat in de wet van
20 april 1951 - Wil tot wederopbouw van
het onroerend goed - Begrip.
Cone!. adv.-gen. J. VELU, 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.
Cone!. 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 aile 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.
Cone!. adv.-gen. DECLERCQ, Cass.,
29 mei 1980, A.C., 1979-80, nr. 614.
HUWELIJK

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 leven te zijn voltrokken - Huwelijk geldig in Belgie.
Cone!. 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 valgens de bepalingen van art. 171 van het
Franse Burgerlijk Wetboek inzake het
postuum huwelijk - Gevolgen van een
dergelijk huwelijk in Belgie.
Cone!. adv.-gen. VELD, Cass., 2 april
1981, Bull. en Pas., 1981, 835.
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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
het huwelijksvermogensstelsel - Verzoek dat geen reden van bestaan meer
heeft.
DuMaN,
Cass.,
Concl.
proc.-gen.
2 mei 1979, A.C., 1978-79, 1035.
Wijziging bij overeenkomst van het
huwelijksvermogensstelsel - Burgerlijk
Wetboek, art. 1394 - De akte tot wijziging van het huwelijksvermogensstelsel
moet worden voorafgegaan van een boedelbeschrijving en van een regeling van
de respectieve rechten van de echtgenoten - Begrip.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 okt.
1979, A.C., 1979-80, nr. 132.
Huwelijksstelsel van echtgenoten wier
huwelijk in het buitenland is voltrokken
zonder dat zij een overeenkomst nopens
hun goederen hebben gesloten - Toepasselijke wet.
Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 10 april
1980, Bull. en Pas., 1980, 968.
INDEPLAATSSTELLING

Persoonlijke indeplaatsstelling - Begrip en gevolgen.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 21 juni 1971, Bull. en Pas.,
1971, 1001.
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
- Indeplaatsstelling zonder invloed op
de verplichting van die borg om zijn verhaal te splitsen

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
21 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 754.
Geschil tussen de oorspronkelijke
schuldeiser en een derde - Rechterlijke
beslissingen waarbij de oorspronkelijke
schuldeiser betrokken is, tegenwerpelijk
aan de gesubrogeerde - Gevolg t.a.v. de
onsplitsbaarheid van het geschil.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
7 april 1983, Bull. en Pas., 1983,
nr. 423.
INKOMSTENBELASTINGEN

Belastingschuld wegens onverdeeldheid - Belasting die voor een aandeel
per hoofd in de schuld ten name van elke medeeigenaar ten kohiere moet worden gebracht. (Burgerlijk Wetboek, artt.
873 en 1863.)
Noten 1 en 2, E.K., Cass., 8 sept. 1970,
A.C., 1971, 24.
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
- Voorheffingen - Toerekening en teruggave van voorheffingen - Roerende
voorheffingen ingehouden op de inkomsten uit aandelen of delen van een
naamloze vennootschap of op haar inkomsten uit belegde kapitalen - Boekjaar met verlies afgesloten - Onmogelijkheid om genoemde inkomsten van
belastbare winsten af te trekken. (Wetb.
Inkomstenbel., artt. 111, 153, 164, 191,
192, 198 en 205.)
Concl.
adv.-gen.
DELANGE,
Cass.,
16 dec. 1971, Bull. en Pas., 1972, 373.
Personen- en vennootschapsbelasting
- Belastbare winsten - Aankoop van
gronden - Bedragen gebruikt tot uitbreiding van het bedrijf - Beleggingswaarde - Afschrijving - Basis voor de
berekening.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 26 juni 1974, A.C., 1974, 1208.
Diverse inkomsten - Beheer van het
privaat vermogen - Goederen die kunnen beheerd worden in de zin van
art. 67, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
24 okt. 1975, A.C., 1976, 244.
Diverse inkomsten - Beheer van een
privaat vermdgen - Begrip.
KRINGS,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
24 okt. 1975, A.C., 1976, 244.
Diverse inkomsten - Inkomsten uit
verrichtingen of speculaties, zelfs occasioneel - Begrip.
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Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
24 okt. 1975, A.C., 1976, 244.
Aanslagbiljet - Vorm.
Noot, E.K., Cass., 24 okt. 1975, A.C.,
1976, 254.
Wettelijke hypotheek - Inschrijving
van de wettelijke hypotheek tot waarborg van directe en bijkomende belastingen - 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.
Uitlegging van de belastingwet - Methode om deze uit te leggen.
Noot, E.K., Cass., 3 juni 1976, A.C.,
1976, 1097.
Bezwaar - Belasting ten name van
het gezinshoofd gevestigd - Recht van
elk der echtgenoten.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
2 feb. 1976, A.C., 1977, 916.
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
artt. 7 en 394 - Personenbelasting - Inkomsten uit onroerende goederen Nieuw gebouwd onroerend goed - Onroerend goed op grond van zijn nieuw
kadastraal inkomen belastbaar vanaf
1 januari volgend op de ingebruikneming
- Begrip.
Concl. adv.-gen. A. CoLARD, Cass.,
3 okt. 1977, Bull. en Pas., 1978, 131.
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
Personenvennootschap - Vennootschapsbelasting
Regeling inzake
meerwaarden - Art. 37 van dat wetboek
- Wet van 30 dec. 1970 betreffende de
economische expansie, waarbij wordt
voorgeschreven gebruik te maken van de
mogelijkheid de aanslag te verminderen
van zekere niet krachtens de artt. 36 tot
38 van dat wetboek vrijgestelde meerwaarden - Koninklijk besluit van 6 jan.
1971 tot uitvoering van art. 11 en van § 2
van art. 15 van de wet van 30 dec. 1970.
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
30 maart 1978, Bull. en Pas., 1978,
827.
Meerwaarden die voortvloeien uit de
aandelen in de rechten van een vennootschap, ontvangen ter vergoeding van de
inbreng van een bedrijfstak - Begrip.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
14 sept. 1978, Bull. en Pas., 1979, 44.
W.I.B.
Belasting van niet-verblijfhouders - Belasting geheven over

het totale bedrag van de inkomsten uit
onroerende goederen en bedrijfsinkomsten die in Belgie zijn verkregen, wanneer de belastingplichtige in Belgie beschikt over een « inrichting » - W.I.B.,
artt. 148, 1°, en 140, § 3 - Over zodanige
inrichtingen beschikken - Begrip.
Concl.
proc.-gen.
DuMON,
Cass.,
30 nov. 1978, Bull. en Pas., 1979, 371.
lnternationale verdragen - Overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting, gesloten tussen Belgie en Frankrijk
- Belasting in Belgie geheven van dividenden die in Belgie zijn toegekend aan
in Frankrijk gevestigde niet-verblijfhouders - Grens - Grondslag 'voor de berekening van die grens.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
21 feb. 1979, Bull. en Pas., 1979, 737.
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
- Belasting der niet-verblijfhouders In Belgie behaalde of verkregen inkomsten - Bezoldigingen ten laste van een
vennootschap met maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van
bestuur of beheer in Belgie - Daarin
zijn niet begrepen bezoldigingen van een
in het buitenland door de genieters uitgeoefende activiteit - Uitzondering op
de regel dat niet-verblijfhouders aan de
belasting onderworpen zijn.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
5 maart 1979, Bull. en Pas., 1979, 790.
Belastingprocedure - Bewijs van de
inkomsten - Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen - Vergelijking
enkel toegestaan ingeval de belastingplichtige of de administratie geen bewijskrachtige gegevens overlegt - Bewijs
dat de overgelegde stukken niet bewijskrachtig zijn.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 12 nov.
1980, Bull. Pas., 1981, 302.
Vergeldingen of schadevergoeding gevorderd van de Staat, provincies, gemeenten of andere Belgische openbare
inrichtingen of instellingen - Tegenstelbaarheid van de aangiften in de inkomstenbelastingen - Wetboek van de Inkomstenbelastingen, art. 239 - Vergeldingen of schadevergoedingen rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk
van het bedrag van de winsten of inkomsten - Begrip.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 26 juni
1981, A.C., 1980-81, nr. 630.
Voorziening voor het hof van beroep
Bevoegdheid van het hof van beroep
- Omvang.
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Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 9 maart
1982, A.C., 1981-82, nr. 403.
Niet-verblijfhouders - Vaste inrichting - Begrip.
Cone!. eerste adv.-gen. E. KRINGS,
Cass., 21 mei 1982, A.C., 1981-82,
nr. 563.
Natuurlijke personen Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten en -uitgaven
- Begrip.
Cone!. eerste adv.-gen. E. KRINGS,
Cass., 21 mei 19~2, A.C., 1981-82,
nr. 560.
Abnormale voordeleri door een in Belgie gevestigde belastingplichtige verleend aan een andere eveneens in Belgie
gevestigde belastingplichtige die zich in
een band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt ten aanzien van een in het
buitenland gevestigde derde - W.I.B.,
art. 24.
Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 3 dec.
1982, A.C., 1982-83, nr. 207.
Overeenkomsten 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. .
Cone!. proc.-gen. KRINGS, Cass., 29 juni
1984, A.R. nr. F 1155 N, A. C., 1983-84,
nr. 621.

INTERNATIONALE VERDRAGEN
Instemming met een internationaal
verdrag door middel van een handeling
van de Wetgevende Macht - Handeling
die niet de uitoefening is van een wetgevende taak.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en
Pas., 1971, 886.
Conflict tussen een .internrechtelijke
norm en een bij verdrag bepaalde 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, 806.
Internationaal verdrag nopens het
wegverkeer, ondertekend te Geniwe 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 juni 1974, Bull. en Pas., 1974,
1033.
Verdrag tussen Belgie en het Verenigd
Koninkrijk Groot-Brittannie en Ierland
betreffende de wederzijdse erkenning
van rijbewijzen, op 11 dec. 1968 gesloten
door wisseling van brieven - Geen toepassing op een Brits onderdaan die in
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
rec-hten en verplichtingen van burgerlijke aard - Betekenis van deze uitdrukking.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
8 april 1976, Bull. en Pas., 1976, 871.
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Verdrag tot Bescherming van de Rech- heid van de vervoerder of zijn ondergeten van de Mens en de Fundamentele schikte - Werkelijke wetenschap van de
Vrijheden, art. 5 - Bepalingen die geen waarschijnlijke schade - Subjectieve en
verband houden met het onder de wape- geen objectieve beoordeling.
nen houden van een burger overeenConcl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
komstig de wettelijke bepalingen.
27 jan. 1977, Bull. en Pas., 1977, 574.
Concl.
adv.-gen.
BALLET,
Cass.,
Voorrang van internationaalrechtelijke
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. regels hoven internrechtelijke bepalinVerdrag tot Bescherming van de Rech- . gen - De rechter mag geen toepassing
ten van de Mens en de Fundamentele maken van internrechtelijke bepalingen
Vrijheden - Artt. 5 en 7.1 - Draagwijd- die in strijd zijn met die regels - Algete van deze bepalingen.
meen rechtsbeginsel waaruit die voorConcl.
adv.-gen.
BALLET,
Cass., rang wordt afgeleid.
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014.
Noot, F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C.,
1979-80, nr. 473.
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Wereldpostconventie
Instemming
Vrijheden, art. 7.1 - Beginsel van de van de kamers - Vorm.
wettigheid van de misdrijven en de strafNoot, E.L., Cass., 19 maart 1981, A.C.,
fen - Begrip.
1980-81, nr. 417.
Concl.
adv.-gen.
BALLET,
Cass.,
Conflict
tussen een bij verdrag bepaald
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014.
internationaalrechtelijke regel die rechtlnternationale overeenkomst betreffen- streekse werking heeft in de interne
de het goederenverkeer per spoorweg juridische orde en een nationaalrechte(C.I.M., art. 31), op 25 feb. 1961 te Bern lijke regel - Voorrang van de verdragsondertekend en goedgekeurd bij de wet regel.
van 4 maart 1964 - Forfaitaire beperConcl. adv.-gen. VELD, Cass., 4 april
king van de vergoeding door de spoor· 1984, A.R. nrs. 2910 en 3263, A.C.,
weg verschuldigd in geval van volledig of
1983-84, nr. 448.
gedeeltelijk verlies van de vervoerde
goederen - Gegroepeerd vervoer - Toe- JACHT
passing van de beperking tot elk afzonVonnis van de vrederechter niet in tederlijk beschouwd colli.
genwoordigheid van de partijen uitgeConcl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju- sproken - J achtwet, art. 7 bis - Aan de
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1064.
partijen is, binnen drie dagen na de uitVerdrag tot Bescherming van de Rech- spraak van het vonnis, geen kennis gegeten van de Mens en de Fundamentele ven van het beschikkende gedeelte ervan
Vrijheden, art. 15 - Recht van de ver- - Termijn van hoger beroep van veerdragsluitende Staten om van de in dit tien dagen bepaald bij genoemd art. 7 bis
Verdrag vastgestelde verplichtingen af te niet toepasselijk.
wijken, in geval van oorlog of van een
Concl.
proc.-gen.
DUMON,
Cass.,
ander openbaar gevaar waardoor het be2 mei 1979, A.C., 1978-79, 1042.
staan van de Natie in gedrang komt.
JEUGDBESCHERMING
Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass.,
Onttrekking van de zaak aan de rech23 sept. 1976, Bull. en Pas., 1977, 83.
ter - Jeugdbeschermingswet - VoorloAdditioneel Protocol bij het Verdrag pige tenuitvoerlegging - Strafrechter
tot Bescherming van de Rechten van de niet bevoegd om uitspraak te doen over
Mens en de Fundamentele Vrijheden, de wettigheid en de regelmatigheid van
art. 1 - Recht op het ongestoord genot de beslissing inzake de voorlopige tenuitvan zijn eigendom - Draagwijdte.
voerlegging.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
Noot, R.-A.D., Cass., 13 mei 1981, A.C.,
23 sept. 1976, Bull. en Pas., 1977, 83.
1980-81, nr. 522.
Uitlegging.
Overtredingen van de wetten en verorDELANGE, Cass., deningen betreffende het wegverkeer,
Concl. proc.-gen.
27 jan. 1977, Bull. en Pas., 1977, 574.
begaan door minderjarigen van meer
Art. 25 van het Verdrag van Warschau dan zestien jaar en minder dan achttien
Niet-ontvankelijkheid van de
van 12 okt. 1929 tot het brengen van een- jaar heid in enige bepalingen inzake het in- rechtstreekse dagvaarding door de benaternationaal luchtvervoer, aansprakelijk- deelde partij - Onderscheid.
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Cone!. adv.-gen. VELU. Cass., 30 nov.
1983, A.R. nr. 3060, Bull. en
Pas., 1984, nr. 177.

Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C.,
1973, 515.

KORT GEDING
KOOP
Concessie inzake alleenverkoop - Begrip « concessie inzake alleenverkoop »
in de wet van 27 juli 1961.
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 11 maart 1971, Bull.
en Pas., 1971, 631.
Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd - Scheidsrechterlijk beding met als doel en gevolg dat een buitenlandse wet wordt toegepast - Nietigheid.
Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 28 juni 1979, Bull. en Pas., 1979, 1260.
Benadeling voor meer dan zeven
twaalfde - Bewijs van de benadeling Artt. 1678 en 1680 B.W. - Verslag van
drie deskundigen.
Noot, R.-A.D., Cass., 11 jan. 1980, A.C.,
1979-80, nr. 282.
Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de
woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen Draagwijdte van de wet.
Cone!. proc.-gen. DuMoN, Cass., 27 feb.
1980, A.C., 1979-80, nr. 402.
Faillissement,
faillissementsakkoord
en gerechtelijk akkoord - Verkoop van
de onroerende goederen van de gefailleerde - Verzoek tot machtiging van de
curator aan de rechter-commissaris Hoger beroep tegen de beslissing van de
rechter-eommissaris - Termijn om dit
hoger beroep in te stellen.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 22
maart 1985, A.R. nr. 4683, A.C.,
1984-85, nr. 447.

KOOPHANDE4KOOPMAN
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.

Burgerlijke zaken - Foutief lijkende
aantasting door de bestuursoverheid van
subjectieve rechten die de hoven en
rechtbanken moeten vrijwaren - Voorlopige maatregelen - Bevoegdheid van
de rechter in kort geding.
Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 21 maart
1985, A.R. nr. 7189, Bull. en
Pas., 1985, nr. 445.
Burgerlijke zaken - Foutief lijkende
aantasting door de bestuursoverheid van
subjeetieve reehten die de hoven en
reehtbanken
moeten
vrijwaren
Foutief lijkende overheidshandeling die
behoort tot een strafvordering - Voorlopige maatregelen - Bevoegdheid van de
rechter in kort geding - Vereisten.
Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 21 maart
1985, A.R. nr. 7189, Bull. en
Pas., 1985, nr. 445.

LASTGEVING
Fout door de lasthebber begaan binnen de grenzen van de lastgeving Fout waardoor de lastgever verbonden is
Fout die voor de lastgever geen
vreemde oorzaak, toeval of overmacht
kan zijn.
Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C.,
1974, 576.
Omstandigheden waarin de lastgever
aansprakelijk is voor de handelingen
van de lasthebber.
Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C.,
1974, 576.
Lastgeving om niet en bezoldigde lastgeving - Vermindering van het overeengekomen loon.
Cone!. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass.,
6 maart 1980, Bull. en Pas., 1980, 832.
Lasthebber die door hem ontvangen
geldsommen voor zijn eigen gebruik
heeft besteed - Interest versehuldigd te
rekenen van het tijdstip waarop hij van
die sommen gebruik heeft gemaakt Burgerlijk Wetboek, art. 1996 - Verduisteringen gepleegd op versehillende
data - Omstandigheden van de zaak
waaruit niet kan worden opgemaakt op
welke datum iedere geldsom is verduisterd - Bepaling door de reehter van
een gemiddelde datum waarop voor iedere geldsom interest begint te !open Wettigheid - Begrip.
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Concl. proc.-gen. DuMaN, 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 Landen 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
LENING
Persoonlijke lening op afbetaling Wet 9 juli 1957, aangevuld bij die van
5 maart 1965 - Vordering tot terugbetaling van een persoonlijke lening op afbetaling - Art. 628, 8", Ger.W., gewijzigd
bij art. 33 wet 15 juli 1970 - Uitsluitende bevoegdheid van de rechter van de
woonplaats van de lener, ook al 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.
LEVENSONDERHOUD
Machtiging tot het ontvangen van lonen - Aard van deze maatregel - Gevolgen.
Noot, E.K., Cass., 14 sept. 1973, A.C.,
1974, 40.
Vaderschap en afstamming - Wettig
kind - Vordering tot betaling van een
bijdrage in het onderhoud en de 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.

Afstamming - Verplichting van de ouders om hun kinderen kosten en onderhoud te verschaffen - Burgerlijk Wethoek, art. 203 Samenwonen van
ouders en kinderen die maar een enkel
huishouden vormen - Verplichting behorende tot de « lasten van de huishouding ».
Noot, E.L., Cass., 27 maart 1980, A.C.,
1979-80, nr. 484.

LOON (BESCHERMING, GELIJKHEID)
Bescherming - Opzeggingsvergoeding
en uitwinningsvergoeding - Loon in de
zin van art. 2 van de wet van
12 april 1965.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
5 dec. 1977, A.C., 1978, 403.
Bescherming - Wet van 12 april 1965,
art. 11 - Niet toepasselijk op opzeggingsvergoeding en uitwinningsvergoeding.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
5 dec. 1977, A.C., 1978, 403.
LUCHTVAART
Internationaal luchtvervoer
Art.
25 van het Verdrag van Warschau van
12 oktober 1929 tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer - Aansprakelijkheid van de vervoerder of zijn ondergeschikte - Werkelijke wetenschap van
de waarschijnlijke schade - Subjectieve
en geen objectieve beoordeling.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
27 feb. 1977, Bull. en Pas., 1977, 574.
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Rechtsvordering tot terugbetaling van
de kosten die een openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn heeft gemaakt ten gunste van degenen aan wie
bijstand is verleend, ten laste van dezen
of van diegenen die hun levensonderhoud zijn verschuldigd of nog van diegenen die aansprakelijk zijn voor de verwonding of de ziekte die de dienstverlening noodzakelijk heeft gemaakt - Ver-·
jaringstermijn van die rechtsvordering.
Concl. adv.-gen. CoLARD, Cass., 6 dec.
1979, Bull. en Pas., 1980, 434.
MANDELIGHEID
Verplichting tot afstand - Verzoek
van de eigenaar van het erf dat paalt
aan de muur - Feiten waaruit een dergelijk verzoek kan worden afgeleid.
Concl. proc.-gen. E. KRINGS, Cass.,
18 feb. 1983, A.C., 1982-83, nr. 344.

274 MEINEED
Meineed bij de boedelbeschrijving
voor de vereffening en de verdeling van
een nalatenschap - Begrip.
Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 29 okt. 1973, Bull. en Pas.,
1974, 221.
MIJNEN, GROEVEN EN GRAVERIJEN
Wettelijke voorwaarden voor de tegemoetkoming van het Nationaal Waarborgfonds inzake kolenmijnschade, wegens schade aan bovengrondse eigendommen veroorzaakt door de werken in
een kolenmijn.
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 24. jan. 1974, Bull.
en Pas., 1974, 544.
Veroordeling van een concessiehouder
van een kolenmijn wegens schade aan
een bovengrondse eigendom - Omstandigheden waarin deze veroordeling op de
rechten van het Nationaal Waarborgfonds inzake kolenmijnschade kan terugwerken en deze benadelen.
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull.
en Pas., 1974, 544.
Nationaal Waarborgfonds inzake kolenmijnschade - Statuut - Beheersbevoegdheid - Onderscheid tussen het
Fonds A en het Fonds B - Aanwending
van het bedrag van de bijdragen voor
beide fondsen.
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull.
en Pas., 1974, 544.
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 verwezen om tuchtrechtelijk
te worden gestraft - Gevolgen voor de
strafvordering.
Noot, J.V., Cass., i6 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

welke publikatie, ingeval deze deelneming een politiek karakter heeft
Strafwetboek, artt. 123sexies, 6", en
123nonies - Politiek karakter van de
deelneming - Begrip.
Cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas.,
1982, 259.
Vervallenverklaring van het recht dee!
te nemen aan de exploitatie, de administratie, de redactie, het drukken of verspreiden van een dagblad of van om het
even welke publikatie, ingeval deze deelneming geen politiek karakter heeft Strafwetboek, artt. 123sexies, 6", en
123nonies - Misdrijf noch uit zijn aard
een politiek misdrijf, noch een drupersmisdrijf.
Cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas.,
1982, 259.

MISDRIJF
Onoverkomelijke dwaling - Begrip.
Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 19 dec.
1980, A.C., 1980-81, nr. 241.
Private milities - Art. 1 wet van
29 juli 1934 - Organisatie van private
personen waarvan het oogmerk is geweld te gebruiken - Begrip.
Cone!. adv.-gen. J. VELD, Cass., 24 nov.
1982, Bull. en Pas., 1983, nr. 186.
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN
(BEHOUD VAN)
Wet van 7 aug. 1931, art. 21, 2" - Verbod werken te ondernemen die verboden
zijn bij een koninklijk besluit tot rangschikking van een landschap - Betekenis van het woord « ondernemen ».
Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
ver. k., 19 maart 1980, A.C., 1979-80,
nr. 457.
NATUURLIJK KIND
B.W., art. 341b - Rechtsvordering tot
inroeping van staat van natuurlijk kind
- Termijn voor het instellen van die
rechtsvordering - Bepaling niet in strijd
met art. 8.1 Europees Verdrag Rechten
van de Mens.
Cone!. adv.-gen. TILLEKAERTS, Cass., 10
mei 1985, A.R. nr. 4273, A.C., 1984-85,
nr. 542.
NIEUWE VORDERING
Burgerlijke zaken - Ambtshalve wijziging door de rechter van de oorspronkelijke vordering - Onwettige wijziging.
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Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
20 maart 1980, Bull. en Pas., 1980,
887.
ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
Oprichting - Beslissing omtrent het
aantal technische bedrijfseenheden en/of
juridische entiteiten - Beroep - Procedure.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
25 feb. 1980, A.C., 1979-80, nr. 395.
Verkiezing - Geschillen - Betrokken
partijen.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 12
maart 1984, A.R. nr. 4271, A.C.,
1983-84, nr. 400.
Verkiezing - Vordering tot nietigverklaring - Gronden.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 17
dec. 1984, A.R. nr. 4511, A.C., 1984-85,
nr. 240.
Mandaat van het personeelslid
Einde - Afgevaardigde geen lid meer
van de werknemersorganisatie.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 10
juni 1985, A.R. nr. 4754, A.C., 1984-85,
nr. 612.
ONDERWIJS
Bedienden - Lid van het vrij onderwijs - Wet van 11 juli 1973 houdende
wijziging van zekere bepalingen van de
onderwijswetgeving zoals deze voortvloeien uit de wet van 29 mei 1959 - Gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract - Na de inwerkingtreding van deze wet van 11 juli 1973 zijn
deze gecoordineerde wetten niet meer
van toepassing op de « bedienden » die
tewerkgesteld zijn o.m. in de door het
Rijk gesubsidieerde inrichtingen van het
vrij onderwijs die door « een statuut worden geregeld » - « Statuut • - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
8 dec. 1976, Bull. en Pas., 1977, 394.
Universitair onderwijs - Rechtspersoonlijkheid - Rijksuniversiteit.
Concl.
adv.gen.
LENAERTS,
Cass.,
24 jan. 1983, A.C., 1982-83, nr. 301.
ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
Door de raadkamer gecontraventionaliseerd wanbedrijf - Verzwarende omstandigheid waarop in de beschikking tot
verwijzing naar de politierechtbank niet
is gewezen - Omstandigheid die voor de
raadkamer niet onbekend is gebleven en
door haar ook niet buiten beschouwing

is gelaten - Bevoegdheid van de politierechtbank - Voorwaarden.
Noot, L.F.D., Cass., 20 juli 1978, A.C.,
1978, 1279.
Onderzoek naar overtredingen van de
belastingwetten - Onderzoeksgeheim Daden van onderzoek verricht in het
bijzijn van ambtenaren van het Ministerie van Financien - Geen miskenning
van het onderzoeksgeheim.
Concl. adv.-gen. JANSSENS · D.E BISTHOVEN, Cass., 27 maart 1985, A.R.
nr. 4081, Bull. en Pas., 1985, nr. 456.
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 onderzoeksrechter door een andere onderzoeksrechter - Geen aanwijzing door de
voorzitter van de rechtbank vereist.
Noot, A.T., Cass., 7 april 1978, A.C.,
1978, 907.
ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING
Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daden - Rechtsvordering tot schadevergoeding
Wet van 14 juli
1971, art. 54 - Draagwijdte.
Noot, E.K., Cass., 27 mei 1977, A.C.,
1977, 1001.
Verdrag tot oprichting van het Europees Economisch Verdrag - Mededinging - Art. 85 E.E.G.-Verdrag - Bepaling toepasselijk op de gecommercialiseerde overeenkomsten, besluiten van
verenigingen en onderling afgestemde
gedragingen inzake auteursrecht.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 9 april
1981, Bull. en Pas., 1981, 879.
ONSPLITSBAARHEID
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Geschil tussen de verzekeringsinstelling
en de verzekerde over onrechtmatig uitbetaalde uitkeringen Tussenkomst
van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Onsplitsbaar geschil.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
13 maart 1978, A.C., 1978, 810.
Gerechtelijk Wetboek, art. 1084 - Onsplitsbaarheid wegens subrogatie - Onsplitsbaar geschil - Begrip.
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Conel. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
7 april 1983, Bull. en Pas., 1983,
nr. 423.
ONTEIGENING
TEN
ALGEMENEN
NU'ITE
Minnelijke afstand door de eigenaar
aan de onteigenende overheid van een
onroerend goed waarvan de onteigening
ten algemenen nutte is gedeereteerd Gevolgen van deze afstand en reehten
van de onteigenende overheid ten aanzien 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 eontrole op de externe
wettigheid - Controle slaat ook op de
interne wettigheid en strekt zieh derhalve uit tot het nagaan van het al dan niet
bestaan van een oversehrijding of afwending van maeht.
Conel. proe.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C.,
1972, 606.
Wet van 17 april 1835 - Wet van
26 juli 1962 - Nagaan of de bij de wet
voorgesehreven formaliteiten vervuld
zijn - Uitsluitende bevoegdheid van de
hoven en rechtbanken.
Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C.,
1972, 606.
Verzoek tot onteigening volgens de
reehtspleging bij hoogdringende omstandigheden - Wet van 26 juli 1962, art. 5
- Controle 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 sehadeloosstelling - Billijke vergoeding - Begrip.
Cone!. proe.-gen. DUMON, Cass., 20 sept.
1979, Bull. en Pas., 1980, 69.
Aan de onteigende versehuldigde billijke vergoeding - Sehuldvordering van
de onteigende Voorwerp van die
sehuldvordering.
Cone!. proe.-gen. DuMON, Cass., 20 sept.
1979, Bull. en Pas., 1980, 69.
Aan de onteigende versehuldigde billijke vergoeding - Bepaling van het bedrag van de vergoeding - Raming van
de sehade, naar gelang van het geval, op
de dag van het declaratief vonnis, be-

doeld in art. 7 Onteigeningswet 17 april
1835, of op de dag van het vonnis tot
vaststelling van de provisionele vergoeding, die is toegekend ingevolge art. 8
Onteigeningswet 26 juli 1962 - Sehatting van het bedrag van de vergoeding
ten tijde van de uitspraak van de reehter.
Cone!. proe.-gen. DUMON, Cass., 20 sept.
1979, Bull. en Pas., 1980, 69.
Aan de onteigende versehuldigde billijke vergoeding - Vermindering van de
koopkraeht van de munt of stijging van
de immobilienmarkt - De reehter moet
daarmee rekening houden bij de sehatting van de aan de onteigende versehuldigde 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 reehter.
Noot, R.-A.D., Cass., 30 april 1981, A.C.,
1980-81, nr. 493.
ONVERDEELDHEID
Boedelbesehrijving - Doe!, voorwerp,
karakter en aard van deze akte.
Conel. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 29 okt. 1973, Bull. en Pas.,
1974, 221.
Boedelbesehrijving voor de vereffening
van de verdeling van een nalatensehap
- Goederen die door de partijen bij de
boedelbesehrijving moeten worden aangegeven - Aan inbreng of inkorting onderworpen sehenkingen.
Conel. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 29 okt. 1973, Bull. en Pas.,
1974, 221.
OORLOG
Oorlogstijd - Begrip.
Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en
Pas., 1973, 237.
Vijandelijkheden in Belgie - Draagwijdte en grenzen van de overmaeht.
Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en
Pas., 1973, 237.
OPENBAAR DOMEIN
Begrip.
Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en
Pas., 1974, 954.
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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, I<'.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.
Burgerlijke zaken Mededeelbare
zaken - Sociaal procesrecht - Ger.W.,
art. 764, 12° - Vorderingen bedoeld in
art. 578, 7°, Ger.W.

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 12
dec. 1984, A.R. nr. 4576, A.C., 1984-85,
nr. 234.
Burgerlijke zaken - Foutief lijkende
aantasting door de bestuursoverheid van
subjectieve rechten die de hoven en
rechtbanken
moeten
vrijwaren
Foutief lijkende overheidhandeling die
behoort tot een strafvordering - Handeling verricht ter uitvoering van een
beslissing van het openbaar ministerie
- Bevoegdheid van de rechter in kort
geding - Vereisten.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 21 maart
1985, A.R. nr. 7189, Bull. en
Pas., 1985, nr. 445.

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 continu!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 continu!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.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull.
en Pas., 1971, 144.
OPENBARE ORDE
Arbeidsongevallenwet van openbare orde.

Bepalingen
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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. VELD, 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.
DuMaN,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
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.
DuMaN,
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
aansprakelijkheid
Gemeenschappelijke fout - Begrip.
DuMaN,
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.
KRINGS,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
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.
Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 27 nov.
1981, A.C., 1981-82, nr. 208.
Aannemingsovereenkomst
Nietuitvoering
Schadevergoeding
Begrip.
Cone!. 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.
Cone!. 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.
POSTERIJEN
Wereldpostconventie
Instemming
van de Kamers - Vorm.
Noot, E.L., Cass., 19 maart 1981, A.C.,
1980-81, nr. 417.
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- 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
machtsoverschrij ding 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 behoort Aard en omvang van de bevoegdheden
van het Hof van Cassatie, rechter over
conflicten.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C.,
1971, 518.
Beslissing van de afdeling voor 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 gerecht-

vaardigd 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.
Beroep tot nietigverklaring van handelingen of verordeningen van een administratieve overheid - Nietigverklaring
die uiteraard enkel gevolgen heeft voor
een subjectief recht, met name een bur-
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Raad van State.
Concl. 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.
Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 24 juni
1981,
verenigde
kamers,
A.C.,
1980-81, nr. 620.
Bevoegdheid - Nietigverklaring van
de handelingen van de administratieve
overheid - Werkloosheid - Werkstaking - Werkloosheidsuitkering - Beslissing van het beheerscomite van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en
van de directeur van een gewestelijk bureau van die Rijksdienst - Bevoegdheid
van de arbeidsrechtbank - Raad van
State niet bevoegd om kennis te nemen
van een verzoek tot nietigverklaring van
die beslissingen.
Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 29 jan.
1981,
verenigde
kamers,
A.C.,
1980-81, nr. 315.
Nietigverklaring van een administratieve handeling door de Raad van State
- Voorwaarden waaronder de gewone
rechtbank, waarbij een aansprakelijkheidsvordering aanhangig is, moet beslissen dat de bestuursoverheid, wier
handeling nietig is verklaard, een fout
heeft begaan.
Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 13 mei
1982, Bull. en Pas., 1982, 1056.
Eis tot herstel van een op onrechtmatige wijze gekrenkt recht - Raad van
State niet bevoegd.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 23
maart 1984, A.R. nr. 3800, A.C.,
1983-84, nr. 423.
RECHTBANKEN
Burgerlijke zaken - Verbod uitspraak
te doen over niet gevorderde zaken Draagwijdte van dit algemeen beginsel
- Verbod voor de rechter zowel het

voorwerp als de oorzaak van de eis te
wijzigen - Verplichting voor de rechter
in hager beroep slechts uitspraak te
doen over de beslissing die voor hem is
gebracht.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en
Pas., 1972, 806.
Buitengewone rechtbanken - Begrip.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C.,
1974, 967.
Rechtsmacht - Verbod voor de 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.
KRINGS,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
20 maart 1980, Bull. en Pas, 1980,
887.
Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde verwittigd dat hij zich dient te
verdedigen tegen een andere omschrijving van het vervolgde feit - Mogelijkheid voor de rechter de beklaagde te veroordelen op grand van de oorspronkelijke omschrijving.
Noot, R.-A.D., Cass., 30 sept. 1980, A.C.,
1980-81, nr. 71
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Conclusie van partijen waarin zij
elke betwisting over het oorzakelijk verband tussen schade en misdrijf uitsluiten - Oorzakelijk verband dat noodzakelijkerwijze betrekking heeft op het
misdrijf en derhalve de openbare orde
raakt - Strafrechter niet gebonden door
het akkoord van partijen.
Noot, R.-A.D., Cass., 14 okt. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 115.
Rechten van de Mens - Europees Hof
Rechten van de Mens - Artt. 45, 5", en
53 Europees Verdrag Rechten van de
Mens.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., volt. terechtz., 21 jan. 1982, Bull. en Pas,
1982, 623.
Strafzaken - Vonnisgerecht - Wijziging van de kwalificatie - Diefstal en
heling - Onaantastbare beoordeling van
de feitenrechter - Grenzen.
Noot, R.D., Cass., 5 okt. 1982, A.C.,
1982-83, nr. 85.
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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
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441.
Strafzaken
Vrijspraak van de
beklaagde - W etboek van Strafvordering, artt. 159 en 191 - Vordering tot
schadevergoeding voor de strafrechter
ingesteld door de vrijgesproken beklaagde - Begrip.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 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.
RECHTEN VAN DE MENS
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, art. 6-1 - Redelijke termijn
waarbinnen de zaak moet behandeld
worden - Begrip.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
4 okt. 1978, Bull. en Pas., 1979, 153.
Europees Verdrag Rechten van de
Mens - Art. 5.4 - Recht voorziening te
vragen bij de rechter opdat deze beslist
over de wettigheid van de gevangenhouding - Opdracht van de rechter - Begrip.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 14 feb.
1980, Bull. en Pas., 1980, 696.
Europees Verdrag Rechten van de
Mens, art. 6, § 1 - Bepaling niet toepasselijk op de rechten en verplichtingen
die hun oorsprong vinden in het publiek
recht.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt.
1980, Bull. en Pas., 1981, 116.
Handhaving van de voorlopige 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. DuMON, 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
Mens - Artikel 6, lid 1 - « Openbare
behandeling en uitspraak » voorgeschreven bij die bepaling - Beginsel en beperking.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 april
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441.
Europees Verdrag Rechten van de
Mens - Artikel 6, lid 1 - Begrip « vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen >>, in de zin van die bepaling
- Zelfstandig begrip - Zander 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.
Europees Verdrag Rechten van de
Mens - Artikel 6, lid 1 - Toepassing
van die bepaling op de tuchtprocedures
- Toepassingsvereisten.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 april
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441.
Afluisteren van telefoongesprekken Vereisten.
Noot, E.K., Cass., 24 mei 1983, A.C.,
1982-83, nr. 527.
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Afstamming Overspe!ig kind Erkenning - Voorafgaande machtiging
door de rechtbank vereist - Artt. 8 en
14 Europees Verdrag Rechten van de
Mens - Verenigbaarheid.
Concl. 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.
Europees Verdrag Rechten van de
Mens, art. 6.1 - Rechterlijke instanties
die aan de vereisten van die bepaling
moeten voldoen.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 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 bepaling hoven de klaarblijkelijke bedoeling
van de Belgische wetgever.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 4 april
1984, A.R. nrs. 2910 en 3263, A.C.,
1983-84, nr. 448.
Europees Verdrag Rechten van de
Mens, art. 8.1 - Recht van een ieder op
eerbiediging van zijn prive-leven en zijn
gezinsleven.
Concl. adv.-gen. TILLEKAERTS, Cass., 10
mei 1985, A.R. nr. 4273, A.C., 1984-85,
nr. 542.
Europees Verdrag Rechten van de
Mens, art. 6.1
Strafgerecht dat
uitspraak doet in een zaak waarin een
lid van het college als onderzoeksrechter
is opgetreden of in het onderzoeksgerecht zitting heeft gehad Nietige
veroordeling.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 29 mei
1985, A.R nr. 4000, Bull. en
Pas., 1985, nr. 592.
RECHT VAN VERDEDIGING
Tolk - Beklaagde die de taal van de
rechtspleging niet machtig is - Art. 332

van het Wetboek van Strafvordering Op straffe van nietigheid voorgeschreven
verplichting ambtshalve een tolk te benoemen - Toepasselijk op alle vonnisgerechten - Geen afwijking in de bepalingen van de wet van 15 juni 1935
betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken.
Noot, V.D., Cass., 7 maart 1972, A.C.,
1972, 638.
Strafzaken - Rechter die ambtshalve
beslist dat de burgerlijke 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.
Concl.
adv.-gen.
COLARD,
Cass.,
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184.
RECHTERLIJK GEWIJSDE

Strafzaken - Strafrechter die twee
straffen heeft uitgesproken, respectievelijk wegens een misdrijf uit onvoorzichtigheid en wegens een feit dat een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
oplevert, hetgeen zelf als misdrijf strafbaar wordt gesteld - Gevolg van deze
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering.
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Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C.,
1971, 51.
Strafzaken
Beslissing van de
strafrechter door nietigheid aangetast Geen gezag van gewijsde op de burgerlijke rechtsvordering.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, 18 sept. 1970, A.C., 1971,
51.
Strafzaken
Strafrechter die twee
straffen heeft uitgesproken, respectievelijk wegens een misdrijf uit onvoorzichtigheid en wegens een feit dat een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
oplevert, hetgeen zelf als misdrijf strafbaar wordt gesteld, maar beslist dat dit
misdrijf een bestanddeel van het 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 gewijsde - Gezag van gewijsde· door het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en
Pas., 1971, 886.
Strafzaken - Feit dat tegelijk een gemeenrechtelijk misdrijf en een overtreding van de douane- en accijnswetten
oplevert Veroordeling wegens het
tweede misdrijf na vrijspraak van de
eerste - Wettigheid.
Noot 3, P.M., Cass., 18 jan. 1972, A.C.,
1972, 483.
Gezag van gewijsde - Strafzaken Hoger beroep - Devolutieve kracht van
het hoger beroep - Interferentie van de
regels inzake de devolutieve kracht van
het hoger beroep en de regels 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 ge-

brek 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
eenzij dig 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 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.
Concl. proc.-gen. DuMaN, 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.
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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.
Nietigverklaring van een administratieve handeling door de Raad van State
- Voorwaarden waaronder de gewone
rechtbank, waarbij een aansprakelijkheidsvordering aanhangig is, moet 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.
Gezag van gewijsde 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.
RECHTERLIJKE MACHT
Onteigening ten algemenen nutte Wet van 17 april 1835 - Wet van 26 juli
1962 - Nagaan of de bij de wet voorgeschreven formaliteiten vervuld zijn Uitsluitende bevoegdheid van de hoven
en rechtbanken.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.«?•·•
1972, 606.
De rechters worden voor het leven benoemd - Rechtvaardiging en draagwijdte van het grondwettelijk beginsel.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C.,
1973, 972.
Verplichte inruststelling van de magistraat van de rechterlijke orde - Voorwaarden voor een grondwettelijk verplichte inruststelling van de rechter Leeftijd waarop de verplichte inruststelling van de rechter niet grondwettelijk
is.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C.,
1973, 972.
Verplichte inruststelling van de rechter en van de magistraat van het openbaar ministerie - Emeritaat - Begrip
Voorwaarden waaronder de rechter
en de magistraat van het openbaar mi-

nisterie aanspraak hebben op het emeritaat.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C.,
1973, 972.
Verplichte inruststelling van de rechter - Emeritaat - Gevolgen van het
emeritaat : emeritaatspensioen; hoedanigheid en titel van emeritus magistraat;
alles wat aan zijn ambt verbonden is,
buiten het recht om te oordelen.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C.,
1973, 972.
Verplichte inruststelling van de magistraat van het openbaar ministerie Emeritaat - Gevolgen van het emeritaat : emeritaatspensioen; hoedanigheid
en titel van emeritus magistraat, bij de
wet aan de magistraat van het openbaar
ministerie toegekend.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C.,
1973, 972.
Toezicht van de hoven en rechtbanken
ingevolge art. 107 van de Grondwet op
de besluiten genomen krachtens de wetten inzake bijzondere en buitengewone
bevoegdheden - Doel, aard en omvang
van dit toezicht.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C.,
1974, 967.
Toezicht op de overeenstemming van
de wet met de Grondwet.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C.,
1974, 967.
Koninklijke besluiten genomen krachtens 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 decreten van de cultuurraden - Toezicht
van de hoven en rechtbanken - Doel,
aard en omvang.
Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass.,
25 juni 1974, A.C., 1974, 1196.
Wanbedrijf buiten de uitoefening van
zijn ambt gepleegd door een zittend of
staand magistraat van een hof van beroep of van een arbeidshof - Wetboek
van Strafvordering, artt. 479, 481 en
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482 - Hof van Cassatie neemt van de
zaak kennis na overzending van de stukken door de minister van Justitie - Indien daartoe grond bestaat, verwijst het
Hof van Cassatie naar een onderzoeksmagistraat, hetzij naar een hof van beroep van buiten het rechtsgebied waar
de betrokken magistraat zijn ambt uitoefent.
Noot, F.D., Cass., 26 april 1976, A.C.,
1976, 959.

Redevoeringen uitgesproken en geschriften overgelegd door magistraten in
de uitoefening van hun ambt - Magistraten van het openbaar ministerie Redevoeringen en geschriften waaromtrent geen strafvervolging kan worden
ingesteld.
Concl. eerste adv.-gen. DuMaN, 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.

Beroep bij de Raad van State - 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 en niet van de hoven en
rechtbanken van de Rechterlijke Macht.
Concl. proc.-gen. DuMaN, 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 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. DuMaN, 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.

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.

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.

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, 1341.

Foutief lijkende aantasting door de
bestuursoverheid van subjectieve rechten die de hoven en rechtbanken moeten
vrijwaren - Bevoegdheid van de Rechterlijke Macht om aan die overheid
maatregelen op te leggen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of stopzettlng
van zodanige aantasting.
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Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 21 maart
1985, A.R. nr. 7189, Bull. en
Pas., 1985, nr. 445.
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.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
29 nov. 1972, A.C, 1973, 310.
Samenstelling van het rechtscollege Tegelijkertijd rechter en partij in een
zelfde zaak zijn, is verboden.
Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C,
1976, 191.
Rechtscollege - 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, 1270.
Gerechtelijk Wetboek, art. 292
Rechter die heeft medegewerkt aan een
beslissing waarbij het hof van beroep de
zaak tot een latere zitting uitstelt Rechter die als onderzoeksrechter is opgetreden - Geen nietigheden.
Noot, J.V., Cass., 9 mei 1979, A.C,
1978-79, 1077.
Art. 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek - Een zelfde zaak in de
zin van die bepaling - Begrip.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 8 nov.
1979, Bull. en Pas., 1980, 310.
Gerechtelijk Wetboek, art. 292 - Beslissing van het hof van beroep op de
strafvordering waaraan een rechter deelneemt die vroeger in de zaak als onderzoeksrechter is opgetreden - Nietigheid.
Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 18 maart
1981, voltallige terechtzitting, A.C,
1980-81, nr. 413.
Samenstelling van het rechtscollege Rechter die een zaak berecht waarin hij
vroeger als onderzoeksrechter is opgetreden - On<;lerscheid.
Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 4 april
1984, A.R. nr. 2910, A.C., 1983-84,
nr. 448.
Samenstelling van het rechtscollege Rechter die een zaak berecht waarin hij,
in raadkamer, uitspraak heeft gedaan
over de verwijzing van de verdachte
naar die rechtbank - Onderscheid.

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 4 april
1984, A.R. nr. 3263, A.C., 1983-84,
nr. 448.
Strafzaken - Strafgerecht dat uitspraak doet in een zaak waarin een lid
van het college als onderzoeksrechter is
opgetreden of in het onderzoeksgerecht
zitting heeft gehad - Schending art. 6.1
Europees Verdrag Rechten van de Mens.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 29 mei
1985, A.R. nr. 4000, Bull. en
Pas., 1985, nr. 592.

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
Continui:teit van de openbare dienst Algemeen rechtsbeginsel.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull.
en Pas., 1971, 144.
Geen terugwerking van de wet - Algemeen rechtsbeginsel.
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull.
en Pas., 1971, 144.
Rechtsmisbruik - Algemeen rechtsbeginsel.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 10 sept. 1971, A.C,
1972, 31.
Rechtsmisbruik - Begrip.
Concl. 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 verscheidene personen - Hoofdelijke aansprakelijkheid
Algemeen
rechtsbeginsel.
Cone!.
adv.-gen.
DuMON,
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 - Algemeen rechtsbeginsel.
Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C.,
1976, 191.
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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 hoven 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
rechtscollege - 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, over de verwijzing van de
verdachte naar die rechtbank uitspraak
heeft gedaan - Wettigheid
Concl. adv.-gen. VELD, 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.
Toekenning door de wetgever van
bepaalde attributen van de rechtspersoonlijkheid.
Noot, H.L., Cass., 24 sept. 1984, A.R.
nr. 4357, A.C., 1984-85, nr. 63.
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 BISTHOVEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas.,
1982, 259.
Tuchtzaken - Orde van 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.
Strafzaken - verweer uiteengezet in
het exploot van verzet tegen een bij
verstek gewezen beslissing - Verplichting dat verweer te beantwoorden Vereisten.
Noot, R.D., Cass., 26 maart 1985, A.R.
nr. 9234, A.C., 1984-85, nr. 454.

REGELING VAN RECHTSGEBIED
Strafzaken Beschikking van de
raadkamer waarbij een wanbedrijf wordt

-

288

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 oak 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
grand waarvan het verzoek tot regeling
van rechtsgebied ontvankelijk is - Begrip.
Cone!. 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.-gcn. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 8 juni 1983, Bull. en
Pas., 1983, nr. 560.
Strafzaken - Vereisten
Gerechtelijke beslissingen met kracht van
gewijsde - Begrip.
Noot, R.D., Cass., 2 april 1985, A.R.
nr. 8569, A.C., 1984-85, nr. 466.
REKENHOF
Rekenplichtige tegenover de Staatskas
- Grondwet, art. 116 - Bevoegdheid
van het Rekenhof - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
16 okt. 1975, Bull., en Pas., 1976, 204.
Grondwet, art. 116 - Rekenplichtige
tegenover de Staatskas - Begrip - Toezicht en controle van het Rekenhof zonder dat zulks bij een wet is 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.
Cone!. eerste adv.-gen. DuMON, Cass.,
16 okt. 1975, Bull. en Pas., 1976, 204.
Grondwet, art. 116 - Rekenplichtige
tegenover de Staatskas - Staatskas,
openbare gelden - Begrippen.
Cone!. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
16 okt. 1975, Bull. en Pas., 1976, 204.
Grondwet, artt. 96 en 97 - Openbaarheid van de terechtzittingen en uitspraak
van de vonnissen in openbare terechtzitting - Bepalingen niet toepasselijk op
het Rekenhof - Openbaarheid niet voorgeschreven bij een bijzondere wetsbepaling.
Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt.
1980, Bull. en Pas., 1981, 116.
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.
Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt.
1980, Bull. en Pas., 1981, 116.
Rechten en verplichtingen van een rekenplichtige tegenover de Staatskas Aard.
Cone!. proc.-gen. DuMaN, Cass., 2 okt.
1980, Bull. en Pas., 1981, 116.
Nazien en verevenen van de rekeningen van hen die rekenplichtig zijn tegenover de Staatskas - Europees Verdrag
Rechten van de Mens, art. § 1 - Openbare behandeling - Niet toepasselijke
bepalingen.
Cone!. proc.-gen. DuMaN, Cass., 2 okt.
1980, Bull. 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
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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 lop en - 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.
REKENING-COURANT
Begrip.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C.,
1973, 911.

Zekerheidstellingen tot dekking van
een debetsaldo van een rekening-courant
- Faillietverklaring van de schuldeiser
- Termijn van staking van betaling Voorwaarden waaronder de zekerheid
geldig is en tegen de massa kan worden
opgeworpen.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
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
te maken aan de
heid.
Concl. adv.-gen.
1980, Bull. en

leggen om een einde
schadelijke onwettigVELU, Cass., 26 juni
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. DuMON, Cass., 10 april
1981, A.C., 1980-81, nr. 462.
SCHIP, SCHEEPVAART
Zeeschepen -

Loodsen - Wet 3 nov.
Respectieve functies van
de kapiteit 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., 1984, nr. 207.
Zeeschepen - Aanvaring - Schuld
van de loods - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 15
dec. 1983, A.R. nr. 6871, Bull. en
Pas., , 1984, nr. 207.
1967, art. 5 -

SCHULDVERGELIJKING
Opeisbare schulden - Opeisbaarheid
- Begrip.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 15
sept. 1983, A.R. nr. 6870, Bull. en
Pas., 1984, nr. 29.
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SOCIALE ZEKERHEID
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Wet van 9 aug. 1963, art. 70, § 2 - De
verzekeringsinstelling die ten gunste van
de getroffene van een ongeval prestaties
heeft verstrekt, treedt in de rechten van
de getroffene tegenover degene die de
schade heeft veroorzaakt - Begrip.
Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 21 juni 1971, Bull. en Pas.,
1971, 1001.
Ziekte- en invaliditeitsverzekering Wet van 9 aug. 1963, art. 70, § 2 - Verzekeringsinstelling die geheel of gedeeltelijk de hospitalisatiekosten van de getroffene van een ongeval heeft betaald
- Vordering tot indeplaatsstelling tegen
de derde die voor het ongeval aansprakelijk is - Voorwaarden en modaliteiten.
Cone!. 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 aansprakelljkheid van
een derde - Grenzen van de indeplaatsstelling.
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 11 juni 1974, A.C., 1974, 1119.
Mijnwerkers Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers - Opdrachten.
Cone!. eerste adv.-gen. DuMaN, Cass.,
16 okt. 1975, A.C., 1976, 215.
Mijnwerkers Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers - Administrateur-generaal van dit fonds - Opdrachten.
Cone!. 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 werkgever - Sociale
zekerheidsregeling.
Noot, L.F.D., Cass., 18 juni 1979, A.C.,
1978-79, 1241.

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN
Wet van 24 oktober 1902 op het spel Bevoegdheid der gemeenteoverheid om
aanvullende politieverordeningen uit te
vaardigen.
Cone!. eerste adv.-gen. R. CHARLES,
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas.,
1980, 1153.

SPOORWEGVERVOER
Internationaal goederenverkeer per
spoorweg
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 gedeeltelijk verlies van de vervoerde goederen
- Gegroepeerd vervoer - Toepassing
van de beperking tot elk afzonderlijk beschouwd colli.
Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1064.

STAAT
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.
Cone!. adv.-gen. VELU, 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.
Cone!.
adv.-gen.
LENAERTS, Cass.,
9 maart 1976, A.C., 1976, 784.
Wet van 29 maart 1962, art. 70bis Gemeentebelasting op de niet gebouwde
percelen begtepen in een niet vervallen
verkaveling - Ontheffing ten gunste
van de nationale en plaatselijke maatschappijen voor volkswoningbouw
Heeft enkel betrekking op de bouwmaatschappijen tot nut van het algemeen.
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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.
Herziening van een gemeentelijk plan
van aanleg - Beslissing tot herziening
- Koninklijk besluit - Nieuw plan
heeft geen bindende kracht verkregen
binnen drie jaar - Gevolg.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 9
mei 1985, A.R. nr. 6951, Bull. en
Pas., 1985, nr. 539.
Wet 29 maart 1962 - Hierarchie van
de plannen - Gevolg.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 9
mei 1985, A.R. nr. 6951, Bull. en
Pas., 1985, 539.
STRAF

Eendaadse samenloop - Begrip.
GANSHOF
VAN
Concl.
proc.-gen.
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 $lie 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.
Betrekkelijke zwaarte van de straffen
- Zwaarste straf - Bepaling - Toepasselijke criteria.
Noot, A.C., Cass., 20 juni 1979, A.C.,
1978-79, 1262.

Verbeurdverklaring - Vernietiging beperkt tot het beschikkende gedeelte
waarbij verbeurdverklaring 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.
Douane en accijnzen - Collectief misdrijf - Samenvoeging van de geldboeten
- Toepassing van art. 100 Sw. en vande
regel neergelegd in art. 65 van dat wethoek.
Noot, E.L., Cass., 13 okt. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 111.
STRAFVORDERING

Wet 15 juni 1899, art. 24, § 1 Verdachte militair die door de gerechtelijke overheid naar zijn korpscommandant wordt verwezen 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.
Ministers - Gw., art. 90, Toepassingsgebied.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 12 juni
1985, A.R. nr. 4250, Bull. en
Pas., 1985, nr. 620.
TAALGEBRUIK

Tolk - Beklaagde die de taal van de
rechtspleging niet machtig is - Art. 332
van het Wetboek van Strafvordering Op straffe van nietigheid voorgeschreven
verplichting ambtshalve een tolk te benoemen - Geen afwijking in de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken.
Noot, V.D., Cass., 7 maart 1972, A.C.,
1972, 638.

Franse taal - Nederlandse taal Burgerlijke zaken - Art. 7, § 1, van de
wet van 15 juni 1935 - Geen onderscheid naargelang de partijen fysieke
dan wel rechtspersonen zijn.
Noot, A.T., Cass., 14 mei 1976, A.C.,
1976, 1024.

Franse taal - Nederlandse taal Burgerlijke zaken - Partijen die voor
een van de in de artt. 2 en 3 van de wet
van 15 juni 1935 bedoelde rechtbanken,
overeenkomstig artikel 7, § 1, van die
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verzoek - Beslissing die niet vatbaar is
voor hoger beroep, doch wel voor cassatieberoep.
Noot, A.T., Cass., 14 mei 1976, A.C.,
1976, 1024.
Nederlandse en Franse taal - Burgerlijke zaken - Rechtspleging voor de
burgerlijke rechtbanken en rechtbanken
van koophandel van eerste aanleg waarvan de zetel te Brussel is gevestigd, met
uitzondering van de gerechten wier
rechtsgebied uitsluitend uit Vlaamse gemeenten bestaat, gelegen buiten de
Brusselse agglomeratie - Verweerder
die geen toereikende kennis heeft van de
taal der akte tot inleiding van het geding
- Voortzetting van de rechtspleging in
de andere taal - Wet van 15 juni 1935,
art. 4, §§ 1 en 2 - Verweerder, rechtspersoon, die in persoon verschijnt - Beoordeling van de taalkennis van de natuurlijke rechtspersonen die voor de
rechtspersoon verschijnen.
Concl.
eerste
adv.-gen.
DUMON,
13 maart 1978, A.C., 1978, 803.
Strafzaken - Nietigheid ten gevolge
van schending van de wet van 15 juni 1935 - Later niet louter voorbereidende beslissing - Nietigheid gedekt Zelfs wanneer de geschonden bepaling
niet voorkomt onder de bepalingen die
aan art. 40 van die wet voorafgaan.
Noot, J.V., Cass., 17 mei 1978, A.C.,
1978, 1096.
Sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers en door de wet
voorgeschreven akten en bescheiden van
ondernemingen - Decreet van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap van 19 juli 1973 - Toepassingsgebied Personeel dat in het
Nederlandse taalgebied tewerkgesteld is
- Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 11 juni 1979, A.C., 1978-79, 1192.
Sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers - Ontslagbrief door een privaat nijverheids-, handels- en financiebedrijf gestuurd aan zijn
werknemer - Bedrijf waarvan de exploitatiezetel in het Franse taalgebied is
gevestigd - In het Nederlandse taalgebied tewerkgestelde werknemer - Taal
waarin de brief moet worden gesteld.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass. 11 juni 1979, A.C., 1978-79, 1192.

Strafzaken - Uitspraak in eerste aanleg van de Correctionele Rechtbank te
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.
Strafzaken - Samenstelling van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
- Samenstelling volgens de taalrol van
de magistraten die deze rechtbank
vormen - Vaststelling.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE ErsTHOVEN, Cass., 27 maart 1985, A.R.
nr. 4081, Bull. en Pas., 1985, nr. 456.
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.
DuMON,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
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.
DuMON,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
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 ONVERSCHULDIGD BETAALDE
Vrijwillige betaling van een verjaarde
schuld - Geen eis tot terugvordering
van het betaalde.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 25 sept. 1970, A.C., 1971, 78.
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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. DUMON, Cass.,
15 juni 1974, A.C., 1974, 1196.
Strafvordering tegen een minister Gw., art. 90 - Toepassingsgebied.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 12 juni
1985, A.R. nr. 4250, Bull. en
Pas., 1985, nr. 620.

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
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, A.C., 1977, 181
VENNOOTSCHAP
Handelsvennootschap - In rechte verschijnen in persoon - Mogelijkheden.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 19 mei 1972, A.C., 1972, 876.
Europese Gemeenschappen Vennootschap opgericht overeenkomstig de
wetgeving van een Lid-Staat - Begrip.
Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C.,
1973, 515.
Vereniging in deelneming - Winsten
van de vereniging - Aard van deze
winst op fiscaal gebied.
Noot, E.K., Cass., 3 juni 1976, A.C.,
1976, 1097.
Handelsvennootschap
Invereffeningstelling - Schuldeisers wier schuldvordering is ontstaan v66r de invereffeningstelling - Gelijkheid bij de verdeling van het maatschappelijk vermogen,
onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers.

-

294 -

Cone!. 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.
Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977,
792.
Handelsvennootschap
Invereffeningstelling - Niet bevoorrechte schuldeiser 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.
Cone!. 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 bevoorreehte sehuldeisers.
Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977,
797.
Handelsvennootsehap
Invereffeningstelling - Samenloop van sehuldeisers wier sehuldvordering bestaat van
v66r de invereffeningstelling - Reehten
van deze sehuldeisers onherroepelijk en
onderling vastgesteld.
Conel. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977,
797.
Handelsvennootsehap
Invereffeningstelling - Niet bevoorreehte schuldeisers wier sehuldvordering is ontstaan
v66r de invereffeningstelling - Schorsing van de loop van de interesten in de
verhoudingen tussen deze sehuldeisers,
wanneer het maatschappelijk vermogen
geen betaling van deze interesten mogelijk maakt.
Conel. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977,
797.
Naamloze vennootsehap - Statuten Vertegenwoordiging van de vennoot-

schap jegens derden en in reehte Vorm.
Noot, A.C., Cass., 22 dec. 1977, A.C.,
1978, 501.
Vennootsehap opgericht in Belgie Aantal vennoten - Eenpersoonsvennootschap opgerieht in Belgie - Artt. 1 van
de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen en 1832 van het Burgerlijk Wetboek - Belgisehe interne
openbare orde - Eenpersoonsvennootsehap die in Belgie geen wettelijk bestaan heeft en er niet vermag op te treden in rechte.
Noot, A.T., Cass., 13 jan. 1978, A.C.,
1978, 568.
In het buitenland opgeriehte vennootschap - Aantal vennoten - Eenpersoonsvennootschap opgericht in het buitenland overeenkomstig de aldaar geldende wetgeving en die aldaar haar zetel
heeft - Art. 196 van de geeoordineerde
wetten op de handelsvennootschappen Artt. 1 van genoemde wetten en 1832 van
het Burgerlijk Wetboek raken niet de
Belgisehe internationale openbare orde
- Eenpersoonsvennootsehap die in principe in Belgie vermag op te treden in
reehte.
Noot, A.T., Cass., 13 jan. 1978, A.C.,
1978, 568.
In het buitenland opgerichte vennootschap - Aantal vennoten - Eenpersoonsvennootsehap opgericht in het buitenland overeenkomstig de aldaar geldende wetgeving en die aldaar haar zetel
heeft - Art. 196 van de gecoordineerde
wetten op de handelsvennootschappen Artt. 1 van genoemde wetten en 1832 van
het Burgerlijk Wetboek raken niet de
Belgisehe internationale openbare orde
- Belgisehe rechter die de vordering
van zodanige eenpersoonsvennootschap
niet ontvankelijk verklaart om de enkele
reden dat de vennootschap een eenpersoonsvennootsehap is - Schending van
genoemd art. 196.
Noot, A.T., Cass., 13 jan. 1978, A.C.,
1978, 558.
Naamloze vennootschap - Kapitaalverhoging waarvoor niet op geldige wijze
Aansprakelijkheid
is ingesehreven van de bestuurders - Feiten in verband
met de taak van de bestuurders - Met
opzet verborgen gehouden - Begrip.
Cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 9 dec. 1982, Bull. en
Pas., 1983, nr. 222.
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Arbeidsovereenkomst - Gezag.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 28
mei 1984, A.R. nrs. 4354 en 4:l55,
A.C., 1983-84, nr. 548.
Naamloze vennootschap - Mgevaardigd bestuurder - Arbeidsovereenkomst
- Gezag.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 28
mei 1984, A.R. nrs. 4354 en 4355,
A.C., 1983-84, nr. 548.
-

VERBERGING VAN MISDADIGERS
Strafwetboek, art. 339 - « Vervolgde
persoon >> - Begrip.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
16 juni 1982, Bull. en Pas., 1982,
1213.

VERBINTENIS
Forclusie - Voorwaarden voor overmacht.
Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C.,
1974, 576.

Overmacht - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter en toezicht
van het Hof.
Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C.,
1974, 576.

Betaling - Uitstel van betaling door
de rechter verleend - Burgerlijk Wethoek, art. 1244 - Begrip.
Noot, F.D., Cass., 13 sept. 1977, A.C.,
1978, 45.

Verbintenis of verplichting ontstaan
uit eenzijdige wilsverklaring - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON,
Cass., 28 april 1978, A.C., 1978, 1016.
Schuldenaars die handelaars zijn, door
een en dezelfde verbintenis gebonden.
Noot, Cass., 26 jan. 1979, A.C., 1978-79,
587.

Resultaat- of middelverbintenis - Wil
van de partijen - Vaststelling door de
rechter op grand van feitelijke gegevens
- Wettelijkheid.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass.; 3 mei
1984, A.R. nr. 4234, A.C., 1983-84,
nr. 508.
·
Geldigheid van een rechtshandeling Afwezigheid van enig gebrek in de
toestemming en vereiste van een
oorzaak - Uitzondering.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 13 juni
1985, A.R. nr. 7214, Bull. en
Pas., 1985, nr. 623.

VERJARING
Burgerlijke zaken - Bevrijdende verjaring - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 25 sept. 1970, A.C., 1971, 78.
Burgerlijke zaken - Vrijwillige betaling van een verjaarde schuld - Geen
aanleiding tot terugbetaling.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 25 sept. 1970, A.C., 1971, 78.
Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke rechtsvordering volgend uit een
misdrijf - Wet van 17 april 1878,
artt. 24, 26 en 27 - Rechtsvordering verjaard na verloop van vijf jaren te rekenen van de dag waarop het bij de wet
als misdrijf omschreven feit is gepleegd
Rechtsvordering die niet v66r de
strafvordering kan verjaard zijn.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 28 okt. 1971, Bull.
en Pas., 1972, 200.
Strafzaken - Gevolg van de vernietiging van de beslissing op de strafvordering, met verwijzing wegens de onmogelijkheid na te gaan of die rechtsvordering al dan niet verjaard is, m.b.t. de
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering.
Noot, E.K., Cass., 24 jan. 1978, A.C.,
1978, 620.

Probatieopschorting - Herroeping van
de probatieopschorting wegens niet-naleving van de opgelegde voorwaarden Verj aring 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.

'

Strafzaken - Burger lijke rechtsvordering - Verjaring van de strafvordering
- Omstandigheid zonder gevolg op de
tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvordering.
Noot, J.V., Cass., 29 nov. 1978, A.C.,
1978-79, 360.

Strafzaken - De verjaring van de
strafvordering loopt niet meer vanaf de
contradictoire eindbeslissing op de strafvordering - Cassatieberoep - Schorsing van de verjaring vanaf de uitspraak
van de bestreden beslissing tot de uitspraak van het cassatiearrest met verwijzing, die de strafvordering doet herleven.
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Noot, R.-A.D., Cass., 27 maart 1979,
A.C., 1978-79, 883.
Centrum voor maatschappelijk welzijn
- Rechtsvordering tot terugbetaling van
de kosten die een centrum voor maatschappelijk welzijn heeft gemaakt ten
gunste van degenen aan wie bijstand is
verleend, ten laste van dezen of van degenen die hun levensonderhoud zijn verschuldigd of nog van diegenen die aansprakelijk zijn voor de verwonding of de
ziekte die de dienstverlening noodzakelijk heeft gemaakt - Verjaringstermijn
van die rechtsvordering.
Concl.
adv.-gen.
CoLARD,
Cass.,
6 dec. 1979, Bull. en Pas., 1980, 434.
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vordering tot vergoeding van
schade - Schade ten gevolge van een
misdrijf - Termijnen gesteld bij de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering - Toepassing van die
termijnen ook al is de vordering gegrond
op contractuele verbintenissen.
Concl.
proc.-gen.
DuMaN,
Cass.,
31 jan. 1980, Bull. en Pas., 1980, 622.
Strafzaken - Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering - Onopzettelijk
doden - Onopzettelijk toebrengen van
slagen of verwondingen - Aanvang van
de verjaring.
Concl.
proc.-gen.
DUMON,
Cass.,
31 jan. 1980, Bull. en Pas., 1980, 622.
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling bij verstek - Verzet van de
veroordeelde tijdens de buitengewone
verzettermijn - Gevolgen van het verzet
naar gelang die al dan niet ontvankelijk
(eventueel ongedaan) wordt verklaard Gevolgen inzonderheid m.b.t. de verjaring van de strafvordering.
Noot, E.L., Cass., 15 okt. 1980, A.C.,
1980-81, nr. 101.
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering voortvloeiende uit een misdrijf ~
Strafvordering verjaard voordat zij bij
de strafrechter is aangebracht - Kennisneming van de burgerlijke rechtsvordering door de strafrechter niet meer
mogelijk.
Noot, B.J.B., Cass., 21 okt. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 132.
VERLATING VAN FAMILIE

Uit opeenvolgende handelingen bestaand misdrijf - Begrip.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
13 dec. 1977, A. C., 1978, 446.

Uit opeenvolgende handelingen bestaand misdrijf - Feiten die v66r de
veroordeling zijn gepleegd en nadien
voortgezet werden - Nieuwe vervolgingen op grond daarvan - Grenzen.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
13 dec. 1977, A.C., 1978, 446.
Niet-betaling van de uitkering tot
levensonderhoud gedurende meer dan
twee maanden - Begrip.
Noot, E.L., Cass., 5 okt. 1983, A.R.
nr. 2986, A.C., 1983-84, nr. 71.
VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING
Uitstel van de tenuitvoerlegging van
de straffen - Wet van 29 juni 1964,
art. 8 - Rechtscolleges kunnen dit uitstel gelasten bij de veroordeling tot een
of meer straffen van niet meer dan drie
jaar - Veroordeling tot een of meer
straffen - Begrip.
Noot, F.D., Cass., 19 maart 1974, A.C.,
1974, 794.
Probatieopschorting - Herroeping van
de probatieopschorting wegens niet-naleving van de opgelegde voorwaarden Verj aring 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.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638.
Strafzaken - Vernietiging beperkt tot
het beschikkende gedeelte waarbij verbeurdverklaring 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 inge-
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steld - 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.
Bevoegdheden van de verwijzingsrechter - Burgerlijke zaken - Gevolg beperkt tot de draagwijdte van het aangenomen middel.
Concl. proc.-gen. R. CHARLES, Cass.,
21 mei 1982, Bull. en Pas., 1982, 1226.
Strafzaken - Strafvordering vervallen
- Kosten ten laste van de Staat
Verwijzing beperkt tot de kosten
Vereisten.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 29
feb. 1984, A.R. nr. 3295, Bull. en
Pas., 1984, nr. 365.
VERZEKERING
Verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen - Gestolen
voertuig - Heling - Heler 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.
KRINGS,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
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-arbeidsongevallen tegen de verzekeraar
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever - Grondslag van
deze vordering.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
28 jan. 1975, A.C., 1975, 596.
Verhaal van de verzekeraar op de bestuurder die niet de verzekeringnemer
is, in geval van grove fout van deze bestuurder - Grondslag van dit verhaal.
Noot, E.K., Cass., 28 nov. 1975, A.C.,
1976, 401.

Verplichte 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
hoger beroep zowel t.a.v. de burgerlijke
partij als van de verzekerde.
Noot, E.K., Cass., 9 dec. 1977, A. C.,
1978, 431.
W.A.M.-verzekering
W.A.M.-wet,
art. 3, eerste lid - Schade veroorzaakt
door de bestuurder vanhet verzekerde
voertuig - Bewering van de verzekeraar
dat het voertuig gestolen was - Bewijs
van de diefstal - Bewijslast.
Noot, E.L., Cass., 10 dec. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 241.
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.
Landverzekering - Art. 19 Verzekeringswet niet toepasselijk op arbeidsongevallen.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 24
sept. 1984, A.R. nr. 4379 (A.C.,
1984-85, nr. 64.
VERZET
Strafzaken - Termijn waarbinnen het
verzet moet worden gedaan - Gevolg
van overmacht.
Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C.,
1974, 576.
Strafzaken - Strafvordering - Beslissing die de beklaagde bij verstek veroordeelt - Verzet - Eiser in verzet verschijnt niet tijdens de voor de behandeling van het verzet gestelde terechtzitting - Verzet ongedaan verklaard zonder dat het openbaar ministerie dit heeft
gevorderd - Wettigheid.
Noot 2, A.T., Cass., 15 okt. 1975, A.C.,
1975, 224.
Strafzaken - Verstekarrest dat een
gevangenisstraf uitspreekt - Verzet Arrest op tegenspraak dat de gevangenisstraf vermindert, doch bovendien ontzetting van de in art. 31 Sw. vermelde
rechten uitspreekt - Wettigheid.
Noot, A.C., Cass., 20 juni 1979, A.C.,
1978-79, 1262.
Gevolgen van het vonnis op verzet.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
8 nov. 1979, Bull. en Pas., 1980, 310.
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waarbij de veroordeelde bij verstek
wordt veroordeeld - Beslissing voor verzet vatbaar, ook al is zij op tegenspraak
gewezen.
Noot, A.B., Cass., 11 dec. 1979, A.C.,
1979-80, nr. 236.
Strafzaken - Verzet na verzet is uitgesloten - Begrip.
Noot, R.-A.D., Cass., 13 aug. 1980, A.C.,
1979-80, nr. 704.
Strafzaken - Wetboek van Strafvordering, art. 208 - Verzet tegen een verstekarrest - Brengt dagvaarding mee
tegen de eerste terechtzitting na het verstrijken van de termijn van die bepaling
- Verlenen van een cedel tot verkorting
van de termijn in dringende gevallen
niet mogelijk.
Noot, J.V., Cass., 29 okt. 1980, A.C.,
1980-81, nr. 129.
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling bij verstek - Verzet van de
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.
Noot, E.L., Cass., 15 okt. 1980, A.C.,
1980-81, nr. 101.
Strafzaken
Verzet
ongedaan
verklaard
Eerstkomende dienende
terechtzitting - Begrip.
Noot, R.D., Cass., 4 jan. 1984, A.R.
nr. 3101, A.C., 1983-84, nr. 229.
VONNISSEN EN ARRESTEN
Burgerlijke zaken - Verschijning van
een handelsvennootschap in persoon Mogelij kheden.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 19 mei 1972, A.C., 1972, 876.
Burgerlijke zaken - Verschijning in
rechte - Pleiten - Onderscheid.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 19 mei 1972, A.C., 1972, 876.
Door een buitenlandse rechtbank regelmatig gewezen vonnis betreffende de
staat van de personen - Vonnis dat in
Belgie gezag van gewijsde heeft - Voorwaarden.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull.
en Pas., 1973, 725.
Door een buitenlandse rechtbank regelmatig gewezen vonnis betreffende de

staat van personen - Vonnis dat gevolg
heeft in Belgie - Voorwaarden.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull.
en Pas., 1973, 725.
Vordering van de burgerlijke partij
aanhangig bij de rechter die van de
strafvordering kennis heeft genomen Vrijspraak - Rechter die zich 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 verbetering - Bestreden
beslissing - Voorwaarden voor de ontvankelijkheid van de vordering.
Noot, P.M., Cass., 25 feb. 1974, A.C.,
1974, 697.
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Advies van het openbaar ministerie.
Noot, F.D., Cass., 3 dec. 1974, A.C.,
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, A.T., Cass., 3 jan. 1978, A.C.,
1978, 517.
Aard van de vonnissen en arresten Strafzaken - Zaak in beraad gehouden
na onderzoek op tegenspraak - Dagbepaling in tegenwoordigheid van de beklaagde voor de uitspraak van het vonnis - Debatten heropend op die dag,
buiten tegenwoordigheid van de beklaagde - 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 ge!nterneerde wordt gewijzigd - Arrest van
een hof van beroep waarbij, op grand
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.
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Concl.
proc.-gen.
DuMON,
Cass., ' t.a.v. het in hechtenis houden van de ver14 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 696.
dachte.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 14 juBurgerlijke zaken en strafzaken - Beni 1977, A.C., 1977, 1058.
slissing of maatregel van inwendige aard
Handhaving van de voorlopige hechte- Begrip - Wanneer kan tegen een beslissing of een maatregel van die aard nis -Wet van 20 april 1874, art. 5 - Beeen rechtsmiddel en meer bepaald hager zwaren - Redengeving - Begrip.
beroep worden ingesteld ?
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 14 juni 1977, A.C., 1977, 1058.
Noot, A.C., Cass., 24 okt. 1980, A.C.,
1980-81, nr. 126.
Bevel tot aanhouding - Uitreiking
van het bevel - Toe te passen wettelijke
VOOGDIJ
bepalingen.
Eiser tot cassatie als vader en wetteConcl.
adv.-gen.
CoLARD,
Cass.,
lijk voogd van zijn minderjarige kinde10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184.
ren - Zaak in verband met de minnelijke verdeling van onroerende goederen
Bevel tot aanhouding - Bevestiging
waarvan hij samen met zijn minderjari- binnen vijf dagen
Wet van
ge kinderen de onverdeelde eigendom 20 april 1874, artt. 2 (gew. bij art. 2 wet
bezit - Machtiging van de familieraad van 13 maart 1973) en 4 - Mededeling
vereist om een cassatieberoep in te stel- van het dossier aan de verdachte of zijn
len.
raadsman - Mededeling bij de wet niet
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 jan. toegelaten.
1982, Bull. en Pas., 1982, 595.
Concl.
adv.-gen.
CoLARD,
Cass.,
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184.
VOORLOPIGE HECHTENIS
Bevel tot aanhouding - Bevestiging
Bevel tot aanhouding - Beslissing tot binnen vijf dagen - Verdachte wiens
internering door de raadkamer uitge- verblijf in Belgie is gevestigd - Redensproken wegens feiten waarvan het be- geving - Begrip.
vel tot aanhouding melding maakt
CoLARD,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
Onderzoeksgerecht heeft niet meer te
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184.
beslissen over de handhaving van de
Bevel tot aanhouding door de onderhechtenis.
zoeksrechter uitgevaardigd - Termijn
Noot, R.C., Cass., 23 dec. 1974, A.C., van vierentwintig uren bij art. 93 Sv. ge1975, 482.
steld voor de ondervraging van de verVerdachte voorlopig van zijn vrijheid dachte - Draagwijdte van die bepaling
beroofd en binnen vierentwintig uren t.o.v. art. 7 Gw.
voor de onderzoeksrechter geleid - VerConcl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass.,
hoor van de verdachte door de onder5 feb. 1980, A.C., 1979-80, nr. 340.
zoeksrechter, aangevangen v66r het verHandhaving van de voorlopige hechtestrijken van de vierentwintig uren en
zonder onderbreking voortgezet, doch nis - Recht van degene die gearresteerd
beiHndigd kart na het verstrijken ervan is om binnen een redelijke termijn te
. - Bevel tot aanhouding uitgevaardigd worden berecht of hangende het proces
en betekend onmiddellijk na afloop van in vrijheid te worden gesteld - Eurohet verhoor - Wettigheid van die hech- pees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 5.3 - Begrip.
tenis.
Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 15 april
Noot 2, AT., Cass., 27 mei 1975, A.C.,
1981, Bull. en Pas., 1981, 921.
1976, 1021.
Bevel tot aanhouding - Bevel verBevestiging van het bevel tot aanhouding - Handhaving van de voorlopige leend ingevolge een bevel met als
hechtenis - Wet van 20 april 1874, artt. opschrift « tot medebrenging » - Wettig4 en 5 - Vertegenwoordiging van de heid - Vereisten.
verdachte.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
28 jan. 1982, A.C., 1981-82, nr. 323.
Noot, F.C., Cass., 6 sept. 1976, A.C.,
1977, 17.
Bevestiging van het bevel tot aanhouHandhaving van de voorlopige hechte- ding - Cassatieberoep van de verdachte
nis - Arrest van de kamer van inbe- - Latere invrijheidstelling tegen betaschuldigingstelling in eerste en laatste ling van een borgsom - Ontvankelijk
aanleg gewezen - Cassatie - Gevolgen cassatieberoep.
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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. 586.
Bevel tot aanhouding - Betekening Begrip.
Concl. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 20
nov. 1984, A.R. nr. 9153, A.C.,
1984-85, nr. 181.
-

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 pla!).tsgehad, doch niet
is overgeschreven.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
28 mei 1976, A.C., 1976, 1074.
Hypotheekcontract - Uitvoering op
andere dan gehypothekeerde goederen.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 3 mei
1985, A.R. nrs. 2 e.v., A.C., 1984-85,
nr. 529.
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
ge'interneerd wegens feiten waarvan het
bevel tot aanhouding melding maakt Hoger beroep van de verdachte - Kamer van inbeschuldigingstelling die,
voordat zij zich over het hoger beroep
uitspreekt, de eiser in hoger beroep in
observatie stelt of die later beslist deze
inobservatiestelling te verlengen - Voorziening tegen dit arrest v66r de eindbeslissing - Niet ontvankelijkheid.
Noot, 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.
Noot, F.D., Cass., 4 maart 1976, A.C.,
1976, 765.
Afstand - Burgerlijke zaken - Uitdrukkelijke afstand van een advocaat bij
het Hof van Cassatie - Geen verplichting van enige bijzondere volmacht te
doen blijken.
Noot, J.V., Cass., 5 feb. 1976, A.C., 1976,
662.
Personen bevoegd om zich in cassatie
Beslissing
van de tuchtraad van de balies van het
rechtsgebied van een hof van beroep Procureur-generaal bij dit hof en betrokken advocaat.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070.

te voorzien - Tuchtzaken -

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.
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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. VELU, Cass.,
11 jan. 1979, Bull. en Pas., 1979, 521.
Beslissingen waartegen cassatieberoep
kan worden ingesteld - Strafzaken Bescherming van de maatschappij Onwettige verlenging door de ge1nterneerde van het aan hem toegekende verlof - Commissie tot bescherming van de
maatschappij waarbij wordt gelast dat
die ge1nterneerde in een bepaalde inrichting zal worden opgenomen - Niet ontvankelijke voorziening.
Noot, E.L., Cass., 10 april 1979, A.C.,
1978-79, 966.
Personen bevoegd om zich in cassatie
te voorzien Burgerlijke zaken Openbaar ministerie - Ambtshalve optreden van het openbaar ministerie bij
wege van rechtsvordering Ger.W.,
art. 138, tweede lid - Ontvankelijk cassatieberoep - Openbare orde in gevaar
gebracht door een toestand die moet
worden verholpen.
Concl.
proc.-gen.
DuMaN,
Cass.,
14 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 696
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., 1981, 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. DuMaN, 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.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 10 april
1981, A.C., 1980-81, nr. 464.
Vorm - Tuchtzaken - Onderzoeksraad voor de Zeevaart - Cassatieberoep
van de partij tegen wie een tuchtsanctie
is uitgesproken - Memorie ingediend
door de Rijkscommissaris bij de Onderzoeksraad voor de Zeevaart - Cassatieberoep ontvankelijk.
Noot, B.J.B., Cass., 24 nov. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 196.
Termijn - Strafzaken - Beschikking
van verwijzing, met invrijheidstelling Verzet van de procureur des Konings Handhaving van de hechtenis door de
kamer van inbeschuldigingstelling- Cassatieberoep van de beklaagde onmiddel··
lijk ontvankelijk.
Noot, R.D., Cass., 15 dec. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 258.
Personen bevoegd om zich in cassatie
te voorzien - Eiser tot cassatie, als vader en wettige voogd van zijn minderjarige kinderen - Zaak in verband met de
minnelijke verdeling van onroerende
goederen waarvan de eiser samen met
zijn minderjarige kinderen de onverdeelde eigendom bezit - Machtiging van de
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familieraad vereist om eassatieberoep in
te stellen.
Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 jan.
1982, Bull. en Pas., 1982, 595.

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
20 juli 1982, Bull. en Pas, 1982, 1312.
Beroep van de vreemdeling die bij administratieve beslissing van zijn vrijheid
Beslissingen vatbaar voor eassatiebe- is beroofd - Aanneming van dat beroep
roep - Strafzaken - Besehikking van door de kamer van inbesehuldigingstelde raadkamer dat er geen grond is om ling - Cassatieberoep van de proeureurhet bevel tot aanhouding te bevestigen generaal bij het hof van beroep - Ont- Arrest van de kamer van inbesehuldi- · vankelijk eassatieberoep.
gingstelling tot bevestiging van de beCone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
sehikking - Cassatieberoep tegen dat
20 juli 1982, Bull. en Pas., 1982, 1312.
arrest - Niet ontvankelijk eassatiebeBeseherming van de maatsehappij roep.
Cone!. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., Vaststelling van de K.I. dat de verdaehte
de feiten heeft gepleegd en zieh bevindt
20 jan. 1982, Bull. en Pas., 1982, 620.
in een staat, als bepaald in art. 1 Wet
Termijn - Strafzaken - Besehikking Beseherming Maatsehappij, maar geen
van de raadkamer waarbij de verdaehte gevaar oplevert - Beslissing dat er geen
naar de eorreetionele reehtbank wordt reden tot internering is - Verpliehting
uitspraak te doen over de burgerlijke
verwezen - Verzet van de verdaehte Verdaehte werpt voor de kamer van in- reehtsvorderingen.
besehuldigingstelling de onbevoegdheid
Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
van de raadkamer ratione loci op - Ar11 jan. 1983, A.C., 1982-83, nr. 273.
rest dat het verzet ontvankelijk verBurgerlijke zaken Personen beklaart doeh ongegrond - Arrest dat uitspraak doet over de bevoegdheid van de voegd om eassatieberoep in te stellen raadkamer - Voorziening van de ver- Openbare instelling met beperkte reehtsdaehte v66r de eindbeslissing ontvanke- persoonlijkheid.
lijk.
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
Noot, A.T., Cass., 2 feb. 1982, 1981-82,
24 jan. 1983, A.C., 1982-83, nr. 301.
nr. 333.
Beslissingen vatbaar voor eassatiebeTermijn - Strafzaken - Kamer van roep - Strafzaken - Voorlopige heehteinbesehuldigingstelling waarbij een vor- nis - Aanhoudingsbevel - Niet ontvandering tot internering aanhangig is kelijk eassatieberoep.
Beslissing van de kamer van inbesehulCone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
digingstelling dat de verdaehte het feit
9 maart 1983, Bull. en Pas., 1983,
heeft gepleegd, dat dit feit als een moord
nr. 379.
moet worden omsehreven en dat de verdaehte zich op het ogenblik van het feit
Burgerlijke zaken - Beslissing waarbevond in een staat als bepaald in art. 1 tegen eassatieberoep kan worden ingeWet Beseherming Maatsehappij - Des- steld - Cassatieberoep na eassatiebekundigenonderzoek bevolen om na te roep uitgesloten - Voorzieningen tergaan in welke staat de verdaehte zieh nu zelfder tijd ingesteld.
bevindt - Cassatieberoep v66r de eindCone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
beslissing - Niet ontvankelijk eassatie25 april 1983, A.C., 1982-83, nr. 465.
beroep.
Burgerlijke zaken - Beslissing waarNoot, R.D., Cass., 27 april 1982, A.C.,
tegen eassatieberoep kan worden inge1981-82, nr. 502.
steld - Cassatieberoep na eassatiebeTermijn - Strafzaken - Nieuwe wet
roep uitgesloten - Voorzieningen tertot verlenging van de voorzieningster- zelfder tijd ingesteld.
mijn.
Noot, H.L., Cass., 25 april 1983, A.C.,
Noot, R.D., Cass., 27 april 1982, A.C.,
1982-83, nr. 465.
1981-82, nr. 494.
Voorz1ening van de proeureur-generaal
Voorlopige heehtenis - Bevestiging bij het hof van beroep tegen een arrest
van het bevel tot aanhouding - Cassa- van de kamer van inbesehuldigingsteltieberoep van de verdaehte - Latere in- ling waarbij wordt beslist dat er geen
vrijheidstelling tegen betaling van een grond bestaat tot handhaving van de
borgsom Cassatieberoep niettemin voorlopige heehtenis van verdaehte
ontvankelijk.
Niet ontvankelijke voorziening.
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Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 22 juni
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 586.
Strafzaken - 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. B.
Beslissingen waartegen cassatieberoep
openstaat - Strafzaken - Bescherming
van de maatschappij - Beslissing van
de commissie tot bescherming van de
maatschappij waarbij het verzoek van de
ge1nterneerde tot plaatsing in een priveinrichting wordt verworpen
Niet
ontvankelijke voorziening.
Noot, B.J.B., Cass., 13 sept. 1983, A.R.
nr. 8241, A.C., 1983-84, nr. 23.
Vorm - Strafzaken - Arrest van
buitenvervolgingstelling Cassatieberoep van de burgerlijke partij - Ontvankelijkheidsvereisten.
Noot, B.J.B., Cass., 11 jan. 1984, A.R.
nr. 3220, 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.
Vorm - Strafzaken - Verzoekschrift
te laat ingediend volgens art. 422 Sv. Ontvankelijk als memorie, ingevolge art.
402bis Sv.
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. VELU, Cass., 4 april
1984, A.R. nr. 3379, A.C., 1983-84, nr.
448.

Vorm - Strafzaken - Jeugdbescherming - Beslissing waarbij een maatregel ten aanzien van een minderjarige
is bevolen - Cassatieberoep van een
van de ouders van de minderjarige Noodzakelijkheid van de betekening van
het cassatieberoep.
Noot, R.D., Cass., 4 sept. 1984, A.R.
nr. 8934, A.C., 1984-85, nr. 7.

Burgerlijke
zaken
Beslissing
vatbaar voor cassatieberoep
Bestreden beslissing gewezen in tweede
aanleg maar nog vatbaar voor hoger
beroep - Voorziening niet ontvankelijk.
Noot, A.B., Cass., 25 april 1985, A.R.
nr. 6859, A.C., 1984-85, nr. 508.
Strafzaken - Bevel tot onmiddellijke
aanhouding
Verwerping van het
cassatieberoep - Redenen - Gebrek
aan belang of gebrek aan bestaansreden.
Noot, E.L., Cass., 15 mei 1985, A.R.
nr. 4284, A.C., 1984-85, nr. 556.
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.

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.

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.
Rechtsvordering - Belang - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. KRINGS, Cass.,
19 nov. 1982, A.C., 1982-83, nr. 172.
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Openbare dienst Geschil betreffende het recht op uitkering
Uitspraak op niet aangevoerde, aan de
vreemde 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.
Wet van 15 dec. 1980, art. 67 Verzoek tot herziening - Vrijheidsberoving - Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 6
maart 1985, A.R. nr. 4157, Bull. en
Pas., 1985, nr. 411.
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 old.
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.
Cone!. 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 ».
Cone!. 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.
Cone!. 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 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 vreemdelmgenregister 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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Overtredingen van de wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer,
begaan door minderj arigen 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
Wachttijd - Werknemer met uit eigen
wil verkorte werktijd, in de zin van
art. 130, § 2bis, K.B. 20 dec. 1963 Werknemer met uit eigen wil verkorte
werktijd die wil dat rekening wordt gehouden met zijn halve arbeidsdagen in
een onderneming waar de wekelijkse arbeid over vijf dagen verdeeld is - Het
aantal halve dagen moet met 20 pet. worden verhoogd.
Concl. adv.-gen. DuCHATELET, Cass.,
30 okt. 1978, Bull. en Pas., 1979, 254.
Misdrijf omschreven in art. 261 K.B.
20 dec. 1963 - Samenloop van dat misdrijf met misdaden « valsheid en gebruik
van valse stukken >>.
Concl. eerste adv.-gen. KRINGS, Cass.,
28 sept. 1982, A.C., 1982-83, nr. 68.
WETGEVENDE MACHT
Bevoegdheidsconflict
Strijdigheid
tussen een wet en een decreet - Strijdigheid vastgesteld door het Hof - Verzending naar de Wetgevende Kamers.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 11 juni 1979, A.C., 1978-79, 1192.
WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
Interpretatieve wet - Geen terugwerking, maar een wet die een geheel vormt
met de gei:nterpreteerde wet.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull.
en Pas., 1971, 144.
Procedurewet - Onmiddellijk van toepassing.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull.
en Pas., 1971, 144.
Terugwerking - Geen terugwerking
van de wetten en besluiten - Begrip.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull.
en Pas., 1971, 144.
Bevoegdheidswet ;ran toepassing.

Wet onmiddellijk

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.
Dwingende wet - Begrip.
Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C.,
1971, 1081.
Wet die de openbare orde raakt - Begrip.
Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C.,
1971, 1081.
Procedurewet - Nieuwe wet - Onmiddellijk van toepassing - Draagwijdte van de regel onder de gelding van het
Gerechtelijk Wetboek.
Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C.,
1971, 1081.
Wet die de openbare or de raakt Schending - Sanctie op deze schending.
Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C.,
1971, 1081.
Wet tot vaststelling van een exceptie
van nietigheid van een processtuk Voorwaarden waaronder deze nietigheid
gedekt is onder de gelding van het Gerechtelijk Wetboek.
Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C.,
1971, 1081.
Wet tot vaststelling van een exceptie
van nietigheid van een processtuk Voorwaarden waaronder deze nietigheid
wordt aangenomen onder de gelding van
het Gerechtelijk Wetboek.
Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C.,
1971, 1081.
Toepassing in de tijd - Wetten op de
bevoegdheid en de rechtspleging - Opeenvolgende wetten over de aanleg Wet tot regeling van de ontvankelijkheid
van het hoger beroep - Gerechtelijk
Wetboek, art. 3, en de wet van 10 okt.
1967 houdende dit wetboek, overgangsbepalingen, art. 4, derde lid, en art. 6 Draagwijdte.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 10 feb. 1972, Bull. en Pas.,
1972, 532.
Koninklijk besluit van 5 okt. 1955 tot
regeling van de overeenkomsten betref-
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fende aannemingen van werken, leveringen en transporten voor rekening van de
Staat - Bepalingen van de bijlage bij
dit koninklijk besluit - Die bepalingen
zijn wet in de zin van art. 608 van het
Gerechtelijk Wetboek.
Noot, F.D., Cass., 11 jan. 1974, A.C.,
1974, 525.
Wetten inzake bijzondere bevoegdheden - Besluiten door de Koning genamen krachtens een wet inzake bijzondere bevoegdheden - Begrip.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C.,
1974, 967.
Wetten inzake buitengewone bevoegdheden - Besluiten door de Koning genamen krachtens een wet inzake buitengewone bevoegdheden - Begrip.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C.,
1974, 967.
Wet van openbare orde - Begrip.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
26 feb. 1975, A.C., 1975, 729.
Wet - Afkondiging - Begrip en gevolgen.
Concl. eerste adv.-gen. DuMaN, Cass.;
14 jan. 1976, A.C., 1976, 547.
Beslissing van de Wetgevende Macht
houdende bekrachtiging van een overeenkomst tussen de Staat en een particulier - Geen wet in de zin o.a. van de
artt. 608 en 1080 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Concl. eerste adv.-gen. DuMaN, Cass.,
30 jan. 1976, A.C., 1976, 632.
Gerechtelijk Wetboek, art. 2 - Regels
van dit wetboek zijn van toepassing op
aile rechtsplegingen, behoudens wanneer
zij geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door
rechtsbeginselen, waarvan de toepassing
niet verenigbaar is met de toepassing
van de bepalingen van dit wetboek « Wetsbepalingen »en« rechtsbeginselen
» Begrip.
Noot, F.D., Cass., 16 sept. 1976, A.C.,
1976, 57.
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 de artt. 608 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.
Verordeningsbeslissingen van overhe~
den of diensten bestaande binnen het
raam van de decentralisatie der besturen
- Wetten in de zin van art. 608 van het
Gerechtelijk Wetboek.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
3 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 701.
Bevoegdheid van een bestuursoverheid
haar eigen beslissingen te interpreterert
- Grenzen van deze bevoegdheid.
·
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
3 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 701.
Circulaire van de bestuursoverheid Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 3 maart
1977, Bull. en Pas., 1977, 701.
Bekendmaking Gemeenteverordening ter uitvoering van de artt. 60 en
61 van de wet van 29 maart 1962 betreffende de ruimtelijke ordening en de stedebouw - Verordening die bij koninklijk besluit moet worden goedgekeurd Koninklijk besluit dat uiteraard tot openbaar nut strekt - Koninklijk besluit dat
bij uittreksel of bij vermelding in het
Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.
Concl.
proc.-gen.
DuMaN,
Cass.,
29 nov. 1977, A.C., 1978, 360.
Bevoegdheidsconflict
Strijdigheid
tussen een wet en een decreet - Strijdigheid vastgesteld door het Hof - Verzending naar de Wetgevende Kamers.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 11 juni 1979, A.C., 1978-79, 1192.
Voorrang van internationaalrechtelijke
regels hoven 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.
Interpretatie - Advies van de Franse
Raad van State waarin bij het begin van
de XIXe eeuw een wet is ge'interpreteerd
- Voor Belgie geen interpretatie van
overheidswege of authentieke interpretatie.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt.
1980, Bull. en Pas., 1981, 128.
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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.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 14
mei 1984, A.R. nr. 4206, A.C., 1983-84,
nr. 523.
Wetten van politie en veiligheid Arbeidsovereenkomst - Bedienden Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden - Dwingende bepaling - Wet
van politie en veiligheid.
Concl. eerste adv.-gen. L.F. DucHATELET, Cass., 3 juni 1985, A.R.
nr. 7122, Bull. en Pas., 1985, nr. 595.
WISSELBRIEF
Aval - Toevoeging van de vermelding
van degene voor wie het aval is gegeven
- Valsheid in geschriften - Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
12 okt. 1976, A.C., 1977, 181.
WOONPLAATS
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 vordering tot wraking - Wettigheid.
Noot, E.K., Cass., 22 juni 1976, A.C.,
1976, 1093.
ZIEKTE- EN
KERING

INVALIDITEITSVERZE-

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 hager
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.
Concl. 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

15 augustus 1869 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets rendus
chambres reunies en matiere civile, depuis l'installation 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.
15 oktober 1874
Proc.-gen. CH. FAIDER, L'unite.
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 KIELE, 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 DE TER KIELE, Les anciens
biens ecclesiatiques mis a la disposition de la nation.
1 oktober 1889 - Proc.-gen. CH. MESDACH DETER KIELE, M. le procureur general Leclercq.
1 oktober 1890 Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Du droit
d'amortisation.
1 oktober 1891 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Separation
des pouvoirs spirituel et temporel.
1 oktober 1892 - Eerste adv.-gen. M:ELOT, Les lenteurs de ]'administration de la justice civile.
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2 oktober 1893 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Le procureur
general Faider.
1 oktober 1894 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Propriete individuelle et collectivisme.
1 oktober 1895 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, De ]'occupation comme mode d'acquisition de la propriete.
1 oktober 1896 - Adv.-gen. BoscH, Les lois ouvrieres, leur raison
d'iHre, leurs resultats.
1 oktober 1897 - Eerste adv.-gen. M.ELOT, Le juge unique et le recrutement de la magistrature en Belgique.
1 oktober 1898 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER K!ELE, De l'intervention du ministere public dans le jugement des affaires civiles.
2 oktober 1899
sous l'empire.

Adv.-gen.

VAN ScHOOR,

La presse sous le consulat et

1 oktober 1901
Proc.-gen. MELOT, De la recidive et de ]'administration de la justice repressive.
1 oktober 1902 - Adv.-gen. R. JANSSENS, De l'institution d'un Conseil
d'Etat en Belgique.
1 oktober 1903
du Code civil.

Proc.-gen. R.

JANSSENS,

Des origines de l'article 340

1 oktober 1904
Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Comte de Neny et le
Conseil prive.
2 okiober 1905
Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Premier President de
Gerlache et le Premier President Defacqz.
1 oktober 1906 - Proc.-gen. R.
droit international prive.

JANSSENS,

Nicolas

Bourgoingne. Le

1 oktober 1907 - Proc.-gen. R.
struction criminelle.

JANSSENS,

Philippe

Wielant et l'in-

Proc.-gen. R.

JANSSENS,

Des pourvois dans J'interet

Proc.-gen. R.

JANSSENS,

Du fait

1 oktober 1908
de la loi.
1 oktober 1909
tion.

a la

Cour de cassa-

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.
nouveau Code civil suisse.

TERLINDEN,

Une actualite juridique - Le

1 oktober 1913 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies Arrets en matiere civile, electorale administrative (periode de 1869 a
1913).
25 november 1918 rentree.

Proc.-gen

TERLINDEN,

Seance

solennelle

de

1 oktober 1919 - Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature beige sous
l'occupation allemande - Souvenirs de guerre.
1 oktober 1920 I'armistice.

Proc.-gen.

TERLINDEN,

La magistrature beige depuis

-
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Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies
Arrets en matiere fiscale et criminelle (periode de 1869 a 1921}.
2 oktober 1922 - Proc.-gen. TERLINDEN, Cinquante annees de discours
de rentree a la Cour de cas,cation de Belgique (1869 a 1922}.
1 oktober 1923 - Proc.-gen. TERLINDEN, Un jubile.
1 oktober 1924 - Proc.-gen. TERLINDEN, La lutte contre l'avortement
- Le secret medical.
1 oktober 1925 - Eerste adv.-gen. P. LECLERCQ, De 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 le chemin de
la liberte.
15 september 1930
Eerste adv.-gen. B. JoTIRAND, L'etablissement de
la liberte.
15 september 1931
Eerste adv.-gen. B. JOTIRAND, De certaines dispositions garantissant la 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 !'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 le 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.
1 oktober 1921 -

15 september 1950 -
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Proc.-gen. L.

CoRNIL,

La Cour de cassation -

CORNIL,

Een voorontwerp van wet

CORNIL,

La Cour de cassation -

Considerations sur sa mission.
15 september 1951 -

Proc.-gen. L.

betreffende de misdadige jeugd.
15 september 1952 -

Proc.-gen. L.

Reformes mineures de la procedure.
15 september 1953 -

Eerste adv.-gen. R.

HAYOIT DE TERMICOURT,

Het

Hof van Verbreking in 1853.
Proc.-gen. R.

15 september 1954 -

Propos sur

HAYOIT DE TERMICOURT,

l'article 95 de la Constitution.
15 september 1955 -

Proc.-gen. R.

De parle-

HAYOIT DE TERMICOURT,

mentaire immuniteit.
Proc.-gen. R.

15 september 1956 -

Un aspect

HAYOIT DE TERMICOURT,

du droit de defense.

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.

16 september 1957 -

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 conseil
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

DE TERMICOURT,

tussen het verdrag en de interne wet.

Conflict

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. DEPELCHIN, Overwegingen bij artikel 2 van het Strafwetboek.
1 september 1966 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Considerations sur le projet de Code judiciaire.
1 september 1967 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, De voltallige
zittingen in het Hof van Cassatie.
1 september 1964 -

2 september 1968 -

Proc.-gen.

W.-J.

GANSHOF

VAN

DER

MEERSCH,

Retlexions sur le droit international et la revision de la 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 loi et les principes gimeraux du droit.
1 september 1971 - Eerste adv.-gen. P. MAHAux, Het rechterlijk
gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek.
1 september 1972 -

Proc.-gen.

W.-J.

GANSHOF

Reflexions sur la revision de la Constitution.

VAN

DER

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 l'intervention de la Cour
de cassation dans le dessaisissement du juge et dans le 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 september 1983
Proc.-gen. E. KRINGS, Het ambt van de rechter
bij de leiding van het rechtsgeding.
3 september 1984 - Proc.-gen. E. KRINGS,
Overwegingen bij de
toepassing van de wet op de voorlopige hechtenis.

NAMEN DER PARTIJEN

A
A.B.B. N.V., 59
Absil, 1416
A.B.V.V. Limburg (Provinciale Metaalwerkersbond), 1389
Acieras Paz Del Rio N.V., 1510
Acropole P.V.B.A., 693
Adam, 952
Adamo, 1268
Aerssens, 545
Aerts, 1164
Afia Insurance Company N.V., 1531
Afromar Inc., 632
Agences et Messageries de la Presse N.V.,
1516
A.G. van 1830, 1382
Ahn, 565
Aimo N.V., 660
Ajkane, 1369
Albert, 1098
Alen, 1127
Alesi, 350
Algemene Aannemingen Van Laere N.V.,
1243
« Algemene Bouwwerken Horsten » N.V.,
1237
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van Belgie, 539
Allosery, 791
Alouache, 201
Ameloot, 506
Amorino, 403
Amy, 749
Ancart, 1216
Andrewa, 941
Andrioli A., 807
Andrioli L., 807
Ansseau, 439
Antenucci, 1133
Arbeid en Gezondheid V.Z.W., 824
Arbeidsauditeur te Brussel, 494
Archiduk P.V.B.A. e.a., 1237
Arenis, 939
Arnauld, 967
« Articom >> P.V.B.A., 528

Arts - curator in het faillissement Kerkhofs, 1463
« Assubel ,, N.V., 288, 446, 837
« Assurances generales de France ,, N.V.,
1368, 1443
« Audima >> P.V.B.A., 528
Autobus Latour N.V., 644
« Autocars Pues >> P.V.B.A. (Moens - curator in het faillissement), 183

B
Baele, 264
Baert, 706
Banckaert, 221
Bank Brussel Lambert N.V., 818, 1047,
1146, 1192
Bank Nagelmackers N.V., 280, 579
« Batiments et Ponts ,, N.V., 156
Baudelet, 481
Beauduin, 704
« Beauduin et Industrie agricole N.V. >>,
704
Beauval, 27
Beckx, 1322
Beka Eupen N.V., 714
Belaey, 768
Beige, 235
«Belgian Pakhoed » N.V., 374
« Belgian Shell >> N.V., 492
Belgie Industrie, 247, 866, 1018
Belgische Lloyd N.V., 972
Belgisch-Engelse
Vennootschap
van
Ferry-Boats N.V., 49
Belgische Staat, 1276
Belgische Staat :
Bestuur van Waters en Bossen, 113
Minister van Economische Zaken, 868
Minister van Financien, 43, 123, 161,
223, 264, 309, 365, 370, 372, 406, 424,
579, 581, 583, 610, 612, 742, 839. 868.
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873, 895, 897' 898, 955, 959, 1008, 1153,
1284, 1323, 1325, 1385, 1438, 1463
Minister van Justitie, 177
Minister van Landsverdediging, 93,
235, 786, 1069, 1420
Minister van Nationale Opvoeding,
972, 975
Minister van Openbare Werken, 117,
247, 288, 685, 1069, 1243
Minister van Sociale Voorzorg, 796
Minister van Sociale Zaken, 177
Minister van Verkeerswezen, 459
Minister van Verkeerswezen e.a.,
1318
Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Leefmilieu, 177
Belgoneon P.V.B.A., 1423
Bellefroid, 86
Bellekens P.V.B.A., 1382
Belsack, 1322
Benaerens, 1050
Benoot, 499
Berea Lux P.V.B.A., 1117
Berger, 436
Berghman, 1542
Berghman (Covemaeker en), 639
Bergmans, 1265
Besbrugghe, 666
Bestuur der Slependammepolders, 1069
Beynsberger, 357
Beysen, 874
Biemar, 365
Bille, 572
Billy, 90
Bizzoto, 932
Blackwood Hodge N.V., 656
Blaimont, 432
Blanckaert, 983
Blanquaert, 771
Bleukx, 357
Blochouse, 898
Bodart, 843
Boden, 354
Boebaert, 1261
Boeynaems - curator in het faillissement
Usines Gonzales Cock N.V., 545
Bogaers, 862
Bolinius, 736
Bolkaerts, 1495
Bombello L., 1172
Bombello R., 1172
Bombello V., 1172
Bondsrepubliek Duitsland, 1432
Bonneux, 780
Borgugnons, 72
Bormans, 202
Bosi, 349
Bostoen - curator in het faillissement
Kerkhofs, 1463
Boucart, 155
Boufflette, 640
Bouille, 22

Boulemberg, 477
Bourlee q.q., 477
« Boussemaere "• thans « Chauffam ,
P.V.B.A., 382
Bouve, 74
Bovijn, 606
Brabant e.a. (Provincie), 1458
Bracke, 1054
Brackx, 964
Braeckevelt, 45
Bragard N.V., 1202
Brandeis, 1041
Brants, 85
Brasseur, 22
Brees, 235
Bresseleers P.V.B.A., 1393
British Continental Office N.V., 689
Brohez, 677
Brolet, 249
Brone - curator in het faillissement Usines Gonzales Cock N.V., 545
« Brouwerij Chevalier Marin » N.V., 416
« Brouwerij en Mouterij het Sas » N.V.,
789
« Brouwerij Piedboeuf >> N.V., 446
« Brouwerij van Alken >> N.V., 354
Bruggeman, 1479
Brugse Interexpres P.V.B.A., 913
Brunard, 1004
Buelens, 650
Bustin, 230
Butaye, 451

c
Cabergs, 644
Cabus, 1450
" Caemi International B.V. >> venn. naar
Nederlands recht, 27
Cagniaux, 1488
" Caisse de Compensation pour Allocations familiales du Bil.timent, de l'Industrie et du Commerce du Hainaut,
174
Callens e.a., 868
Callens G., 863
Callens P., 863
Caluwaerts, 734
Camp, 25
Campsteyn, 876
Capiot, 1389
Cardon, 477
Carels, 271
Carette, 920
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Carlot, 19
Carron, 1432
Cartiaux, 229
C.B.G.I. (Banquet - curator in het faillissement), 579
« Centre d'Observation et d'Orientation >>
v.z.w., 177
Centrum voor Ergonomie en Managementwetenschappen P.V.B.A., 663
Cession, 628
Ceulemans, 299
Ceyssens, 924
Chamberlan, 1310
Champagne, 204
Chapelle, 120
Charpentier, 1489
Charron, 866
Chatelet (Stad), 1459
« Chauffam >> P.V.B.A. (« Boussemaere >>
thans), 382
Chbari, 1450
Cheron, ~30
Chevron Oil Belgium N.V., 1134, 1135, 1139
Ciments d'Obourg N.V., 266
Cino, 1542
Claerhout, 969
Claerhout P.V.B.A., 969
Claessens, 173
Clarens, 152
Claude, 1345
Clementz, 576
Cloos, 1066
<< Clubhotel Diffusion>> N.V., 16
Club N.V., 1516
Coddens, 142
Coessens, 1096
Colinet, 436
Collard, 1134, 1135
Collart, 807
<< Collet ,, P.V.B.A., 535
Collier, 1405
Colruyt N.V., 217, 1501
<< Commerciale et Immobiliere K.M.B. ,,
P.V.B.A., 161
Comoth, 1096
Compagnie gimerale mosane N.V., 628
Conderaerts, 2
Condor N.V., 1102
Conserven Talpe N.V., 663
<<
Constructions et Entreprises industrielles ,, N.V., 887
Continental Pharma N.V., 685
Coomans, 1284
Cooreman, 464
Copafia C.V., 939
Cordonnier, 436
Cornu, 619
Cornut (Martinez-Nogueira - alias), 153
Corthouts, 1361
Cortoos, 208
Cosemans, 924
<< Cosmoplatica E. Efthymiades S.A. ,, e.a.,
322

Cosmoplatica E. Efthymiades S.A. >>
maatschappij naar Grieks recht, 87
Couwberghs J., 221
Couwberghs K., 221
Covemaeker en Berghman, 639
Credit du Nord Belge N.V., 1179
Criel, 339
Crisp, 859
Croes, 789
Croonen, 929
Croymans-Plaghki, 328
Culemme, 1037
Cusas, 1267
Cusemano, 994
Cusumano, 411
<<

D

Dabaut C., 913
Dabaut G., 913
Dabee, 349
Daenen, 775
Dahlen, 1069
Dal, 1416
Daniel, 1216
Daniels, 600
Danthinne, 849
De Arbeiderspers D.A.P. S.V., 140
Debacker, 878, 1090
De Backer C., 391
De Backer F., 391
De Baeremaeker, 1031
« De Belgische Bijstand >> N.V., 391
De Belgische Bijstand N.V. e.a., 1322
De Belgische Leeuw N.V., 163
« De Belgische Verzekeringsmaatschappij
van de Middenstand ,, N.V., 706
Debergh, 77
De Beuf, 227
Debie, 1335
De Block, 936
De Block Jean (Van Hulse - curator in
het faillissement), 126
De Boeck, 88
De Bonvoisin, 477
Deboo, 209
De Bosscher, 1090
Debrabant gebroeders V.G.N., 365
Debras, 938
De Brouwer, 949
Debroux, 1458
De Bruyn, 702
Debruyne, 426

318 De Busscher, 6
Decamp, 643
Dechef, 198
Deckers, 908
Deckmyn, 911, 1296
Declerck, 803
Declercq J., 1251
Declercq P., 1251
De Clippel, 56
Decock, 43, 469
De Cock De Rameyen, 1400
Deconinck, 1281
Deconninck, 1099
De Craemer, 768
Decruw, 1124
De Cuyper e.a., 1300
De Doncker, 687
De Federale Verzekeringen, 134, 1531
De Geest, 636, 727
De Graeve, 967
Degrelle e.a., 1488
Degroeve, 391
De Groeve, 391
De Gryse, 1111
De Hauw, 1014
Deheu, 13, 882
Deilgat, 920
De Jaegere, 687
Dekens, 862
Deknock, 557
De Kock D., 1106
De Kock H., 1106
De Koeyer, 1063
«De Kortste Weg » V.Z.W., 917
Delarbre, 1227
Delgoffe, 1493
Delgouffe, 217
Delhaize freres en Co « Le Lion » N.V.,
645
Delhez E., 847
Delhez F., 847
Delise, 854
De Los Santos Gonzalez, 663
Delree, 99
Delruelle, 120
De Luikse Verzekering, 929
De Luikse Verzekering N.V., 669, 857
De Luyck, 1450
De Luycker N.V. (R.E.), 159
De Maerteleire, 1048
Demal, 1098
Demaret, 192
De Marotte De Montigny, 1004
De Mars, 464
De Martelaer, 1416
« De Medische » N.V., 18
De Meire, 810
De Meulder, 763
Demeulemeester L. en Robert Tavernier
N.V., 1425
De Minner, 304
De Mol. 822

Demptinne, 570
Demuynck - alias Olofsson, 840
De Nauw, 1096
De Neys, 1155
Dengis, 1100
Denieul, 269
De Oliveira Pimenta, 98
De Paepe, 49
De Pillecyn, 1300
Deplus, 1376
Depoorter, 1024, 1402
Deprez, 446, 528
Depris e.a., 1150
De Professionele Kas voor Handel en
Nijverheid, 469
De Proft, 771
Depypere, 567
De Ridder, 430
De Ridder C., 304
De Ridder P., 304
De Roeck e.a., 486
De Rooij A., 342
De Rooij J., 342
Derveau, 797
Derwa, 1541
Deryckere, 506
Desair, 665
De Schampheleer, 1029
De Schauwer E., 394
De Schauwer J ., 394
« De Schelde >> N.V., 446, 543, 847
Deschodt, 1281
De Schrijver, 536
Desmedt, 886, 989, 1132
·De Smedt e.a., 697
Desmet, 309
« De Sociale Voorzorg >>, 1227
« De Sociale Voorzorg » C.V., 194, 264,
851
«De Sociale Voorzorg » S.V., 117
Desomer, 1260
Dessy, 1345
De Staerke, 614
De Ster - Algemeen Syndicaat, 1050
De Ster 1905 N.V., 936, 1088
Destordeur, 230
De Taevernier, 1152
De Textielarbeiderscentrale van Belgie,
302
Dethlefsen e.a., 1276
De Vaderlandsche N.V., 1450
De Velder, 824
Devenyns, 981
De Verenigde Provincien N.V., 48, 72, 98
1370
'
De Vijlder (Vantroyes en), 363
Deville, 679
Devillet, 190
« De Volksverzekering >> N.V., 264, 1378
Devos, 485, 880
De Vuyst, 129

319 Dewachter, 365
De Weerdt, 967
De W1lde, 219, 1343
De Winter, 92
De Wit, 1474
De Witte, 304
Dewulf, 256
D'Henin e.a., 559
D'Hooghe, 654
D'Hulst q.q., 969
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid,
494
Dierckx, 1389
Dilbeek (Gemeente), 321
Dilewyns, 609
Dillenbourg, 229
Dirckx A.M., 420
Dirckx J., 420
Dockx, 1166
Docx, 904
Dopchie D., 666
Dopchie J., 666
Douwe Egberts V.E.G., 212
Drion, 1066
Druet, 192
Drukkerij G. Braet P.V.B.A., 1325
Dubois, 793, 795
Ducrocq, 1496
Dufrane, 576
Duitsland (Bondsrepubliek), 1432
Duman, 260
Duman - curator in het faillissement Forward Fashion N.V., 1468
Dumont, 1102
Dupont, 33
« Du Pont de Nemours International S.A.
», 374
« Du Pont ,, U.K. Ltd., 374
Dupuis, 640
Duret, 1102
Duyvejonck, 297

E
Eagle Star Insurance Company Ltd., 998
Ectors, 967
Edac P.V.B.A., 1116
Eduard Nagels & zonen P.V.B.A., 486
Eeckelaerts, 572
Eerste voorzitter van het Hof van Beroep
te Brussel, 1529
Egta Contractors N.V., 693
Ekhart, 1254
Elewaut, 1337
Eloy, 615

Elsene (Gemeente), 413, 1501
Emonts, 955
Enkels, 605
Erken, 834
Espina Toledo, 689
« Etablissementen Herman Ferman >>
N.V., 33
« Etablissements R. Heinen >> N.V., 326
Europ Assistance N.V. naar Frans recht,
1360
Evrard, 1154

F
Farmakopoulos, 1302
Fashion V.E. ,, P.V.B.A., 380
Faveau, 1309
Faymonville J., 682
Faymonville N., 682
Federale Verzekeringen S.V., 134
Federale Verzekeringen S.V. e.a, 1531
Federatie van Mutualiteiten A.B.V.V.,
1474
Ferket, 65
« Fernand Azorne et fils >> N.V., 1019
Fernandez, 910
Ferret, 148
Fettweis, 1004
F.G. en M. GraindorgeN.V., 159
« Fiat Auto Belgio et Compagnie >> N.V.,
619
Fion, 1152
Flamant, 237
" Flor Castro Ltd. >>, venn. naar Engels
recht, 632
Flore, 1088
Florizoone, 884
Flour, 62
Fodor, 714
Fonds tot Vergoeding van de in Geval
van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers, 1079, 1120, 1440,
1463
Fonds voor Arbeidsongevallen, 1288
Fonds voor Beroepsziekten, 1250
Fontyn, 599
Fordham, 502
Ford Werke A.G., 1389
Fornoville, 599
Fort Produkten N.V., 212
Forward Fashion N.V. (Duman - curator
in het faillissement), 1468
Fourneau, 446
Fournier, 494
Fradis N.V., 962
Franck, 958
«

320 Fran<;:ois, 1055, 1079
Frans, 1261
Fransquet, 404
Frederick, 1345
Fregesse, 847
Furness Shipping and Agency Co N.V.,
590

G
Gaddum, 772
Gaignage M., 237
Gaignage R., 237
Galand, 645
Galaude, 1376
Galle, 559
Gansemans e.a., 48
Garage Car Trust P.V.B.A., 537
« Garage Feremans » P.V.B.A., 88
Garnier, 165
Gebroeders Adams P.V.B.A., 1011
Geebelen, 605
Geelen, 708
Geirnaert, 1117
Geivaerts, 394
Geldhof, 791
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds,
342,473,854,1489
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
e.a., 1368
Gemeente Dilbeek, 321
Gemeente Elsene, 413, 1501
Gemeente Gooik, 536
Gemeente Grimbergen, 85
Gemeente Herent, 125
Gemeente Houthalen-Helchteren, 746
Gemeente Knokke-Heist, 211
Gemeentekrediet van Belgie N.V., 641
Gemeente La Louviere, 962
Gemeente Lennik, 963
Gemeente Moeskroen, 289
Gemeente Profondeville, 117
Gemeente Schaarbeek, 45ti
Gemeente Sint-Gillis, 454
Gemeente Sint-Jans-Molenbeek, 729
Gemeente Sprimont, 812
Gemeente Waterloo, 155
Gemeente Wezembeek-Oppem, 975
General Accident, 72
« Generale Bankmaatschappij '' N.V.,
382,420,518
Generale Bankmaatschappij N.V. e.a., 679
« Generali Belgium » N.V., 18, 1024, 1059
Genon, 492
Gent (Stad), 551

Gerain, 229
Gerbehaye, 1100
Gerits, 1373
Gerkens, 233
Geuens, 1463
Geuten e.a., 1428
Geysen K., 184
Geysen L., 184
Gheysens, 1026
Giacone, 612
Gigot, 622
Gilbert, 954
Gillain, 954
Gillis, 652
Gilson, 105
Gilsoul, 1309
Godeau, 952
Godefroid, 229
Goemaere, 242
« Goeminne Hout " N.V., 691
Goethals, 636
Goffings, 832
Goldschmidt & Co Ltd., venn. naar Engels recht, 1041
Goncalves, 954
Gooik (Gemeente), 536
Gorts, 183
Gorus, 1327
Gosselin, 725
Govaerts, 831
Graindorge N.V. (F.G. en M.), 159
Grandjean, 334
Grandsard Michel, 1292
Granger, 1359
Greiner e.a., 959
Grimbergen (Gemeente), 85
Groep Eagle Star - Brusselse Maatschappij 1821 N.V., 1051
« Groep Eagle Star " N.V., 313, 1157
Groep Josi N.V., 215,617,1488
Groep Verenigde Provincien-Ocean, 432
Grootaert, 508
Guerrieri, 115, 1270
Guessoum, 194
Gutierrez Guevara, 275
Gutkind, 873

H
Haentjens, 307
Hajdini, 933, 1067
Hanquet - curator in het faillissement
C.G.B.I., 579
Hardeveld, 112~

-
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Intercom N.V., 241, 1425
Haumont e.a., 1288
« Haven- & Vervoerbedrijf Nova >> N.V., Internete N.V., 901
Interparts N.V., 1402
691
I.T.T. Industries Belgium N.V., 129
Hayet, 70
« Hebel Gasbetonwerk Alzenau >> GmbH,
1382
Heeren, 326
Heiligers, 406
Heirman, 140
Hellebuck, 791
J
«Heller Generale Factoring>> N.V., 33
Hellings, 1171
Helon, 733
Helvetia N.V., 1048
Jacobs, 536,926,1116,1456
Henrotte, 975
«Jacobs>> P.V.B.A., 181
Herent (Gemeente), 125
Jacobs P.V.B.A. (Verhaaren - curator in
Hermans, 587
het faillissement), 742
Hermans - curator in het faillissement J.
Camp, 25
Jacoby, 75
Jamar de Bolsee, 746
Hermet N.V., 557
Jamin, 1146
Hermia, 551
Jamsin, 1493
« Hessennatie Car Handling» N.V., 1385
Janssens, 763, 799
Hessens, 330
Jaspar q.q. (Vander Borght en}, 887
Heymans, 729
Heymans-Franckart, 321
Jaspers, 998
Heyndrickx A., 1096
·J. Camp (Hermans - curator in het failHeyndrickx P., 1096
lissement), 25
« Hickson & Weich >> Ltd., 374
Jehasse, 230
Hildebrand, 204
Jehin, 1219
Hill, 979
Jehoul, 924
Hinck, 992
Jespers, 123
Hinderickx e.a., 1395
Joiris e.a., 280
Hirsch, 1416
Jooken, 924
Hisfeld, 217
Jordens, 54
Hoffelt e.a., 1039
Jous, 1245
Hof van Beroep te Brussel (Eerste voor- «Julien Praet >> N.V., 330
zitter van het), 1529
Juppont, 1338
Hollebecq, 289
Justitia N.V., 799
Hombergs, 657
Juwet, 963
Horre, 389
Houthalen-Helchteren (Gemeente), 746
Hubar, 370
Hurez, 1216
Huybers, 1450
Hypotheek- en Spaarmaatschappij van
K
Antwerpen N.V. e.a., 45

I

Ijaouane, 1210
Industrielle et Commerciale du Textile
N.V., 818
Ingersoll Milling Machine Company, 1359
Intercleaner N.V., 1215

Kairis, 230
Katholieke
Industriele
Hogeschool
Mechelen-Geel V.Z.W., 1237
Katoennatie N.V. e a., 1450
Kegels e.a., 725
Kellen, 1341
« Kembo >> N.V., 2
Kenis J., 184
Kenis R., 184
Kerkhofs (Arts en Bostoen - curatoren .n
het faillissement), 1463
Kinard, 19
Kirschenbilder, 1345

322 Kleis K., 669
Kleis M., 669
Knokke-Heist (Gemeente), 211
Knops, 797
Knott, 113
Koenders, 763
Kohlscheen, 396
Koll, 605
Koninklijke Sint-Hubertusclub van Belgie, 921
Korn, 742
Korsetfabriek Anitra P.V.B.A., 1114
Kortleven, 202
Krier, 1274
Krischek, 1063
Kuhnrich, 1330
Kuys en Rockwool Lapinus N.V., 1120

L
Labeur, 791
La Cite N.V., 1102
Laes, 727
Lahaye, 988
Lahouaoui, 1369
La Louviere (Gemeente), 962
Lambert, 120
Lambrechts, 789
Lamsens, 426
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten,
72,391,561,682,786,904,1152,1210,1489
Landsbond van de Neutrale Mutualiteitsverbonden, 1098, 1309
Landuyt, 1327
Lannoy, 456
Lano N.V. e.a., 302
Lapere, 254
Larbanois, 1412
Latour, 812
Laurent, 568
Lauwens, 824
Lauwereins, 964
L'Avenir familial N.V., 1489
Lebrun, 1318
Ledent, 1098
Lefebvre, 1281
Lefevere, 1024
« Le Foyer», 780
Legrand, 436, 1418
Lejeune, 446, 492
Leloux, 1413
Lema!, 619
Lemberechts, 1456
« Lemey's Gaarkeukenbedrijf » P V.B.A.,
723

Lemmerz Belgie N.V., 734
Lenaerts e.a., 797
Lennik (Gemeente), 963
Le Page - curator in het faillissement
Rovarsa N.V., 632
Leper, 1281
Lepiece, 784
Lequime, 809
Leroy,229,442,1150
Lespagnard, 1352
<< Les Provinces reunies » N.V., 48, 72, 98,
1370
Lestrade, 439
Le Thi Hong, 230
Leuven (Stad), 86, 536
Levis, 264
Levita, 1223
Leys, 131
Lienard, 330
Limpens, 558
<< Locabras » P.V.B.A., 454
Loiseau, 897
Loisen, 928
Lomry, 672
Longle e.a., 1370
Loones, 1207
Louis, 481
Lousberg, 1018
Luchte, 1069
Luik (Stad), 622
Lumba, 811
Lurkin, 288
Lurquin, 780
Luypaert, 396, 650
Luxemburg (Provincie), 319, 320, 1352
Lyceum Hemelsdaele V.Z.W. e.a., 539

M
Macharis en Schoonjans, 1329
Maco N.V., 549
Maertens, 499
Maginet, 859
Magria, 967
Mahy e.a., 1370
Maillard, 1345
<< Maison de Repos Huise » P.V.B.A., 941
Makro N.V., 1198
Malherbe, 1541
Maras, 1122
Marbais, 416
Marchal, 672
Maree, 957
Marliere, 52
Marreyt, 585

323 Martinez- Nogueira - alias Cornut, 153
Massart, 45
Masselus, 290
Mathieu, 1153
Mathot, 674
Matta, 110
Mauguit, 1227
Maupin, 1312
Maurissen, 1398
Mazzocco, 313
Meekers, 924
Meersman, 567
Meganck, 810
Melieres, 16
Mercator N.V., 799, 913
Mercier, 849
Mertens, 59, 906
Metalac N.V., 56
Metten, 188, 1367
Meulemans e.a., 125
Meysman, 173
Mic, 1223
Micha, 1100
Michel, 952, 1418
Michiels, 472, 1207
Michielsen, 1172
Midrez, 1098
Midthun, 459
Mieras, 428
Migeotte, 230
Miguet q.q., 357
Moens, 134
Moens - curator in het faillissement
« Autocars Pues » P.V.B.A., 183
Moeskroen (Gemeente), 289
« Molens van Deinze » N.V., 13
Monastra, 1371
Monsieur, 1055
Moorthamers, 749
Moray, 561
Moreels, 372
Mortier, 254
Mottet, 1370
Mouchbahani, 1285
Moulin, 190
Moureau, 1318
Moxhet, 682
Mullens, 834
Muller, 895

N
Nabro P.V.B.A., 1420
Nagels, 1051
Nagoda-Niklewicz, 1360
Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers, 736

Nationaal Verbond van Socialistische
Mutualiteiten, 184, 269, 288, 444, 1059
Nationale Dienst voor Afzet van Land- en
Tuinbouwprodukten, 260
Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen, 6, 290, 404, 802, 837
Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen, 1150
Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, 585
« Nederlandse Middenstandsbank '' N.V.,
25
Neeter, 463
Neri, 313
New Vanden Borre N.V., 1079
Nibus, 929
Nieberding, 339
Nieuwe Polder van Blankenberge, 221
Nitelet, 1245
Nivaille, 643
Nobels-Peelman N.V., 1179
Noel, 807
Noirehomme, 710
" Noordkrediet Belgie » N.V., 156
Noordnatie N.V., 1450
Notteboom, 503
Nottet, 619
Nuyts, 1251

0
Olofsson (Demuynck - alias), 840
Onderlinge Maatschappij der Openbare
Besturen, 669, 689
Ondernemingen Provez N.V., 293
Onze Waning S.V., 697
Oostendse Hallen N.V., 1188
Oosters, 1166
Oostvlaams Beroepskrediet C.V., 126, 1014
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn te Brussel, 949
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn te Heuvelland, 219
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn te Verviers, 617, 1098
Ophals, 1021
Ophoff, 799
Opsomer, 88
Orban, 349
Orde van Apothekers, 251, 719
Orde van Architecten, 490, 1003
Orde van Geneesheren, 78, 81, 487, 488,
716, 814, 817' 1315
Ostexpo P.V.B.A., 1188
Osy de Zegwaart Favart, 1250
Overmeire, 1060
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Procureur-generaal bij het Hof van Beroep:
te Bergen, 1008, 1215
te Brussel, 494, 577, 1343, 1529
te Gent, 557, 987, 1113
te Luik, 22, 1037, 1345, 1423
Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, 115, 307, 352, 395, 396, 563, 565,
566, 567, 568, 784, 1055, 1270, 1274,
1371, 1497, 1499
Produits dolomitiques de Merlemont N.V.,
1510
Professionele Kas voor Handel en Nijverheid, 938
Profondeville (Gemeente), 117
Provinciale Metaalbewerkersbond A.B.V.V.
Limburg, 1389
Provincie Brabant e.a., 1458
Provincie Luxemburg, 319, 320, 1352
Publicite H.B.P. N.V., 822
Putman, 606
Putseys, 1085
Putzeys, 1493
Pyck, 791
Pyra, 839

Packes, 669
Pacques, 279
Paduart, 687
Paesbrugghe, 271
Papillon, 666
Paradis, 851
Paree, 518
« Partenreederei ms. "Tilly Russ " "• 691
Paternoster, 549
Paternotte, 1064
Patroonkas N.V., 849, 857
Patte, 561
Patteri, 174
Pauls, 643
Peetermans, 208
Peeters, 13, 36, 789, 1112
Peeters e.a., 882
Pelzer, 233
Pepsi-Cola Bottling Company of
Belgium » N.V., 1001
« Persijn » N.V., 186
Peruzzaro, 70
Peters, 320
Petitjean, 622
R
Pfaff, 335
Picard, 319, 439
Picha!, 1162
Piha, 93
Radoux, 1003
Pinsard, 510
Raedemaeker, 1420
Pirard, 780
Raedt, 641
Plas, 921
. Raes, 51, 594
Plate!, 1378
Raeymaekers, 727
Podevyn, 822
Raffione, 1494
Pollet, 1469
Randjbin, 1157
Polleunis, 1202
Raskin, 357
Polysan P.V.B.A., 1423
Rasse, 1534
« Polytra '' N.V., 374
Redant, 1029
Poppe, 609
Redding, 380
Pougin L., 483
R. E. De Luycker N.V., 159
Pougin M., 483
Regie der Gebouwen, 1069
Pouliart, 330
Regie van Telegrafie en Telefonie, 2, 221
Pranger, 932
Remi, 622
Preaux, 1489
Remy, 271
Precam N.V., 159, 1164, 1245
Renault Belgique Luxembourg N.V., 1148
Precel, 330
Reul, 766
Presti, 1172
Prijot, 103
Reuter, 190
Private Spaarkas Minerve N.V., 1024
Reynders, 876
Proces, 1084
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening,
51, 52, 217, 299, 389, 832, 979, 981,
Procureur des Konings :
1021, 1084, 1200, 1398, 1469, 1472
te Brussel, 74, 152, 196, 1329
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
te Doornik, 1375
Werknemers, 657
te Gent, 666, 1388
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerte Luik, 242
te Verviers, 335
heid, 131, 337, 1019, 1043, 1290, 1463
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Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, 131,
337. 1019, 1043, 1290, 1463
Rijksdienst voor Werknemerspensioenen, 90, 906
Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, 386, 1120
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, 269, 654
Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen, 831
Rijksuniversiteit Gent, 131, 297
Rijksuniversiteit te Gent - dienst « Home
en Restaurants "• 723
Rikkers, 365
Robert Tavernier N.V., 1425
Raskin, 727
Rossillon, 1443
Rossion, 211
Rovana N.V., 54
Rovarsa N.V. (Le Page - curator in het
faillissement}, 632
Royale Belge N.V., 221, 426, 469, 511, 515,
561, 904, 1338
Russ, 691
Rutsaert q.q., 288
R.V.S. Verzekeringen N.V., 1072

s
S.A.B.A.M. » S.V., 165
Sabbadini, 827
Sablan, 352, 354
Salien, 1485
S.A.L. Trans Mediterranean Airways,
1285
Samec, 665
Sanders, 1329
«SapeBelgium » N.V., 746
Sarac, 68, 69
Saussez, 243
S.B.T. N.V., 1085
Schaarbeek (Gemeente}, 456
Schauvliege, 1096
Schepmans, 345
Schiltz, 1313
Schoofs, 1198
Schoonbaert e.a., 945
Schoonjans, 271, 1329
Schoutteet, 1047
Schwartz, 857
Schwerthelm, 1540
Scimone, 1542
Scozzaro, 330
Sels, 360

-«

Seret, 444
Serlez e.a., 1113
Serrien, 1327
Servais, 311
Seymus, 8
Simon, 368
Simon A., 880
Simone, 929
Simon L., 880
Simons-Marina Insurance N.V., 1450
Sint-Gillis (Gemeente), 454
Sint-Jans-Molenbeek (Gemeente}, 729
Sintra N.V., 693
Skipsaktieselskapet Marie Bakke, 459
Slependammepolders (Bestuur der), 1069
Slosse, 223
Smeekens, 19
Smets, 59,271,398
Smets - curator in het faillissement
Steenbakkerijen De Neef (Landuyt)
Luxora N.V., 1327
Smeyers, 917
Sneyers, 241
Snoeck L., 1400
Snoeck R., 1400
<< S.N.T.M. Belgium ,, P.V.B.A., 264
Socantra N.V., 1041
« Sociale Voorzorg >> C.V., 117, 194, 264,
851, 1227
Societe de Gestion Evge, 632
« Societe industrielle de Prayon » N.V., 579
Societe miniere de Bakwanga, venn.
naar Za1rees recht, 1361
Somme, 237
« Soneville >> P.V.B.A., 229
Soos, 309
Soroge, 1440
Spaarkrediet N.V., 1418
Spicq, 1403
Spinoy, 878
Spirlet, 365
Sprimont (Gemeente}, 812
Stad Gent, 551
Stad Chatelet, 1459
Stadius, 1536
Stad Leuven, 86,536
Stad Luik, 622
Stalmans, 738
Staumont, 352
Steenbakkerij Desimpel P.V.B.A., 1290
Steenbakkerijen De Neef (Landuyt) Luxora N.V. (Van Orshagen, Smets en
Van Camp - curatoren in het faillissement), 1327
Steenbakkerijen en Werkhuizen LanduytLuxora N.V., 1327
« Steenbakkerijen Gebroeders Hermans >>
P.V.B.A., 36
Stegen, 834
Stegmuller, 1061
Stessens e.a., 59

-
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Stevens, 921
Steyaert, 1152
Stijnen, 967
Stober, 558
Stroobants, 410
Stuckens F., 1155
Stuckens G., 1155
Stuckens R., 1155
Suen Cheung Wa, 610
Supermarkten GB-Inno-BM N.V., 463
Sussenbach, 188
Suy, 772
Suys, 241
Suzuki Belgium N.V., 1323
Swartele, 189
Swennen, 357
Swinnen, 288
Sylbersztein, 1063
Systermans, 1261

u
U.I.A. Assurances I.A.R.D. Nord et
Monde » venn. naar Frans recht, 27
Ulburghs, 163
« Unamar " N.V., 322
Ungolo, 432
« Unimar " N.V., 87
Union Carbide Benelux N.V., 733
Unireas-Hayen N.V. e.a., 827
Usines Gonzales Cock N.V. (Boeynaems
en Brone - curatoren in het faillissement), 545
Usta e.a., 1459
Uten, 3fJ4
Uyttendael D., 1066
Uyttendael P., 1066
«

T
Taguig, 1
Tahon, 148
Talpe, 535
Tau, 115, 1270
Tesmoingt, 1148
Texaco Belgium N.V., 1139
Textilia Industries N.V., 1043
« The Coca-Cola Export Corporation »,
1001
Theeten, 1055
Thelen, 159
Thesia D., 1310
Thesia J., 1310
Theunis, 915
Theuwen, 330
Theuwkens, 1254
Theys, 397, 967
Thiry, 110
Thubeauville, 714
Thuysbaert, 126
T'Jantele, 6
Tappet, 1100
Torez, 451
Touzani, 371
Tradetrans P.V.B.A., 1468
Translev N.V. e.a., 62
« Translux Cinemas » N.V., 413
Trans Mediterranean Airways (S.A.L.),
1285
Transports Desmet en Co P.V.B.A., 209
<< Travaux » N.V., 156
Troosters, 727
« Tropic Fruit Kantoor » N.V., 632
Turla, 809

v
Vaes, 543
Valence, 1309
Vanbaeden, 590
Van Baelen E., 184
Van Baelen R., 184
Van Bavinckhove, 102
Van Belle, 235, 964, 1039, 1088
Van Belleghem, 223
Van Bogaert, 1393
Van Bossche, 682
Vanbrabant, 72
Van Breedam, 386
Van Buggenhout, 1166
Van Bunderen, 556
Van Camp - curator in het faillissement
Steenbakkerijen De Neef (Landuyt)
Luxora N.V., 1327
Van Crombrugghe, 391
Vandecandelaere, 837, 837
Vandecasteele, 1168
Vandecaveye A., 639
Vandecaveye C., 639
Vandecaveye I., 639
Vandecaveye M., 639
Vandecaveye R., 639
Vandelacluze, 215
Vandemeulebroecke A., 1333
Vandemeulebroecke P., 1333
Van den Berghe, 1114

327 Vanden Boeynants, 1406
«Van den Bosch>> N.V., 33
Vanden Bossche, 1111
Van den Broeck, 1378
Van den Bussche, 11
Vandenbussche, 563
Vandendriessche, 466
Van Den Kerchove, 1298
Vande Pitte, 256
Vandepoel, 354
Vander Auwera, 397
Vander Borght en Jaspar q.q., 887
Van der Donckt, 211
Vanderleenen - curator, 293
Van der Meynsbrugge, 395
Vander Schelden, 1014
Vandersmissen, 485
VanDerVelde e.a., 943
Vandc>voort, 924
Van De Walle, 945
Vandewalle e.a., 1298
Van Dijck, 1157
Van Eupen, 380
Van Gaever, 556
Van Geeteruven, 537
Van Ginderachter M., 636
Van Ginderachter N., 636
Van Grimbergen, 656
Van Grunderbeeck, 583
Van Guyt, 509
Vangyseghem, 70
Vanhaverbeke, 1472
Van Heeke, 581
Van Herreweghe, 48
Van Hoet, 660
Van Hollebeke G., 1332
Van Hollebeke M., 1332
Van Hove, 600
Van Hulse - curator in het faillissement
De Block Jean, 126
Van Kerckhoven, 1157
Vankerrebroeck, 256
Vanloffelt, 202
Van Lommel, 184
Van Loo, 1483
Van Lul, 266
Van Massenhove, 818
Van Muylem, 391
Van Muylem F., 859
Van Muylem G., 859
Vanneste e.a., 706
Vanneste M., 1281
Vanneste 0., 1281
Van Nieuwenhove, 464
Vannieuwkerke, 1273
Van Nimmen, 464
Van Orshaegen q.q., 908
Van Orshagen - curator in het faillissement Steenbakkerijen De Neef (Landuyt) Luxora N.V., 1327
Van Praet, 1213
Van Raemdonck, 600

Van Riel, 102
Van Rijkel, 987
Van Rompaey, 36,772
Van Hoost, 1072
Van Royen e.a., 271
Vansehoonwinkel, 337
Vansevenant, 611
Van Snick, 67
Vansteenhuyse, 1260
Vanstiphout, 1120
Vanthuyne, 913
Vantieghem, 186
Vantroyes en De Vijlder, 363
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