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INHOUD VAN DE ARRESTEN

A

AANPLAKBILJETrEN
1. - Reglementering van de aanplakking - Besluitwet van 29 dec. 1945 Aanplakking op een verboden plaats Geen drukpersmisdrijf.
Wanneer de rechter kennis neemt van
een vervolging wegens aanplakking op
een plaats waar zulks verboden is door
de besluitwet van 29 dec. 1945 houdende
verbod tot het aanbrengen van opschriften op de openbare weg, heeft hij zich
niet uit te spreken over het strafbaar karakter van de in de aanplakbiljetten verkondigde gedachten om het misdrijf bewezen te verklaren, zodat dit geen persmisdrijf kon opleveren.
9 oktober 1985
152
2. - Regeling van de aanplakking Wetboek der met het Zegel Gelijkgestelde Taksen, art. 200, eerste lid - Begrip.
Uit de bepaling van art. 200, eerste lid,
Wetboek der met het Zegel Gelijkgestelde
Taksen, luidens welke de regering is gemac~tigd de aanplakking van aile hoe
dan ook genaamde plakbrieven of van
plakbrieven die een zekere grootte te
buiten gaan, op bepaalde plaatsen te verbieden, ten einde de schoonheid der gebouwen, monumenten, gezichten en landschappen te vrijwaren, vloeit voort dat
de regering over een vrije beoordelings-.
bevoegdheid beschikt om te beslissen of
de schoonheid van bepaalde gebouwen,
monumenten, gezichten of landschappen
zodanig is dat ze moet worden gevrijwaard door een verbod van aanplakken
en van het maken van reclame.
29 oktober 1985
284.
3. - Regeling van de aanplakking -,
Wetboek der met het Zegel Gelijkgestelde Taksen, art. 200, eerste lid - « Bepaalde plaatsen » - Begrip.

De vermelding << bepaalde plaatsen » in
art. 200, eerste lid, Wetboek der met het
Zegel Gelijkgestelde Taksen betreft de
plaatsen die de regering zal aanwijzen;
de in art. 1, 3", K.B. 1 maart 1960 aangewezen « na 1 januari 1959 voor het verkeer opengestelde en open te stellen
rijkswegen » beantwoordt aan het begrip
« bepaalde plaatsen ».
29 oktober 1985
284
4. - Regeling van de aanplakking Wetboek der met het Zegel Gelijkgestelde Taksen, art. 200, eerste lid - KB.
1 maart 1960, art. 1, 3' - « Na 1 januari
1959 voor het verkeer opengestelde of
open te stellen rijkswegen » - Begrip.
Een v66r 1 januari 1959 bestaande gemeenteweg die na 1 januari 1959 een
rijksweg wordt, is eerst voor het verkeer
op een rijksweg opengesteld vanaf het
ogenblik dat hij een rijksweg is. (Art. 1,
3", K.B. 1 maart 1960 houdende bepaling
van de verkeerswegen waarvoor regelen
worden gesteld op het aanplakken en reclame maken.)
29 oktober 1985
284

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.
HOOFDSTUK III. -

Herstelplicht

Afdeling 1. - Dader (voor eigen daad).
Afdeling 2. Medeaansprakelijkheid
van getroffene.

-8Afdeling 3. - Verscheidene daders
Hoofdelijkheid.
Afdeling 4. - Ouders.
Afdeling 5. - Meesters - Aangestelden.
Afdeling 6.
Onderwijzers.
Afdeling 7. - Krankzinnigen.
Afdeling 8. - Rechtspersonen.
Afdeling 9. - Staat en overheid.
Zaken.
Afdeling 10.
Afdeling 11. - Gebouwen.
Afdeling 12. - Dieren.
HOOFDSTUK IV. - Schade
Afdeling 1. - Begrip - Onderscheiding
van vormen.
Afdeling 2. - Beoordelingsbevoegdheid
- Raming, peildatum.
Afdeling 3. - Materi(He schade - Elementen en grootte.
Afdeling 4. - Morele schade - Elementen en grootte.
Afdeling 5. - Billijkheid (krankzinnigen).
Afdeling 6. - Rente.
Afdeling 9. - Allerlei.
HOOFDSTUK V. regres

Overeenkomsten en

Afdeling 1. - Verzekering - Indeplaatsstelling.
Afdeling 2. - Bedingen van uitsluiting.
Afdeling 3. - Regres.
HOOFDSTUK VI. - Bijzondere aansprakelijkheid
Afdeling 1.
Zie : Hoofdstuk III.
Afdeling 2.
Zie : Hoofdstuk III.
Afdeling 3.
Zie : Hoofdstuk III.
Afdeling 4.
Burenhinder.
Afdeling 5.
(Opgeheven.)
Afdeling 9. - Allerlei.
HOOFDSTUK VII. - Samenloop van
aansprakelijkheid van verschillende
aard
Afdeling 1. - Enkelvoudige en complexe
aansprakelijkheid.
Afdeling 2. - Aansprakelijkheid uit en
buiten overeenkomst.
HOOFDSTUK IX. - Allerlei (LP.R.;
aard van de wet enz.)

HOOFDSTUK I
DAAD

Afdeling 1. - Fout in 't algemeen.
1. - Fout - Abstract criterium - Begrip.

De beslissing die bij de beoordeling
van de fout een omschrijving geeft van
de verplichtingen van een bepaalde categorie personen, neemt aldus het abstract
criterium van de goede huisvader in aanmerking.
21 maart 1986
1004
Afdeling 2.
Nalatigheid.
Afdeling 3.
Opzet.
Afdeling 4.
Misdrijf.

HOOFDSTUK II.
OORZAAK

Afdeling 1. - Begrip door de rechter.

Beoordeling

2. - Oorzakelijk verband tussen lout
en schade - Verband dat niet in algemene bewoordingen maar door de gegevens van de zaak moet worden bewezen.
· Door de enkele, in algemene bewoordingen gestelde considerans dat een vereniging, om haar taak van algemeen nut
te vervullen, boswachters moet bezoldigen omdat er jachtmisdrijven worden gepleegd, verantwoordt de rechter ten deze
het bestaan niet van een oorzakelijk verband tussen het door een jager gepleegde misdrijf en de door de vereniging
aangevoerde schade.
11 december 1985
525
3. - Ziekte- en invaliditeitsverzekering- Vervalsing van verlopen attesten
- Schade veroorzaakt aan de ziekenfondsen.
De rechter die een verpleegster veroordeelt wegens vervalsing van verlopen attesten en die vaststelt dat zij op die manier, ofschoon de bij art. 106, § 1, 3", van
de Ziekte- en Invaliditeitswet bepaalde
verjaringstermijn van twee jaar verstreken was, van de ziekenfondsen betaling
heeft ontvangen voor prestaties, zelfs al
waren ze werkelijk verstrekt, kan niet
wettig beslissen dat de ziekenfondsen
geen schade hebben geleden door. de
valsheid en het gebruik van valse stukken.
11 december 1985
530
4. - Oorzakelijk verband - Wegverkeersongeval - Beslissing waarbij een
bestuurder alleen aansprakelijk wordt
verklaard voor de schade - Wettige beslissing - Vereiste.
Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij een bestuurder wegens een
door hem begane fout aileen aansprakelijk wordt verklaard voor een verkeersongeval, wanneer de rechter oordeelt
dat, ook al zou een andere bestuurder

-9ook een fout hebben begaan, deze geen
invloed heeft gehad op het litigieuze ongeval en de gevolgen ervan. (Artt. 1382
en 1383 B.W.)
11 juni 1986
1392
5. - Wegverkeersongeval - OorzakeJijk verband - Begrip.
Naar recht verantwoord is de beslissing
waarbij elk oorzakelijk verband tussen
de eventuele overdreven snelheid van
een bestuurder en de schade van een andere bestuurder, die beiden in een verkeersongeval zijn betrokken, wordt uitgesloten, als in die beslissing wordt
vermeld « dat niet is bewezen dat de
(eerste bestuurder) met een veel hogere
dan de toegestane snelheid reed "• nu die
overweging impliceert dat niet is bewezen dat die bestuurder met een hogere
snelheid reed en dat, zo dat al het geval
was, het verschil met de toegestane snelheid hoe dan ook te klein was om de gevolgen van het ongeval te verergeren.
(Art. 97 Gw.; artt. 1382 en 1383 B.W.)
11 juni 1986
1392
6. - Ongeval op de weg naar en van
het werk - Fout van een werknemer Schade berokkend aan andere werknemers - Ongeval zonder verband met de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
- Arbeidsovereenkomstenwet, art. 18Niet toepasselijk.
Wanneer de rechter, op grond van de
feitelijke gegevens van de zaak, oordeelt
dat een ongeval dat zich tijdens het vervoer van verscheidene werknemers naar
de plaats van het werk heeft voorgedaan
en veroorzaakt is door de schuld van een
van hen, niet heeft plaatsgehad bij de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
en derhalve geen arbeidsongeval maar,
i.e., een ongeval op de weg naar het
werk is, beslist hij wettig dat art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet houdende beperking van de aansprakelijkheid van de
werknemer tot de gevallen van bedrog,
zware schuld en habituele Iichte schuld,
niet toepasselijk is. (Impliciet.)
25 juni 1986
1466
7. - Gebrek van de zaak - Begrip.
Uit de ongewone aanwezigheid van
een voorwerp op de vloer van een grootwarenhuis kan de rechter niet afleiden
dat die vloer een gebrek vertoont, wanneer uit zijn vaststelingen niet blijkt dat
de staat van de vloer zelf abnormaal
was.
26 juni 1986
1472
Afdeling 2.
(On)middellijke oorzaak.
Afdeling 3. - Overmacht.

HOOFDSTUK III
HERSTELPLICHT

Afdeling 1. - Dader (voor eigen daad).
8. - Artt. 1382 en 1383 B. W:
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.
14 oktober 1985
180
P.J'deling 2. Medeaansprakelijkheid
van getroffene.
9. - Ongeval veroorzaakt ten gevolge
van de Iauten van de beklaagde en van
het slachtoffer - Verdeling van de aansprakelijkheid - Beoordeling in Ieite
door de rechter.
Wanneer de rechter vaststelt dat schade is veroorzaakt ten gevolge van fouten
van de beklaagde en van het slachtoffer
beoordeelt hij op onaantastbare wijze in
feite de ernst van de respectieve fouten
en op grond daarvan ieders aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade.
4 september 1985
1
Afdeling 3. - Verscheidene daders
Hqofdelijkheid.
10. - Schade veroorzaakt door de samenlopende Iauten van twee personen
- Ieder van hen t.a. v. het slachtoller gehouden tot volledige schadevergoeding.
Wanneer door de samenlopende fouten
van verscheidene personen schade is
veroorzaakt, is, in de regel, ieder van
hen t.a.v. de benadeelde gehouden tot
volledige schadevergoeding. (Artt. 1382,
1383 B.W.)
4 september 1985
1
11. - Schade veroorzaakt door de samenlopende Iauten van twee personen
- Ieder van hen t.a. v. het slachtoller gehouden tot volledige schadevergoeding.
W anneer door de samenlopende fouten
van twee personen aan een derde schade
wordt veroorzaakt, is niet naar recht verantwoord de beslissing die de voor een
van hen burgerrechtelijk aansprakelijke
partij veroordeelt om aan de benadeelde
slechts de helft van de schadevergoeding
te betalen wegens de fout van de andere
aansprakelijke persoon. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
17 juni 1986
1420
Afdeling 4. -

Ouders.
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Afdeling 9. -

Schade veroorzaakt door een
aangestelde - Arbeidsovereenkomstenwet, art. 18.

Aansprakelijkheid van de overheid- Wet van 20 feb. 1978 betreffende
de douane-entrepots en de tijdelijke opslag - Grove nalatigheid van een ambtenaar van de administratie - Gevolg.

12. -

De rechter verantwoordt niet naar
recht zijn beslissing waarbij hij de vordering van de burgerlijke partij afwijst,
wanneer hij enkel vaststelt dat de beklaagde het voertuig bestuurde voor rekening en in opdracht van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, en daarbij naar art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet verwijst, zonder de redenen op te
geven waarom die wet van toepassing
zou zijn.
17 juni 1986
1420
13. - Aansprakelijkheid van de op-

drachtgever - Schade door de aangestelde veroorzaakt in zijn bediening Begrip.
Schade is veroorzaakt in de bediening
waartoe een aangestelde gebezigd werd,
wanneer de onrechtmatige en schadeverwekkende daad verricht is tijdens de
duur van de bediening en, ook al is het
onrechtstreeks en occasioneel, ermee
verband houdt. (Art. 1384, derde en vijfde lid, B.W.)
19 juni 1986
1440
14. - Burgerlijk Wetboek, art. 1384,
derde lid - Fout van de aangestelde in
zijn bediening - Aangestelde die vader
of moeder is van het slachtoffer - Opdrachtgever aansprakelijk.
W anneer schade is veroorzaakt door

een aangestelde in de bediening waartoe
hij werd gebezigd, is de opdrachtgever
aansprakelijk; dat is het geval zelfs als
de aangestelde de vader of de moeder is
van het slachtoffer, daar die omstandigheid geen weerslag heeft op die aansprakelijkheid. (Art. 1384, derde en vijfde lid,
B.W.)
19 juni 1986
1440
Afdeling 6.

Onderwijzers.

Afdeling 7.
Afdeling 8.

Krankzinnigen.
Rechtspersonen.

15. - Morele schade - .IU·enking van
het aanzien van een rechtspersoon Schade waarvoor vergoeding verschuldigd kan zijn.
De krenking van het aanzien van een
rechtspersoon ten gevolge van het foute
gedrag van een van haar agenten, kan
voor die persoon een oorzaak zijn van
morele schade waarvoor vergoeding verschuldigd is.
149
9 oktober 1985

Staat en overheid.

16. -

De wet van 20 feb. 1978 betreffende de
douane-entrepots en de tijdelijke opslag
wordt niet geschonden door de rechter
die, op grond van art. 19 van die wet, de
Staat aansprakelijk verklaart voor de
schade die door grove nalatigheid van
een ambtenaar van de administratie
overkomen is aan in een gemeentelijk
entrepot der douane en accijnzen opgeslagen goederen.
31 oktober 1985
294
Afdeling 10. -

Zaken.

Aansprakelijkheid voor de zaak
die men onder zijn bewaring heeft - Artikel1384, eerste lid, B. W. - Gebrek van
de zaak - Begrip.
17. -

Men is aansprakelijk voor de schade
die is veroorzaakt door een zaak die men
onder zijn bewaring heeft, voor zover
wordt aangetoond dat die schade door
het gebrek van de zaak is veroorzaakt;
de zaak lijdt aan een gebrek als zij een
abnormaal kenmerk vertoont waardoor
zij in bepaalde omstandigheden schade
kan veroorzaken. (Art. 1384, eerste lid,
B.W.)

19 september 1985

18.
voor
ring
B. W.

66

Wegen - Aansprakelijkheid
de zaak die men ondez· zijn bewaheeft - Artikel 1384, eerste lid,
- Gebrek van de zaak - Begrip.

Wanneer een automobilist schade
heeft geleden bij het rijden op een openbare weg waarvan de Staat de bewaarder is, beslist de rechter wettig dat de
schade is veroorzaakt door het gebrek
van de zaak die de Staat onder zijn bewaring had, wanneer hij vaststelt dat de
schade te wijten is aan het slippen van
de automobilist, nadat deze door een grate plas water was gereden welke na een
onweer op de rijbaan stond doordat het
regenwater niet was kunnen wegvloeien
in de rioolkolken, die verstopt waren
door met de regenbuien aangeslibde
grond en grind, daaruit afleidt dat de rioolkolken een gebrek vertoonden dat ze,
bij onweer, ongeschikt maakte tot het
gebruik waartoe ze waren bestemd, en
oor.:deelt dat dit gebrek dientengevolge
ook de weg gebrekkig maakte. (Art. 1384,
eerste lid, B.W.)
19 september 1985
66

-1119. - Schade veroorzaakt door het gebrek van een zaak - Aansprakelijkheid
van de bewaarder - Bewaring - Begrip.
De rechter kan, zonder schending van
art. 1384, eerste lid, B.W., beslissen dat,
hoewel iemand anders een beperkt gebruik had van een gebrekkige zaak, de
eigenaar van die zaak, die voor het onderhoud moest zorgen en ze gebruikte
onder eigen toezicht, leiding en controle,
niettemin de bewaarder ervan is gebleven.
172
11 oktober 1985

Gebrek van de zaak - Begrip.
De feitenrechter kan wettig beslissen
dat de afdeling levensmiddelen van een
warenhuis aangetast was door een gebrek door vast te stellen dat de vloer uitzonderlijk glad was wegens een olievlek
die voor een normaal aandachtige klant
moeilijk waarneembaar was en i.n dergelijke verkoopruimten geen alledaags verschijnsel is dat de klanten redelijkerwijze moeten verwachten en dat zij moeten
kunnen ontwijken.
22 november 1985
420
20. -

21. - Gebrek van de zaak - Begrip.
Dat een autoweg geen gebrek vertoonde, kan de rechter wettig afleiden uit de
vaststelling dat een plas water op de weg
niet te wijten was aan een verstopping
van de riolen zelf, maar wel aan een uitzonderlijk hevige regenval en aan de omstandigheid dat het water moeilijk kon
wegvloeien wegens het vuil dat op de
roosters van de rioolkolken was blijven
liggen.
5 december 1985
497
22. - Burgerlijk Wetboek, art. 1384,
eerste lid - Aansprakelijkheid van de
bewaarder van een zaak - Gebrek van
de zaak - Bewijs.
Hij die op grond van art. 1384, eerste
lid, B.W. schadevergoeding vordert van
de bewaarder van een zaak, moet o.m.
het gebrek van die zaak bewijzen; dat
bewijs kan worden geleverd door vermoedens en de rechter kan dat bewijs
wettig hieruit afleiden dat alle andere
mogelijke oorzaken van de schade zijn
uitgesloten. (Artt. 1349 en 1353 B.W.)
17 januari 1986
687

23. - Aansprakelijkheid voor zaken Bewaarder - Begl'ip.
Bewaarder van de zaak, in de zin van
art. 1384, eerste lid, B.W,. is hij die voor
eigen rekening ervan gebruik maakt of

het genot ervan heeft met recht van leicling en toezicht.
4 april 1986
1050
24. - Aansprakelijkheid voor zaken Bewaring - Begrip.
Het wettelijk begrip bewaring, zoals
opgenomen in artikel 1384, eerste lid,
B.W., wordt geschonden door het arrest
dat oordeelt, eensdeels dat een partij de
structuur van een zaak onder haar bewaring heeft, en anderdeels dat andere partijen bewaarders van de houding van de
zaak zijn omdat ze de zaak voor eigen
rekening gebruiken.
4 april 1986
1050
Afdeling 11.
Afdeling 12. -

Gebouwen.
Dieren.

HOOFDSTUK IV

SCHADE
Afdeling 1. - Begrip - Onderscheiding
van vormen.

Schade - Indirecte schade.
Schadevergoeding op grond van art.
1382 B.W. is oak verschuldigd voor indirecte schade die door de onrechtmatige
daad is veroorzaakt.
14 oktober 1985
179
26. - Schade - Eenvoudige bankbreuk - Nadeel voor de boedel ten gevolge van betaling of bevoordeling van
een schuldeiser - Begrip.
Het nadeel dat voor de boedel hieruit
voortvloeit dat een handelaar, die aan
eenvoudige bankbreuk schuldig is verklaard, een schuldeiser ten nadele van
de boedel betaald of bevoordeeld heeft,
bestaat in de door het misdrijf veroorzaakte vermindering van het voor de
boedel beschikbare actief; dat nadeel
wordt door de gezamenlijke schuldeisers
collectief geleden, ongeacht de individuele toestand van elke schuldeiser afzonderlijk.
15 oktober 1985
184
27. - Schade - Begrip - Gewaarborgd maandloon.
Uit de bepalingen van de artt. 46 en
58, § 1, Z.I.V.-wet en de artt. 3 en 4 van
de collectieve arbeidsovereenkomst nr.
12bis van 26 feb. 1979, die algemeen verbindend is verklaard bij het K.B. van 23
maart 1979, volgt dat de vergoeding wegens primaire ongeschiktheid en het gewaarborgd maandloon niet dezelfde inkomensderving dekken.
27 mei 1986
1295
25. -

-1228. - Overlijden van een door een arbeidsongeval getroffene - Gemeenrechtelijke vergoeding toegekend aan de
weduwe voor de door haar persoonlijk
geleden materiele schade - Arbeidsongevallenrente toegekend aan de kinderen
- Geen herstel van dezelfde schade.
De gemeenrechtelijke vergoeding die
aan de weduwe van een door een arbeidsongeval getroffene wordt toegekend
voor de materiiHe schade die zij persoonlijk ten gevolge van diens overlijden ondergaat, herstelt niet dezelfde schade als
de arbeidsongevallenrente die aan haar
kinderen wordt toegekend, ook al wordt
bij de vaststelling van het bedrag van
die gemeenrechtelijke vergoeding rekening gehouden met de samenstelling van
het gezin van de getroffene. (Artt. 1382
en 1383 B.W.; art. 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
1348
3 juni 1986

Afdeling 2. - Beoordelingsbevoegdheid
- Raming, peildatum.
29. - Schade - Eenvoudige bankbreuk - Nadeel voor de boedel ten gevolge van betaling of bevoordeling van
een schuldeiser - Raming.
Bij de raming van het nadeel dat voor
de boedel hieruit voortvloeit dat een handelaar die aan eenvoudige bankbreuk
schuldig is verklaard, een schuldeiser
ten nadele van de boedel betaald of bevoordeeld heeft, behoeft geen rekening
te worden gehouden met de eventuele
vermindering van het passief, die zou
kunnen voortvloeien uit de betaling van
die schuldeiser wiens schuldvordering,
indien zij in de boedel was gebracht, het
passief zou hebben doen aangroeien en,
in voorkomend geval, het dividend van
iedere schuldeiser afzonderlijk zou hebben verminderd.
15 oktober 1985
184
30. - Omvang van de schade - Beoordeling in concreto - Begrip.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing die weigert aan de burgerlijke
partij akte te verlenen van haar voorbehoud schadevergoeding te vorderen wegens de noodzakelijkheid, te wijten aan
de onrechtmatige daad, van een keizersnede bij bevalling, op grond dat veel
vrouwen een bevalling met keizersnede
verkiezen boven een gewone bevalling.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
31 december 1985
622
31. - Schade - Blijvende arbeidsongeschiktheid, zonder derving van loon -

Vergoeding berekend naar het brutoloon
van de getroffene - Onwettigheid.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij aan de getroffene van
een ongeval, wegens de schade ten gevolge van blijvende arbeidsongeschiktheid zonder derving van loon, een vergoeding wordt toegekend die is berekend
naar het brutobedrag van het loon van
de getroffene, op grond dat dit loon belastbaar is, terwijl krachtens art. 32bis
W.LB. enkel belastbaar zijn de als pensioenen of renten geldende toelagen die
betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid of die het herstel van een blijvende derving van winsten, bezoldigingen of baten uitmaken.
15 januari 1986
676
32. - Materiele schade ten gevolge
van een blijvende arbeidsongeschiktheid
- Raming van de schade.
De artt. 1382 en 1383 B.W. worden
door de rechter geschonden als hij bij de
vaststelling van het kapitaal tot vergoeding, volgens het gemene recht, van de
materiele schade wegens blijvende ongeschiktheid van de getroffene, uitgaat van
de bezoldiging welke die getroffene ontving over een bepaalde periode en vervoigens de kapitalisatiecoefficient toepast die overeenstemt met de leeftijd
van de getroffene op de dag van de consolidatie, die vroeger plaatshad.
7 mei 1986
1199
33. - Schade - Materiele schade Raming van de schade op het tijdstip
van de beslissing- Geldschuld- Muntontwaarding in aanmerldng genomen bij
de ra.ming - Wettig.
Het bedrag van de vergoeding dat bestemd is tot het herstel van de door een
buitencontractuele fout veroorzaakte
schade en dat de rechter op onaantastbare wijze begroot op het tijdstip van zijn
beslissi.ng, mag niet worden verward met
een schuldvordering van een geldsom
waarvan het nominaal bedrag vooraf
door de wet of de overeenkomst is bepaald; de rechter handelt wettig als hij
rekening houdt met de waardevermindering van de munt om het door hem geraamde bedrag te verhogen met een percentage dat hij bepaalt.
28 mei 1986
1323
Afdeling 3. - Materiele schade menten en grootte.

Ele-

34. - Schade - Materiele schade Elementen van grootte - Vergoedende
rente - Tijdstip waarop ze een aanvang
neemt.

-13Art. 1382 B.W. wordt geschonden door
de beslissing die, zonder verantwoording,
op het deel van de schadevergoeding dat
betrekking heeft op het inkomstenverlies
ten gevolge van arbeidsongeschiktheid,
in de loop van de lucratieve loopbaan ondergaan, vergoedende rente toekent vana£ de dag van het ongeval, hoewel ze
aanneemt dat die schade later is ontstaan.
16 mei 1986
1258
Afdeling 4. - Morele schade - Elementen en grootte.
Afdeling 5. - Billijkheid (krankzinnig~n).

Afdeling 6. - Rente.
Afdeling 9. - Allerlei.
35. - Schade veroorzaakt door het gebrek van een zaak - Bewijs te leveren
aangaande het gebrek - Bewijs dat de
schade niet mogelijk zou zijn geweest indien het gebrek van de zaak niet had bestaan - Voldoende bewijs.
Art. 1384, eerste lid, B.W. verpicht niet
de schadelijder het gebrek van de zaak
te bepalen; het is voldoende dat hij bewijst dat de schade niet mogelijk zou
zijn geweest indien het gebrek van de
zaak niet had bestaan.
9 mei 1986
1216

HOOFDSTUK V
OVEREENKOMSTEN EN REGRES

Afdeling 1. - Verzekering - Indeplaatsstelling.
Afdeling 2. - Bedingen van uitsluiting.
Afdeling 3. - Regres.
36. - Regres - Staat - Onderwijzend personeel - Arbeidsongeschiktheid
wegens ongeval - Meeruitgave wegens
aanstelling van plaatsvervanger.
Wettig is de beslissing, waarbij de aansprakelijke voor een ongeval dat een lid
van het onderwijzend personeel van de
Staat is overkomen, veroordeeld wordt
om de meeruitgave, voortvloeiend uit de
aanstelling van een plaatsvervanger voor
die leerkracht aan de Staat terug te betalen.
14 oktober 1985
180

HOOFDSTUK VI
BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID

Afdeling 1.
Afdeling 2.
Afdeling 3.

Zie : Hoofdstuk III.
Zie Hoofdstuk III.
Zie : Hoofdstuk III.

Afdeling 4. - Burenhinder.
37. - Burenhinder - Toepassing van
art. 544 B. W. - Vereisten.
Wanneer een eigenaar van een onroerend goed tegen de eigenaar van een naburig pand, die door een aannemer werken heeft laten uitvoeren, een vordering
tot schadevergoeding instelt op grand
van art. 544 B.W., is niet naar recht verantwoord de beslissing waarbij die vordering wordt aangenomen zonder dat
wordt vastgesteld dat de hinder de gewone nadelen van de nabuurschap overtreft
en dat het overwicht tussen de naburige
eigendommen is verbroken.
13 december 1985
563
Afdeling 5. - (Opgeheven.)
Afdeling 9. - Allerlei.
38. - Medische verantwoordelijkheid
- Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening
van de geneeskunst, art. 5, § 1 - HandeJingen opgedragen aan personen die bevoegd zijn om de verpleegkunde uit te
oefenen - Aansprakelijkheid van de geneesheer bij de uitvoering van die handelingen - Vereisten.
Hoewel art. 5, § 1, K.B. nr. 78 van 10
nov. 1967 betreffende de uitoefening van
de geneeskunst, de verpleegkunde, de
paramedische beroepen en de geneeskundige commissies niet voorschrijft dat
de in het tweede lid vermelde handelingen moeten worden uitgevoerd op verantwoording en onder toezicht van de geneesheer, sluit die wettelijke bepaling
niet uit dat zulks het geval kan zijn,
daar zodanige verplichting kan voortvloeien, hetzij uit de voorwaarden of uitvoeringsmodaliteiten van die handelingen, vastgesteld bij het in het derde lid
bedoelde koninklijk besluit, hetzij bij gebreke van koninklijk besluit, ingevolge
de overgangsbepaling van artikel 50, § 1,
tweede lid, van voormeld koninklijk besluit nr. 78, uit de huidige modaliteiten
van uitvoering, zoals zij worden beperkt
door de rechtspraak volgend uit de wet
van 12 maart 1818.
20 november 1985
400

HOOFDSTUK VII
SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID
VAN VERSCHILLENDE AARD

.Mdeling 1. - Enkelvoudige en complexe
itansprakelijkheid.
',.
Afdeling 2. - Aansprakelijkheid uit en
buiten overeenkomst.
'
39. - Fout van een contractspartij bij
de uitvoering van de overeenkomst -

-14Vereisten voor extra-contractuele aansprakelijkheid.
Een contractspartij kan wegens een
bij de uitvoering van de overeenkomst
begane fout slechts dan extra-contractueel aansprakelijk worden gesteld, indien
de haar ten laste gelegde fout een tekortkoming uitmaakt, niet aan de contractuele verbintenis, doch aan de algemene
zorvuldigheidsplicht, en indien die fout
andere dan aan de slechte uitvoering
van de overeenkomst te wijten schade
veroorzaakt. (Art. 1382 B.W.)
14 oktober 1985
179

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI (I.P.R.; AARD VAN DE WET
ENZ.)

ADOPTIE
Akte van wettiging door adoptie Verzoekschrift tot homologatie - Omzetting van de wettiging door adoptie in
adoptie - Uitspraak van de adoptie door
de rechter - Beschikkend gedeelte van
het vonnis of van het arrest - Vermeldingen.
Wanneer de rechter, die heeft vastgesteld dat de partijen in een akte van
wettiging door adoptie hun gemeenschappelijke wil hebben uitgedrukt om
die wettiging door adoptie om te zetten
in een adoptie, de adoptie uitspreekt, behoeft hij de bij art. 350, § 4, B.W. voorgeschreven vermeldingen niet in het beschikkend gedeelte van zijn beslissing op
te nemen; die wetsbepaling heeft namelijk betrekking op de homologatie van
een adoptie en niet op de uitspraak ervan. (Artt. 350, § 4, 353, § 4, en 369 B.W.)
13 maart 1986
983

ADVOCAAT
1.- Advocaat belast met het doen betekenen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van een vonnis houdende
aanneming van een ontkenning van vaderschap - Advocaat, lasthebber van
zijn client.
De advocaat die ermee belast is een
vonnis houdende aanneming van een
ontkenning van vaderschap aan de ambtenaar van de burgerlijke stand te doen
betekenen, treedt, in zoverre, op als lasthebber van zijn client. (Art. 440, tweede
lid, Ger.W.; artt. 1984, 1992 en 1998 B.W.)
8 november 1985
328
2. - Tuchtraad van beroep - Verwijzing na cassatie - Verwijzing naar an-

ders samengestelde raad - Begrip niet
toepasselijk op het openbaar ministerie.
Het laatste lid van art. 4'17 Ger.W., volgens hetwelk het Hof van Cassatie, wanneer het een beslissing van de tuchtraad
van beroep van de Orde van Advocaten
vernietigt, de zaak verwijst naar die
raad, anders samengesteld, is niet toepasselijk op het openbaar ministerie, als
partij in de zaak.
5 december 1985
500
3. - Beroepsgeheim - Gebruik van
een briefwisseling tussen advocaten.
Wanneer een mededeling tussen advocaten, ook al is die vertrouwelijk gedaan
uit naam van een partij, bepaalde voorstellen behelst die onvoorwaardelijk uit
naam van de andere partij zijn aangenomen, verliest ze haar vertrouwelijk karakter zodat ze zonder toestemming van
de stafhouder mag worden gebruikt;
daaruit volgt dat de advocaat, die gebruik maakt van een dergelijke mededeling, het beroepsgeheim niet schendt.
(Art. 458 Sw.; art. 2, 4°, Reglement van
de algemene raad van de Nationale Orde
van Advocaten, d.d. 6 juni 1970 betreffende het overleggen van correspondentie
tussen advocaten.)
12 december 1985
533
4. - Raad van de Orde van Advocaten
- Verbod om het gerechtsgebouw te betreden - Beslissing van de raad van de
Orde - Aard van die beslissing.
De raad van de Orde van Advocaten
doet als rechter uitspraak over de verlenging van een verbod om het gerechtsgebouw te betreden, dat de stafhouder
voorlopig aan een advocaat heeft opgelegd.
749
3 februari 1986
5. - Raad van de Orde van Advocaten
- Verbod om het gerechtsgebouw te betreden - Beslissing van de raad van de
Orde - Hoger beroep - Ontvankelijkheid.
De beslissing waarbij een raad van de
Orde van Advocaten uitspraak doet over
de verlenging van een verbod om het gerechtsgebouw te betreden, dat de stafhouder voorlopig aan een advocaat heeft
opgelegd, is vatbaar voor hoger beroep.
3 februari 1986
749
6. - Raad van de Orde van Advocaten
- Gewettigde verdenking - T!ol'dering
tot onttrekking - Raad van de Orde die
uitspraak doet niettegenstaa.nde de vordering tot onttrekking.
De raad van de Orde van Advocaten
pleegt machtsoverschrijding wanneer hij,

-15bij de uitspraak over de verlenging van
een verbod om het gerechtsgebouw te
betreden dat door de stafhouder van die
orde voorlopig aan een advocaat was opgelegd uitspraak doet over de ontvankelijkheid van een vordering t<_>~ onttrekking die door de advocaat blJ het Hof
was aanhangig gemaakt, en beslist h~t
onderzoek van de bij de raad aanhanglge zaak niet te schorsen totdat het Hof
over die vordering uitspraak heeft gedaan.
3 februari 1986
749

van de datum waarop de tuchtstraf ingaat, is geen wettelijk voorschrift.
13 februari 1986
822
11. - Bewarende maatregelen gena-

Strafvordering 7. - Strafzaken
Vertegenwoordiging van de beklaagde Ontkentenis van proceshandelingen Artt. 848 tot 830 Ger. W. niet van toepassing.

Tegen de bewarende maatregelen,
door de stafhouder tegenover een advocaat genomen met toepassing van art.
464 Ger.W., staat geen hager beroep
open bij de tuchtraad van hager beroep.
(Art. 468 Ger.W.)
14 februari 1986
837

De artt. 848, 849 en 850 Ger.W. betreffende de ontkentenis van proceshandelingen zijn niet van toepassing in strafzaken.
11 februari 1986
804
8. - Tucht - Samenstelling
gewoon lid door
lid - Vermoeden
hinderd is.

Tuchtraad van beroep
- Vervanging van een
een plaatsvervm?gend
dat het gewoon lld ver-

Wanneer een plaatsvervangend lid als
assessor zitting heeft genomen in de
tuchtraad van beroep van de balies van
het rechtsgebied van een hof van beroep
die de zaak behandeld, daarover beraadslaagd en de beslissing gewezen heeft,
wordt naar recht vermoed dat het aldus
vervangen gewoon lid wettig verhinderd
was. (Art. 473 Ger.W.)
13 februari 1986
822
9. - Tucht - Tuchtraad van beroep
- Leden van de raad van de orde die de
beroepen beslissing hebben gewezen Leden die geen kennis mogen nemen
van het hager beroep.
De leden van de raad van de orde van
een balie die de beslissing hebben gewezen, waartegen hager beroep is ingesteld, mogen van de zaak geen kennis
nemen in hager beroep. (Art. 473 Ger.W.)
13 februari 1986
822
10. - Tucht - Tuchtraad van beroep
- Tuchtstraf - Aanvang.
De op tegenspraak gewezen beslissing
van de tuchtraad van beroep van de balies van het rechtsgebied van een hof
van beroep sorteert effect bij het verstrijken van de termijn van een maand
na de kennisgeving ervan, tenzij binnen
die termijn voorziening in cassatie is ingesteld. De betekening aan de advocaat

men door de stafhouder - Aard.
De bewarende maatregelen, door de
stafhouder tegenover een advocaat genamen met toepassing van art. 464 Ger.W.,
zijn geen tuchtmaatregelen.
14 februari 1986
837
12. - Tucht - Bewarende maatrege-

Jen genomen door de stafhouder - Hoger beroep.

13. - Tucht- Beslissing van de Orde
- Beslissing enkel ondertekend door de
voorzitter en door de secretaris - Geen
nietigheid.
Indien vaststaat dat de raad van de
Orde van Advocaten een beslissing heeft
gewezen en daarvoor geen eenstemmigheid van de leden van de raad was vereist, heeft niet-ondertekening van de beslissing door de andere leden dan de
voorzitter en de secretaris geen nietigheid van die beslissing tot gevolg. (Artt.
447 tot 454, 782, 860 en 862 Ger.W.)
21 maart 1986
1014

AFSTAMMING
1. - Ontkenning van vaderschap Vonnis waarbij de ontkenning wordt
aangenomen - Vonnis niet binnen de
wettelijke termijn betekend aan de ambtenaar van de burgerlijke stand - Fout
van de Jasthebber - Voor de Jastgever
geen overmacht.
Wanneer, door de fout van de lasthebber, een vonnis houdende aanneming
van een ontkenning van vaderschap niet
binnen de wettelijke termijn aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand is
betekend, vormt die toestand voor de
lastgever geen overmacht, daar overmacht een onoverkomelijk beletsel onderstelt. (Artt. 318, tweede en vijfde lid,
1148 en 1984 B.W.)
328
8 november 1985
2. - Ontkenning van vaderschap Verjaring van de rechtsvordering.
De onverjaarbaarheid van de staat van
de personen heeft niet tot gevolg dat de

-16rechtsvordering tot ontkenning van vaderschap onverjaarbaar zou zijn. (Artt.
2226 en 2262 B.W.)
10 januari 1986
657
3. - Levensonderhoud - Verplichting
van de ouders om aan hun kinderen
kost onderhoud en opvoeding te versch~ffen - B. W., art. 203 - Verplichting
onafhankelijk van enige vordering in
rechte.
De bij artikel 203 B.W. bepaalde verbintenis van de ouders om aan hun kinderen kost, onderhoud en opvoeding te
verschaffen, bestaat onafhankelijkheid
van enige vordering in rechte.
6 februari 1986
789

4. - Bepalingen van de Italiaanse wet
die de vaststelling van de overspelige afstamming toestaan - Bepalingen verenigbaar met de Belgische internationale
openbare orde.
De bepalingen van de Italiaanse wet
die de vaststelling van de overspelige afstamming toestaan, kunnen heden ten
dage niet meer worden aangemerkt als
bepalingen die met de Belgische internationale openbare orde onverenigbaar
zijn.
887
27 februari 1986

AFSTA.ND
1. - Burgerlijke zaken - Afstand van
geding - Begl'ip.
Afstand van geding door een partij
met betrekking tot de berechting van
haar civielrechtelijke vordering die voor
de strafrechter aanhangig blijft, kan niet
worden afgeleid uit het enkele afbreken
van de procedure voor de strafrechter en
voortzetten van de procedure betreffende
diezelfde vordering voor de burgerlijke
rechten, met behoud van de verworvenheden van de procedure gevoerd voor de
strafrechter. (Art. 826 Ger.W.)
20 juni 1986
1443

3. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Afstand van een burgerlijke
partij buiten de tegenwoordigheid van
andere burgerlijke partijen - Geldigheid.
Onwettig is de beslissing die de geldigheid van de afstand van een burgerlijke
partij afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de afstand is gedaan in tegenwoordigheid van de andere burgerlijke
partijen. (Art. 66 Sv.; art. 824 Ger.W.)
26 juni 1986
1470

AMBTENAAR
Statuut of arbeidsovez·eenkomst.
De arbeidsovereenkomstenwetgeving
is niet toepasselijk op een lid van het
overheidspersoneel dat niet ingevolge
een arbeidsovereenkomst maar ingevolge een eenzijdige aanstelling door de
overheid in dienst is, ook al valt dit personeelslid niet meer onder de statutaire
bepalingen die toepasselijk waren bij de
indienstneming. (Art. 1, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
18 november 1985
377

ANATOCISME
Vereisten.
Vervallen interest van een kapitaal kan
slechts interest opbrengen als de kapitalisatie in een bijzondere overeenkomst
is bepaald of in een gerechtelijke aanmaning wordt gevorderd; bovendlen kunnen de overeenkomst of de aanmaning
slecbts gevolgen hebben wanneer het
gaat om reeds vervallen interest die ten
minste over een geheel jaar verschuldigd
is. Interest van gekapitaliseerde interest
brengt op zijn beurt slechts interest op
wanneer de overeenkomst of de aanmaning hernieuwd wordt en betrekking
heeft op nieuw vervallen interest, die ten
minste over een geheel jaar verschuldigd
is. (Art. 1154 B.W.)
28 november 1985
454

2. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Afstand ten overstaan van
het openbaar ministerie - Betekening ARBEID
aan het openbaar ministerie niet vereist.
Betekening aan het openbaar ministe- HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
rie van de afstand van de burgerlijke
(sociale documenten)
rechtsvordering is niet vereist wanneer
deze ter terechtzitting van de correctio- HOOFDSTUK II. - Arbeids- en rusttijden
nele rechtbank is gedaan ten overstaan
van het openbaar ministerie. (Art. 66 Sv.;
HOOFDSTUK
III. - Vrouwen
art. 824 Ger.W.)
26 juni 1986
1470 HOOFDSTUK IV. - Jongeren

-17HOOFDSTUK V. ligheid

Gezondheid en vei-

HOOFDSTUK VI.
Bijzondere regelingen (bouw, diamant, haven, ambachten en neringen)

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN (SOCIALE DOCUMENTEN}

HOOFDSTUK II.
ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN

1. - Feestdagen - Overtreding van
art. 23, eerste lid, 2', wet van 4 jan. 1974
betreffende de feestdagen - Schuld Begrip.
Overtredingen van art. 42, 1°, Wet Bescherming Loon en van art. 23, eerste
lid, 2°, wet van 4 jan. 1974 betreffende de
feestdagen kunnen aan de aangestelde
of de lasthebber van de werkgever
slechts ten laste worden gelegd als deze
hem inzonderheid met de betaling van
het loon en van het loon voor die feestdagen heeft belast.
9 december 1985
516
2. - Arbeidstijd - Bepaling van de
dagelijkse werktijd - Schafttijd niet in
aanmerking genomen.
Art. 16 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 dec. 1977, gesloten in
het paritair comite voor het vervoer, betreffende de arbeidsvoorwaarden van
sommige werklieden tewerkgesteld in de
ondernemingen van goederenvervoer,
krachtens hetwelk, bij het bepalen van
de dagelijkse werktijd met het oog op
het loon, o.m. geen rekening wordt gehouden, tot beloop van een uur per dag
en vijf uur per week, met de tijd welke
wordt besteed aan de maaltijden, regelt
enkel de vaststelling van een gegeven op
grand waarvan het loon van de betrokken werknemers berekend wordt en
schrijft hierbij voor dat de tijd die,
krachtens art. 2 K.B. van 4 juni 1974 betreffende de arbeidsduur van sommige
werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen van goederenvervoer, niet bij de
arbeidstijd wordt gerekend, voor die berekening van loon slechts ten dele niet
in aanmerking zal worden genomen.
18 maart 1986
996

HOOFDSTUK III
VROUWEN

HOOFDSTUK IV
JONGEREN

HOOFDSTUK V
GEZONDHEID EN VEILIGHEID

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

ARBEIDSONGEVAL
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
- Gezagsverhouding - Aard van de
wet
HOOFDSTUK II. - ToepassingssfeerPersonen
HOOFDSTUK III. - Arbeidsongeval (begrip, bestaan, bewijs)
HOOFDSTUK IV. - Ongeval op de weg
(begrip, bestaan, bewijs)
HOOFDSTUK V. -

Schade

HOOFDSTUK VI. -

Aansprakelijkheid

Afdeling 1.
Afdeling 2. Afdeling 3. -

Medewerkers of meester.
Medeambtenaar.
Derde.

Vergoeding
Afdeling 1. - Basisloon.
Arbeidsongeschiktheid
Afdeling 2. (wedertewerkstelling).
Afdeling 3. - Dodelijk ongeval.
Afdeling 4. - Cumulatie en verbod.
Afdeling 9. - Allerlei.
HOOFDSTUK VII. -

HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
(bijzondere
HOOFDSTUK

VIII. - Verzekering
IX. - Overheidspersoneel
regels)
X. - Rechtspleging

HOOFDSTUK XIX. -

Allerlei

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN - GEZAGSVERHOUDING- AARD VAN DE WET

1.- Begrip.
Een arbeidsongeval vereist onder meer
een plotselinge gebeurtenis die een letsel
veroorzaakt. (Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet.)
16 december 1985
574

HOOFDSTUK II
TOEPASSINGSSFEER -

PERSONEN

2. - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid - Vordering tegen de werkgever Vergoeding van de morele schade Vereisten.

-18De door ee'n arbeidsongeval getroffene
of zijn rechthebbenden kunnen van de
werkgever geen vergoeding van de morele schade volgens het gemeen recht vorderen, tenzij in de gevallen bepaald in
art. 46, § 1, 1", 3" en 5", en§ 2, Arbeidsongevallenwet.
21 januari 1986
693

HOOFDSTUK III
ARBEIDSONGEVAL
BEWIJS)

(BEGRIP,

bevond, beslist de rechter die vaststelt
dat het ongeval zich, tijdens de overeengekomen uren, op de plaats van het
werk heeft voorgedaan, wettig dat het
ongeval een arbeidsongeval is, zonder
uitdrukkelijk vast te stellen dat de getroffene zich, ten tij de van het ongeval,
onder het gezag van zijn werkgever bevond. (Art. 7 Arbeidsongevallenwet.)
9 juni 1986
1366

BESTAAN,

3. - Ongeval overkomen bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst - Begrip.
Wanneer de rechter vaststelt dat dearbeidsovereenkomst met tijdsbepaling
tussen de getroffene en zijn werkgever
geeindigd is en het ongeval gebeurde terwijl de getroffene op weg was naar het
dispensarium van de verzekeraar van
zijn vroegere werkgever, met het oog op
een controle na een eerste ongeval,
schendt hij art. 7 Arbeidsongevallenwet
door te beslissen dat het tweede ongeval
een arbeidsongeval is, op grand dat de
werknemer gewond werd door het feit
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en toen hij een uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis vervulde.
9 september 1985
16
4. - Ongeval tijdens de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst - Begrip.
Het ongeval doet zich voor tijdens de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
wanneer de werknemer op dat ogenblik
onder het gezag van de werkgever stand.
(Art. 7, eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)
18 november 1985
374
5. - Begrip - Plotselinge gebeurtenis
- Aard.
Naar recht verantwoord is het arrest
waarin wordt beslist dat de plotselinge
gebeurtenis die de werknemer moet aantonen om zich te kunnen beroepen op
het in art. 9 Arbeidsongevallenwet vastgelegde vermoeden, een gebeurtenis is
die het aangevoerde letsel kon veroorzaken of verzwaren.
21 april 1986
1132
6. - Begrip - Vaststelling in het arrest dat een ongeval zich op de plaats
van het werk heeft voorgedaan - Verzekeraar die niet heeft betwist dat de getroffene onder het gezag van zijn werkgever stand - Beslissing in het arrest
Als bij conclusie niet wordt betwist dat
de getroffene zich ten tijde van het ongeval onder het gezag van de werkgever

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

7. - Ongeval op de weg naar en van
het werk - Onderbreking - Persoonlijke redenen.
De werknemer bevindt zich niet meer
op de weg naar of van het werk wanneer
hij die om persoonlijke redenen heeft
onderbroken. (Art. 8, § 1, Arbeidsongevallenwet.)
30 september 1985
103
8. - Ongeval op de weg naar en van
het werk - Ongeval overkomen op de
weg naar huis na raadpleging van een
arts.
Geen ongeval op de weg naar en van
het werk is het ongeval dat de werknemer overkomt wanneer hij tijdens de
schorsing van de arbeidsovereenkomst
naar huis terugkeert na, zonder opdracht
of aanwijzing van zijn werkgever, een
arts te hebben geraadpleegd in verband
met de gevolgen van een vorig arbeidsongeval. (P...r't. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)
16 december 1985
572
9. - Ongeval op de weg naar en van
het werk - Normaal traject - Geringe
om weg.
De weg naar en van het werk omvat
ook de geringe omweg die is verantwoord. Hoe groot de omweg is, wordt
niet enkel beoordeeld naar de rekenkundige verhouding tussen het gevolgde traject en het kortste traject, maar ook
naar de feitelijke omstandigheden waardoor de omvang van bet risico kan worden bei:nvloed.
17 februari 1986
840
10. - Ongeval op de weg naar en van
het werk - Normaal traject - Geringe
omweg - Beoordeling door de rechter
- Toezicht van het Hoi.
Het Hof van Cassatie is bevoegd om
na te gaan of de rechter uit de door hem
vastgestelde feiten wettig heeft kunnen

-19afleiden dat de werknemer een normaal
traject had afgelegd.
17 februari 1986
840
11. - Ongeval op de weg naar en van
het werk - Fout van een werknemer Schade berokkend aan andere werknemers - Ongeval zonder verband met de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
- Arbeidsovereenkomstenwet, art. 18 Niet toepasselijk.
Wanneer de rechter, op grond van de
feitelijke gegevens van de zaak, oordeelt
dat een ongeval dat zich tijdens het vervoer van verscheidene werknemers naar
de plaats van het werk heeft voorgedaan
en veroorzaakt is door de schuld van een
van hen, niet heeft plaatsgehad bij de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
en derhalve geen arbeidsongeval maar,
i.e., een ongeval op de weg naar het
werk is, beslist hij wettig dat art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet houdende beperking van de aansprakelijkheid van de
werknemer tot de gevallen van bedrog,
zware schuld en habituele lichte schuld,
niet toepasselijk is. (Impliciet.)
25 juni 1986
1466

HOOFDSTUK V
SCHADE

HOOFDSTUK VI
AANSPRAKELIJKHEID

Afdeling 1.
Afdeling 2. Afdeling 3. -

Medewerkers of meester.
Medeambtenaar.
Derde.

HOOFDSTUK VII
VERGOEDING

Afdeling 1. - Basisloon.
Arbeidsongeschiktheid
Afdeling 2. (wedertewerkstelling).
12. - Fonds voor Arbeidsongevallen
- Recht van de getroffene op de vergoedingen wegens tijdelijke verergering Vereisten.
De getroffene kan van het Fonds voor
Arbeidsongevallen de vergoedingen wegens tijdelijke verergering aileen dan
vorderen wanneer zijn blijvende arbeidsongeschiktheid ten minste 10 pet. bedraagt op het tijdstip dat de verergering
zich voordoet. (Art. 25, derde lid, Arbeidsongevallenwet.)
518
9 december 1985
Afdeling 3. - Dodelijk ongeval.
13. - Lijfrente door de arbeidsongevallenverzekeraar verschuldigd aan de
echtgenote van de getroffene van een do-

delijk arbeidsongeval - Aard en omvang van de door die rente vergoede
schade - Verlies van mogelijke inkomsten tijdens de postlucratieve periode.
Bij dodelijk arbeidsongeval dekt het
bedrag, gelijk aan het kapitaal dat de
door de arbeidsongevallenverzekeraar
verschuldigde rente vertegenwoordigt en
door hem aan de echtgenote van de getroffene wordt gestort, op forfaitaire wijze het verlies van het voordeel dat zij
zelf trok uit de inkomsten die aan de getroffene werden verschaft door de arbeidsovereenkomst tijdens de uitvoering
waarvan het ongeval heeft plaatsgehad,
maar dekt niet het verlies van de inkomsten die de getroffene zou hebben verworven door een beroepsactiviteit welke
hij na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zou hebben uitgeoefend.
695
21 januari 1986
14. - Overlijden van de getroffene Arbeidsongevallenrente toegekend aan
de kinderen - Gemeenrechtelijke vergoeding toegekend aan de weduwe voor
de door haar persoonlijk geleden materiffle schade - Geen herstel van dezelfde schade.
De gemeenrechtelijke vergoeding die
aan de weduwe van een door een arbeidsongeval getroffene wordt toegekend
voor de materi~He schade die zij persoonlijk ten gevolge van diens overlijden ondergaat, herstelt niet dezelfde schade als
de arbeidsongevallenrente die aan haar
kinderen wordt toegekend, ook al wordt
bij de vaststelling van het bedrag van
die gemeenrechtelijke vergoeding rekening gehouden met de samenstelling van
het gezin van de getroffene. (Artt. 1382
en 1383 B.W.; art. 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
3 juni 1986
1348

Afdeling 4. - Cumulatie en verbod.
15. - Verbod van cumulatie van de bij
die wet bepaalde forfaitaire vergoedingen met de gemeenrechtelijke vergoeding die betrekking heeft op de lichamelijke schade - Draagwijdte van dat
verbod.
Het verbod van cumulatie voortvloeiende uit artikel 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet wordt niet miskend
door het arrest dat de kapitalen die
krachtens die wet ten voordele van de
kinderen van de getroffene zijn gevestigd, niet in mindering brengt van de
persoonlijke vergoeding die in gemeen

-20recht aan hun moeder en echtgenote van
de getroffene is toegekend.
3 juni 1986
1348
Afdeling 9. - Allerlei.
16. - Kosten - Geding tussen een
verzekeraar en een ziekenfonds - Geen
toepassing van artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet.
Art. 68 Arbeidsongevallenwet, luidens
hetwelk de kosten van alle vorderingen
gegrond op deze wet ten laste van de
verzekeraar vallen, behalve wanneer de
eis roekeloos en tergend is, is niet toepasselijk op een geding tussen een verzekeraar en een ziekenfonds dat tegen
de verzekeraar een vordering heeft ingesteld tot terugbetaling van aan zijn verzekerde betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, op grond van art. 70, § 2,
Ziekte- en Invaliditeitswet.
2 december 1985
473
17.- Rechtsvordering tot betaling van
de vergoedingen - Verjaring - Stuiting.
De rechtsvordering tot betaling van de
vergoedingen bedoeld in de wetgeving
inzake arbeidsongevallen verjaart na
drie jaar; die verjaring wordt op de gewone manier gestuit. (Artt. 69 en 70 Arbeidsongevallenwet.)
12 juni 1986
1404
18. - Rechtsvordering van de getroffene tegen de arbeidsongevallenverzekeraar - Driejarige verjaring - Rechtsvordering door de getroffene ingesteld
v66r het verstrijken van die termijn van
drie jaar - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Vordering van de verzekeringsinstelling tegen de arbeidsongevallenverzekeraar - Vordering tot terugbetaling
van toegekende uitkeringen - Vordering
ingesteld na het verstl'ijken van de termijn van drie jaar - Ontvankelijkheid.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de vordering, die de verzekeringsinstelling van de getroffene van
een arbeidsongeval tegen de arbeidsongevallenverzekeraar instelt tot terugbetaling van aan die getroffene toegekende
uitkeringen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, wegens verjaring niet
ontvankelijk wordt verklaard, op grond
dat die vordering is ingesteld na het verstrijken van de wettelijke termijn van
drie jaar, als in die beslissing wordt
vastgesteld dat de getroffene zelf binnen
die termijn, van de arbeidsongevallenverzekeraar, betaling heeft gevorderd
van de vergoedingen bedoeld in de wetgeving inzake arbeidsongevallen; im-

mers, de verzekeringsinstelling stelt
geen andere rechtsvordering in dan die
van de getroffene, maar stelt, bij een afzonderlijke vordering, de rechtsvordering
in tot betaling van de vergoedingen van
de getroffene zelf, in wiens rechten zij
rechtens is getreden. (Art. 70, § 2, vierde
lid, Z.I.V.-wet; artt. 69 en 70 Arbeidsongevallenwet.)
12 juni 1986
1404
19. - Vergoedingen
Overeenkomst
tussen de getroffene en de arbeidsongevallenverzekeraar - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Overeenkomst die tegen de verzekeringsinstelling kan worden aangevoerd - Vereiste.
De overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de getroffene van een arbeidsongeval en de arbeidsongevallenverzekeraar kan tegen de verzekeringsinstelling niet worden tegengeworpen
dan met haar instemming. (Art. 70, § 2,
vijfde lid, Z.I.V.-wet.)
12 juni 1986
1404

HOOFDSTUK VIII
VERZEKERING

Regresvordering van de verzekeraar - Grens.
De regresvordering die de arbeidsongevallenverzekeraar kan instellen tegen
de voor het arbeidsongeval aansprakelijke, mag het bedrag niet overtreffen
van de schadeloosstelling die de getroffene voor dezelfde schade volgens het gemeen recht zou hebben kunnen verkrijgen. (Art. 47 Arbeidsongevallenwet.)
16 september 1985
46
21. - Regresvordering van de verzekeraar - Sociale-zekerheidsbijdrage op de
arbeidsongevallenvergoeding.
De arbeidsongevallenverzekeraar kan
de sociale-zekerheidsbijdrage die hij op
de arbeidsongevallenvergoeding van de
getroffene heeft afgehouden en aan
de bevoegde sociale-zekerheidsinstelling
heeft betaald, van de voor het ongeval
aansprakelijke of diens verzekeraar terugvorderen, in zoverre deze aansprakelijke niet meer behoeft te betalen dan
hetgeen hij volgens het gemeen recht
verschuldigd is. (Art. 47 Arbeidsongevallenwet.)
16 september 1985
46
20. -

22. - Verplichting voor de arbeidsongevallenverzekeraar de verzekeringsinstelling te verwittigen - Getroffene wegens een eerste ongeval vergoed door de
arbeidsongevallenverzekeraar - Geen
verplichting om de verzekeringsinstelling

-21die de getroffene vergoedt wegens de gevolgen van een later gewoon ongeval, dat
met het eerste ongeval geen verband
houdt, ervan te verwittigen dat de bij het
arbeidsongeval aan de getroffene toegekende ongeschiktheidsgraad is gewijzigd.
De arbeidsongevallenverzekeraar die
de getroffene van een arbeidsongeval
vergoedt, is niet verplicht de verzekeringinstelling die ten gunste ·van de getroffene uitkeringen betaalt wegens een
later, gewoon ongeval, dat met het eerste
geen verband houdt, ervan te verwittigen
dat de aan de getroffene uit hoofde van
het arbeidsongeval toegekende ongeschiktheidsgraad na consolidatie was gewijzigd. (Art. 63, § 2, derde en vierde lid,
Arbeidsongevallenwet.)
3 maart 1986
907
23. - Kosten - Geschil tussen een
verzekeringsinstelling en de verzekeraar
van de werkgever van de getrolfene.
De vordering, door een verzekeringsinstell.ing ingesteld tot terugbetaling, door
de verzekeraar van de werkgever van de
getroffene, van de wettelijke interest op
de prestaties die zij aan haar aangeslotene heeft verleend met toepassing van
art. 70, § 2, Ziekte- en Invaliditeitswet, is
geen vordering op grond van de Arbeidsongevallenwet in de zin van art. 68 van
die wet, en het arrest waarbij de op haar
vordering in het ongelijk gestelde verzekeringsinstelling veroordeeld wordt in de
kosten van beide instanties, is naar
recht verantwoord.
7 april 1986
1057

HOOFDSTUK IX
OVERHEIDSPERSONEEL (BIJZONDERE REGELS)

24. - Overheidspersoneel - Blijvende
invaliditeit - Begrip.
Voor de toepassing van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel mag de
blijvende invaliditeit niet uitsluitend
worden bepaald op grond van haar weerslag op de uitoefening, door de getroffene, van zijn ambt. (Art. 3 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
24 maart 1986
1023

goeding doet, ook al is die uitspraak conform zijn conclusie. (Art. 17 Ger.W.)
16 juni 1986
1412

HOOFDSTUK XIX
ALLERLEI

AUBEIDSOVEREENKOMST
Aard van de wet Toepassingssfeer
Afdeling 1. - (Opgeheven.)
Afdeling 2. - (Opgeheven.)
HOOFDSTUK I. -

HOOF'DSTUK II. -

reden
Afdeling 1. Afdeling 2. -

Begrip - Bestaans-

(Opgeheven.)
(Opgeheven.)

HOOFDSTUK III. - Verplichtingen
Afdeling 1. - (Opgeheven.)
Afdeling 2. - (Opgeheven.)
HOOFDSTUK IV. -

Schor.~:>'ing

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 re-

Andere wijzen van beeinKwijting saldo.
Allerlei.

HOOFDSTUK IX. -

Allerlei

HOOFDSTUK I
AARD VAN DE WET SFEER

TOEPASSINGS-

1. - Overheidspersoneel - Toepassing van de arbeidsovereenlromstenwetgeving.
De arbeidsovereenkomstenwetgeving
HOOFDSTUK X
is niet toepasselijk op een lid van het
RECHTSPLEGING
overheidspersoneel dat niet ingevolge
25. - Rechtspleging - Hoger beroep een arbeidsovereenkomst maar ingevolBelang - Hoger beroep van de ge- ge een eenzijdige aanstelling door de
troffene - Uitspraa.k in eerste aanleg overheid in dienst is, ook al valt dit personeelslid niet meer onder de statutaire
conform zijn conclusie.
De door een arbeidsongeval getroffene bepalingen die toepasselijk waren bij de
kan belang hebben om hoger beroep in . indienstneming. (Art. 1, tweede lid, Arte stellen tegen een vonnis dat uitspraak beidsovereenkomstenwet.)
18 november 1985
377
over zijn recht op arbeidsongevallenver-

-222. - Algemene begrippen - Werknemers krachtens een statuut door de gemeenten tewerkgesteld - Begrip.
De wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de door de gemeenten tewerkgestelde werknemers wier toestand statutair is geregeld. (Art. 1 wet van 3 juli
1978.)
423
25 november 1985
3. - Arbeidsovereenkomsten tussen
geneesheren en ziekenhuizen -Art. 18,
§ 2, Geneeskundewet - Toepasselijkheid.
Art. 19, § 2, Geneeskundewet, dat elke
overeenkomst tussen geneesheren en
derden verbiedt wanneer die overeenkomst betrekking heeft op hun beroep
en ertoe strekt aan de ene of de andere
partij winst of voordeel te verschaffen,
beoogt geenszins de arbeidsovereenkomsten tussen de geneesheren en de ziekenhuizen. (Art. 18, § 2, K.B. nr. 78 van
10 nov. 1967.)
746
3 februari 1986
4. - Bedienden - Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden - Bepaling van dwingende aard - Wet van politie en veiligheid.
Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden is van dwingend recht en tevens
een wet van politie en veiligheid, zowel
in zoverre het de minimum opzeggingstermijn vaststelt als 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 gedaan, door de rechter worden vastgesteld. (Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden, gew. bij de wetten van 21 nov. 1969 en 6 juli 1975.)
1369
9 juni 1986
5. - Handelsvertegenwoordiger - Bediende die niet over zaken heeft onderhandeld voor rekening en in naam van
zijn opdrachtgever - Arrest waarin
wordt beslist dat die bediende niet als
handelsvertegenwoordiger werkzaam is
geweest - Wettige beslissing.
W anneer de rechter vaststelt dat een
bediende niet over zaken heeft onderhandeld voor rekening en in naam van
zijn opdrachtgever, beslist hij wettig dat
die bediende niet als handelsvertegenwoordiger werkzaam is geweest. (Art. 2,
eerste lid, Handelsvertegenwoordigerswet.)
9 juni 1986
1369

Afdeling 1. Afdeling 2. -

(Opgeheven.)
(Opgeheven.)

HOOFDSTUK II
BEGRIP -

BESTAANSREDEN

6. Verhouding van ondergeschiktheid - Begrip.
Wanneer de rechter enkel hierop
steunt dat een partij een winkel heeft
gehouden « voor rekening >> va~. een ~n
dere partij, die « haar zal verwiJten m~t
de vereiste arbeidsvergunning te verkriJgen >>, kan hij daaruit niet wettig afleiden dat die partij zich ten aanzien van
de andere in een verhouding van ondergeschiktheid bevond. (Art. 3 Arbeidsovereenkomstenwet.)
3 maart 1986
914
7. - Bediende - Aankoop door die
bediende in de loop van de uitvoering
van de ~vereenkomst, van aandelen in
de vennootschap onder firma waarbij hij
werkzaam is, terwijl hij in dienst staat
van die vennootschap - Gevolg.
Wanneer de rechter vaststelt dat de
gezagsverhouding tussen een :rennoo.tschap onder firma en haar bed1ende 1s
blijven voortbestaan nadat deze aandelen in de vennootschap had aangekocht,
en dat die bediende, zonder onderbreking, een loon heeft ontvangen voor zijn
arbeid als bediende, beslist hij op grond
daarvan wettig dat de betrekkingen tussen de partijen door een arbeidsovereenkomst worden beheerst, zonder dat aan
het bestaan van die overeenkomst afbreuk is gedaan door de overeenkomsten
inzake overdracht van aandelen.
21 april 1986
1137

Afdeling 1.
Afdeling 2. -

(Opgeheven.)
(Opgeheven.)

HOOFDSTUK III
VERPLICHTINGEN

8. - Artikel 20, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet - Bepaling van dwingend
recht ten voordele van de werknemer.
Art. 20, 1", Arbeidsovereenkomstenwet
volgens hetwelk de werkgever verplicht
is de werknemer te doen arbeiden op de
wijze, tijd en plaats zoals werd o~ereen
gekomen, is een bepaling van dwmgend
recht ten voordele van de werknemer.
(Eerste zaak.)
17 maart 1986
986
9. - Artikel 39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet - Bepaling van dwingend
recht ten voordele van de werknemer.

-23In zoverre art. 39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de werkgever,
die de overeenkomst beeindigt zonder
dringende reden of zonder inachtneming
van de in de wet vastgestelde opzeggingstermijn, gehouden is de werknemer
een vergoeding te betalen, is dat artikel
een bepaling van dwingend recht ten
voordele van de werknemer. (Eerste
zaak.)
17 maart 1986
986
10. - Ongeval op de weg naar en van"
het werk - Fout van een werknemer Schade berokkend aan andere werknemers - Ongeval zonder verband met de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
- Arbeidsovereenkomstenwet, art. 18Niet toepasselijk.
Wanneer de rechter, op grond van de
feitelijke gegevens van de zaak, oordeelt
dat een ongeval dat zich tijdens het vervoer van verscheidene werknemers naar
de plaats van het werk heeft voorgedaan
en veroorzaakt is door de schuld van een
van hen, niet heeft plaatsgehad bij de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
en derhalve geen arbeidsongeval maar,
i.e., een ongeval op de weg naar het
werk is, beslist hij wettig dat art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet houdende beperking van de aansprakelijkheid van de
werknemer tot de gevallen van bedrog,
zware schuld en habituele lichte schuld,
niet toepasselijk is. (Impliciet.)
25 juni 1986
1466
Afdeling 1.
Afdeling 2. -

(Opgeheven.)
(Opgeheven.)

HOOFDSTUK IV
SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST

Afdeling 1.
Afdeling 2. -

(Opgeheven.)
(Opgeheven.)

HOOFDSTUK V
EINDE

Afdeling 1.
Zie afdeling 3 e.v.
Afdeling 2.
Zie afdeling 3 e.v.
Opzegging.
Afdeling 3.
11. - Opzegging - Kennisgeving door
afgifte van een geschrift door de bestemmeling - Duplicaat niet ondertekend.
De kennisgeving van de opzegging van
een arbeidsovereenkomst door afgifte
van een geschrift is nietig indien de partij die wordt opgezegd, het duplicaat van
het geschrift niet ondertekent. (Art. 37,
tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
13 januari 1986
669

12. - Einde - Opzegging - Termijn
- Dienst bij dezelfde werkgever - Verscheidene arbeidsovereenkomsten.
Wanneer de partijen achtereenvolgens
zonder onderbreking verscheidene arbeidsovereenkomsten hebben gesloten,
waarvan de laatste voor onbepaalde tijd,
wordt de minimumopzeggingstermijn
vastgesteld volgens de jaren ononderbroken dienst bij dezelfde werkgever op het
tijdstip dat de opzegging ingaat. (Art. 82,
§ 2, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
10 maart 1986
951

Afdeling 4. -

OpzeggingsvergOE:iding.

Afdeling 5. - Uitwinningsvergoeding.
13. - Handelsvertegenwoordiger Uitwinningsvergoeding- BerekeningEnkel op de basis van het eigenlijke loon
als handelsvertegenwoordiger.
Om de krachtens art. 101 Arbeidsovereenkomstenwet Werklieden aan een vertegenwoordiger verschuldigde uitwinningsvergoeding te berekenen, moet de
rechter enkel het eigenlijke loon voor
het werk als handelsvertegenwoordiger
in aanmerking nemen.
17 maart 1986
992

14. - Handelsvertegenwoordiger Uitwinningsvergoeding - Aanbreng van
clienteel - Begrip.
Om recht op uitwinningsvergoeding te
hebben is niet vereist dat de door de
handelsvertegenwoordiger aangebrachte
clienteel aanzienlijk is. (Art. 101 Arbeidsovereenkomstenwet.)
24 maart 1986
1027
15. - Einde - Uitwinningsvergoeding
- Berekening - Loon - Begrip.
Een dertiende maand en het dubbel
vakantiegeld zijn loon voor de berekening van de uitwinningsvergoeding. (Art.
101 Arbeidsovereenkomstenwet.)
28 april 1986
1157
16. Handelsvertegenwoordiger Uitwinningsvergoeding - Tewerkstelling
van Nm jaar.
Een handelsvertegenwoordiger kan op
een uitwinningsvergoeding slechts aanspraak maken na een tewerkstelling van
een jaar; voor de berekening van deze
tewerkstelling worden de perioden van
schorsing van de arbeidsovereenkomst
meegerekend. (Art. 101, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
2 juni 1986
1341

-24Afdeling 6.
den.
Afdeling 7. diging.

Ontslag om dringende re-

ziekte wordt met name beoordeeld op
grand van de bedongen arbeid, zodat
Andere wijzen van beiHn- niet naar recht is verantwoord het arrest
dat de vaststelling van de overmacht
doet afhangen van het bewijs dat de
17. - Eenzijdige wijziging in essen- werkgever het werk dat de werknemer
tiiJle bestanddelen - Te verrichten ar- heeft laten staan, niet door een plaatsbeid en arbeidsvoorwaarden - Onrecht- vervangend werknemer heeft kunnen Iamatige beeindiging.
, ten uitvoeren. (Artt. 17, 1", en 20, 2", ArDe werkgever die, door de werknemer beidsovereenkomstenwet.)
ertoe te verplichten tijdens de opzeg21 april 1986
1129
gingstermijn niet meer op kantoor maar
thuis te werken, eenzijdig de te verrich- Afdeling 8. - Kwijting saldo.
ten arbeid en de arbeidsvoorwaarden
22. - Loon - Eindejaarspremie
wijzigt, beiHndigt de arbeidsovereenSplitsbaarheid - Begl"ip.
komst onrechtmatig.
De« eindejaarspremie >>is, in de regel,
30 december 1985
616 de tegenprestatie voor de arbeid die ter
18. - Beeindiging
Tekortkoming uitvoering van de arbeidsovereenkomst
van een partij aan haar verplichtingen wordt verricht, en zij wordt in beginsel
verkregen naarmate de arbeid wordt ver- Gevolg.
Op zichzelf doet een tekortkoming van richt, zodat de rechter, uit de omstandigeen partij aan haar verplichtingen de ar- heid dat geen enkele bepaling voorziet in
de splitsbaarheid van de eindejaarsprebeidsovereenkomst niet eindigen.
13 januari 1986
671 mie, niet wettig kan afleiden dat een gedeelte van die premie niet verschuldigd
19. - Tijdelijke wijziging van een der kan zijn bij het einde van de arbeidswezenlijke bestanddelen van de overeen- overeenkomst.
komst - Gevolg.
9 september 1985
15
De partij die eenzijdig, al was het tijdelijk, een van de wezenlijke bestandde- Afdeling 9. - Allerlei.
len van de arbeidsovereenkomst wijzigt,
maakt aan die overeenkomst onmiddelHOOFDSTUK IX
lijk en onrechtmatig een einde. (Beide
ALLERLEI
zaken.)
17 maart 1986
986
20. - Einde - Blijvende arbeidsongeschiktheid van de werknemer - Arrest
waarin wordt beslist dat de overeenkomst niet is geeindigd door de ongeschiktheid - Onwettige beslissing.
Het arrest waarin wordt vastgesteld
dat een werknemer wegens ziekte blijvend arbeidsongeschikt is, zodat het hem
definitief onmogelijk is de bedongen arbeid te hervatten, beslist niet wettig dat
de ziekte van de werknemer niet de
beiHndiging van de arbeidsovereenkomst
tot gevolg heeft gehad en dat hij alleen
zijn ziekte kon aanvoeren als een overmacht die hem belette zijn contractuele
verplichtingen na te komen. (Art. 32, 5",
Arbeidsovereenkomstenwet.)
21 april 1986
1129
21. -.:._ Einde - Blijvende ongeschiktheid van de werknemer wegens ziekte
- Beoordeling door de feitenrechter van
de gevolgen van die ongeschiktheid op
de uitvoering van de bedongen arbeid Begrip.
Overmacht door blijvende arbeidsongeschiktheid van de werknemer wegens

ARBEIDSVOORZIENING
HOOFDSTUK I. - Arbeidsbemiddeling
HOOFDSTUK II. - Arbeidsmarkt
HOOFDSTUK III.
HOOFDSTUK IV.

Beroepsopleiding
Brugpensioen

HOOFDSTUK V. - FinanciiHe tegemoetkoming
HOOFDSTUK VI. - Leerlingwezen .
HOOFDSTUK VII. - Sluiting van ondernemingen
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HOOFDSTUK IV
BRUGPENSIOEN

HOOFDSTUK V
FINANCIELE TEGEMOETKOMING
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HOOFDSTUK VI
LEERLINGWEZEN

HOOFDSTUK VII
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN

1. - Sluiting van ondernemingen
Fonds tot Vergoeding van de in Geval
van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers - Vergoeding wegens
ontslag - Aard.
De vergoeding wegens ontslag, bepaald bij art. 4 Sluitingsfondswet, is een
forfaitaire vergoeding en is verschuldigd
aan de werknemer die de voorwaarden
van die bepaling vervult, zonder dat hem
kan worden tegengeworpen dat hij door
zijn ontslag geen enkele schade heeft geleden.
131
7 oktober 1985
2. - Sluiting van ondernemingen Sluitingsfonds - Betaling van conventioneel brugpensioen - Brugpensioen
toegekend door C.A.O. s die niet in de
Nationale Arbeidsraad zijn gesloten.
De wet van 12 mei 1975, die het Sluitingsfonds verplicht het conventioneer
brugpensioen, toegekend krachtens een
in de Nationale Arbeidsraad gesloten
C.A.O., te betalen wanneer de werkgever
dat niet doet, ontslaat het Fonds er niet
van, bij sluiting van de onderneming,
brugpensioenen te betalen die zijn toegekend krachtens C.A.O.'s welke niet in de
Nationale Arbeidsraad zijn gesloten.
(Art. 2, § 1, 2•, wet 30 juni 1967 .)
10 maart 1986
953

ARBITRAGEHOF
Prejudiciele vraag - Strijdigheid tussen een wet en een decreet.
Wanneer een voorziening de uitspraak
over een conflict tussen een wetsbepaling en een decreet van de Gemeenschapsraad noodzakelijk maakt, stelt het
Hof aan het Arbitragehof de prejudicii:He
vraag of de wetsbepaling dan wei het decreet de regels schendt die door of
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld
voor het bepalen van de onderscheiden
bevoegdheid van de Staat en de gemeen- ·
schappen. (Art. 15, § 1, a, wet 28 juni
1983.)
2 december 1985
463

1. - Onderscheid tussen het beroep
van architect en andere beroepen Geen schending van art. 14 Europees
Verdrag Rechten van de ll~ens.
Art. 14 Europees Verdrag Rechten van
de Mens verbiedt niet elk onderscheid in
de behandeling bij de uitoefening van de
erkende rechten en vrijheden; het verbiedt o.m. niet dat ter zake van tucht onderscheid wordt gemaakt tussen het beroep van architect en andere beroepen,
daar zulks op een objectieve en redelijke
wijze kan worden gerechtvaardigd in het
Iicht van het doel en de gevolgen van de
getroffen maatregel en met inachtneming van de in democratische samenlevingen geldende algemene beginselen.
17 januari 1986
685
2. - Tekortkoming aan de regels van
de plichtenleer - Begrip.
Naar recht verantwoord is de beslissing van de raad van beroep van de Orde van Architecten die oordeelt dat de
welbewuste weigering van een architect
zich neer te leggen bij een eerste tuchtstraf, nl. een schorsing, een nieuwe tekortkoming is aan zijn beroepsplichten,
die op zichzelf aanleiding geeft tot een
nieuwe tuchtstraf, welke evenzeer tot
doel heeft te waken over de eer, de bescheidenheid en de waardigheid van de
!eden van de Orde bij de uitoefening of
ter gelegenheid van de uitoefening van
hun beroep. (Art. 19 wet van 26 juni
1963.)
17 januari 1986
· 685

3. - Raad van beroep - Kennisgeving van een gedingstuk aan de belanghebbende en zijn raadsman.
De raad van beroep van de Orde van
Architecten is niet gehouden aan de belanghebbende en zijn raadsman op een
bijzondere wijze kennis te geven van
een gedingstuk dat v66r het sluiten van
de de batten ·gevoegd werd bij de stukken
van het onderzoek waarvan zij recht
hadden inzage te nemen.
7 februari 1986
792

Wraking -

-2632 Architectenwet 26 juni 1963; art. 40
K.B. 31 augustus 1963.)
14 februari 1986
828

5. - Tuchtvordering - Wraking van
een lid van de raad van beroep van de
Orde van Architecten - Beslissing van
de nationale raad van die orde - Niet
ontvankelijk cassatieberoep.
Geen cassatieberoep kan worden ingesteld tegen de beslissing van de nationale raad van de Orde van Architecten
over de wraking van een lid van de raad
van beroep van die orde. (Artt. 24, § 2, en
33 Architectenwet 26 juni 1963; art. 40
K.B. 31 augustus 1963.)
14 februari 1986
828

AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN,
AUTOCARS,TAXI'S

ning nr. 1463/70 betreffende de invoering
van een controleapparaat in het wegvervoer, beschouwt bedrog niet als een
noodzakelijk bestanddeel van het misdrijf « niet toezien op de goede werking
van de tachograaf ».
6 november 1985
310
3. - Geconcedeerde of te concederen
diensten voor gemeenschappelijk stedelijk personenvervoer - Gemeenschappelijk vervoer in het Brusselse - Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - « Algemeen lastenkohier », art. 15bis - Bepaling waarbij de
reiziger zonder geldig vervoerbewijs
wordt verplicht een toeslag te betalen Art. 15bis, ingevoegd bij KB. 30 nov.
1964 - Onregelmatige bekendmaking
van dat KB. - Gevolg.
Het K.B. van 30 nov. 1964, waarvan
art. 1 een art. 15bis invoegt in het « algemeen lastenkohier » toepasselijk op de
geconcedeerde of te concederen diensten
voor stedelijk gemeenschappelijk personenvervoer, met name op de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te
Brussel, is niet regelmatig bekendgemaakt, zodat genoemd art. 15bis, waarbij
de reiziger zonder geldig vervoerbewijs
wordt verplicht een toeslag te betalen,
geen in het gehele Rijk verbindende
kracht heeft verkregen. (Art. 6. eerste
lid, wet 31 mei 1961; art. 56, § 1, Taalwet
Bestuurszaken.)
12 december 1985
547
4. - Vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding - Wet 1
aug. 1960, art. 11, § 5, tweede lid - Verificatie van het gewicht van de Jading Duur - Gevolgen.
De omstandigheid dat de verificatie
van het gewicht van de lading van een
voertuig langer heeft geduurd dan de
voor die verificatie voorgeschreven maximumduur, heeft niet de nietigheid van
de gedane vaststellingen tot gevolg. (Art.
11, § 5, tweede lid, wet 1 aug. 1960.}
21 mei 1986
1274

1. - Vervoer over de weg- KB. 17
nov. 1971 houdende vaststelling van het
tarief voor het vervoer van goederen
over de weg tegen vergoeding tussen
Belgie en Frankz·ijk - Besluit waarvan
het antwerp niet voor advies aan de
Raad van State is voorgelegd - Dringende noodzakelijkheid - Begrip.
Noch de omstandigheid dat het K.B.
van 17 nov. 1971 houdende vaststelling
van het tarief voor het vervoer van goederen over de weg tegen vergoeding tussen Belgie en Frankrijk, uitgevaardigd
werd te~ u~tvoering van een verordening
van 30 JUh 1968, noch de bewering dat
het Belgisch bestuur ten dele verantwoordelijk kan zijn voor het traag verloop van de bilaterale onderhandelingen
noch het feit dat genoemd K.B. van 17
nov. 1971 in het Belgisch Staatsblad van
9 dec. 1971 werd bekendgemaakt, noch
de omstandigheid dat de minister zich
naar aanleiding van latere wijziginge~
van dat besluit, op de dringende noodzakelijkheid heeft beroepen, leveren een
voldoez;d bewijs op dat de bestuurlijke
oy_erhe1d haar m~cht is te buiten gegaan
biJ de beoordelmg van de dringende
noodzakelijkheid op grand waarvan zij
aan de Raad van State over het antwerp
v~n dat besluit geen advies behoefde te
vragen. (Art. 3 Wet Raad van State.)
B
25 september 1985
87
2. - Wegverkeer - Voertuig uitgerust
met een tachograaf - Niet in werking BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
stellen van de omschakelaar - BestandONVERMOGEN
delen van het misdriji
Art. 9, § 1. K.B. van 23 april 1971 hou1. - Bankbreuk - Eenvoudige bankdende uitvoering van de (E.E.G.)-verordebreuk - Wetboek van Koophandel, art.

-27573, 5' - Betaling of bevoordeling van tooid wanneer de twee voorwaarden, die
een schuldeiser ten nadele van de boedel samen het materiEHe bestanddeel van het
- Begrip.
misdrijf uitmaken, verenigd zijn, nl. het
Betaling of bevoordeling van een be- bewerken van het onvermogen en het
voorrechte schuldeiser door een hande- niet voldoen aan zijn verplichtingen. Het
laar, die in feitelijke staat van faillisse- is een aflopend misdrijf; het duurt niet
ment verkeert, kan het in art. 573, 5o Kh. voort totdat de dader een einde maakt
bedoelde misdrijf opleveren, als daardoor aan het door hem bewerkte onvermogen
de boedel wordt benadeeld. Zulks is o.m. of voldoet aan zijn verplichtingen.
het geval wanneer het gaat om schuld19 november 1985
383
vorderingen waarvan, ingevolge art. 546
Kh., het bevoorrecht karakter tenietgaat
in geval van faillissement, en de schulde5. - Zaakvoerder van een besloten
naar, door met bedrieglijk opzet, na te
laten aangifte te doen van de staking vennootschap met beperkte aansprakevan betaling, de faillietverklaring ver- Jijkheid in staat van faillissement - Vervolging ten Jaste van die zaakvoerder
traagt of belet.
wegens bedrieglijke bankbreuk - Art.
15 oktober 1985
184 577,
1°, Kh. en art. 489 Sw. - Bedrieglijk
opzet - Begrip.
2. - Bankbreuk - Eenvoudige bankHet bij de wet vereiste bedrieglijk opbreuk - Nadeel voor de boedel ten ge- zet ter zake van de bedrieglijke bankvolge van betaling of bevoordeling van breuk bedoeld in de artt. 577, 1°, Kh. en
een schuldeiser - Begrip.
489 Sw. wordt door de rechters vastgeHet nadeel dat voor de boedel hieruit steld wanneer zij oordelen dat de zaakvoortvloeit dat een handelaar, die aan voerder van een besloten vennootschap
eenvoudige bankbreuk schuldig is ver- met beperkte aansprakelijkheid, doordat
klaard, een schuldeiser ten nadele van hij nagelaten heeft voor de vennootschap
de boedel betaald of bevoordeeld heeft, bestemde ontvangsten in haar boekhoubestaat in de door het misdrijf veroor- ding in te schrijven, het opzet heeft gezaakte vermindering van het voor de had de mogelijkheid te scheppen om deboedel beschikbare actief; dat nadeel ze bedragen aan het patrimonium van de
wordt door de gezamenlijke schuldeisers rechtspersoon te onttrekken, en van die
collectief geleden, ongeacht de individu- mogelijkheid gebruik heeft gemaakt.
ele toestand van elke schuldeiser afzon15 april 1986
1097
derlijk.
15 oktober 1985
184
6. - Zaakvoerder van een besloten
3. - Bankbreuk - Eenvoudige bank- vennootschap met beperkte aansprakebreuk - Nadeel voor de boedel ten ge- Jijkheid in staat van faillissement - Vervolge van betaling of bevoordeling van volgingen ten Jaste van die zaakvoerder
wegens bedrieglijke bankbreuk - Art.
een schuldeiser - Raming.
Bij de raming van het nadeel dat voor 577, 2', Kh. en art. 489 Sw. - Bewijs de boedel hieruit voortvloeit dat een han- Bewijslast - Begrip.
De wettelijke bewijsregeling wordt
delaar die aan eenvoudige bankbreuk
schuldig is verklaard, een schuldeiser niet miskend door het arrest dat uit het
ten nadele van de boedel betaald of be- feit dat, eensdeels, de zaakvoerder van
voordeeld heeft, behoeft geen rekening een besloten vennootschap met beperkte
te worden gehouden met de eventuele aansprakelijkheid nagelaten heeft voor
vermindering van het passief, die zou de vennootschap bestemde ontvangsten
kunnen voortvloeien uit de betaling van in haar boekhouding in te schrijven en,
die schuldeiser wiens schuldvordering, anderdeels, de beklaagde als aansprakeindien zij in de boedel was gebracht, het lijk orgaan van die vennootschap geen
passief zou hebben doen aangroeien en, aannemelijke uitleg kan verstrekken omin voorkomend geval, het dividend van trent de aan die bedragen gegeven beiedere schuldeiser afzonderlijk zou heb- stemming, afleidt dat dit gedeelte van de
activa werd verduisterd of verborgen en
ben verminderd.
dat
de beklaagde, in zijn hoedanigheid
15 oktober 1985
184
van zaakvoerder van de vennootschap,
4. - Bewerking van het onvermogen zich schuldig heeft gemaakt aan de bedrieglijke bankbreuk, bedoeld in de artt.
- Aflopend misdrijf.
Het in art. 490bis Sw. bepaalde wanbe- 577, 2°, Kh. en 489 Sw.
drijf « bedrieglijk onvermogen » is vol15 april 1986
1097

-28-

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
Schattingsprocedure - Kennisgeving door de administratie dat zij een
deskundige schatting vordert - Vormen.
1. -

Wanneer de administratie, overeenkomstig art. 59, § 2, B.T.W.-wetboek, een
deskundige schatting vordert om de normale waarde van een gebouw te bepalen,
kan zij die vordering aan de geadresseerde ter kennis brengen bij ter post
aangetekend schrijven en geldt de afgifte van het stuk ter post als kennisgeving
vanaf de daaropvolgende dag. (Art. 32, 2°,
Ger.W.; art. 11 K.B. nr. 15 van 3 juni
1970 tot regeling van de schattingsprocedure waarin art. 59, § 2, van het B.T.W.'ll'etboek voorziet.)
19 september 1985
68
2. - Aftrek van de belasting - Belasting geheven van bedrijfsmiddelen Herziening van de aftrek - Gebruik van
de bedrijfsmiddelen voor andere dan beroepsdoeleinden.
Door voor te schrijven dat t.a.v. de belasting geheven van bedrijfsmiddelen, de
oorspronkelijk door de belastingplichtige
verrichte aftrek aan herziening onderworpen is wanneer het bedrijfsmiddel
tijdens het bedoelde tijdvak door de belastingplichtige geheel of gedeeltelijk
voor prive- of andere dan beroepsdoeleinden is gebruikt, doet de wetgever blijken van zijn bedoeling om de herziening
te koppelen aan de wijziging van de toestand waardoor de belasting kon worden
afgetrokken, zodat die herziening moet
worden verricht telkens als de oorspronkelijke aftrek, wegens zodanige wijziging, geen reden van bestaan meer
heeft. (W.B.T.W., artt. 48, § 2, en 49; K.B.
nr. 3 van 10 dec. 1969 met betrekking tot
de aftrekregeling voor de toepassing van
de belasting over de toegevoegde waarde, artt. 9, § 1, en 10, eerste lid, 1°.)
13 februari 1986
819

Paging tot invoer zonder aangifte
- Verbeurdverklaring- Vordering van
de administratie der douane en accijnzen
- Correctionele rechtbank.
3. -

Wanneer is gepoogd goederen in te
voeren zonder aangifte, om de B.T.W. te
ontduiken, en het openbaar ministerie
geen strafvordering heeft ingesteld, kan
de administratie der douane en accijnzen
bij de correctionele rechtbank een vordering tot verbeurdverklaring van die goederen aanhangig maken. (Art. 281, Dou-

ane en Accijnzenwet;
W.B.T.W.)
27 mei 1986

art.

51,

§ 2,

1292

BENELUX
1. - Eenv01mige Beneluxwet, art. 4 Feitelijke bekendheid in de belanghebbende kring van het Beneluxgebied Begrip.
Om feitelijke bekendheid te hebben
genoten in de belanghebbende kring van
het Beneluxgebied, in de zin van art. 4,
aanhef, en onder 1, a, van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of
Modellen, is niet vereist dat een model
bekend is geweest over het gehele Beneluxgebied; zodanige bekendheid kan worden afgeleid uit een toestand of een feit,
gelokaliseerd in een van de Beneluxlanden of buiten het Beneluxgebied, of ook
niet gelokaliseerd, of uit beide omstandigheden samen.
20 februari 1986
861
2. - Verdrag betreiiende de instelling

en het statuut van een Benelux-Gerechtshoi - Uitlegging van een voor Belgiii, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel - Geval waarin
het Hoi van Cassatie niet verplicht is
zich bij wege van prejudiciele vraag voor
uitleg tot het Beneluxhoi te wenden.
Om de maatstaf te bepalen waarnaar
een teken als individueel merk kan worden beschouwd, dient het Hof van Cassatie in beginsel de vraag van uitleg aan
het Benelux-Gerechtshof voor te leggen,
tenzij het zich verenigt met het tevoren
door dat Hof op dezelfde vraag in een
andere zaak gegeven antwoord. (Art. 6,
§§ 3 en 4, in fine, Verdrag betreffende de
instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend op 31
maart 1965 en goedgekeurd bij de wet
van 18 juli 1969.)
940
7 maart 1986
3. - Verdrag betreifende de instelling

en het statuut van een Benelux-Gerechtshof - Uitleg van een aan Belgie,
Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel- Vraag tot uitlegVoorwaarde waaronder het Hoi van Cassatie niet gehouden is een vraag tot uitleg aan het Benelux-Gerechtshoi voor te
leggen.
Met toepassing van art. 6.4.1° van het
Verdrag betreffende de instelling en het
statuut van een Benelux-Gerechtshof, is
het Hof van Cassatie ervan ontslagen
een vraag tot uitleg van een aan BelgHi,

-29Hoewel de geneesheer die, bij de uitoefening van zijn beroep, in vertrouwen
wordt genomen door zijn client, in de regel het hem toevertrouwde geheim moet
bewaren, kan zodanige verplichting voor
hem niet bestaan ten opzichte van de
tuchtoverheden, aan welke de geneesheer krachtens de beroepsplichtenleer
eerlijkheid en loyauteit is verschuldigd,
BEROEPSGEHEIM
die instaan voor het beroepsgeheim en
1. - Advocaat - Gebruik van een er zelf door gebonden zijn. (Art. 458 Sw.;
briefwisseling tussen advocaten.
·artt. 6, 2", en 30 K.B. nr. 79 van 10 nov.
Wanneer een mededeling tussen advo- 1967.)
caten, ook al is die vertrouwelijk gedaan
29 mei 1986
1329
uit naam van een partij, bepaalde voor5. - Geneesheer
Tuchtvervolging
stellen behelst die onvoorwaardelijk uit
- Verklaring afgelegd onder beroepsgenaam van de andere partij zijn aangenomen, verliest ze haar vertrouwelijk ka- heim - Verklaring waarvan geen gewag
rakter zodat ze zonder toestemming van mag worden gemaakt bij een strafvervolde stafhouder mag worden gebruikt; ging.
In de onderstelling dat, door een verdaaruit volgt dat de advocaat, die gebruik maakt van een dergelijke medede- keerde toepassing van art. 29 Sv., tuchtling, het beroepsgeheim niet schendt. overheden, onder meer die van de Orde
(Art. 458 Sw.; art. 2, 4", Reglement van van Geneesheren, aan het openbaar mide algemene raad van de Nationale Orde nisterie bericht geven van misdaden of
van Advocaten, d.d. 6 juni 1970 betreffen- wanbedrijven waarvan zij kennis hebben
de het overleggen van correspondentie gekregen in de uitoefening van hun
ambt, zou die aangifte aileen tot gevolg
tussen advocaten.)
12 december 1985
533 hebben dat het openbaar ministerie gedwongen wordt een geheim te delen
2. - Sw., art. 458 - Persoon die be- waarvan het in geen geval gewag mag
waarder is van de hem toevertrouwde maken bij de strafvervolging, die imgeheimen - Geheim - Begrip.
mers, nu zij op schending van een regel
Naar recht verantwoord is de beslis- van openbare orde zou zijn gegrond,
sing volgens welke een geneesheer, die nietig zou zijn. (Art. 458 Sw.; art. 29 Sv.;
geroepen is om medische hulp te ver- artt. 6, 2", en 30 K.B. nr. 79 van 10 nov.
strekken aan een patient, geen enkel 1967.)
aan hem toevertrouwd geheim heeft ver1329
29 mei 1986
raden en, derhalve, de regel van het beroepsgeheim niet heeft geschonden wanneer de rechter vaststelt dat die geneesheer niets heeft bekendgemaakt, doch BEROEPSZIEKTE
enkel de verbalisant toestemming heeft
Schadeloosstelling - Door de begegeven om zijn patient, « die daartoe in
staat werd bevonden », te bezoeken. (Art. roepszielde getroffen of bedreigde persoon - Activiteit die hem aan de ziekte
458 Sw.)
blootstelt - Definitieve stopzetting 19 februari 1986
856
Recht op uitkering - Voorwaarde.
De door een beroepsziekte getroffen of
3. - Officier van gerechtelijke politie
- Getuigenis in rechte - Weigering om bedreigde persoon die de activiteit welke
de naam van een informant bekend te hem aan de ziekte blootstelt, met toepassing van art. 37, § 1, Beroepsziektenwet
maken - Wettig.
De officier van gerechtelijke politie die voorgoed stopzet, dient niet werkloos te
in rechte getuigenis aflegt, kan weigeren zijn om recht te hebben op de forfaitaire
uitkering bepaald bij § 3 van dit artikel.
de naam van een informant bekend te
maken als hij het voor de bescherming
471
2 december 1985
van die persoon en in het belang van de
misdaadbestrijding in geweten nodig
acht die naam te moeten verzwijgen.
BESCHERMING VAN DE MAATQ
26 februari 1986
881
SCHAPPIJ
4. - Geneesheer - Geen verplichting HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
tot geheimhouding jegens de tuchtoverHOOFDSTUK II. - Inobservatiestelling
heid.
Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel aan het Beneluxhof
voor te leggen, wanneer het oordeelt dat
redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan
omtrent de gerezen vraag van uitleg.
10 juni 1986
1375

-30HOOFDSTUK III. -

Internering van

geestesgestoorden
Commissie tot bescherming van de maatschappij

HOOFDSTUK IV. Afdeling 1.
Afdeling 2. Afdeling 3. HOOFDSTUK
HOOFDSTUK

Samenstelling.
Bevoegdheid.
Rechtspleging.
V. - Hoge Commissie
VI. - Terbeschikkingstel-

Jing van recidivisten
Allerlei

HOOFDSTUK IX. -

Afdeling 2. -

Bevoegdheid.

3. - Commissie tot bescherming van
de maatschappij waarbij de inrichting
wordt aangewezen waarin de internering
zal plaatsr!inden - Cassatieberoep niet
ontvankelijk.
De beslissing waarbij de commissie tot
bescherming van de maatschappij, ter
uitvoering van een rechterlijke beslissing van internering, de inrichting aanwijst waarin de internering zal plaatsvinden, is niet vatbaar voor cassatieberoep ..
(Artt. 407 en 413 Sv.; art. 14 Wet Bescherming Maatschappij.)
27 mei 1986
1312

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

HOOFDSTUK II
INOBSERVATIESTELLING

HOOFDSTUK III
INTERNERING
STOORDEN

VAN

GEESTESGE-

1. - Internering gelast door een onderzoeksgerecht dat uitspraak deed over
de voorlopige hechtenis van de verdachte
- Wettig.
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens wordt niet geschonden door de
beslissing waarbij een onderzoeksgerecht, dat uitspraak deed over de voorlopige hechtenis van de verdachte diens
internering gelast. (Impliciet.)
'
313
6 november 1985

HOOFDSTUK IV
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ

Afdeling 1. - Samenstelling.
2. - Commissie tot bescherming van

de maatschappij die beslist over de invrijheidstelling van een gei'nterneerde Leden van de commissie die niet aile zittingen over de zaak hebben bijgewoond
- Nietige beslissing.
Nietig is de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij
over de invrijheidstelling van een ge1nterneerde, wanneer niet al de leden van
de commissie aanwezig waren op een zitting waarop de zaak werd behandeld,
ook al heeft de raadsman van de ge'interneerde verklaard dat hij geen bezwaar
had tegen het feit dat de commissie niet
voltallig was tijdens die zitting. (Art. 779,
eerste lid, Ger.W.)
10 december 1985
524

Afdeling 3. - Rechtspleging.
4. - Commissie - Beoordeling, in fei-

te, van de geestestoestand van een gefnterneerde en van de mogelijkheid tot reclassering.
De commissie tot bescherming van de
maatschappij beoordeelt in feite of de
geestestoestand van de gei:nterneerde
voldoende verbeterd is en of de voorwaarden voor zijn reclassering vervuld
zijn.
26 maart 1986
1036
5. Beslissing van de commJSSJe

waarbij een verzoek tot invrijheidstelling
wordt afgewezen - Redengeving.
Bij gebrek aan een conclusie is regelmatig met redenen omkleed de beslissing van de commissie tot bescherming
van de maatschappij waarbij een verzoek tot invrijheidstelling van de gei:nterneerde wordt afgewezen op grond dat
zijn geestestoestand niet voldoende verbeterd is en hij een gevaar blijft opleveren voor de maatschappij.
26 maart 1986
1036

6. - Commissie die uitspraak moet
doen over een verzoek tot invrijheidstelling - Aanwezigheid van de raadsman
van de gefnterneerde niet vereist bij
diens verhoor door de directeur of de geneesheer van de inrichting.
Art. 16 Wet Bescherming Maatschappij
vereist niet dat het verhoor door de directeur of de geneesheer van de inrichting geschiedt in aanwezigheid van de
raadsman van de ge!nterneerde.
26 maart 1986
1036
7. - Miskenning van het recht van

verdediging niet aangevoerd voo1· de
commissie - Middel niet ontvankelijk
voor het Hoi.
Niet ontvankelijk is het middel, hieruit
afgeleid dat het dossier niet gedurende

-31vier dagen ter inzage is gelegd van de
BESLAG
advocaat van de gei:nterneerde, wanneer
die miskenning van het recht van verdediging niet is aangevoerd voor de commissie tot bescherming van de maatschappij, die uitspraak moet doen over
een verzoek tot invrijheidstelling.
26 maart 1986
1036
8. - Besluit tot uitzetting van een gei'nterneerde - Zander gevolg voor de
aanhangigmaking van de zaak bij de
commissie tot bescherming van de maatschappij, en voor haar beslissing.
Een koninklijk besluit waarbij de uitzetting van een gei:nterneerde wordt bevolen, kan geen gevolgen hebben voor de
aanhangigmaking van de zaak bij de
commissie tot bescherming van de maatschappij en voor haar beslissing.
26 maart 1986
1036

9. - Beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij- Optreden van de raadsman van de gei'nterneerde.
Ingeval de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij
is gewezen nadat de advocaat van de gei:nterneerde is gehoord, kan geen nietigheid worden afgeleid uit het enkele feit
dat de in de beslissing opgegeven naam
van de advocaat niet dezelfde zou zijn
als die van de advocaat door wie de gei:nterneerde werd bijgestaan.
27 mei 1986
1312
10. - Art. 20, tweede lid, Wet Bescherming Maatschappij- Vordering van de
procureur des Konings tot wederopneming van een op proef vrijgelaten gei'nterneerde - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Cassatieberoep staat niet open tegen
de op grand van artikel 20, tweede lid,
Wet Bescherming Maatschappij genamen vordering van de procureur des Konings tot wederopneming van een op
proef vrijgelaten gei:nterneerde.
24 juli 1986
1501

HOOFDSTUK V
HOGE COMMISSIE

HOOFDSTUK VI
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN RECIDIVISTEN

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

1. - Uitvoerend beslag onder derden
-Art. 1540, eerste lid, Ger. W: - Derdebeslagene - Aansprakelijkheid.
De derde-beslagene die, na de ontvangst van de akte houdende uitvoerend
derdenbeslag, sommen of zaken die het
voorwerp waren van het beslag, uit handen heeft gegeven, kan gewoon schuldenaar worden verklaard voor de oorzaken
van het beslag en veroordeeld worden
tot schadevergoeding. (Art. 1540, eerste
lid, Ger.W.)
12 september 1985
33
2. - Strafzaken - Teruggave - Vereisten.
Wanneer het strafgerecht beslist dat
een telastlegging niet bewezen is, dan
behoeft het zich niet uit te spreken over
de teruggave van de in beslag genomen
voorwerpen. (Art. 44 Sw.; art. 161 Sv.)
11 december 1985
528
3. - Uitvoerend beslag onder derden
- Gerechtelijk Wetboek, art. 1542 Derde-beslagene - Aansprakelijkheid.
De derde-beslagene kan, als hij zijn
verklaring niet met nauwkeurigheid
heeft gedaan, schuldenaar worden verklaard voor het geheel of voor een gedeelte van de oorzaken van het beslag.
(Artt. 1452, 1539, vierde lid, en 1542
Ger.W.)
19 juni 1986
1442

BESTENDIGE DEPUTATIE
Directe gemeentebelastingen - Openbaarheid - Uitspraak van de beslissing.
De beslissingen van de bestendige deputatie inzake directe gemeentebelastingen behoeven niet in openbare terechtzitting te worden uitgesproken, daar
geen enkele wettelijke bepaling die
openbaarheid uitdrukkelijk of impliciet
voorschrijft.
10 april 1986
1084

BETALING
Schuld die in een geldsom bestaat Betaling per cheque.
Indien een schuldenaar zijn schuld per
cheque wenst te betalen, gaat de schuld
niet teniet door de enkele overhandiging
van die titel aan de schuldeiser, maar
wanneer aan de schuldeiser het bedrag
van zijn schuldvordering ter beschikking
wordt gesteld.
1183
2 mei 1986
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BETEKENING VAN EXPLOTEN
1. - Burgerlijke zaken - Betekening
in het buitenland - Verdrag van 15 november 1965 - Betekening in Nederland, overeenkomstig art. 40, eerste lid,
Ger.W.
Het Verdrag inzake de betekening en
de kennisgeving in het buitenland van
gerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en in handelszaken, ondertekend te
's Gravenhage op 15 november 1965 en
goedgekeurd bij de wet van 24 januari
1970, belet niet dat in burgerlijke zaken
gerechtelijke stukken aan personen die
zich in Nederland bevinden, worden betekend door rechtstreekse toezending
over de post, overeenkomstig art. 40, eerste lid, Ger.W. (Verdrag van 15 november
1965, art. 10, a.)
30 september 1985
105
2. - Gerechtelijk Wetboek, art. 37 Betekening - Begrip.
In de zin van art. 37 Ger.W., voordat
dit artikel werd gevvijzigd bij de wet van
24 mei 1985, bestond de betekening van
een exploot in de afgifte van het afschrift van het exploot, met name op b.et
politi.ecommissariaat. (Artt. 35 en 37
Ger.W.)
342
13 november 1985
3. - Burgerlijke zaken
Verme.lding
van de naam van de persoon voor wie
het exploot bestemd is - Onregelmatigheid in de vermelding - Nietigheid Vereiste.
Het exploot van betekening kan wegens een onregelmatigheid in de vermelding van de naam van de persoon voor
wie het exploot bestemd is, slechts nietig
worden verklaard indien de onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de exceptie inroept. (Artt. 43, 3°,
en 861 Ger.W.)
12 mei 1986
1228
4. - Burgerlijke zaken - Betekening
aan een vennootschap met rechtspersoonlijkheid - Plaats van betekening.
Voor de regelmatigheid van de betekening van een voorziening aan een vennootschap met rechtspersoonlijkheid is
vereist dat het wordt gedaan op de zetel
van de vennootschap en niet op haar administratieve zetel. (Artt. 35 en 42, 5°,
Ger.W.)
22 mei 1986
1278
5. - Burgerlijke zaken - Betekening
op de administratieve zetel van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid
Onregelmatige betekening - Gevo.lg.

De betekening gedaan op de administratieve zetel van een vennootschap met
rechtspersoonlijkheid kan enkel worden
nietig verklaard als de onregelmatigheid
de belangen schaadt van de partij die
zich op de exceptie beroept. (Art. 861
Ger.W.)
22 mei 1986
1278

BETICHTING VAN VALSHEID
Strafzaken - Vordering ingesteld bij
een voorziening in cassatie - Vordering
van de burgerlijke partij - Vorm.
In strafzaken wordt de vordering tot
betichting van valsheid, die door de burgerlijke partij wordt ingesteld bij haar
voorziening in cassatie, ingeleid bij een
verzoekschrift, ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie en neergelegd ter griffie van het Hof.
14 mei 1986
1238

BEVOEGDHEm EN AANLEG
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken

Afdeling 1. - Gemeente- en provinciebelastingen, agglomeratiebelastingen.
Afdeling 2. - Inkomstenbelastingen.
Afdeling 3. - Andere belastingen.
HOOFDSTUK III. - Bul'gerlijke zaken
Afdeling 1. - Aanleg.
A£deling 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 ook : Regeling van rechtsgebied.
Afdeling 4. - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels).
HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken
HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken
HOOFDSTUK IX. - Allerlei

-33HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

1. - Gerechtelijk Wetboek, art. 660,
eerste lid - Bepaling niet toepasselijk
op de procedure betreffende het indienen
van een bezwaar inzake inkomstenbelastingen - Begrip.
Art. 660, eerste lid, Ger.W., volgens
hetwelk iedere beslissing betreffende de
bevoegdheid de zaak zo nodig verwijst
naar de bevoegde rechter die zij aanwijst, is niet toepasselijk op de procedure betreffende het indienen van een bezwaar bij de directeur der belastingen.
17 oktober 1985
219

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

Afdeling 1. - Gemeente- en provinciebelastingen, agglomeratiebelastingen.
Afdeling 2. - Inkomstenbelastingen.
fdeling 3. - Andere belastingen.

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

Afdeling 1. - Aanleg.
2. - Burgerlijke zaken - Aanleg Oorspronkelijke vordering - Verschillende verweerders - Tegenvorderingen
- Vaststelling van de aanleg - Toe te
passen regels.
Wanneer een vordering is gericht tegen verschillende verweerders en dezen
tegenvorderingen hebben ingesteld die
zijn ontstaan uit de overeenkomst of het
feit dat aan de oorspronkelijke vordering
ten grondslag ligt, wordt de aanleg bepaald door samenvoeging van de totale
bedragen die in de laatste conclusie_ van
de oorspronkelijke eiser en van de e1sers
op tegenvordering worden gevorderd.
(Artt. 557, 560, 618 en 620 Ger.W.)
12 december 1985
536
Afdeling 2. - Bevoegdheid.
§ 1. Volstrekte bevoegdheid.
3. - Burgerlijke zaken - Volstrekte
bevoegdheid - Ontbinding van het huwelijk door echtscheiding bij onderlinge
toestemming - Bestuur over de persoon
en de goederen van de kinderen - w~;
ziging van het bezoekrecht - Jeugdrechtbank bevoegd.
De vordering van de ouders tot wijziging van het bezoekrecht na o~t~indin.~
van het huwelijk door echtsche1dmg blJ
onderlinge toestemming ressorteert onder de bevoegdheid van de jeugdrechtbank.
13 september 1985
42

4. - Burgerlijke zaken - Volstrekte
bevoegdheid - Rechtbank waarbij een
vordering aanhangig is gemaakt - Vordering tot tussenkomst.
Een vordering die samenhangend is
met een reeds aanhangige vordering kan
door middel van tussenkomst voor dezelfde rechtbank worden ingesteld, ook
als zij niet valt onder de volstrekte bevoegdheid van die rechtbank. (Art. 564
Ger.W.)
30 september 1985
100
5. - Volstrekte bevoegdheid - Sociale
zaken - Beroep tegen een beslissing
van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering t.a. v. een bediende Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank.
Het beroep tegen een beslissing van
de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering t.a.v. een bediende valt
onder de volstrekte bevoegdheid van de
arbeidsrechtbank. (Art. 580, 2°, Ger.W.)
25 november 1985
426
6. - Burgerlijke zaken - Betwisting
inzake faillissement - Gegeven voor de
oplossing dat zich bevindt in het bijzonder recht van faillissement, concordaat
en uitstel van betaling - Begrip.
De vordering betreffende de opneming
van een schuldvordering in het bevoorrecht passief van een faillissement heeft
betrekking op een geschil dat rechtstreeks uit een faillissement ontstaat en
waarvan de gegevens voor de oplossing
zich bevinden in het bijzonder recht dat
het stelsel van het faillissement beheerst. (Art. 574, 2°, Ger.W. gew. bij wet
van 24 maart 1975.)
512
9 december 1985
7. - Volstrekte bevoegdheid - Onderwerp van de vordering - Beoordeling
door de rechter die over de bevoegdheid
uitspraak moet doen.
De volstrekte bevoegdheid wordt bepaald naar het onderwerp van de vor~e
ring en moet worden beoordeeld, met
naar het door de feitenrechter vast te
stellen werkelijke onderwerp van het geschil, maar wel naar de vordering zoals
zij door de eiser is voorgedragen.
19 december 1985
589
8. - Burgerlijke zaken - Geschil inzake faillissement - Gegevens voor de
oplossing die zich bevinden in het bijzonder recht dat het stelsel van het faillissement beheerst.
De aansprakelijkheidsvordering gegrond op art. 123, tweede lid, 7°, Vennootschappenwet ontstaat rechtstreeks uit
het failliBsement en de gegevens voor

-34haar oplossing komen uit het bijzonder
recht dat het stelsel van het faillissement beheerst. (Art. 574, 2", Ger.W.)
7 maart 1986
948
9. - Burgerlijke zaken - Vordering
van de curator tegen de oprichters van
een faillietverklaarde P. V.B.A., wegens
ontoereikend kapitaal bij de oprichting
-Art. 123, tweede lid, 7', Vennootschappenwet - Volstrekte bevoegdheid van de
rechtbank van koophandel.
De aansprakelijkheidsvordering gegrond op art. 123, tweede lid, 7", Vennootschappenwet ontstaat rechtstreeks uit
het faillissement en de gegevens voor
haar oplossing komen uit het bijzonder
recht dat het stelsel van het faillissement beheerst. (Art. 574, 2", Ger.W.)
7 maart 1986
948
10. - Volstrekte bevoegdheid - Sociale zaken - Arbeidsongeval - Door de
openbare overheid tewerkgestelde werkloze - Bevoegdheid van de arbeidsgerechten.
De arbeidsgerechten zijn bevoegd om
kennis te nemen van geschillen tussen
een door de openbare overheid tewerkgestelde werkloze die door een arbeidsongeval is getroffen en de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening. (Art. 169 Werkloosheidsbesluit en art. 580, 2" en 3", Ger.W.)
5 mei 1986
1186
11. - Volstrekte bevoegdheid - Sociale zaken - Geschil tussen een verzekeringsinstelling inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering en een arbeidsongevalJenverzekeraar - Ger. W:, art. 580, tf Begrip.
Een geschil tussen een verzekeringsinstelling inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering en een arbeidsongevallenverzekeraar is geen geschil, in de zin van art.
580, 4", Ger.W., tussen instellingen belast
met de toepassing van de wetten en verordeningen, bedoeld in art. 580, 1",
Ger.W., en behoeft derhalve niet aan het
openbaar ministerie te worden meegedeeld overeenkomstig art. 764, 12", van
dat wetboek.
26 mei 1986
1289
§ 2. Plaatselijke bevoegdheid.
12. - Territoriale bevoegdheid -

Geschil betreffende de rechten en verplichtingen van een werknemer inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering - Territoriale bevoegdheid van de arbeidsrechtbank.
De territoriaal bevoegde arbeidsrechtbank om uitspraak te doen over geschil-

len betreffende rechten en verplichtingen van een werknemer inzake ziekteen invaliditeitsverzekering is de rechtbank van de woonplaats van de verzekerde. (Art. 628, 14", Ger.W.)
25 november 1985
426
Afdeling 3. - Geschillen inzake bevoegdheid.
Afdeling 4. - Sociaal procesrecht (bijzondere regels).
13. - Sociale zaken - Terl"itoriale bevoegdheid - Geschillen inzake arbeidsovereenkomsten voor handelsvertegenwoordigers.
De handelsvertegenwoordiger die in
verscheidene gerechtelijke arrondissementen werkzaam is, mag een geschil
inzake zijn arbeidsovereenkomst aanhangig maken bij de arbeidsrechtbank
van een van die arrondissementen. (Art.
627, 9", Ger.W.)
28 oktober 1985
274
14. - Sociale zaken
Volstrelde bevoegdheid - Arbeidshof - Kennisneming van een geschil tussen een werknemez· en een gefailleerde werkgever Bevoegdheid - Grenzen.
Het arbeidshof, waarbij een geschil
aanhangig is inzake de arbeidsovereenkomst tussen en werknemer em een gefailleerde werkgever, is niet bevoegd om
te bevelen dat de bedragen die aan de
verweerder als opzeggingsvergoeding,
achterstallig loon, vakantiegeld en de
daardoor opgeleverde interest zijn toegekend, in het bevoorrecht passief van het
faillissement worden opgenomen, en
evenmin om te beslissen dat de loop van
de interesten ten aanzien van de boedel
wordt afgesloten.
9 december 1985
512
15. - Burgerlijke zaken - Sociaal
procesrecht - Arbeidsrechtbank - Geschil van burgerlijke aard dat het gevolg
is van een overtreding - Begrip.
Het arbeidsgerecht moet, op straffe
van nietigheid, aan het openbaar ministerie meedelen het burgerlijk geschil dat
voortvloeit uit een vordering blijkens
welke de wetten en besluiten inzake de
arbeidsreglementering en de onder de
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank
vallende aangelegenheden zijn overtreden, zoals een vordering wegens niet-betaling, bij de beeindiging van de dienstbetrekking van een werknemer, van een
omzetpremie die deel uitmaakt van de
bezoldiging en die meetelt bij de berekening van het vakantiegeld. (Artt. 578, 7",
en 764, eerste lid, 12", Ger.W.; artt. 11 en

-3542, 1°, Wet Bescherming Loon; artt. 46 en
54, 2°, K.B. van 30 maart 1967.)
17 maart 1986
992

16. - Sociale zaken - Art. 578, :J',
Ger. W. - Individueel geschil betreffende
de toepassing van collectieve arbeidsovereenkomsten - Begrip.
Een individueel geschil betreffende de
toepassing van collectieve arbeidsovereenkomsten, in de zin van art. 578, 3°,
Ger.W., is het geschil waarvan het arrest
vaststelt dat het loopt tussen een werkgever en een representatieve organisatie
van werknemers over de vraag of de onderneming van deze werkgever onder
een paritair comite ressorteert en derhalve over het toepassingsgebied van de
binnen dat comite gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten.
23 juni 1986
1455

HOOFDSTUK IV
DIENSTPLICHTZAKEN

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

Afdeling 1. - Aanleg.
Afdeling 2. - Bevoegdheid.
17. Strafzaken - Correctionele
rechtbank - Gecorrectionaliseerde misdaad - Correctionalisering door het onderzoeksgerecht - Aanneming van verzachtende omstandigheden - Opgave
van die omstandigheden - Begrip.
De correctionele rechtbank is niet bevoegd om een beklaagde te berechten,
die wegens een misdaad door het onderzoeksgerecht naar haar is verwezer1:, dan
indien die misdaad, overeenkomst1g de
wet van 4 okt. 1867 op de verzachtende
omstandigheden, door aanneming van
verzachtende omstandigheden is gecorrectionaliseerd; het onderzoeksgerecht
mag zich niet beperken tot het vaststellen van het bestaan van die omstandigheden; regelmatige opgave ervan vereist
bovendien dat het die nader bepaalt.
25 september 1985
91
18. - Bevoegdheid - Strafzaken
Beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank die om een andere
reden dan wegens onbevoegdheid onwettig is - Vonnisge1·echt dat zich onbevoegd verklaart op grand van die onwettigheid - Onwettig.
Onwettig is de beslissing waarbij het
vonnisgerecht zich onbevoegd verklaart
om kennis te nemen van de feiten die bij
het gerecht aanhangig zijn gemaakt door
een beschikking van de raadkamer, als

het die onbevoegdverklaring grondt op
een onwettigheid die geen verband houdt
met de bevoegdheid.
9 oktober 1985
156
19. - Bevoegdheid - Strafzaken Verdachte door het onderzoeksgerecht
wegens een misdaad, met aanneming
van verzachtende omstandigheden, naar
de correctionele rechtbank verwezen Onjuiste kwalificatie van het feit - Gevolgen van de correctionalisering !"~n h_et
criminele feit op de andere kwalifiCaties
van hetzelfde feit - Vereisten.
Wanneer het onderzoeksgerecht, met
aanneming van verzachtende omstandigheden, een verdachte naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, wegens
een misdaad waaraan het een onjuiste
kwalificatie heeft gegeven, geldt de correctionalisering van het criminele feit
ook voor aile kwalificaties van het feit,
op voorwaarde dat dit feit wettig correctionaliseerbaar blijft en dat de wijziging
van de kwalificatie, waardoor eventueel
een zwaardere straf zou worden toegepast, niet het gevolg is van een omstandigheid waarmee het .onderzo~ks~erecht
niet bekend was of die het met m aanmerking heeft genomen.
16 oktober 1985
207
20. - Bevoegdheid - Strafzaken Wijziging van de bevoegdheidsr(Jgel Nieuwe wet onmiddellijk toepasselijk op
de hangende gedingen - Grenzen.
Behoudens andersluidende bepaling is,
een wijziging van de bevoegdheidsregels
in strafzaken van toepassing op de hangende gedingen waarin nog geen beslissing over de zaak zelf is gewezen houdende vaststelling van de bevoegdheid.
16 oktober 1985
207
21. - Bevoegdheid - Strafzaken Overtreding - Correctionele rechtbank
niet bevoegd.
Behoudens onsplitsbaarheid of samenhang en vervanging van een kwalificatie
als wanbedrijf door een kwalificatie als
overtreding is de correctionele rechtbank
niet bevoegd om een beklaagde te berechten die wegens een overtreding
wordt vervolgd. (Art. 179 Sv.)
3 december 1985
491
22. - Strafzaken - Bevoegdheid "ratione loci .. - In Belgie gepleegd bestanddeel van een misdrijf - Bevoegdheid van de Belgische rechter. ··
Een misdrijf behoort tot de bevoegdheid van de Belgische gerechten, als een
van de bestanddelen van het misdrijf ge-

-36heel of ten dele in Belgie is gepleegd.
(Art. 3 Sw.)
765
4 februari 1986
23. Strafzaken
Con·ectionele
rechtbank waarbij een aan een militair
ten laste gelegd wanbedrijf aanhangig is
gemaakt - Vrijwillige verschijning van
een burger uit hoofde van samenhangende misdrijven - Rechtbank onbevoegd.
De correctionele rechtbank, waarbij
een wanbedrijf aanhangig is gemaakt tegen een militair, blijft onbevoegd zelfs
als zij op grond van art. 26 wet 15 juni
1899 een aan de gewone rechtsmacht onderworpen persoon heeft aangezocht
vrijwillig te verschijnen wegens samenhangende misdrijven.
12 februari 1986
815
24. - Bevoegdheid
Strafzaken Geschil inzake de bevoegdheid van de
kamer van inbeschuldigingstelling- Begrip.
Geen beslissing over een geschil inzake de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling is de beslissing
waarbij dat onderzoeksgerecht, na te
hebben vastgesteld dat het verzet van de
verdachte tegen de beschikking van de
raadkamer waarbij hij naar de correctionele rechtbank is verwezen, niet ontvankelijk is, om eisers conclusie te beantwoorden oordeelt dat, nu de verwijzing
van de verdachte naar de correctionele
rechtbank definitief is en de zaak derhalve niet op rechtsgeldige wijze bij haar
aanhangig is gemaakt, zij de volheid van
bevoegdheid, bepaald bij de artt. 228 en
235 Sv., niet kan uitoefenen.
11 maart 1986
957
25. - Bevoegdheid - Strafzaken Geschil inzake bevoegdheid - Begrip.
De vraag of de verdachte voor het onderzoeksgerecht een exceptie van onbevoegdheid heeft opgeworpen, hangt niet
af van de benaming die hij in zijn verweermiddel aan de betwisting heeft gegeven, doch wel van het werkelijk voorwerp ervan.
20 mei 1986
1270
26. - Bevoegdheid
Strafzaken Qeschil inzake bevoegdheid - Begrip.
Een geschil inzake bevoegdheid bestaat wanneer wordt betoogd dat een
rechter zich de bevoegdheid van een ander rechter toeeigent, derwijze dat daaruit een conflict van jurisdictie kan ontstaan waaraan enkel door regeling van
rechtsgebied een einde kan worden gemaakt.
20 mei 1986
1270

27. - Bevoegdheid - Strafzaken Betwisting betreffende de regelmatigheid
van de aanwijzing van de onderzoeksrechter en de wettigheid van het door
hem gegeven bevel tot huiszoeking Betwisting die niet de bevoegdheid van
de onderzoeksrechter of van de raadkamer betreft.
De verdachte die zich ertoe beperkt
aan te voeren, enerzijds, dat de onderzoeksrechter die het onderzoek heeft
verricht, niet op regelmatige wijze daartoe was aangewezen, anderzijds, dat het
bevel tot huiszoeking, uit te voeren in
een ander arrondissement, met miskenning van art. 62bis Sv. werd gegeven, betwist zodoende niet de bevoegdheid van
de onderzoeksrechter of van de raadkamer.
20 mei 1986
1270
28. - Bevoegdheid
Strafzaken Beschikking van de raadkamer tot verwijzing van de verdachte naar de correctionele rechtbank wegens wanbedl'ijven
- Hoi van beroep dat een der feiten als
een misdaad omschrijft en de beklaagde
veroordeelt wegens aile feiten die het samenhangend heeft verklaard - Bevoegdheid.
Wanneer de raadkamer een verdachte
wegens als wanbedrijven omschreven
feiten naar de correctionele rechtbank
heeft verwezen, is het hof van beroep
niet bevoegd om kennis te nemen van de
gezamenlijke feiten, wanneer het, enerzijds, een der feiten als een misdaad omschrijft en, anderzijds, aile feiten samenhangend verklaart.
27 mei 1986
1299
29. Strafzaken
Correctionele
rechtbank - Territoriale bevoegdheid.
Territoriaal bevoegd zijn de correctionele rechtbank van de plaats van het
misdrijf, die van de verblijfplaats van de
beklaagde en die van de plaats waar deze is gevonden. (Artt. 23, 47, 62bis, 69 en
139 Sv.)
27 mei 1986
1301

30. - Bevoegdheid
Strafzaken Gecontraventionaliseerd wanbedrijf Feit dat terzelfder tijd een misdaad is Politierechtbank.
Wanneer de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden,
een verdachte wegens het wanbedrijf
« overspel » naar de politierechtbank
heeft verwezen, is die rechtbank, als zij
vaststelt dat de feiten ook een aanranding van de eerbaarheid opleveren waarop de bij artikel 372 Sw. bepaalde crimi-

-37nele straffen staan, niet bevoegd om de
feiten te berechten.
27 mei 1986
1305
31. - Strafzaken
Bevoegdheid Beschikldng van de raadkamer tot verWijzing van twee verdachten naar de correctionele rechtbank wegens wanbedrijven - Hof van beroep dat een van de
aan een beklaagde ten Jaste gelegde leiten als een misdaad omschrijft en beide
beklaagden veroordeelt wegens aile feiten, die het samen.hangend verklaart.
Wanneer de raadkamer twee verdachten wegens als wanbedrijven omschreven feiten naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, is het hof van
beroep niet bevoegd om kennis te nemen
van de gezamenlijke feiten als het, enerzijds, een van de aan een beklaagde ten
laste gelegde feiten als een misdaad omschrijft en, anderzijds, aile feiten samenhangend verklaart.
27 mei 1986
1316
32. - Bevoegdheid
Strafzaken Eindbeslissing op de strafvordering en
de burgerlijke rechtsvordering - Aldeverlening aan de burgerlijke partij van
haar voorbehoud voor de toekomst Later ingestelde vordering van de burgerlijke partij - Strafgerecht niet bevoegd.
Hoewel de beslissing van een strafgerecht, waarbij definitief uitspraak wordt
gedaan op de strafvordering en de verdering van de burgerlijke partij, aan deze
laatste akte heeft verleend dat zij voorbehoud maakt voor de toekomst, is het
strafgerecht niet meer bevoegd om kennis te nemen van een latere vordering
van deze burgerlijke partij. (Art. 4 wet
17 april 1878.)
10 juni 1986
1373

door het vonnisgerecht waarnaar het een
verdachte verwijst.
13 november 1985
344
34. - Bevoegdheid
Strafzaken Beschiklring van de raadkamer waarbij
een misdaad wettig wordt gecorrectionaliseerd - Correctionalisering die ook
voor andere kwalificaties van hetzelfde
feit geldt - Voorwaarden.
De correctionalisering van een misdaad door het onderzoeksgerecht geldt
voor aile kwalificaties van het feit, op
voorwaarde dat dit feit naar recht vatbaar blijft voor correctionalisering en dat
de eventuele strafverzwaring waarin de
wet voorziet, niet volgt uit een omstandigheid die het onderzoeksgerecht niet
kende of die het niet in aanmerking
heeft laten komen.
4 juli 1986
1491
Afdeling 4. - Burgerlijke rechtsvordering {bijzondere regels).

HOOFDSTUK VI
TUCHTZAKEN

Bevoegdheid - Tuchtzaken
Orde van Architecten - Tuc.htvordering
- Wraking - Bevoegde raad.
Over de wraking van een lid van een
provinciale raad van de Orde van Architecten wordt beslist door de raad van beroep van die orde en over de wraking
van een lid van de raad van beroep van
de Orde van Architecten door de nationale raad van die orde. (Artt. 24, § 2, en
32 Architectenwet 26 juni 1963; art. 40
K.B. 31 augustus 1963.)
14 februari 1986
828
35. -

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

Afdeling 3. - Geschil inzake bevoegdheid - Zie ook : Regeling van rechtsgebied.

BEWIJS

33. - Strafzaken - Onderzoeksgerecht - Regeling van de procedure Redelijke termijn, bedoeld in art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens Beoordeling van die termijn - Raadkamer - Kamer van inbeschuldigingstelling - Geen bevoegdheid.
Het onderzoeksgerecht dat uitspraak
doet over de regeling van de procedure
is niet bevoegd om te oordelen of de redelijke termijn, bedoeld in art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens, al
dan niet in acht zal worden genomen

HOOF'DS'l'UK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
HOOFDSTUK HI. - Burgerlijke zaken
Mdeling 1. - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid.
Afdeling 2. - Geschriften.
§ 1. Wettelijke bewijswaarde.
§ 2. (Miskenning van) bewijskracht.
Afdeling 3. - Getuigen.
Vermoedens.
Afdeling 4.
Afdeling 5.
Bekentenis.
Mdeling 6. - Eed.

-38HOOFDSTUK 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

grondslag volgens tekenen en indicien
van gegoedheid - Recht van de administratie om, met name door vermoedens, het gesimuleerd karakter te bewijzen van een contract dat de belastingplichtige beweert te hebben gesloten.
De fiscale administratie mag, met name door vermoedens, het gesimuleerd
karakter bewijzen van een contract dat
de belastingplichtige beweert te hebben
gesloten en door deze wordt aangevoerd
ter weerlegging van het bestaan van tekenen en incidien waaruit een hogere
graad van gegoedheid blijkt dan uit de
aangegeven inkomsten.
4 oktober 1985
124

HOOFDSTUK III
HOOFDSTUK I

BURGERLIJKE ZAKEN

ALGEMENE BEGRIPPEN

Lening van een geldsom tot teruggave - Bewijslast.
1. -

Eis

Hij die de uitvoering vordert van de
verbintenis tot teruggave van een geldsam, die hij beweert als lening te hebben
overhandigd, moet het bestaan van een
leenovereenkomst bewijzen. Het bewijs
van het overhandigen van het bedrag
kan niet volstaan om het bestaan van
een dergelijk contract te bewijzen. (Art.
1315 B.W.)
14 november 1985
359
2. - Handelszaken - Handelsverbin-

tenis - Bewijsmiddel.
Het bewijs van een handelsovereenkomst of van het tenietgaan ervan kan
worden geleverd door alle bewijsmiddelen, vermoedens inbegrepen. (Art. 25
Kh.)
507
6 december 1985
3. - Algemene begrippen
Strafza-

ken - Opsporingsonderzoek - Bewijskrachtige gegevens verkregen onder de
misleidende belofte dat geen vervolging
zal worden ingesteld - Schending van
het recht van verdediging - Onwettig
bewijsmiddel - Gevolg.
Onwettig is het bewijs verkregen door
een daad die onverenigbaar is met de algemene rechtsbeginselen die de strafrechtspleging beheersen, t.w. met de inachtneming van het recht van verdediging, zelfs indien die daad niet uitdrukkelijk door de wet is verboden.
13 mei 1986
1230

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

4. - Vermoedens - Inkomstenbelastingen - Raming van de belastbare

Afdeling 1. - Bewij slast lingsvrij heid.

Beoorde-

5. - Burgerlijke zaken - Arrest
waarin niet kan worden uitgemaakt of
de rechter een vaststelling op persoonlijke wetenschap dan wei op hem regelmatig voorgelegde gegevens heeft doen
steunen - Dubbelzinnige beslissing.
Dubbelzinnig is het arrest waarin niet
kan worden uitgemaakt of de appelrechters een buiten de algemene bekendheid
vallende vaststelling op persoonlijke wetenschap dan wel op hun regelmatig
voorgelegde gegevens doen steunen zodat het niet mogelijk is de wettigheid
van hun beslissing te toetsen. (Art. 97
Gw.; art. 1315 B.W.)
17 april 1986
1114
Afdeling 2. - Geschriften.
§ 1. Wettelijke bewijswaarde.
6. - Burgerlijke zaken - Geschriften

-

Verzekeringsovereenkomst.

De verzekeringsovereenkomst kan niet
bewezen worden door geschriften die
geen schriftelijke overeenkomst zijn of
niet beantwoorden aan de vereisten gesteld door art. 1347 B.W. om als begin
van bewijs door geschrift te kunnen worden aangemerkt. (Art. 25 Verzekeringswet.)
24 maart 1986
1024
7. - Bewijs door geschrift - Burgerlijke zaken - Art. 1326 B. W. - Wer-

kingssfeer.
Art. 1326 B.W. betreft enkel de eenzijdige verbintenissen tot betaling van een
geldsom of tot levering van vervangbare
zaken; het is niet van toepassing op eenzijdige verbintenissen met een ander

-39voorwerp noch op de wederkerige overeenkomsten.
10 april 1986
1075
§ 2. (Miskenning van) bewijskracht.
8. - Bewijs door geschrift - Bewijs-

kracht van de akten - Burgerlijke zaken - Draagw1jdte toegekend aan de
door de partijen voor de eerste rechter
genomen conclusie niet verenigbaar met
de bewoordingen ervan - Miskenning
van de bewijskracht van de akten.
De bewijskracht van de door de eiser
voor de rechtbank van koophandel genamen conclusie wordt miskend door het
arrest dat het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart op grond dat de rechtbank akte genomen heeft van het akkoord van de partijen over de oplossing
van het geschil, nu uit die conclusie
blijkt dat de eiser het door de tegenpartij gevorderde bedrag als << steeds wisselend en derhalve vaag » beschouwde en
aan de rechtbank vroeg de vordering
slechts ten dele gegrond te verklaren.
(Art. 1043 Ger.W.)
11
5 september 1985
9. - Bewijs door geschrift - BurgerJijke zaken - Miskenning van de bewijskracht van akten - Begrip.
De bewijskracht van een schenkingsakte wordt miskend door het vonnis
waarin de rechter op bepaalde woorden
van die akte steunt om eruit af te leiden
dat daarin een erfdienstbaarheid van
overgang wordt bevestigd, zonder acht te
slaan op andere passages van dezelfde
akte, volgens welke o.a. de schenker zich
op eigen risico tegen elke erfdienstbaarheid kon verzetten en het beding aan
wie dan ook niet meer rechten kon geven dan hij reeds bezat. (Artt. 1319, 1320
en 1322 B.W.)
7 november 1985
319
10. - Bewijs door geschrift - Burgerlijke zaken - Miskenning van de bewijskracht van de akten - Begrip.
De bewijskracht van de akte wordt
miskend door de rechter die beslist dat
een tussen leden van een zelfde familie
gesloten overeenkomst geen pachtovereenkomst is, als uit de bewoordingen
van die overeenkomst blijkt dat zulks
wel het geval is. (Artt. 1319, 1320 en 1322
B.W.)
10 januari 1986
661
11. - Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de akten - Burgerlijke zaken - Miskenning van de bewijskracht
van een conclusie in eerste aanleg, die in

de akte van hager beroep voor overgenomen wordt gehouden.
Wanneer een vordering is uitgedrukt
in een conclusie in eerste aanleg, die in
de akte van hoger beroep voor overgenomen is gehouden, en een conclusie in hoger beroep naar de appelakte verwijst,
wordt de bewijskracht van die akten
door de rechter miskend als hij het bestaan van die vordering ontkent. (Artt.
1319, 1320 en 1322 B.W.)
30 januari 1986
725
12. - Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de akten - Belastingen Arrest dat een akte terzijde laat omdat
ze fictief is - Geen miskenning van de
bewijskracht van die akte.
De bewijskracht van een akte wordt
niet miskend door het arrest dat die akte
ter zijde laat omdat zij fictief en gesimuleerd is. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
20 februari 1986
872

Afdeling 3.

Getuigen.

Afdeling 4.

Vermoedens.

13. - Burgerlijke zaken - Vermoedens - Aansprakelijkheid van de bewaarder van een zaak - Burgerlijk Wethoek, art. 1384, eerste lid - Gebrek van
de zaak.
Hij die op grond van art. 1384, eerste
lid, B.W. schadevergoeding vordert van
de bewaarder van een zaak, moet o.m.
het gebrek van die zaak bewijzen; dat
bewijs kan worden geleverd door vermoedens en de rechter kan dat bewijs
wettig hieruit afleiden dat alle andere
mogelijke oorzaken van de schade zijn
uitgesloten. (Artt. 1349 en 1353 B.W.)
17 januari 1986
687

Afdeling 5. - Bekentenis.
14. - Burgerlijke zaken - Bekentenis
- Gerechtebjke bekentenis - Draagwijdte.
De rechter is niet gebonden door de
gevolgtrekking in rechte die de partij die
de bekentenis heeft afgelegd, eruit afleidt.
14 februari 1986
829
Afdeling 6. -

Eed.

HOOFDSTUK IV
DIENSTPLICHTZAKEN

-40HOOFDSTUK V

STRAFZAKEN
Afdeling 1. - Bewijslast - Beoordelingsvrij heid.
15. - Strafzaken - Bewijslast - Begrip.
Wanneer een beklaagde zich beroept
op een rechtvaardigingsgrond die niet aile geloofwaardigheid mist, dan moet het
openbaar ministerie of, in voorkomend
geval, de burgerlijke partij het niet-bestaan ervan bewijzen.
11 september 1985
29
16. - Strafzaken - Geval waarin de
wet geen bijzonder bewijsmiddel oplegt
- Onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter - Grenzen.
Wanneer de wet, in strafzaken, geen
bijzonder bewijsmiddel oplegt, beoordeelt de rechter op onaantastbare wijze,
in feite, de bewijswaarde van de gegevens op grond waarvan hij tot zijn overtuiging komt en waartegen de partijen
verweer hebben kunnen voeren.
31 december 1985
624
17. - Strafzaken - Bewijslast- Begrip.
De wettelijke bewijsregeling wordt
niet miskend door het arrest dat uit het
feit dat, eensdeels, de zaakvoerder van
een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid nagelaten heeft voor
de vennootschap bestemde ontvangsten
in haar boekhouding in te schrijven en,
anderdeels, de beklaagde als aansprakelijk orgaan van die vennootschap geen
aannemelijke uitleg kan verstrekken omtrent de aan die bedragen gegeven bestemming, afleidt dat dit gedeelte van de
activa werd verduisterd of verborgen en
dat de beklaagde, in zijn hoedanigheid
van zaakvoerder van de vennootschap,
zich schuldig heeft gemaakt aan de bedrieglijke bankbreuk, bedoeld in de artt.
577, 2°, Kh. en 489 Sw.
15 april 1986
1097
18. - Strafzaken - Strafvordering Deskundigenverslag - Feitelijke beoordeling door de feitenrechter.
Wanneer in strafzaken de wet geen
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in feite de bewijswaarde van de hem regelmatig voorgelegde gegevens, met name van een
deskundigenverslag met gegevens uit
een vertrouwelijke en anonieme bron.
27 mei 1986
1315
19. - Strafzaken - Strafvordering Geval waarin de wet geen bijzonder be-

wijsmiddel voorschrijft - Onaantastbare
beoordeling door de feitenrechter - Feitelijke vermoedens - Begrip.
Wanneer de wet in strafzaken geen
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de feitenrechter op onaantastbare wijze in feite de bewijswaarde van de
gegevens waarop zijn overtuiging is gegrond en waarover partijen tegenspraak
hebben kunnen voeren; de door die rechter in aanmerking genomen feitelijke
vermoedens behoeven niet te voldoen
aan de vereisten van art. 1353 B.W.
28 mei 1986
1319
Afdeling 2. - Geschriften.
§ 1. Wettelijke bewijswaarde.
20. - Strafzaken - Besturen van een
voertuig in staat van alcoholintoxicatie
- Deskundigenverslag - Bewijskracht.
De kennisgeving van de uitslagen van
het bloedonderzoek aan de persoon op
wie een bloedproef is verricht, is door
art. 9 K.B. 10 juni 1959 niet voorgeschreven op straffe van nietigheid van de uitslagen; de nietigheid van de kennisgeving tast de bewijskracht van het deskundigenverslag niet aan voor zover het
recht van verdediging is geeerbiedigd.
21 mei 1986
1275
§ 2. (Miskenning van) bewijskracht.
21. - Bewijskracht van de akten -

Strafzaken - Arrest dat vaststelt dat de
getuigeverklaring op een terechtzitting
van de eerste rechter onder eed is afgelegd - Proces-verbaal van die terechtzitting waarin wordt vastgesteld dat die
getuige zonder eedaflegging is gehoord
- Miskennjng van de bewijskracht van
het proces-verbaal van die terechtzitting.
De bewijskracht van het proces-verbaal van een door de eerste rechter gehouden terechtzitting wordt miskend
door het arrest waarin wordt vastgesteld
dat een getuigeverklaring op die terechtzitting onder eed is afgelegd, terwijl het
proces-verbaal vaststelt dat de getuige is
ondervraagd zonder de eed te hebben afgelegd. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
11 september 1985
23
22. - Schriftel~jk bewijs - Bewijskracht van de akten - Strafzaken Conclusie - Rechter die niet antwoordt
op een conclusie of daar geen acht op
slaat - Geen rniskenning van de bewijskracht van die conclusie.
Door het enkele feit dat de rechter
niet antwoordt op de conclusie van een
partij of daar geen acht op slaat, geeft

-41hij aan die conclusie niet een strekking
die de bedoeling van de steller miskent
en miskent hij bijgevolg de bewijskracht
van die conclusie niet. (Artt. 1319, 1320
en 1322 B.W.)
2 oktober 1985
114
23. - Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de alden - Strafzaken Plan als bijlage b1j een gemeenteverordening.
De bewijskracht van een akte wordt
niet miskend door de rechter als hij een
onjuiste uitlegging geeft aan een plan bij
een gemeenteverordening van de stad
Gent d.d. 19 dec. 1966, waarin de begrenzing van het havengebied wordt vastgesteld en waarnaar art. 1.4, tweede lid,
K.B. van 12 jan. 1973 tot oprichting van
het Paritair Comite van het Havenbedrijf verwijst.
4 februari 1986
760
24. - Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de akten - Strafzaken Deskundigenverslag anders uitgelegd
dan door de partijen of door een van hen
- Geen miskenning van de bewijskracht
van het verslag.
De bewijskracht van een deskundigenverslag wordt niet miskend door de rechter die het anders uitlegt dan de partijen
of dan een van hen.
12 februari 1986
817
Afdeling 3. - Getuigen.
25. - Strafzaken - Correctionele en
politiezaken - Vero01·deling o.m. gegmnd op een getuigenverklaring rechts-,
geldig ter terechtzitting afgelegd vooraleer de rechtstreeks gedaagde in de zaak
betrokken werd - Verklaring waarover
de rechtstreeks gedaagde tegenspraak
heeft kunnen voeren - Wettigheid.
Wanneer in correctionele en politiezaken een getuigenverklaring rechtsgeldig
ter terechtzitting werd afgelegd vooraleer een rechtstreeks gedaagde in de
zaak betrokken werd, mag de rechter de
veroordeling van deze partij op die verklaring gronden mits zij in de mogelijkheid is geweest over de in haar afwezigheid afgelegde verklaring tegenspraak te
voeren.
10 juni 1986
1378
Afdeling 4. - Vermoedens.
26. - Strafzaken - Strafvordering Bewijs door vermoedens - Beoordeling
door de feitenrechter.
Wanneer, in strafzaken, de wet geen
bijzonder bewijsmiddel oplegt, beoor-

deelt de feitenrechter op onaantastbare
wijze de bewijswaarde van de gegevens
die hem regelmatig zijn voorgelegd en
oordeelt hij of ze voldoende vermoedens
opleveren van het bestaan van het misdrijf.
30 april 1986
1173
Afdeling 5. Afdeling 6. -

Bekentenis.
Eed.

HOOFDSTUK VI
TUCHTZAKEN

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

Gemeente- en provinciebelastingen - Gemeentebelastingen - Pacht
percelen die thans niet voor bebouwing
kunnen worden bestemd - Bewijs van
de pacht.
Wanneer een gemeente op grond van
art. 70bis Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw een jaarlijkse belasting heeft
geheven op de niet bebouwde percelen in
een niet vervallen verkaveling, mag de
belastingplichtige, die bezwaar heeft ingediend op grond dat de belasting niet
mag worden geheven van percelen die
ingevolge de bepalingen van de Pachtwet
thans niet voor bouwen kunnen worden
bestemd, het bewijs van zodanige pacht
leveren door alle middelen rechtens.
22 november 1985
416
27. -

BEZIT
1. - Wet van 25 oktober 1919 - Pandhoudende schuldeiser op een handelszaak - Geen bezitter in de zin van art.
2279 B.W.
De schuldeiser ten bate van wie een
handelszaak onder de bij de wet van 25
oktober 1919 bepaalde voorwaarden in
pand wordt gegeven, heeft niet het bezit
van die handelszaak in de zin van art.
2279 B.W.
11 oktober 1985
174
2. - Handelszaak - Art. 2279 B. W.
Art. 2279 van bet B.W. vindt geen toepassing op een handelszaak als algemeenheid.
11 oktober 1985
174

BLOEDPROEF
Wegverkeerswet, art. 34, 1" - KB. 10
juni 1959, art. 9 - Kennisgeving van de

-42uitslagen van het bloedonderzoek - Nietigheid van de kennisgeving - Gevolgen
voor de bewijskracht van het deskundigenverslag.
De kennisgeving van de uitslagen van
het bloedonderzoek aan de persoon op
wie een bloedproef is verricht, is door
art. 9 K.B. 10 juni 1959 niet voorgeschreven op straffe van nietigheid van de uitslagen; de nietigheid van de kennisgeving tast de bewijskracht van het deskundigenverslag niet aan voor zover het
recht van verdediging is geeerbiedigd.
21 mei 1986
1275

BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE RECHTEN
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, art. 14.5 Recht op rechtspraak in twee instanties
in strafzaken - Bepaling niet toepasseIijk op de personen die naar het hoi van
assisen worden verwezen.
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, is die bepaling van dat verdrag niet toepasselijk op de personen die
krachtens de Belgische wet rechtstreeks
naar het hof van assisen worden verwezen.
1064
9 apri11986

BURGERLIJKE
RING

RECHTSVORDE-

1. - Uitgifte van een cheque zondel'
dekking - Burgerlijke-partijstelling OntvankelijkheidsveTeiste.
Wanneer een cheque zonder dekking
is uitgegeven tot terugbetaling van een
lening, kan de burgerlijke partij, op
grond van het misdrijf « uitgifte van een
cheque zonder dekking », het bedrag van
de lening slechts vorderen als de lening
zonder de uitgifte van de cheque niet zou
zijn tot stand gekomen. (Art. 3 Chequewet.)
138
8 oktober 1985

2. - Strafzaken - Schade ten gevolge
van een misdrijf - Veroordeling van de
dader tot schadevergoeding - Geen burgerlijke-partijstelling - Onwettige veroordeling.

Onwettig is de veroordeling van de dader van een misdrijf tot vergoeding van
de schade ten gevolge van dat misdrijf,
wanneer hij die beweert te zijn benadeeld, zich niet burgerlijke partij heeft
gesteld.
8 oktober 1985
145
3. - Burgerlijke rechtsvordering ingesteld door de Belgiscb.e Staat - MogeJijkheid om de verschuldigde sam in te
vorderen door middel van een dwangbevel - Geen beletsel voor een rechtsvordering tot schadevergoeding.
De omstandigheid dat art. 220 Wethoek Registratierechten aan de ontvanger van de registratie de bevoegdheid
verleent om de verschuldigde belasting,
de fiscale boeten en toebehoren door
middel van een dwangbevel in te vorderen, belet niet dat de Belgische Staat,
volgens de gewone regels van het Burgerlijk Wetboek, een rechtsvordering
kan instellen tot vergoeding van de door
het fiscaal misdrijf veroorzaakte schade.
18 februari 1986
844
4. - Ontvankelijkheid - Vereiste.
Niet ontvankelijk is de vordering
waardoor de burgerlijke partij voor de
strafrechter herstel vordert van schade
ontstaan uit een misdrijf waarvoor de
beklaagde niet wordt vervolgd.
23 april 1986
1144
5. - Burgerlijke partij - OntvankeJijkheidsvereiste - Belang - Belang bij
de bestraffing onvoldoende.
De uitoefening van de civielrechtelijke
vordering voor het strafgerecht, tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte schade, staat enkel aan degene die
door dat misdrijf persoonlijk en rechtstreeks is benadeeld; die rechtsvordering
kan niet worden uitgeoefend door degene die enkel het herstel nastreeft van
het door het misdrijf gekrenkte algemeen belang, waarvan de bescherming
uitsluitend aan het openbaar minist!=Jrie
is opgedragen.
13 mei 1986
1234
6.- Rechtsvordering gebracht voor de
strafrechter - Vereisten.
Wanneer de strafrechter definitief uitspraak heeft gedaan op de strafvordering en over al hetgeen het voorwerp
was van de burgerlijke rechtsvordering
ingesteld terwijl de strafvordering bij
hem aanhangig was, kan hij geen kennis
nemen van latere vorderingen van de
burgerlijke partij, die worden ingesteld
op een tijdstip dat de strafvordering niet
meer bij hem aanhangig is, ook al had

-43hij aan de burgerlijke partij akte verleend van haar raming van de schade en
van het door haar gemaakte voorbehoud.
17 juni 1986
1425

c
CASSATIE
Inleiding. - Opdracht en bestaansreden
van het Hoi - Aard van het cassatiegeding
HOOFDSTUK I. - Bevoegdheid van het
Hoi
Afdeling 1. - Algemeen.
Afdeling 2. - Ambtshalve op te werpen
middelen.
Afdeling 3. - Kamers - Voltallige zitting - Algemene vergadering.
HOOFDSTUK II. - Vorderingen tot vernietiging en cassatieberoep in het belang van de wet
HOOFDSTUK III. - Arresten - Vorm
Afdeling 1. - Vorm.
Afdeling 2. - Rechtspleging- Voeging.
HOOFDSTUK IV. - Vernietiging - Omvang
Afdeling 1.
Algemene begrippen.
Afdeling 2.
Belastingzaken.
Afdeling 3.
Burgerlijke zaken.
Afdeling 4.
Dienstplichtzaken.
Strafzaken.
Afdeling 5.
§ 1. Strafvordering - Beklaagde is
in cassatie.
§ 2. Strafvordering - Openbaar ministerie is (mede) in cassatie.
§ 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 - Burgerlijke
zaken - Bestreden beslissing die haar

beschikkende gedeelte grondt op een
door de voorziening gekritiseerde 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 door de voorziening gekritiseerde reden, kan het Hof deze vervangen door
een rechtsgrond die het beschikkend gedeelte verantwoordt.
27 juni 1986
1475
2. - Taak van het Hoi - Burgerlijke
zaken - Bestreden beslissing die haar
beschikkende gedeelte grondt op een
door de voorziening gekritiseerde 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 door de voorziening gekritiseerde reden, kan het Hof deze vervangen door
een rechtsgrond die het beschikkende
gedeelte verantwoordt.
27 juni 1986
1481

HOOFDSTUK I
BEVOEGDHEID VAN HET HOF

Afdeling 1. - Algemeen.
3. - Bevoegdheid - Straizaken Verzoek tot opschorting van de behandeling van een zaak - Zaak aanhangig bij
de correctionele rechtbank.
Het Hof is niet bevoegd om de opschorting van de behandeling te bevelen
van een zaak die bij een correctionele
rechtbank aanhangig is gemaakt.
25 september 1985
93
4. - Bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Arbeidsovereenkomst - Gezagsverhouding - Toezicht van het Hof.
Het Hof van Cassatie is bevoegd om
na te gaan of de feitenrechter uit de
door hem vastgestelde feiten wettig heeft
kunnen afleiden of er al dan niet een gezagsverhouding tussen de contracterende
partijen bestaat en deze derhalve al dan
niet door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn.
30 september 1985
101
5. - Bevoegdheid
Straizaken Hoi van assisen - Art. 341, eerste lid,
Sv. - Overhandiging van de processtukken aan de gezworenen - Toezicht van
het Hof.
Het Hof is bevoegd om na te gaan of
de processtukken die krachtens art. 341,

-44eerste lid, Sv. door de voorzitter van het
hof van assisen werden overhandigd aan
de gezworenen, stukken bevatten waarin
schriftelijk verklaringen van de getuigen, afgelegd voor de onderzoeksrechter,
waren opgenomen.
12 november 1985
332

partijen bestaat en deze derhalve al dan
niet door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn.
469
2 december 1985
9. - Bevoegdheid
Verbetel'ing Verschrijving in een arrest van het Hoi.
Op verzoek van de partijen verbetert
het Hof een verschrijving in een van zijn
arresten. (Art. 794 Ger.W.)
16 december 1985
577

Strafzaken 6. - Bevoegdheid
Rechtstreekse aangifte van misdaden of
wanbedrijven in de uitoefening van hun
ambt gepleegd door leden van een rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank, rechtbank van koophandel of door
10. - Bevoegdheid
Burgerlijke zamagistraten van het openbaar ministerie ken - Arbeidsovereenkomst - Gezagsbij die rechtbanken - Ontvankelijk- verhouding - Toezicht van het Hoi.
heidsvereisten.
Het Hof van Cassatie is bevoegd om
Een misdaad of een wanbedrijf, in de na te gaan of de feitenrechter uit de
uitoefening van hun ambt gepleegd door door hem vastgestelde feiten wettig heeft
!eden van een rechtbank van eerste aan- kunnen afleiden of er al dan niet een geleg, arbeidsrechtbank of rechtbank van zagsverhouding tussen de contracterende
koophandel of door magistraten van het partijen bestaat en deze derhalve al dan
openbaar ministerie bij die rechtbanken, niet door een arbeidsovereenkomst gemag niet rechtstreeks bij het Hof wor- bonden zijn.
den aangegeven als de feiten welke die
30 december 1985
610
misdaad of dat wanbedrijf opleveren,
niet samenhangend zijn met een mis11. - Bevoegdheid
Strafzaken daad of een wanbedrijf die ten laste
wordt gelegd, hetzij aan een gehele Aangifte van misdaden die in de uitoeferechtbank van eerste aanleg, arbeids- ning van het ambt, a.m. door een gehele
rechtbank of rechtbank van koophandel, rechtbank van eerste aanleg of rechthetzij individueel aan een of meer !eden bank van koophandel, z.ijn gepleegd van de hoven van beroep of van de ar- Incidente1e aangifte - Begrip.
Het Hof is bevoegd om kennis te nebeidshoven, aan de procureurs-generaal
of substituten bij die hoven. (Artt. 483, men van de rechtstreekse aangifte van
misdaden die in de uitoefening van het
485 en 486 Sv.)
ambt, o.m. door een gehele rechtbank
21 november 1985
414 .van eerste aanleg of rechtbank van
7. - Bevoegdheid
Strijdigheid tus- ;koophandel, zijn gepleegd, in zoverre de
sen een wet en een decreet - Prejudi- persoon die beweert benadeeld te zijn,
een aanvraag tot verhaal op de rechtciele vraag - Arbitragehof.
Wanneer een voorziening de uitspraak bank of op de rechter indient of wanneer
over een conflict tussen een wetsbepa- de aangifte incidenteel gedaan wordt in
ling en een decreet van de Gemeen- een zaak die voor het Hof aanhangig is,
schapsraad noodzakelijk maakt, stelt het d.w.z. wanneer de aangifte rechtsgevolHof aan het Arbitragehof de prejudicii:He gen kan hebben voor de beslissing of
vraag of de wetsbepaling dan wel het de- voor het verdere lot van de zaak; zulks
creet de regels schendt die door of kan niet het geval zijn wanneer de aankrachtens de Grondwet zijn vastgesteld gifte incidenteel gedaan wordt in een bij
voor het bepalen van de onderscheiden arrest van het Hof niet ontvankelijk verbevoegdheid van de Staat en de gemeen- kaard verzet en het verzoek tot intrekking van dat arrest is verworpen. (Artt.
schappen. (Art. 15, § 1, a, wet 28 juni 485, 486 en 493 Sv.)
1983.)
8 januari 1986
651
463
2 december 1985
Burgerlijke za12. - Bevoegdheid
Strafzaken 8. - Bevoegdheid
ken - Arbeidsovereenkomst - Gezags- Verschrijving in een proces-verbaal van
verhouding - Toezicl1t van het Hoi.
de terechtzitting - Bevoegdheid van het
Het Hof van Cassatie is bevoegd om Hoi.
na te gaan of de feitenrechter uit de
Om een cassatiemiddel te beoordelen
door hem vastgestelde feiten wettig heeft is het Hof bevoegd om een verschrijving
kunnen afleiden of er al dan niet een ge- te verbeteren in een proces-verbaal van
zagsverhouding tussen de contracterende de terechtzitting van het hof van beroep,

-45wanneer die verschrijving duidelijk
blijkt uit de stukken van de rechtspleging.
7 mei 1986
1205

13. - Bevoegdheid
Strafzaken Rechtstreekse aangifte van misdaden of
wanbedl'ijven in de uitoefening van hun
ambt gepleegd door ]eden van een rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank, rechtbank van koophandel of door
magistraten van het openbaar ministerie
bij die rechtbanken - Ontvankelijkheidsvereisten.
Wanneer een misdaad of een wanbedrijf in de uitoefening van hun ambt
wordt gepleegd door leden van een rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of rechtbank van koophandel, of
door magistraten van het openbaar ministerie bij die rechtbanken, mag die
misdaad of dat wanbedrijf niet rechtstreeks bij het Hof worden aangegeven
als de feiten welke die misdaad of dat
wanbedrijf opleveren, niet samenhangend zijn met een misdaad die of een
wanbedrijf dat ten laste wordt gelegd
hetzij aan een gehele rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of rechtbank van koophandel, hetzij individueel
aan een of meer !eden van de hoven van
beroep, aan de procureurs-generaal, advocaten-generaal of substituten bij die
hoven. (Artt. 483, 485 en 486 Sv.)
7 mei 1986
1211

onbevoegd heeft verklaard, bevoegd om
het rechtsgebied te regelen.
27 mei 1986
1305
Afdeling 2. - Ambtshalve op te werpen
middelen.
16. - Bevoegdheid van het Hof Ambtshalve op te werpen middelen Dienstplicht.
In dienstplichtzaken kan het Hof geen
middel ambtshalve opwerpen. (Art. 51,
§ 1, Dienstplichtwet.)
30 december 1985
620
17. - Bevoegdheid
Burgerlijke zaken - Ongeval op de weg naar en van
het werk - Normaal traject.
Het Hof van Cassatie is bevoegd om
na te gaan of de rechter uit de door hem
vastgestelde feiten wettig heeft kunnen
afleiden dat de werknemer een normaal
traject had afgelegd.
17 februari 1986
840
Afdeling 3. - Kamers
Voltallige zitting - Algemene vergadering.
18. - Verenigde kamers - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid.
De verenigde kamers van het Hof zijn
bevoegd voor het onderzoek van een
middel tot staving van een voorziening
tegen een beslissing, na cassatie op verwijzing gewezen, wanneer deze beslissing onverenigbaar is met het cassatiearrest en het middel dezelfde strekking
heeft als datgene dat door dit arrest is
aangenomen. (Art. 1119 Ger.W.)
2 juni 1986
1341

14. - Strafzaken - Verschrijving in
de bestreden beslissing - Bevoegdheid
van het Hoi om ze te verbeteTen.
HOOFDSTUK II
Bij de beoordeling van een cassatiemiddel is het Hof bevoegd om in de be- VORDERINGEN TOT VERNIETIGING EN
CASSATIEBEROEP IN HET BELANG
streden beslissing een verschrijving te
VAN DE WET
verbeteren wanneer die duidelijk uit de
gedingstukken blijkt. (Impliciet.)
19. - Strafzaken
Voorziening in
27 mei 1986
1298 cassatie van de procureur-generaal Wetboek van Strafvordering, art. 441 Veroordeling tot een geldboete en tot
15. - Bevoegdheid
Stmfzaken Regeling van l'echtsgebied - Bevoegd- sluiting van een slijterij, wegens overtreheid van het Hof om het rechtsgebied te ding van de wetsbepalingen inzake de
regelen bij verwerping van een voorzie- slijterijen van gegiste dranken - Strafvordering door het openbaar ministerie
ning.
Wanneer de raadkamer, met aanne- ingesteld - Vernietiging zonder verwijming van verzachtende omstandigheden, zing.
een verdachte wegens een wanbedrijf
Op de voorziening van de procureurnaar de politierechtbank heeft verwezen generaal, overeenkomstig art. 441 Sv.,
en de correctionele rechtbank, in hoger vernietigt het Hof zonder verwijzing de
beroep rechtdoende, zich onbevoegd veroordeling tot een geldboete en tot
heeft verklaard omdat het feit ook een sluiting van een drankslijterij, wegens
misdaad oplevert, is het Hof, bij verwer- overtreding van de op 3 april 1953 gee.
ping van de voorziening van de procu- wetsbepalingen inzake de slijterijen van
reur des Konings tegen het vonnis waar- gegiste dranken, wanneer de strafvordebij de laatstbedoelde rechtbank zich ring door het openbaar ministerie en

-46niet door het Bestuur der Douane en Accijnzen is ingesteld.
23 oktober 1985
243
20. - Strafzaken - Voorziening van
de procureur-generaal - Wetboek van
Strafvordering, art. 441 - Strafvordering
vervallen door betaling van een geldsom
- Vernietiging zonder verwijzing.
Op de voorziening van de procureurgeneraal, die is ingesteld met toepassing
van art. 441 Sv., vernietigt het Hof, zonder verwijzing, het vonnis houdende veroordeling wegens een feit waarvoor de
strafvordering was vervallen wegens betaling van een geldsom, overeenkomstig
de vereisten van art. 166.
19 november 1985
398
21. - Strafzaken - Voorziening van
de procureur-generaal - Art. 441 Sv. Veroordeling wegens een feit dat geen
misdrijf is - Vernietiging zonder verwijzing.
Op de voorziening van de procureurgeneraal, ingesteld met toepassing van
art. 441 Sv., vernietigt het Hof, zonder
verwijzing, het vonnis waarbij een veroordeling wordt uitgesproken wegens
een feit dat geen misdrijf opleverde.
(Artt. 7, tweede lid, en 9 Gw.)
3 december 1985
490
22. - Strafzaken - Voorziening van
de procureur-generaal - Art. 441 Sv. Vonnis waarbij de beklaagde wordt veroordeeld tot een zwaardere straf dan het
wettelijke maximum - Vernietiging zonder verwijzing, als de strafvordering is
verjaard.
Op het cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld met toepassing
van art. 441 Sv., vernietigt het Hof het
vonnis houdende veroordeling van de beklaagde tot een zwaardere straf dan het
wettelijke maximum; de vernietiging
wordt zonder verwijzing uitgesproken indien het Hof vaststelt dat de strafvordering verjaard was op het ogenblik van
het vonnis.
3 december 1985
491
23. - Strafzaken - Voorziening van
de procureur-generaal - Art. 441 Sv. Veroordeling door een niet bevoegde
rechtbank - Vernietiging zonder verwijzing, als de strafvordering verjaard is.
Op de voorziening van de procureurgeneraal, ingesteld met toepassing van
art. 441 Sv., vernietigt het Hof het vonnis
houdende veroordeling door een niet bevoegde rechtbank; de vernietiging wordt
uitgesproken zonder verwijzing, als het
Hof vaststelt dat de strafvordering ver-

jaard was op het ogenblik van de uitspraak van het vonnis.
3 december 1985
491
24. - Strafzaken - Voorziening van
de procureur-generaal - Art. 441 Sv. Misdrijf verjaard - Vernietiging zonder
verwijzing.
Op de voorziening van de procureurgeneraal, ingesteld met toepassing van
art. 441 Sv., vernietigt het Hof, zonder
verwijzing, het vonnis waarbij een veroordeling wordt uitgesproken wegens
een misdrijf dat op het ogenblik van de
uitspraak van het vonnis was verjaard.
3 december 1985
491
25. - Omvang - Strafzaken - Voorziening van de procureur-generaal Art. 441 Sv. - Veroordeling van de beklaagde vernietigd - Gevolg t.a. v. de
burgerrechtelijk aansprakelijke partij.
Wanneer op de voorziening in cassatie
van de procureur-generaal, ingesteld met
toepassing van art. 441 Sv., de veroordeling van de beklaagde wordt vernietigd,
strekt die vernietiging zich uit tot het beschikkende gedeelte waarbij de burgerrechtelijk aansprakelijke partij is veroordeeld.
3 december 1985
491
Cassatieberoep in het belang
van de wet - Tuchtzaken - Beslissing
van de tuchtraad van beroep voor advocaten - Toelaatbaarverklaring van het
hager beroep tegen de door de stafhouder genomen beslissing tot bewarende
maatregelen.
De procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie kan cassatieberoep in het belang van de wet instellen tegen een beslissing van de tuchtraad van beroep
voor advocaten waarbij het hager beroep
tegen de met toepassing van art. 464
Ger.W. door de stafhouder genomen beslissing tot bewarende maatregelen toelaatbaar wordt verklaard, wanneer tegen
die beslissing geen enkel beroep van de
advocaat of de procureur-generaal bij het
hof van beroep meer mogelijk is. (Artt.
1089 tot 1091 Ger.W.)
14 februari 1986
837
27. - Strafzaken - Voorziening van
de procureur-generaal - Sv., art. 441 Veroordeling wegens een feit dat geen
misdrijf is - Vernietiging zonder verwijzing.
Op de voorziening van de procureurgeneraal, ingesteld met toepassing van
art. 441 Sv., vernietigt het Hof, zonder
verwijzing, het vonnis waarbij een veroordeling wordt uitgesproken wegens
26. -

-47Gevolg t.a. v. de toetsing van eisers
memorie door het Hoi
Het Hof kan geen acht slaan op de
memorie van het openbaar ministerie, ei28. - Strafzaken - Voorziening van ser tot cassatie, wanneer het vaststelt
dat de indiening van die memorie binde procureur-generaal - Sv., art. 441 . Voorziening ingesteld na de verwerpwg nen de bij art. 420bis, tweede lid, Sv. bevan een voorziening van de veroordeelde paalde termijn het gevolg is van een
door de eiser zelf begane schending van
- Ontvankelijkheidsvereisten.
De voorziening die door de procureur- de wet; zulks is o.m. het geval wanneer
generaal met toepassing van art. 441 Sv. de memorie te laat zou zijn ingediend,
tegen een arrest van een hof van beroep had de eiser, overeenkomstig art. 424
wordt ingesteld, nadat een vroegere Sv., het dossier onverwijld aan de procuvoorziening van de veroordeelde tegen reur-generaal bij het Hof van Cassatie
datzelfde arrest werd verworpen, is niet overgezonden. (Artt. 422, 423 en 424 Sv.)
25 september 1985
87
ontvankelijk wanneer het bestaan van
de aangevoerde onwettigheid niet blijkt
31. - Rechtspleging - Strafzaken uit andere gegevens dan die welke ver- Arrest van het Hof - Intrekking - Vervat waren in de vorige voor het Hof ge- eisten.
voerde procedure en de aangevoerde onUit art. 1113, tweede lid, Ger.W., dat in
wettigheid dus geen nieuw middel is.
strafzaken van toepassing is, blijkt dat
16 april 1986
1105 aileen een arrest waarbij cassatie wordt
29. - Strafzaken
Voorziening in uitgesproken, kan worden ingetrokken
en wel op verzoek van de niet verschecassatie van de procureur-generaal Art. 441 Sv. - Raadkamer die twee ver- nen verweerder die, wegens een vergisdachten wegens als wanbedrijven. om- sing in de betekeniJ?-g van de voor~ie
schreven feiten naar de correctwnele ning, geen gelegenhe1d heeft gehad hlerrechtbank verwijst - Hof van beroep op te antwoorden.
8 januari 1986
651
dat beide beklaagden veroordeelt, een
van de aan een der beide beklaagden ten
32. - Rechtspleging - Strafzaken Jaste gelegde feiten als een misdaad om- Aangifte van misdaden die in de uitoefeschrijft en aile aan beide beklaagden ten ning van het ambt, a.m. door een gehele
Jaste gelegde feiten samenhangend ver- rechtbank van eerste aanleg of rechtklaart - Vernietiging van de veroorde- bank van koophandel, zijn gepleegd ling - Verwijzing naar een ander hof Arrest waarin de aangifte niet ontvankevan beroep.
Jijk wordt verklaard omdat zij niet inciOp de met toepassing van art. 441 Sv.
denteel is - Arrest in raadkamer gewedoor de procureur-generaal ingestelde zen.
voorziening in cassatie vernietigt het
Wanneer het hof, dat moet beslissen
Hof, met verwijzing naar een ander hof over een aangifte van misdaden die in
van beroep, het arrest houdende veroor- de uitoefening van het ambt, o.m. door
deling van twee beklaagden die wegens een gehele rechtbank van eerste aanleg
als wanbedrijven omschreven feiten door of rechtbank van koophandel, zijn gede raadkamer zijn verwezen, wanneer pleegd, oordeelt dat die aangifte ni~t iJ?-~
het hof van beroep een van de aan een cidenteel is gedaan in een zaak d1e blJ
van de beklaagden ten laste gelegde fei- het Hof aanhangig is en ze derhalve niet
ten als een misdaad heeft omschreven ontvankelijk verklaart, wordt het arrest
en het alle aan beide beklaagden ten las- in raadkamer gewezen.
te gelegde feiten samenhangend heeft
651
8 januari 1986
verklaard.
een feit dat geen misdrijf is. (Artt. 7,
tweede lid, en 9, Gw.)
4 maart 1986
928
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HOOFDSTUK IV
VERNIETIGING- OMVANG

HOOFDSTUK III
ARRESTEN -

VORM

Afdeling 1. - Vorm.
.Afdeling 2. - Rechtspleging- Voeging.
30. - Procedure - Voorziening in cassatie van het openbaar ministerie Vertraging in de overzending van het
dossier - Wetsschending door de eiser

Afdeling 1. - Algemene begrippen.
Afdeling 2. - Belastingzaken.
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken .
33. - Omvang - Burgerlijke zaken Cassatie van een vonnis - Vernietiging
van de procedure die he~ gevolg ervan !s.
Cassatie van een vonms brengt vermetiging mede van het vonnis dat het ge-

-48volg ervan is, zelfs indien tegen dit laatste geen voorziening is ingesteld.
6 september 1985
14
34. - Omvang - Burgerlijke zaken Vernietiging van de beslissing over de
zaak zelf - Beslissing over de kosten.
W anneer de kosten niet ten laste van
een door de wet aangewezen partij vallen, leidt de vernietiging van de beslissing over de zaak zelf tot vernietiging
van de beslissing over de kosten die het
gevolg van de eerstbedoelde beslissing
is.
2 december 1985
473
35. - Omvang - Burgerlijke zaken Beschikkend gedeelte niet onderscheiden
wat de omvang van de cassatie betreft
- Begrip.
In burgerlijke zaken is, wat de omvang van de cassatie betreft, geen beschikkend gedeelte dat onderscheiden is
van het door de voorziening bestreden
beschikkende gedeelte, datgene waartegen door geen enkele partij in het cassatiegeding een ontvankelijke voorziening
kan worden ingesteld.
24 maart 1986
1024
36. - Omvang - Burgerlijke zaken B~i vernietiging niet afscheidbaar beschikkend gedeelte - Begrip.
In burgerlijke zaken is, t.a.v. de omvang van de vernietiging, een niet afscheidbaar beschikkend gedeelte datgene
waartegen partijen geen ontvankelijk
cassatieberoep kunnen instellen.
20 juni 1986
1443
Afdeling 4.

Dienstplichtzaken.

Afdeling 5.
Strafzaken.
§ 1. Strafvordering - Beklaagde is
in cassatie.
37. - Omvang - Strafzaken
Overtreding van de Sociale-Zekerheidswet
Werknemers - Vernietiging van de beslissing op de strafvordering - Gevolg
- Vernietiging van de beslissing waarbij
de beklaagde ambtshalve veroordeeld
wordt tot betaling van de niet gestorte
bijdragen aan de R.MZ
Wanneer, op de niet beperkte voorzi.ening van beklaagde, de beslissing op de
tegen hem wegens overtreding van de
Sociale-Zekerheidswet Werknemers ingestelde strafvordering wordt vernietigd,
strekt de vernietiging zich uit tot de
daaruit voortvloeiende beslissing waarbij
de beklaagde ambtshalve wordt veroordeeld tot betaling aan de R.M.Z. van de

niet gestorte bijdragen, bijdrageopslagen
en verwijlinteresten.
4 december 1985
495
38. - Omvang - Strafzaken - Veroordelend arrest - Procedure niet door
het onderzoeksgerecht geregeld - Vernietiging van hetgeen aan het vemordeJend arrest is voorafgegaan vanaf de
oudste nietige aide.
Wanneer een veroordelend arrest
wordt vernietigd op grond dat een onderzoek was ingesteld en de rechtspleging
niet door het onderzoeksgerecht was geregeld, strekt de vernietiging zich uit tot
hetgeen aan het arrest is voorafgegaan
vanaf de oudste nietige akte, d.i. het bevel tot dagvaarding van de beklaagde om
te verschijnen voor de correctionele
rechtbank. (Art. 408 Sv.)
4 maart 1986
926
39. - Omvang - Strafzaken
Burgerlijke rechtsvordering - Voorziening
van de beklaagde - Vernietiging van de
beslissing op de strafvordenng - Gevolg
voor de beslissing op de burgerlijke
mchtsvordering tegen de beklaagde.
De vernietiging, op de voorziening van
de beklaagde, van de beslissing op de
strafvordering brengt vernietiging mede
van de niet definitieve beslissing op de
tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering die uit eerstgenoemde beslissing voortvloeit, ooli: al is de voorziening
tegen die beslissing vooralsnog niet ontvankelijk en ook al heeft de eiser van
zijn voorziening tegen die beslissing zonder berusting afstand gedaan.
29 april 1986
1163
40. - Omvang - Strafzaken
Burgerlijke rechtsvorderingen - Voorziening van de beklaagde - Vernietiging
van de eindbeslissing op de tegen beklaagde 1ngestelde burgerlijke rechtsvordering - Uitbreiding van de vernietiging
tot de eindbeslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van beklaagde - Voorwaarden.
De vernietiging, op de voorziening van
de beklaagde, van de eindbeslissing op
de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering brengt de vernieti.ging
mede van de eindbeslissing op de door
hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, ofschoon laatstgenoemde beslissing
waartegen hij zich regelmatig in cassatie
heeft voorzien, niet door dezelfde onwettigheid is aangetast wanneer uit de bestreden beslissing blijkt dat de feitenrechter tussen beide beslissingen een
zodanig verband heeft gelegd dat de

-49tweede beslissing noodzakelijkerwijze afhangt van de eerste.
7 mei 1986
1202

zou zijn ingediend indien eiser overeenkomstig art. 424 van dat wetboek het
dossier onverwijld overgezonden had aan
de procureur-generaal in het Hof van
§ 2. Strafvordering
Openbaar mi- Cassatie. (Artt. 420bis, 422, 423 en 424
nisterie is (mede) in cassatie.
Sv.)
12 maart 1986
973
41. - Strafzaken - Cassatieberoep
van de procureur-generaal - Art. 441
44. - Omvang - Strafzaken - VerSv. - Veroordeling van een beklaagde nietiging van het arrest waarbij beklaagin staat van herhaling - Vroegere ver- des hager beroep ontvankelijk wordt veroordeling uitgesproken door een militai- klaard - Vernietiging tevens van het
re rechtbank wegens een feit dat door de veroordelend arrest dat het gevolg is van
gewone strafwetten niet een misdaad of eerstgenoemd arrest.
een wanbedrijf wordt genoemd - GeDe vernietiging van een arrest waarbij
deeltelijke vernietiging zonder verwij- het hager beroep van de beklaagde ontzing.
vankelijk wordt verklaard, brengt de verOp het cassatieberoep van de procu- nietiging mede van het veroordelend arreur-generaal, ingesteld met toepassing rest, dat het gevolg is van eerstgenoemd
van art. 441 Sv., vernietigt het Hof zon- arrest.
der verwijzing een veroordelend vonnis
29 april 1986
1160
in zoverre het de beklaagde in staat van
45. - Strafzaken
Voorziening van
herhaling verklaart, wanneer de vroegere veroordeling door een militaire recht- de procureur-generaal - Art. 441 Sv. bank is uitgesproken wegens een feit dat Rechterlijke beslissing waardoor de gedoor de gewone strafwetten niet een mis- adieerde rechter zijn rechtsmacht valledaad of een wanbedrijf wordt genoemd. dig heeft uitgeoefend - Nieuwe beslissing van die rechter - Machtsoverschrij(Art. 57 Sw.)
17 september 1985
61 ding - Nieuwe beslissing door het Hof
vernietigd - Vernietiging met verwij42. - Omvang - Strafzaken - Verval zing.
van het recht tot sturen wegens JichameOp de voorziening die door de proculijke ongeschiktheid - Vernietiging van reur-generaal overeenkomstig art. 441
de veroordeling naar aanleiding waarvan Sv. is ingesteld, vernietigt het Hof, met
de vervallenverklaring is uitgesproken verwijzing, het arrest of het vonnis,
Vernietiging van de .beslissing waarbij waarbij de rechter zijn bevoegdheid is te
het verval van het recht tot sturen wordt buiten gegaan doordat hij uitspraak
uitgesproken wegens lichamelijke onge- heeft gedaan over een geschil waarin hij
schiktheid.
door een vroegere beslissing zijn rechtsDe vernietiging van de beslissing, macht al volledig had uitgeoefend.
waarbij de beklaagde wordt veroordeeld
24 juli 1986
1496
wegens inbreuk op de politie van het
wegverkeer, leidt tot de vernietiging van
§ 3. Burgerlijke rechtsvordering tede beslissing waarbij hij, naar aanleigen beklaagde.
ding van die veroordeling, wegens lichamelijke ongeschiktheid, vervallen wordt
46. - Omvang - Strafzaken - Burverklaard van het recht tot sturen.
5 februari 1986
779 gerlijke rechtsvorderingen - Beslissingen waarbij aile aansprakelijkheid voor
43. - Rechtspleging - Strafzaken een aan een derde veroorzaakte ongeval
Voorziening van het openbaar ministerie ten laste van een beklaagde wordt ge- Dossier met vertraging overgezonden legd, met uitsluiting van de andere be- Onwettigheid te wijten aan eiser klaagde - Vernietiging van de beslisGevolgen t.a. v. de toetsing van eisers sing op de tegen de eerste beklaagde
memorie door het Hoi.
ingestelde burgerlijke rechtsvordering Het Hof mag geen acht slaan op de Beslissing tot afwijzing van de rechtsvormemorie van het openbaar ministerie, ei- dering van een derde tegen de tweede
ser tot cassatie, als het vaststelt dat de beklaagde oak onwettig - Onbeperkte
neerlegging van die memorie binnen de voorziening van de eerste beklaagde door art. 420bis, tweede lid, Sv. voorge- Vernietiging van de beslissing tot veroorschreven termijn maar mogelijk is ge- deling van die beklaagde strekt zich uit
weest ten gevolge van een door eiser zelf tot de beslissing op de burgerlijke
begane wetsschending; dit is het geval rechtsvordering van de derde tegen de
onder meer wanneer die memorie te laat tweede beklaagde - Grens.

-50Wanneer een beslissing de aansprakelijkheid voor een aan een derde overkomen ongeval helemaal ten laste van een
beklaagde legt, met uitsluiting van de
andere beklaagde, en de vernietiging van
die beslissing gegrond is op een onwettigheid die deze gemeen heeft met de beslissing houdende afwijzing van de
rechtsvordering van die derde tegen de
tweede beklaagde, strekt de vernietiging,
op de onbeperkte voorziening van de eerste beklaagde, van de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering tegen hem
zich uit tot de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de derde tegen
de tweede beklaagde, voor zover die beslissing t.a.v. de eerste beklaagde is gewezen.
11 september 1985
26
47. - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Voorziening
van een veroordeelde verzekeraar Vernietiging van deze beslissing - Gevolg wat de beslissing betrei't waarbij
een andere verzekeraar buiten de zaak
wordt gesteld.
Wanneer de burgerlijke partij haar
vordering heeft gericht tegen de beklaagde en tegen twee verzekeraars, waarvan,
hetzij de ene, hetzij de andere, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
beklaagde meet dekken en het hof van
beroep een der verzekeraars heeft veroordeeld en de andere verzekeraar buiten de zaak heeft gesteld, brengt de cassatie, op de voorziening van de eerste
verzekeraar, van het beschikkende gedeelte waarbij deze wordt veroordeeld,
vernietiging mede van het beschikkende
gedeelte t.a.v. de tweede verzekeraar,
daar dit beschikkende gedeelte vooralsnog niet vatbaar is voor enig cassatieberoep vanwege een van de betrokken partijen en het derhalve geen afzonderlijk
dispositief uitmaakt wat de cassatie betreft.
4 februari 1986
770

§ 4. Andere burgerlijke rechtsvorderingen.
48. - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorderingen - Beslissingen op de wederzijdse burgerlijke rechtsvorderingen van de eiser en van een
medebeklaagde - Gemeenschappelijke
onwettigheid van die beslissingen Vernietiging van de beslissing op de
rechtsvordering van de eiser - Vernietiging van de niet definitieve beslissing op
de rechtsvordering van de verweerderZelfs indien de eiser, zonder berusting,

afstand heeft gedaan van zijn voorziening.
Wanneer een partij zich in cassatie
heeft voorzien tegen de beslissing op de
door een medebeklaagde tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvordering en
tegen de beslissing op de door haar tegen die medebeklaagde ingestelde
rechtsvordering en die beslissingen op
dezelfde onwettigheid gegrond zijn, leidt
de vernietiging van de beslissing op eisers rechtsvordering tot vernietiging van
de niet definitieve beslissing op verweerders rechtsvordering, zelfs indien de eiser, zonder berusting, afstand heeft gedaan van zijn voorziening.
30 oktober 1985
289
49. - Omvang - Strafzaken
Burgerlijke rechtsvorderingen - Beslissing
waarbij de aansprakelijkheid voor een
aan een derde veroorzaakt ongeval helemaal ten laste van een beklaagde wordt
gelegd, met uitsluiting van de andere beklaagde - Vernietiging van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering
van de eerste beklaagde tegen de tweede
beklaagde - Beslissing tot vr~jspraak
van de tweede beklaagde en tot afwijzing van de burgerlijke rechtsvordering
van een derde tegen deze beklaagde oak
onwettig - Onbeperkte voorziening van
de eerste beklaagde - Vernietiging van
de beslissing tot veroordeling van die beklaagde strekt zich uit tot de beslissing
op de burgerlJ}'ke rechtsvordering van de
derde tegen de tweede beklaagde Grens.
Wanneer een beslissing de aansprakelijkheid voor een aan een derde veroorzaakt ongeval helemaal ten laste legt
van een beklaagde, met uitsluiting van
de andere beklaagde, en de vernietiging
van die beslissing gegrond is op een onwettigheid die deze gemeen heeft met de
beslissing tot afwijzing van de rechtsvordering van die derde tegen de tweede beklaagde strekt de vernietiging, op de onbeperkte voorziening van de eerste beklaagde, van de beslissing op de door
hem tegen de tweede beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering, zich uit
tot de beslissing op de door de derde tegen de tweede beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering, in zoverre die
beslissing t.a.v. de eerste beklaagde is
gewezen.
30 oktober 1985
289

50. - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Cassatieberoep van de beklaagde en van de voor hem burgerrechtelijk aansprakelijke partij - Vernieti-

-51ging op het cassatieberoep van de beklaagde - Gevolg t.a.v. de burgerrechtelijk aansprakelijke partij.
Wanneer de beslissing, houdende veroordeling van de beklaagde op de strafvordering, wordt vernietigd op zijn cassatieberoep en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij zich regelmatig in
cassatie heeft voorzien, brengt die cassatie vernietiging mede van de beslissing
dat de burgerrechtelijk aansprakelijke
partij is gehouden tot betaling van de
geldboete en de kosten.
22 januari 1986
699
51. - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorderingen - Cassatieberoepen van de burgerlijke partijen Vernietiging van de beslissing op de
rechtsvordering van een burgerlijke partij - Gevolg m.b.t. de beslissing op de
rechtsvorderingen van andere burgerlijke partijen.
Wanneer verschillende burgerlijke partijen zich in cassatie hebben voorzien,
brengt de vernietiging van de beslissing
op de rechtsvordering van een dezer partijen vernietiging mede van de beslissingen die op de door de andere burgerlijke
partijen ingestelde vorderingen zijn gewezen, die aan dezelfde onwettigheid lijden en vvaartegen deze partijen zich regelmatig in cassatie hebben voorzien.
22 januari 1986
699

52. - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vel'Ilietiging
van de beslissing op de rechtsvordering
van een burgerlijke partij - Vernietiging van de niet definitieve beslissing op
de rechtsvordering van een andere burgerlijke partij tegen dezelfde beklaagde
en dezelfde burgerrechtelijk aansprakeJijke partij - Vereisten.
Vernietiging, op de voorziening van de
burgerlijke partij en van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, van de beslissing op de rechtsvordering van deze
burgerlijke partij tegen een beklaagde
en de burgerrechtelijk aansprakelijke
partij leidt tot vernietiging van de niet
definitieve beslissing op de rechtsvordering van een andere burgerlijke partij tegen dezelfde verweerders, als die beslissing aan dezelfde onwettigheid lijdt, ook
als de eiser, wat die beslisisng betreft,
afstand van zijn voorziening heeft gedaan, zonder in de beslissing te berusten.
17 juni 1986
1420

Afdeling 6. - Tuchtzaken.
53. - Tuclltzaken - Cassatieberoep
van de procureur-generaal, art. 1088
Ger. W: - Raad van de Orde van Advocaten die uitspraak deed niettegenstaande
een vordering tot onttrekking wegens gewettigde verdenking
Maclltsoverscllrijding - Vernietiging door bet Hof
- Vernietiging met verwijzing.
Op het cassatieberoep door de procureur-generaal, ingesteld overeenkomstig
art. 1088 Ger.W., vernietigt het Hof, met
verwijzing, de beslissing van de raad van
de Orde van Advocaten om het onderzoek van de bij de raad aanhangige zaak
niet te schorsen niettegenstaande de vordering tot onttrekking wegens gewettigde verdenking die door de betrokken advocaat bij het Hof aanhangig was gemaakt.
3 februari 1986
749
Afdeling 7.

Ver kiezingszaken.

Afdeling 9.

Allerlei.

HOOFDSTUK V
BINDENDVERKLARING

CASSATIEMIDDELEN
Inleiding. - Begrip - Aard - Exceptie
van niet-ontvankelijkheid.
HOOFDSTUK I. - Onduidelijke middelen
HOOFDSTUK II. - Vereiste vermeldingen en bij te voegen stukken
Afdeling 1.
Algemene begrippen.
Belastingzaken.
Afdeling 2.
Burgerlijke zaken.
Afdeling 3.
Dienstplichtzaken.
Afdeling 4.
Afdeling 5.
Strafzaken.
Afdeling 6.
Tuchtzaken.
Afdeling 7. - Verkiezingszaken.
HOOFDSTUK III. - Gemis aan feiteJijke grondslag
Afdeling 1.
Algemene begrippen.
Belastingzaken.
Afdeling 2.
Burgerlijke zaken.
Afdeling 3.
Dienstplichtzaken.
Afdeling 4.
Strafzaken.
Afdeling 5.
Afdeling 6. - Tuchtzaken.
Afdeling 7. - Verkiezingszaken.
HOOFDSTUK IV. - Nieuwe en louter
juridisclle middelen
Afdeling 1.
Algemene begrippen.
Afdeling 2.
Belastingzaken.
Burgerlijke zaken.
Afdeling 3.

-52Afdeling 4.
Afdeling 5.
Afdeling 6.
Afdeling 7.
HOOFDSTUK

Dienstplichtzaken.
Strafzaken.
Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.
V. - Gemis aan belang

voor eiser
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

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

Algemene begrippen.
Belastingzaken.
Burgerlijke zaken.
Dienstplichtzaken.
Strafzaken.
Tuchtzaken.
Ver kiezingszaken.

HOOFDSTUK VI. - Geen betrekking op

de bestreden beslissing
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

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

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

Ambtshalve voorgedragen - Zie : Cassatie, hoofdstuk
I, afdeling 2

HOOFDSTUK VII. -

Inleiding
BEGRIP- AARD

1. - Burgerlijke zaken - Middel dat
het Hof noopt tot een onderzoek van feitelijke gegevens waarvoor het niet bevoegd is - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk, omdat het Hof daardoor verplicht wordt tot een buiten zijn
bevoegdheid liggende toetsing van feitelijke gegevens, is het middel dat gegrond
is op een arrest van de Raad van State
houdende vernietiging van een K.B.
waarbij aan een perceel grond de bestemming van agrarisch gebied wordt
gegeven, terwijl het geschil betrekking
heeft op een ander perceel.
5 september 1985
7
2. - Strafzaken -.Middel afgeleid uit

schending van rechtspraak vankelijk middel.

Niet ont-

Niet ontvankelijk is het middel waarin
enkel schending van rechtspraak wordt
aangevoerd.
13 november 1985
344
3. - Strafzaken - Conclusie genomen

voor een onderzoeksgerecht - Geen antwoord op die conclusie - Middel met beroep op schending van art. 97 Gw. Middel dat faalt naar recht.
In zoverre het zich beroept op scherrding van art. 97 Gw., faalt naar recht het
middel ten betoge dat geen antwoord is

gegeven op de voor een onderzoeksgerecht genomen conclusie, nu zodanige
grief geen betrekking heeft op die grondwettelijke bepaling.
13 november 1985
344

4. - Strafzaken - Strafvordering Ontvankelijkheid - Middel dat het Hoi
ertoe zou verplichten feitelijke gegevens
na te gaan, waarvoor het niet bevoegd is.
Niet ontvankelijk, daar het Hof bij
toetsing ervan verplicht zou zijn feitelijke gegevens na te gaan waarvoor het
niet bevoegd is, is het middel ten betoge
dat art. 38, § 3, eerste lid, Wegverkeerswet niet op de beklaagde kon worden
toegepast, nu deze in het bezit was van
een buitenlands rijbewij s en zulks niet
blijkt uit het bestreden vonnis of uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan.
28 mei 1986
1318
5. - Strafzaken - Conclusie genomen

voor een onderzoeksgerecht- Geen antwoord op die conclusie - Middel afgeJeid uit schending van art. 97 Gw. Middel dat faalt naar recht.
In zoverre het is afgeleid uit schending
van art. 97 Gw. faalt naar recht het middel ten betoge dat geen antwoord is gegeven op een conclusie genomen voor
een onderzoeksgerecht dat uitspraak
moest doen inzake voorlopige hechtenis,
nu zodanige grief met die grondwettelijke bepaling niets te maken heeft.
24 juli 1986
1502

HOOFDSTUK I
ONDUIDELIJKE MIDDELEN

6. - Middelen niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid.
Niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid is het cassatiemiddel dat niet preciseert waarin de aangevoerde schending
van de wetsbepaling zou bestaan.
21 maart 1986
1004
7. - Strafzaken - Middel waarin niet

wordt aangewezen in welk opzicht een
wetsbepaling is geschonden - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel waarin
schending van een wetsbepaling wordt
aangevoerd zonder dat wordt aangewezen waarin die schending bestaat.
9 april 1986
1064
8. - Burgerlijke zaken - Vaag middel

- Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk wegens vaagheid is
het middel dat dubbelzinnigheid van de

-53motivering aanvoert zonder te vermelden
welke dubbele uitlegging aan het bestreden arrest zou kunnen worden gegeven.
9 mei 1986
1218

HOOFDSTUK II
VEREISTE VERMELDINGEN EN BIJ TE
VOEGEN STUKKEN

Afdeling 1.
Algemene begrippen.
Afdeling 2. - Belastingzaken.
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken.
9. - Burgel"lijke zaken - Ve1plichting
voor elk van de middelen afzonderlijk de
wettelijke bepalingen te vermelden
waarvan schending wordt aangevoerd.
Niet ontvan.kelijk is het middel dat
aanvoert dat de bestreden beslissing de
uitlegging die ze geeft, niet wettig uit
een bepaalde brief heeft kunnen afleiden, wanneer het de wettelijke bepalingen niet aanwijst die bij de verrichte afleiding geschonden zouden zijn. (Art.
1080 Ger.W.)
9 mei 1986
1218
10. - Burgerlijke zaken - Verplichting voor elk van de middelen afzonderlijk de wettelijke bepalingen te vermelden waarvan schending wordt aangevoerd.
Niet ontvankelijk is het middel dat opwerpt dat de motivering onnauwkeurig
is, wanneer het in werkelijkheid een onwettigheid aanvoert en het de wettelijke
bepalingen niet aanwijst die geschonden.
zouden zijn. (Art. 1080 Ger.W.)
9 mei 1986
1218
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken.
Afdeling 5. - Strafzaken.
11. - Strafzaken - Middel gegrond
op een rechtsdwaling die de rechter zou
hebben begaan - Middel waarin niet
nader wordt bepaald in welk opzicht die
dwaling de wettigheid van het beschikkende gedeelte kon bei"nvloeden - Niet
ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat de artt. 677 en 678 B.W. zijn geschonden, .als de eiser daarin niet nader
bepaalt in welk opzicht die schending
een invloed kon hebben op de wettigheid
van het beschikkende gedeelte volgens
hetwelk de strafvordering overeenkomstig art. 65, § 3, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw verjaard was.
22 oktober 1985
234
12. - Strafzaken - Middel gegrond
op de beweerde valsheid van de mjnuut
van het bestreden arrest - Geen betich-

ting van valsheid van het authentiek afschrift van het arrest, dat in het dossier
berust.
Niet ontvankelijk is het middel waarin
wordt gesteld dat de minuut van het bestreden arrest niet is ondertekend door
aile in het arrest vermelde raadsheren
en de griffier, wanneer het eensluidend
verklaard afschrift van het arrest, dat in
het dossier berust, vermeldt dat het arrest was getekend door die raadsheren
en de griffier en wanneer dit authentiek
afschrift niet van valsheid is beticht.
25 maart 1986
1032
Afdeling 6.
Afdeling 7. -

Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.

HOOFDSTUK III
GEMIS AAN FEITELIJKE GRONDSLAG

Afdeling 1.
Algemene begrippen.
Afdeling 2.
Belastingzaken.
Afdeling 3.
Burgerlijke zaken.
13. - Burgerlijke zaken - Middel dat
betreffende een feitelijk element een afleiding maakt die niet in de bestreden
beslissing voorkomt - Gemis aan feitelijke grondslag.
Feitelijke grondslag mist het middel
dat tegenstrijdigheid van de motivering
aanvoert en waarin wordt beweerd dat
uit de feitelijke vaststellingen van het
bestreden arrest blijkt dat de partijen
niet steeds de bedoeling hebben gehad
die het arrest hun toeschrijft, wanneer
het middel in die bewering een afleiding
maakt die niet in het arrest voorkomt.
9 mei 1986
1218
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken.
Afdeling 5. - Strafzaken.
14. - Strafzaken - Middel ten betoge
dat de zaak is behandeld binnen een termijn die niet als redelijk kan worden beschouwd - Middel dat ten deze het Hof
ertoe zou verplichten feitelijke gegevens
te onderzoeken - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk, omdat het onderzoek ervan het Hof ertoe zou verplichten
feitelijke gegevens na te gaan, is het
middel waarin wordt betoogd dat de
zaak is behandeld binnen een termijn
die niet als redelijk kan worden beschouwd in de zin van de artt. 5.3 en 6.1
Verdrag Rechten van de Mens, terwijl
uit de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan niet blijkt dat eiser, die
zich als beklaagde in hechtenis bevond,
voor de feitenrechter heeft aangevoerd

-54dat ofwel het hem door art. 5.3 toegekende recht om binnen een redelijke termijn berecht te worden of hangende het
proces in vrijheid te worden gesteld, ofwel het hem door art. 6.1 toegekende
recht op behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn was miskend.
11 september 1985
30
15. - Straizaken
Middel gegrond
op een verschrijving in de bestreden beslissing - Gemis aan ieitelijke grandslag.
Feitelijke grondslag mist het middel
dat is gegrond op een onjuiste opgave in
de bestreden beslissing van sommige
wettelijke bepalingen, wanneer die onjuistheid duidelijk te wijten is aan een
verschrijving.
4 februari 1986
762
16. - Straizaken
Middel gegrond
op een verschrijving in de bestreden beslissing - Middel dat ieitelijke grandslag mist.
Feitelijke grondslag mist het middel
hieruit afgeleid dat het bestreden arrest
vermeldt dat een bepaald lid van het college in zijn vordering is gehoord, terwijl
het duidelijk om een verschrijving gaat,
nu uit de processtukken blijkt dat die
magistraat verslag heeft uitgebracht en
dat de vorderingen waren gedaan door
de vertegenwoordiger van het openbaar
ministerie.
27 mei 1986
1298

17. - Straizaken
Bewering die
geen steun vindt in het bestreden arrest
noch in een van de overige stukken
waarop het Hoi vermag acht te slaan Middel dat ieitelijke grondslag mist.
Feitelijke grondslag mist het middel,
hieruit afgeleid dat bij de verschijning
van de verdachte, eiser, voor de kamer
van inbeschuldigingstelling die uitspraak
moest doen over de bevestiging van een
nieuw aanhoudingsbevel, het dossier
waarover de magistraten beschikten,
minder « mappen » telde dan het dossier
bij een vroegere vrijlating van eiser en
dat dit rechtscollege dus niet in de mogelijkheid verkeerde te oordelen of er nieuwe gegevens waren die een nieuw bevel
tot aanhouding noodzakelijk maakten,
wanneer de bewering dat de kamer van
inbeschuldigingstelling, ten tijde van de
beslissing, niet over alle gegevens van
het dossier beschikte, geen steun vindt
in het bestreden arrest noch in een van
de overige stukken waarop het Hof vermag acht te slaan.
11 juni 1986
1394

Afdeling 6.
Afdeling 7.

Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.

HOOFDSTUK IV
NIEUWE EN LOUTER JURIDISCHE MIDDELEN

Afdeling 1. - Algemene begrippen.
Afdeling 2. - Belastingzaken.
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken.
18. - Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Verjaring - Rechtsvordering niet
op een misdriji gegrond.
Een middel afgeleid uit het niet verjaard zijn van een vordering die de eiser
niet op een misdrijf heeft gegrond, hoewe! hij dat had gekund, kan niet voor
het eerst in cassatie worden aangevoerd.
30 december 1985
610
19. - Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Redenen tot wraking.
Redenen tot wraking kunnen in de regel niet voor het eerst in cassatie worden opgeworpen. (Art. 833 Ger.W.)
13 januari 1986
665
20. - Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Begrip.
Niet nieuw is het middel dat is gegrond op hetgeen een van de partijen
voor de feitenrechter heeft aangevoerd.
17 februari 1986
842
21. - Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel aigeleid uit schending van
de artt. 20, 1", en 39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet - Middel gegrond op bepalingen van dwingend recht ten voordele
van de werlmemer - Middel dat voor
het eerst voor het Hoi kan worden aangevoerd.
Het middel afgeleid uit schending van
artt. 20, 1°, en 39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet, is gegrond op bepalingen
van dwingend recht ten voordele van de
werknemer en kan derhalve voor het
eerst in cassatie door de werknemer
worden aangevoerd. (Eerste zaak.)
17 maart 1986
986
22. - Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Begrip.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het middel dat geen betrekking heeft op
een wettelijke bepaling van openbare orde of van dwingend recht, en dat gericht
is tegen een beslissing van de appelrechters die conform een beslissing van de
eerste rechter is en waarop eiser tot cassatie in hoger beroep geen kritiek heeft
geoefend.
10 april 1986
1075

-5523. - Burgerlijke zaken - Middel gegrond op wettelijke bepalingen of een
rechtsbeginsel die noch de openbare orde raken, noch van dwingende aard zijn
- Middel niet voorgelegd aan de appelrechter en waarover deze evenmin op eigen initiatief heeft beslist - Nieuw middel - Niet ontvankelijk middel.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het tot staving van een cassatieberoep in
burgerlijke zaken aangevoerd middel,
dat gegrond is op wettelijke bepalingen
of een rechtsbeginsel die noch de openbare orde raken, noch van dwingende
aard zijn, dat niet aan de appelrechter is
voorgelegd en waarover deze evenmin op
eigen initiatief heeft beslist.
22 mei 1986
1282
Afde!ing 4. - Dienstplichtzaken.
24. - Dienstplicht - Nieuw middel Recht van verdediging - Hoge Militieraad Ontoereikende termijn van
oproeping.
Miskenning van het recht van verdediging wegens een ontoereikende termijn
van oproeping voor de Hoge Militieraad
kan niet voor het eerst in cassatie worden aangevoerd.
2 juni 1986
1346
Afde!ing 5. - Strafzaken.
25. - Strafzaken - Middel afgeleid
uit miskenning van het recht van verdediging in het geding voor de rechter
wiens beslissing wordt bestreden - Miskenning niet aangevoerd door eiser in
zijn verweer voor die rechter - Middel
voor het eerst voorgedragen voor het
Hoi - Niet ontvankelijk middel.
Het middel afgeleid uit de miskenning
van het recht van verdediging in het geding voor de rechter wiens beslissing
wordt bestreden, kan niet voor het eerst
voor het Hof worden voorgedragen en is
derhalve niet ontvankelijk wanneer eiser
die miskenning in zijn verweer voor die
rechter niet heeft aangevoerd.
4 september 1985
3
26. - Strafzaken - Middel dat enkel
betrekking heeft op het vooronderzoek
- Middel voor het eerst voor het Hoi
voorgedragen - Niet ontvankelijk middel.
Een middel dat niet op de bevoegdheid, doch uitsluitend op het vooronderzoek betrekking heeft, kan niet voor het
eerst voor het Hof worden voorgedragen.
16 oktober 1985
200

27. - Strafzaken - Middel afgeleid
uit miskenning van het recht van verdediging - Verweer door eiser voor de feitenrechter gevoerd zonder een beroep op
die miskenning - Niet ontvankelijk
middel.
Het middel afgeleid uit miskenning
van het recht van verdediging in het geding voor de rechter wiens beslissing
wordt bestreden, kan niet voor het eerst
voor het Hof worden voorgedragen en is,
derhalve, niet ontvankelijk als de eiser
die miskenning in zijn verweer voor die
rechter niet heeft aangevoerd, hoewel hij
dat had gekund.
7 januari 1986
634
28.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Middel niet overgelegd aan de feitenrechter en hieruit afgeleid dat het strafgerecht niet bevoegd
was om kennis te nemen van die vordering - Ontvankelijk middel.
De regels inzake de bevoegdheid van
de strafrechter om kennis te nemen van
de burgerlijke rechtsvordering raken de
openbare orde, zodat het uit schending
van die regels afgeleid middel voor het
eerst voor het Hof kan worden voorgedragen.
17 juni 1986
1425
Afde!ing 6.
Afdeling 7. -

Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.

HOOFDSTUK V
GEMIS AAN BELANG VOOR ElSER

Afdeling 1. - Algemene begrippen.
29. - Middel ten betoge dat de rechter
heeft nagelaten de wettelijke schuldvergelijking vast te stellen - Niet ontvankelijk middel.
Zonder belang en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat aanvoert dat
de rechter heeft nagelaten de wettelijke
schuldvergelijking vast te stellen, nu een
schuld kan worden betaald met een andere schuld zonder de gerechtelijke vaststelling van de schuldvergelijking.
11 april 1986
1085
Afdeling 2. - Belastingzaken.
30. - Gemeentebelasting - Middel
gegrond op de onwettigheid van de belastingverordening - Bepaling van die
verordening houdende vrijstelling van
belasting - Geen aanspraak op vrijstelling.
Tegen een aanslag in een gemeentebelasting kan de belastingplichtige geen
middel aanvoeren dat gegrond is op de

-56onwettigheid van de bepaling van de belastingverordening waarbij andere personen of instellingen van de belasting worden vrijgesteld, wanneer hijzelf niet
onwettig van die vrijstelling is uitgesloten.
25 oktober 1985
265
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken.
31. - Burgerlijke zaken - Beslissing
die geen betrekking heeft op een verweerder.
Niet ontvankelijk is een middel ten
aanzien van een verweerder op wie de
aangevochten beslissing geen betrekking
he eft.
28 april 1986
1155
32. - Burgerlijke zaken - Middel dat,
al was het gegrond, niet tot cassatie kan
leiden.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat, al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden.
5 mei 1986
1186
33. - Burgerlijke zaken - Grand van
niet-ontvankelijkheid afgeleid uit gebrek
aan belang - Exceptie die neerkomt op
een verzoek tot vernietiging van de beslissing.
Een exceptie die erop neerkomt het
Hof om vernietiging te verzoeken van
een beslissing waaruit het beweerde gebrek aan belang zou moeten blijken, levert geen grand van niet-ontvankelijkheid uit gebrek aan belang op.
16 juni 1986
1415
Afdeling 4. -

Dienstplichtzaken.

Afdeling 5. - Strafzaken.
34. - Strafzaken - Middel van burgerlijke partij uit gebrek aan antwoord
op de conclusie van een andere burgerJijke partij - Ontvankelijkheid - 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.
22 januari 1986
699
35. - Strafzaken - Gebrek aan belang - Niet ontvankelijk middel.

Niet ontvankelijk, want zonder belang,
is het tot staving van de voorziening van
de beklaagde aangevoerde middel dat
hieruit is afgeleid dat de rechter, overeenkomstig art. 18 Jachtwet, vernietiging
had moeten bevelen van een tuig dat
verbeurd werd verklaard.
4 februari 1986
762
36. - Strafzaken - Strafvordering Straf uitgesproken wegens inbreuk op
art. 342 W.LB., gew. bij wet van 4 aug.
1978 - Middel ten betoge dat de rechter
toepassing had moeten maken van de
nieuwe, bij wet van 10 feb. 1981 ingevoerde artt. 339 en 340 - Straf naar
recht verantwoord door het misdrijf, oak
al had de rechter die nieuwe wetsbepalingen toegepast - Niet ontvankelijk
middel.
Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het middel ten betoge dat, m.b.t.
overtreding van art. 342 W.I.B., zoals gewijzigd bij de wet van 4 aug. 1978, de
rechter toepassing had moeten maken
van de nieuwe artt. 339 en 340, die zijn
ingevoegd bij de wet van 10 feb. 1981 en
die minder strenge straffen voorschrijven, wanneer de uitgesproken straf niet
hoger is dan in de nieuwe wettelijke bepalingen is gesteld en derhalve naar
recht verantwoord blijft.
4 maart 1986
921

37. - Strafzaken - Een enkele straf
voor verscheidene misdrijven - Middel
dat slechts op een van die misdrijven betrekking heeft - Ontvankelijkheid.
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.)
26 maart 1986
1035
38. - Strafzaken - Bescherming van
de maatschappij - Miskenning van het
recht van verdediging voor de commissie
niet aangevoerd door de raadsman van
een gei"nterneerde - Niet ontvankelijk
middel.
Niet ontvankelijk is het middel, hieruit
afgeleid dat het dossier niet gedurende
vier dagen ter inzage is gelegd van de
advocaat van de gei:nterneerde, wanneer
die miskenning van het recht van verdediging niet is aangevoerd voor de commissie tot bescherming van de maat-

-57schappij, die uitspraak moet doen over drijven betrekking heeft - Straf wettelijk verantwoord door een ander miseen verzoek tot invrijheidstelling.
26 maart 1986
1036 driji
Wanneer wegens verscheidene misdrij39. - Strafzaken - Strafvordering ven een enkele straf is uitgesproken, is
Straf uitgesproken wegens een zware niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
overtreding van het Wegverkeersregle- de vordering tot vernietiging van de bement - Middel waarin wordt betwist dat slissing op de strafvordering, gegrond op
het gaat om een zware overtreding een middel dat enkel betrekking heeft op
Straf naar recht verantwoord door de een van die misdri.jven, terwijl de uitgeovertreding, oak al was zij door de Ko- sproken straf naar recht verantwoord
ning niet als zware overtreding aangewe- blijft door een ander misdrijf. (Artt. 411
zen - Niet ontvankelijk middel.
en 414 Sv.)
Niet ontvankelijk, want zonder belang,
7 mei 1986
1205
is het middel ten betoge dat de bewezen
verklaarde overtreding van het Wegverkeersreglement niet door de Koning als
43. - Strafzaken - Hoi van assisen
- Feiten bewezen verklaard in lwn oorzware overtreding is aangewezen, wanspronkelijke kwalificatie - Ontvankeneer de uitgesproken straf naar recht
verantwoord blijft, ook al wordt aangeno- lijkheid - Middel betreffende door de
verdediging voorgestelde subsidiaire vramen dat de overtreding niet als zware
gen.
overtreding is aangewezen.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be16 april 1986
1109
lang, is het cassatiemiddel dat betrek40.
Strafzaken
Burgerlijke king heeft op subsidiaire vragen die de
rechtsvordering - Middel hieruit afge- beschuldigde aan de juryleden wilde laleid dat de rechter niet heeft geantwoord ten stellen, wanneer de feiten in hun
op de conclusie van de burgerlljke part1j oorspronkelijke kwalificatie bewezen
- Conclusie gegrond op een misdrijf zijn verklaard.
waarvoor de beklaagde niet was vervolgd
27 mei 1986
1308
-- Gemis aan belang - Niet ontvankelijk middel.
44. - Strafzaken
Ontvankelijkheid
Niet ontvankelijk, want zonder belang,
is het middel dat hieruit is afgeleid dat - Strafvordering - Een enkele straf
de bestreden beslissing niet antwoordt uitgesproken wegens verscheidene misop de conclusie van de burgerlijke partij, drijven - Middel dat enkel betrekking
als die conclusie was gegrond op een heeft op een van die misdrijven - Straf
misdrijf waarvoor de beklaagde niet was naar recht verantwoord door een ander
misdriji
vervolgd.
Wanneer wegens verscheidene misdrij23 apri11986
1144
ven een enkele straf is uitgesproken,
41. - Strafzaken - Middel hieruit af- kan niet tot cassatie leiden en is derhalgeleid dat het enkele door de eiser ge- ve niet ontvankelijk het beroep tot cassapleegde misdrijf door een andere wetsbe- tie van de beslissing op de strafvordepaling wordt gestraft dan die welke de ring, dat is gegrond op een middel dat
rechter heeft toegepast - Straf naar enkel betrekking heeft op een van die
recht verantwoord, oak al was het mid- misdrijven, als de uitgesproken straf
del gegrond.
naar recht verantwoord blijft door een
Niet ontvankelijk is het middel hieruit ander misdrijf. (Artt. 411 en 414 Sv.)
afgeleid dat het enkele door de eiser be11 juni 1986
1389
kende misdrijf wordt gestraft door een
andere wetsbepaling dan die welke de
45. - Strafzaken
Ontvankelijkheid
bestreden beslissing toepast, als in de
wetsbepaling, die volgens de eiser diende - Gemis aan belang_
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan bete worden toegepast, wel degelijk de uitgesproken straf wordt bepaald en deze lang, is het middel, aangevoerd tot stadus naar recht verantwoord blijft, ook al ving van de voorziening van de burgerlijke partij die overeenkomstig art. 136
was het middel gegrond.
23 april 1986
1146 Sv. jegens de verdachte tot schadevergoeding is veroordeeld, dat hieruit is af42. - Strafzaken - Strafvordering geleid dat het arrest van de kamer van
Ontvankel1jkheid - Een enkele straf uit- inbeschuldigingstelling niet duidelijk
gesproken voor verscheidene misdrijven zegt of de veroordeling tot schadevergoe- Middel dat slechts op een van die mis- I ding overeenstemt met de conclusie van

-58de verdachte dan wel ambtshalve is uitgesproken.
17juni1986
1427
Afdeling 6.
Afdeling 7.

Tuchtzaken.
Ver kiezingszaken.

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.
46. - Strafzaken - Middel dat enkel
is gericht tegen een beslissing waartegen
geen cassatieberoep is ingesteld - Niet
ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat enkel is gericht tegen een beslissing waartegen geen cassatieberoep is ingesteld.
16 oktober 1985
200
47. - Strafzaken - Voorziening tegen
een arrest op verzet - Middel waarin
kritiek worrit geoefend op de bij verstek
gewezen beslissing - Niet ontvankelijk
middel.
Niet ontvankelijk is het middel waarin
enkel kritiek wordt geoefend op de bij
verstek gewezen beslissing, terwijl de
voorziening enkel gericht is tegen de beslissing op verzet.
22 oktober 1985
238
48. - Strafzaken - Middel dat kritiek
oefent op de regelmatigheid van de dagvaarding - Middel niet aan de feitenrechter voorgelegd - Niet ontvankelijk
middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat enkel kritiek oefent op de regelmatigheid
van de dagvaarding voor de eerste rechter of voor de rechter in hoger beroep,
als het niet aan de feitenrechter is voorgelegd en eiser zich over de zaak zelve
heeft verdedigd.
29 oktober 1985
280
49. - Strafzaken - Hof van assisen
- Voorziening tegen het veroordelend
arrest - Middel waarin een nietigheid
wordt aangevoerd m.b.t. het verwijzend
arrest en de vroegere daden van onderzoek - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel tot staving van de voorziening die aileen is ingesteld tegen het veroordelend arrest
van het hof van assisen en waarin enkel
een nietigheid wordt aangevoerd die be-

trekking heeft op het verwijzend arrest
en op de voorafgaande daden van onderzoek.
9 april 1986
1064
50. - Strafzaken - Kritiek van het
middel op de regelmatigheid van de dagvaarding - Middel, niet opgeworpen
voor de feitenrechter - Niet ontvankeJijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat enkel kritiek oefent op de regelmatigheid
van de dagvaarding voor de eerste rechter of voor de rechter in hager beroep,
als het niet aan de feitenrechter is voorgelegd en eiser zich over de zaak zelf
heeft verdedigd.
21 mei 1986
1274
Afdeling 6. Afdeling 7. -

Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.

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

CHEQUE
Schuld die in een geldsom bestaat Betaling per cheque - Gevolg.
Indien een schuldenaar zijn schuld per
cheque wenst te betalen, gaat de schuld
niet teniet door de enkele overhandiging
van die titel aan de schuldeiser, maar
wanneer aan de schuldeiser het bedrag
van zijn schuldvordering ter beschikking
wordt gesteld.
1183
2 mei 1986

COLLECTIEVE
EENKOMST

ARBEIDSOVER-

Collectieve arbeidsovereenkomst van
22 december 1977, gesloten in het paritair comite voor het vervoer, betreffende
de arbeidsvoorwaarden van sommige
werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen van goederenvervoer - Bepaling
van de dagelijkse werktijd met het oog
op het loon - Schafttijd daarbij niet gerekend.
Art. 16 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 dec. 1977, gesloten in
het paritair comite voor het vervoer, betreffende de arbeidsvoorwaarden van
·sommige werklieden tewerkgesteld in de
ondernemingen van goederenvervoer,
krachtens hetwelk, bij het bepalen van
de dagelijkse werktijd met het oog op
het loon, o.m. geen rekening wordt gehouden, tot beloop van een uur per dag

-59en vijf uur per week, met de tijd welke
wordt besteed aan de maaltijden, regelt
enkel de vaststelling van een gegeven op
grand waarvan het loon van de betrokken werknemers berekend wordt en
schrijft hierbij voor dat de tijd die,
krachtens art. 2 K.B. van 4 juni 1974 betreffende de arbeidsduur van sommige
werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen van goederenvervoer, niet bij de
arbeidstijd wordt gerekend, voor die berekening van loon slechts ten dele niet
in aanmerking zal worden genomen.
18 maart 1986
996

D
DAGVAARDING
1. - Strafzaken - Vonnisgerecht Aanhangigmaking ten gevolge van de
verwijzingsbeschikking of het verwijzingsarrest van het onderzoeksgerecht
- Gevolgen van de dagvaarding.
Wanneer de zaak bij het vonnisgerecht
aanhangig wordt gemaakt bij een beschikking van het onderzoeksgerecht,
dan is de dagvaarding die is uitgebracht
op grand van de beschikking of het arrest van verv<rijzing enkel bedoeld om de
verdachte op de hoogte te brengen van
de datum waarop de rechtbank de zaak
zal behandelen, zodat hij zijn verweer
kan voorbereiden.
18 december 1985
579
2. - Strafzaken - Geldigheid van de

dagvaarding - Toepasselijke wettelijke
bepalingen en regels.
In strafzaken wordt de dagvaarding
beheerst door de artt. 145, 182, 184 en
211 Sv., welke geen nietigheidsbepaling
inhouden; nietigheid van zodanige dagvaarding kan derhalve slechts worden
uitgesproken wanneer een essentieel bestanddeel van die akte ontbreekt of wanneer is bewezen dat het recht van verdediging door die onregelmatigheid werd
miskend.
4 februari 1986
762
3. - Strafzaken
Geldigheid van de

dagvaarding - Toepasselijke bepalingen
en regels.
In strafzaken wordt de dagvaarding
beheerst door de artt. 145, 182, 184 en
211 Sv. welke geen nietigheidsbepaling
inhouden; nietigheid van zodanige dag-

vaarding kan derhalve slechts worden
uitgesproken wanneer een essentieel bestanddeel van die akte ontbreekt of wanneer is bewezen dat door de onregelmatigheid het recht van verdediging werd
miskend; vermelding van het uur van
verschijning is geen essentieel bestanddeel van de akte.
4 februari 1986
766
4. - Aanwijzing van de rechter die

van de zaak kennis moet nemen - Begrip.
De bepaling van de artikelen 702 en
862, § 1, 5•, Ger.W., luidens welke de dagvaarding « de aanwijzing van de rechter
die van de zaak kennis moet nemen, bevat >>, bedoelt dat de akte het gerecht
waarbij de zaak aanhangig is gemaakt,
moet vermelden; die bepaling is derhalve
niet toepasselijk op het geval waarin de
rechtbank of het hof van beroep wel is
aangewezen en de onnauwkeurigheid of
de vergissing slechts betrekking heeft op
de aanwijzing van de kamer die, volgens
de wet of het reglement van het gerecht,
kennis moet nemen van het geschil.
1046
4 april 1986

DESKUNDIGENONDERZOEK
1. - Burgerlijke zaken - Voorwerp.
Het deskundigenonderzoek mag enkel
vaststellingen of een technisch advies betreffen; de rechter die aan de deskundige
de opdracht geeft zijn advies uit te brengen over de gegrondheid van de vordering zelf, verantwoordt zijn beslissing
niet naar recht. (Artt. 962 en 963 Ger.W.)
12 december 1985
537
2. - Strafzaken - Burgerlijke rechts-

vordering - Beoordeling van de bewifswaarde van een deskundigenverslag.
Bij de beoordeling van de waarde van
een deskundigenverslag mag de rechter
rekening houden met een ander deskundigenverslag, dat tijdens een andere
rechtspleging tussen dezelfde partijen is
neergelegd.
12 februari 1986
817
3. - Strafzaken
Verslag waarin ge-

gevens voorkomen uit een vertrouwelijke
en anonieme bron - Geen nietigheid.
Wanneer in strafzaken de wet geen
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in feite de bewijswaarde van de hem regelmatig voorgelegde gegevens, met name van een
deskundigenverslag met gegevens uit
een vertrouwelijke en anonieme bron.
27 mei 1986
1315

-60te stellen volgens de regels van de heffing der personenbelasting - Nieuwe reHOOFDSTUK I. - Uitstel en vrijlating gels inzake belastbaarl1eid zonder wijzivan dienst op morele grand
ging van de Dienstplichtwet - Gevolg.
Wanneer de regels die van toepassing
HOOFDSTUK II. - Vrijstelling en voorlopige afkeuring op lichamelijke zijn op de heffing van de personenbelasting gewijzigd worden en dientengevolge
grand
met name het netto belastbaar inkomen
HOOFDSTUK III. - Militierechtscolle- volgens andere regels vastgesteld wordt,
ges
terwijl de Dienstplichtwet niet gewijzigd
is, moet het netto-inkomen van de ouAfdeling 1. - Samenstelling en bevoegdders van een dienstplichtige die uitstel of
heid - Rechtspleging.
vrijlating van dienst als kostwinner
Afdeling 2. - Vorm van de beslissingen.
vraagt, in de regel worden vastgesteld
HOOFDSTUK IV. - Dienstweigering op volgens de nieuwe regels van het W.I.B.
(Art. 10, § 1, 1", vijfde lid, Dienstplichtgrand van gewetensbezwaar
wet.)
HOOFDSTUK IX. - AJJerlei
30 december 1985
620
4. - Vi·ijlating van dienst op morele
grand - Broederdienst en groat gezin HOOFDSTUK I
Gehuwde met kind ten laste enige kostwinner - Inkomsten van de echtgenote.
UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP
Om te oordelen of de gehuwde dienstMORELE GROND
plichtige uit een groat gezin, die een
1. - Uitstel en vrijlating van dienst op kind ten laste heeft, de enige kostwinner
morele grand - Leeftijdsgrens om uit- van zijn gezin is, mag de Hoge Militiestel te verkrijgen - Ingeschrevene on- raad niet weigeren rekening te houden
dergronds mijningenieur - Begrip.
met het door de echtgenote van de
Art. 10, § 4, 2', Dienstplichtwet, dat be- dienstplichtige opgegeven bedrag van
paalt dat de leeftijd om in aanmerking haar inkomsten om de enkele reden dat
te komen voor uitstel op 30 jaar wordt de Administratie der Directe Belastingen
gebracht voor de ondergrondse mijninge- dit bedrag nog niet heeft bevestigd. (Art.
nieurs of voor hen die voor het laatste
jaar zijn ingeschreven of die hun studie 12, § 1, 5"bis, e, Dienstplichtwet.)
10 februari 1986
795
met het oog op het behalen van het diploma van burgerlijk mijningenieur pas
5. - Uitstel of vrijlating op morele
beeindigd hebben en verklaren de bedoe- grand - Ingeschrevene onmisbaar voor
ling te hebben ondergronds mijnin~e een bedrijf - Begrip.
nieur te worden, heeft enkel betrekkmg · Niet onmisbaar voor een landbouw-,
op de ingenieurs die in een .Belgische nijverheids- of handelsbedrijf dat hij
mijn ondergronds werken of Willen gaan voor eigen rekening dan wel voor die
werken. (Art. 10, § 4, 2', Dienstplichtwet.)
van zijn ouders drijft, is de ingeschreve9 september 1985
19 ne die zijn activiteit uitoefent voor reke2. - Uitstel of vrijlating van dienst op ning van een vennootschap met rechtsmorele grand - Broederdienst - Broe- persoonlijkheid. (Art. 10, § 7, 7', Dienstder overleden toen hij deel uitmaakte plichtwet.)
14 aprill986
1096
van een dienst voor ontwikkelingssamenwerking - Geen broederdienst.
6. - Uitstel of vrijlating op morele
Wettig is de beslissing van de Hoge grand - Hoger onderwijs - Tijdstip
Militieraad dat een dienstplichtige niet waaz·op de voorwaarden moeten vervuld
kan doen gelden als een broederdienst zijn.
die vrijlating van dienst op morele grand
De vereisten gesteld bij art. 10, § 2, 1",
tot gevolg heeft, het feit dat zijn broer is Dienstplichtwet, om uitstel van dienst te
overleden toen deze dee! uitmaakte van verkrijgen wegens het volgen van hager
een dienst voor ontwikkelingssamenwer- onderwijs, moeten vervuld zijn v66r het
king. (Artt. 12, § 1, 5' en 5"bis Dienst- verstrijken van de reglementaire termijn
plichtwet.)
die voor de indiening van de aanvraag is
23 december 1985
602 bepaald. (Art. 20, § 5, Dienstplichtwet.)
14 april 1986
1096
3. - Uitstel en vrijlating van dienst op
morele grand - Kostwinner - Inkomen
7. - Uitstel en vrijlating van dienst op
van het gezinslid - Netto-inkomen vast morele grand - Werkelijk en gewoonlijk

DIENSTPLICHT

-61verblijf buiten Europa - Verblijf om stu- heer-keurder - Herkeuringsraad niet
dieredenen.
gebonden aan dat advies.
De Hoge Militieraad beslist wettig dat
een ingeschrevene die tijdelijk en voorlopig buiten Europa verblijft om studieredenen en er tegelijkertijd deeltijds is tewerkgesteld als assistent, niet voldoet
aan het vereiste werkelijk en gewoonlijk
buiten Europa verblijf te houden om uitstel van dienst te verkrijgen op grond
van art. 10, § 3, 5", Dienstplichtwet.
2 juni 1986
1346

HOOFDSTUK II
VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE AFKEURING OP LICHAMELIJKE GROND

8. - Vrijstelling en voorlopige afkeuring op lichamelijke grond - Keuringscriteria - Beoordeling door de herkeu.ringsraad.
Behoudens afwijkende aanwijzing in
de tabel van lichaamsgebreken en ziekten oordeelt de herkeuringsraad niet vrij
of het gebrek of de ziekte ongeschiktheid
voor de dienst tot gevolg heeft. (K.B. 5
nov. 1971, art. 1 en tabel I, 3 en 5.)
28 oktober 1985
276

HOOFDSTUK III
MILITIERECHTSCOLLEGES

Afdeling 1. - Samenstelling en bevoegdheid - Rechtspleging.
9. - Herkeuringsraad - Beslissing na
inobservatiestelling - Nieuwe verschijning nodeloos geacht Gewijzigde
samenstelling van de raad.
De herzieningsraad kan na de inobservatiestelling van de dienstplichtige
slechts beslissen dat een nieuwe verschijning nodeloos is, indien de raad is
samengesteld uit dezelfde leden als degene voor wie de dienstplichtige reeds is
verschenen. (Art. 45, § 3, Dienstplichtwet.)
28 oktober 1985
2'18
10. - Herkeuringsraad
lnobservatiestelling - Geen nieuwe oproeping Schriftelijk verweer en inzage van het
deskundigenverslag.
De dienstplichtige die, met toepassing
van art. 45, § 3, Dienstplichtwet, na zijn
inobservatiestelling niet opnieuw door de
herkeuringsraad wordt opgeroepen om
te verschijnen, kan zijn verweer schriftelijk voeren en inzage vragen van het
deskundigenverslag.
2 december 1985
463
11. - Herkeuringsraad - Keuring in
het buitenland - Besluit van de genees-

Het besluit van de geneesheer-keurder, die door de diplomatieke of consulaire ambtenaar is aangewezen voor de
keuring van een dienstplichtige, die zijn
werkelijke en gewone verblijfplaats buiten het land heeft, alsmede het besluit
van het radiologisch onderzoek en de
analyses door die geneesheer-keurder
bevolen, vormen enkel adviezen waaraan
de herkeuringsraad niet is gebonden; die
raad beoordeelt in feite en derhalve op
onaantastbare wijze de gezondheidstoestand van de dienstplichtige. (Art. 46,
§§ 1, 3 en 4, Dienstplichtwet.)
17 februari 1986
843
12. - Militiegerechten - Herkeuringsraad - Samenstelling - lnobservatiestelling gelast na verschijning van de
dienstplichtige - Beslissing van de raad
over de besluiten van een geneesheerdeskundige - Nieuwe verschijning nodelaos geacht - Lid van de raad niet aanwezig bij de verschijning van de dienstplichtige - Onwettige beslissing.
De herkeuringsraad die de inobservatiestelling van een dienstplichtige heeft
gelast na diens verschijning en die in
het bezit is van de besluiten van de geneesheer-deskundige, kan slechts dan
beslissen dat een nieuwe verschijning
nodeloos is en uitspraak doen over de
aanvraag tot vrijstelling of voorlopige afkeuring, als alle leden van de raad aanwezig waren bij het verschijnen van die
dienstplichtige. (Art. 45, § 3, Dienstplichtwet.)
21 april 1986
1140
13. - Militiegerechten - Herkeuringsraad - Raad bevoegd om een administratief onderzoek in te stellen - Onaantastbare beoordeling.
De herkeuringsraad oordeelt op onaantastbare wijze of een administratief onderzoek moet worden ingesteld, overeenkomstig artikel 43, § 3, Dienstplichtwet.
5 mei 1986
1185
Afdeling 2. - Vorm van de beslissingen.
14. - Herkeuringsraad - Afschrift
van de beslissing - Handtekening.
Het aan de dienstplichtige te betekenen afschrift van de beslissing van de
herkeuringsraad behoeft niet door de
voorzitter te worden ondertekend. (Art.
20, § 1, K.B. 30 april 1962.)
16 september 1985
56
15. - Herkeuringsraad - Redengeving.

-62Niet regelmatig met redenen omkleed
is de beslissing van de herkeuringsraad
die, uitspraak doende op een aanvraag
om vrijstelling of voorlopige afkeuring
op lichamelijke grand, zich ertoe beperkt
de aanvraag af te wijzen in de bewoordingen van art. 43, § 4, Dienstplichtwet,
zonder daarbij de redenen van die beslissing op te geven.
3 februari 1986
756
16. - Herkeuringsraad
Redengeving - Uitspraak van de herkeuringsraad na een inobservatiestelling - Verwijzing naar het medisch deskundigenverslag.
Wanneer de herkeuringsraad uitspraak doet na de inobservatiestelling
van de dienstplichtige te hebben bevolen
en in zijn beslissing enkel verwijst naar
het deskundigenverslag, zonder zijn eigen oordeel kenbaar te maken, !evert die
loutere verwijzing geen redengeving van
zijn beslissing op. (Art. 48 Dienstplichtwet.)
756
3 februari 1986

HOOFDSTUK IV
DIENSTWEIGERING OP GROND VAN GEWETENSBEZWAAR

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

DIEREN
Destructiebedrijf - Handel of nijverheid verboden aan uitbaters van destructiebedrijven - Begrip.
Hoewel art. 13 K.B. 14 maart 1890, gewijzigd bij art. 1 K.B. 23 mei 1983, de uitbaters van destructiebedrijven verbiedt
« elders, hetzij rechtstreeks, hetzij door
tussenpersonen, enige andere handel of
nijverheid te drijven, welke in betrek is
met de bereiding, de verkoop of de behouding voor de verkoop van vers of bewaard vlees », geldt dat verbod niet voor
de handel of nijverheid die betrekking
heeft op de bereiding, de verkoop of het
ten verkoop bezitten van dierlijke vetten.
3 oktober 1985
122

DOUANE EN ACCIJNZEN
1. - Verjaring van de strafvordering
-Zander invloed op de verjaring van de
rechtsvordering tot invordering van de
ontdoken rechten.
De verjaring van de strafvordering wegens overtreding van de wet inzake dou-

ane en accijnzen heeft niet de verjaring
van de rechtsvordering tot invordering
van de ontdoken rechten tot gevolg. (Art.
249 wet 26 aug. 1822.)
12 december 1985
537
2. - In-, uit- en doorvoer van goederen
- Rechtsvordering van de minister van
Economische Zaken tot betaling van ontdoken heffingen die, bij invoer, verschuldigd zijn met toepassing van de verordeningen en richtlijnen van de E.E.G. Dertigjarige verjaring.
De rechtsvordering van de minister
van Economische Zaken tot betaling van
ontdoken heffingen die, bij invoer, verschuldigd zijn met toepassing van de
verordeningen en richtlijnen van de
E.E.G., is gegrond op een bijzondere bepaling van de wetgeving inzake douane
en accijnzen en niet op een misdrijf; zij
verjaart na dertig jaar. (Art. 249 wet 26
aug. 1822; artt. 1 en 4 wet 20 dec. 1897;
artt. 2, 8 en 10 wet 11 sept. 1962; artt. 2, 3
en 7 K.B. 26 juli 1962; art. 1 K.B. 24 okt.
1962; art. 2262 B.W.)
12 december 1985
537
3. - Regime van de alcohol - Wet 29
aug. 1919 - Opheffing - Wet 28 dec.
1983 - Handhaving van de telastleggingen - Handhaving van de straffen Gevolgen.
De wet van 28 dec. 1983 betreffende
het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht, die de
wet van 29 aug. 1919 op het regime van
de alcohol vervangt, regelt dezelfde aangelegenheid als de opgeheven wet, zodat
strafbaar blijft een bij de opgeheven wet
als misdrijf aangemerkt en strafbaar gesteld feit, gepleegd onder de gelding van
die vroegere wet, voor zover de nieuwe
wet het feit ook als misdrijf aanmerkt en
strafbaar stelt.
21 januari 1986
691
4. - Bewijskracht van de door beambten van de douane en accijnzen opgemaakte processen-verbaal - Materiele
vaststellingen - Algemene wet inzake
douane en accijnzen, art. 272.
Wat de materitHe vaststellingen betreft
die de beambten binnen de perken van
hun bevoegdheid hebben gedaan, verdient het regelmatige proces-verbaal van
de beambten van douane en accijnzen
valle geloof in rechte tot de valsheid ervan bewezen wordt; de feitenrechter mag
derhalve een beklaagde niet vrijspreken
op de enkele grand dat « uit de gegevens
van het dossier van het ter zitting gedane onderzoek en uit de neergelegde stukken blijkt dat de telastleggingen niet be-

-63wezen zijn gebleven, nu er nog twijfel
bestaat die de beklaagde ten goede moet
komen », zonder vast te stellen dat de
valsheid van de vaststellingen van de beambten bewezen is.
29 januari 1986
713
5. - Overtreding - Proces-verbaal opgemaakt door een douaneambtenaar Wettelijke bewijswaarde - Grens.
De bijzondere wettelijke bewijswaarde
die art. 272 Douane en Accijnzenwet
(coi:ird. K.B. 18 juli 1977) aan de processen-verbaal van de ambtenaren van dat
bestuur toekent, geldt enkel voor de persoonlijke materiele vaststellingen van
die ambtenaren, maar niet voor de juridische gevolgtrekkingen die daaruit kunnen worden afgeleid.
28 mei 1986
1319

DRUKPERSMISDRIJF
1.- Begrip.
Het drukpersmisdrijf wordt gekenmerkt door het misbruik van de vrijheid
van meningsuiting; een drukpersmisdrijf
vereist met name dat de door middel van
de pers gedane meningsuiting strafbaar
is.
152
9 oktober 1985
2. - Aanplakking op een door de besluitwet van 29 december 1945 verboden
plaats - Geen drukpersmisdriji
Wanneer de rechter kennis neemt van
een vervolging wegens aanplakking op
een plaats waar zulks verboden is door
de besluitwet van 29 dec. 1945 houdende
verbod tot het aanbrengen van opschriften op de openbare weg, heeft hij zich
niet uit te spreken over het strafbaar karakter van de in de aanplakbiljetten verkondigde gedachten om het misdrijf bewezen te verklaren, zodat dit geen persmisdrijf kon opleveren.
9 oktober 1985
152
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ECHTSCHEIDING,
SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED
HOOFDSTUK I. - Gronden
HOOFDSTUK II. - Rechtspleging

HOOFDSTUK III.
person en
HOOFDSTUK IV. goederen

Gevolgen t.a. v. de
Gevolgen t.a.v. de

HOOFDSTUK I
GRONDEN

1. - Gronden - Feitelijke scheiding
- Tijdstip waarop de tijdsvoorwaarde
vervuld moet zijn.
De in artikel 232, eerste lid, B.W. bepaalde tijdsvoorwaarden luidens welke
de feitelijke scheiding ten minste vijf
jaar moet hebben geduurd, moet vervuld
zijn op het ogenblik dat het inleidend
verzoekschrift tot echtscheiding wordt
ingediend.
31 januari 1986
726

HOOFDSTUK II
RECHTSPLEGING

2. - Rechtspleging - Verzoek tot
echtscheiding nadat de echtscheiding ten
voordele van de andere echtgenoot reeds
werd toegelaten - Ontvankelijkheid.
Wanneer de echtscheiding in het voordeel van een der echtgenoten werd toegelaten, kan de andere echtgenoot een
verzoek tot echtscheiding inleiden mits
de beslissing die de echtscheiding heeft
toegelaten, niet in kracht van gewijsde is
gegaan en het beschikkende gedeelte ervan niet in de registers van de burgerlijke stand is overgeschreven.
31 januari 1986
726
3. - Echtscheiding op grand van bepaalde feiten - Wederzijdse eisen tot
echtscheiding bij hetzelfde vonnis ingewilligd - Overschrijving in de registers
van de burgerlijke stand van het beschikkend gedeelte van het vonnis wat
een van de eisen betreft - Hoger beroep
wat de andere eis betreft - Jncidenteel
beroep door gei'ntimeerde ingesteld tegen het reeds overgeschreven beschikkend gedeelte van het vonnis.
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 ge'intimeerde na die overschrijving geen incidenteel beroep meer
instellen ten aanzien van het overgeschreven beschikkende gedeelte van dat
vonnis. (Artt. 1275, 1276, 1277 en 1278
Ger.W.)
3 april 1986
1040

-644. - Echtscheiding door onderlinge
toestemming - Uitkering tot levensonderhoud - Toepasselijke regels.
De overeenkomst die gesloten wordt
tussen twee echtgenoten die door onderlinge toestemming uit de echt willen
scheiden en waarbij op grond van art.
1288 4• Ger.W. de ene de verplichting op
zich 'ne~mt aan de andere een uitkering
tot levensonderhoud, die geen wettelijke
alimentaire schuld is, te betalen, is uitsluitend aan de regels betreffende de
overeenkomsten onderworpen (art. 1288,
4•, Ger.W. en 1134 B.W.)
5 juni 1986
1360
5. - Echtscheiding - Wederzijdse eisen tot echtscheiding - Beslissing op
een der eisen overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand - Andere eis nog aanhangig voor het hoi van
beroep
Provisionele uitkering op
grand van art. 301 B. W. als voorlopige
maatregel - Concurrerende bevoegdheid
van de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg, rechtsprekend in kort geding, en van de rechter over het bodemgeschil.
WanneP.r, bij wederzijdse eisen tot
echtscheiding, op een der eisen is beslist
en die beslissing in de registers van de
burgerlijke stand is overgeschreven,
blijft de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg, rechtsprekend in kort geding, bevoegd om kennis te nemen van
een op grond van art. 301 B.W. als voorlopige maatregel toegekende provisionele
uitkering die nodig is geworden wegens
de vordering tot echtscheiding van de
andere partij waarover nog niet d~fini
tief uitspraak is gedaan. De voorz1tter,
rechtsprekend in kort geding, verliest
die bevoegdheid niet wanneer de rechter
over het bodemgeschil, in eerste aanleg
of in graad van beroep, die een concurrerende bevoegdheid heeft, over de provisionele uitkering uitspraak heeft gedaan.
5 juni 1986
1362

HOOFDSTUK III
GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN

6. - Uitkering tot levensonderhoud na
echtscheiding - Echtscheiding toegestaan o.g. v. art. 232 B. W. - Vaststelling
van de uitkering - Vereisten.
Wanneer de echtscheiding werd toegestaan op grond van art. 232, eerste lid,
B.W., moet de uitkering die de rechtbank
o.g.v. de artt. 232, eerste lid, 301 en 306
B.W., aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen, kan toekennen uit
de goederen en inkomsten van de echt-

genoot tegen wie de echtscheiding is uitgesproken, moet zodanig worden vastgesteld dat zij de eerstbedoel.de echtgenoot
in staat stelt om, rekening houdende met
zijn inkomsten en mogelijkhed~_n, in zij~
bestaan te voorzien op een gehJkwaardlge wijze als tijdens het samenleven.
26 september 1985
94
7. - Huwelijk v66r de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van de echtgenoten en de
huwelijksvermogensstelsels Stelsel
van de scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten - Ontbinding van het huwelijk door echtscheiding
op grond van bepl!a!de ~eiten .- Y.f!rdering tot echtsche1dmg mgele1d •IJdens
overgangsperiode van 28 sept. 1976 tot
en met 27 sept. 1977 - Vereffening en
verdeling van de conventionele gemeenschap - Toepasselijke regels.
De echtgenoten die v66r de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 19'76 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van de echtgenot?n ~.n de
huwelijksvermogensstelsels, d.L voor 28
september 19'/6, gehuwd zijn na een stelsel van scheiding van goederen te hebben gekozen waarin een gemeenschap
van aanwinsten was bedongen als omschreven in de artt. 1498 en 1499 B.W.,
bleven tijdens de overgangsperiode die
liep van 28 sept. 1976 tot en met 27 sept.
19'77 onderworpen aan alle bepalingen
die v66r de inwerkingtreding van de wet
van 14 juli 1976 op de vereffening van
hun huwelijksvermogensstelsel toepasselijk waren, ook wanneer zij geen verklaring tot handhaving van hun bedonge_n
huwelijksvermogensstelsel aflegden; d1t
geldt o.m. wat betreft het keuzerecht van
de vrouw tot aanvaarding of verwerping
van die gemeenschap overeenkomstig
het oud art. 1463 B.W. (Art. 1, 3•, van de
overgangsbepalingen van de wet van 14
juli 1976.)
27 december 1985
607

8. - Gevolgen t:a. v. de person en Uitkering tot onderhoud na echtscheiding - Provisioneel of definitief.
Zolang de echtelijke toestand van de
echtgenoten tussen welke een echtscheidingsgeding hangend is, niet definitief is geregeld, kan er slechts een provisionele uitkering tot onderhoud na echtscheiding worden toegekend.
31 januari 1986
726
9. - Vereniging na echtscheiding
Wijziging - Voorwaarden.

-65De rechter die vaststelt dat een uitkering na echtscheiding in onderling overleg is vastgesteld, dat de partijen hun
respectieve inkomsten niet hebben vermeld en dat hun toestand geen ingrijpende wijziging heeft ondergaan sedert
een vonnis waarbij een vorige vraag tot
vermindering van de uitkering was afgewezen en waarin de partijen hebben berust, behoeft niet na te gaan of het bedrag van de uitkel'ing niet hager is dan
een derde van de inkomsten van de tot
de uitkering gehouden echtgenoot. (Art.
301, §§ 3 en 4, B.W.)
1154
24 april 1986
10. - Echtscheiding door onderlinge
toestemming - Voorafgaande overeenkomst van de echtgenoten - Bepaling
betreffende de bijdrage van de echtgenoten in het onderhoud van de kinderen
uit het huwelijk - Wijziging - Vereisten.

Bij echtscheiding door onderlinge toestemming verbindt de tussen de echtgenoten gesloten voorafgaande overeenkomst over hun respectieve bijdrage in
het onderhoud en de opvoeding van de
kinderen de ouders jegens elkaar; die
overeenkomst kan niet worden gewijzigd
tenzij vaststaat dat een van de ouders,
gelet op zijn inkomen en op die bijdrage,
in de onmogelijkheid verkeert om te zorgen voor het nodige levensonderhoud en
de vereiste opvoeding van het kind dat
hij onder zijn bewaring heeft.
12 juni 1986
1400

stelsel van gemeenschap van goederen,
een levensverzekering is aangegaan ten
behoeve van de andere echtgenoot, bij
het overlijden van de verzekerde geen
vergoeding aan het gemeenschappelijk
verinogen verschuldigd is uit hoofde ·van
stortingen door de verzekerde tijdens het
huwelijk gedaan met gelden van. de gemeenschap, oak al is het kapitaal eigendom van de begunstigde echtgenoot, tenzij die stortingen kennelijk overdreven
zijn, gelet op ·de mogelijkheden van de
verzekeringnemer; in zoverre die bepaling stelt dat in beginsel voor zodanige
stortingen geen vergoeding is verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen, is zij niet van toepassing. wanrieer
een van de echtgenoten, v66r de inwerkingtreding van de wet, van 14 juli 1976
gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten, tijdens het huwelijk een levensverzekering heeft afgesloten in de vorm van een groepsverzekering die voorziet in de uitbetaling van
·een kapitaal bij overlijden of bij le~en,
de echtgenoten geen verklaring hebben
afgelegd als bedoeld in art. 1, 1', van de
overgangsbepalingen vervat in art. 3 van
de voormelde wet, tijdens het huwelijk.
premies werden betaald met gelden van
de gemeenschap, het ):mwelijk door echtscheiding werd ontbonden en de verzekeringnemer, l).a ontbinding van het.· huwelijk, zijn recht van afkoop uitoefent,
27 juni 1986

1481

EED
HOOFDSTUK IV
GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN

1. - Burgerlijke zaken - Gedingbeslissende eed - Weigering de eed af te·
leggen - Begrip;

11. - Echtscheiding - Huwelijk v66r
De rechter kan wettig beslissen dat de
de inwerkingtreding van de wet van 14 . vraag om uitstel van de eedaflegging, gejuli 1976, onder het stelsel van gemeen- daan door de partij aan wie de eed werd
schap van aanwinsten - Levensverzeke- opgedragen, geen weigering de eed af te
ring, in de vorm van groepsverzekering, leggen uitmaakt.
door een van de echtgenoten afgesloten
29 november 1985
459
tijdens het huwelijk - Echtgenoten die
geen verklaring hebben afgelegd als be2. - Gedingbeslissende eed - Begrip.
doeld in art. 1, 1", van art. 3 wet 14 juli
Een eed is gedingbeslissend wanneer
1976- Premies tijdens het huwel1jk betaald met gelden van de gemeenschap - · de partij die hem opdraagt daarvan de
Echtscheiding na de inwerkingtreding beslissing van het geschil doet afhangen.
van de wet van 14 juli 1976 - Verzeke- Niet gedingbeslissend is echter de eed
ringnemer die zijn recht van afkoop uit- die wordt afgelegd onder de opschorten:
oefent - Vergoeding aan de gemeen- de voorwaarde dat de partij die hem opdraagt, in haar hoofdvordering in het onschap - Verzekeringswet 11 juni 1874
art. 43, laatste lid
' gelijk wordt gesteld, hetzij subsidiair,.
. J\rt. 43, laatste lid, Verzekeringswet 11
1874 bepaalt dat, ingeval door een
van de echtgenoten, gehuwd onder een

JUni

hetzij onder voorbehoud van hager beroep.
16 mei 1986
1251

-66EIGENLIJKE RECHTSPRAAK
1.- Met eigenlijke rechtspraak belast
orgaan - Instelling.
Een met eigenlijke rechtspraak belast
orgaan kan slechts worden ingesteld
krachtens een wet. (Art. 94 Gw.)
22 november 1985
417
2. - Administratief rechtscollege Openbaarheid - Behandeling van de
zaak en uitspraak van de beslissing.
Art. 96 Gw., volgens hetwelk de terechtzittingen openbaar moeten zijn, en
art. 97 Gw., in zoverre het bepaalt dat
elk vonnis in openbare terechtzitting
wordt uitgesproken, zijn van rechtswege
enkel toepasselijk op de rechtbanken,
bedoeld in de artt. 92 en 93 Gw., d.w.z.
op de vonnisgerechten van de Rechterlijke Orde.
10 april 1986
1084

EN ERGlE
Elektrische energie - Grond-, bestratings- of ander werk in de nabijheid van
een onderf?rondse elektrische kl'lbel Voorzorgsmaatregelen - Verbod met de
uitvoering van het werk te beginnen zolang de kabel niet gelokaliseerd is Gelding ondanks de voorgeschreven
raadplegingen.
Aan de gelding van het voorschrift
neergelegd in art. 192.02, a en b, van het
algemeen reglement op de elektrische installaties, goedgekeurd bij K.B. 10 maart
1981, luidens hetwelk met de uitvoering
van een werk in de omgeving van een
ondergrondse elektrische kabel pas mag
worden begonnen na lokalisatie van de
kabels, wordt geen afbreuk gedaan doordat de eigenaar van de grond, de overheid die de eventueel gebruikte openbare
weg beheert, en de eigenaar van de kabel vooraf werden geraadpleegd.
26 november 1985
432

ERFDIENSTBAARHEID
1. - Conventionele erfdienstbaarheid
- Erfdienstbaarheid van overgang Verbindende kracht van de titel van vestiging van die erfdienstbaarheid
Schending - Begrip.
De verbindende kracht van· de titel
van vestiging van een conventionele erfdienstbaarheid van overgang wordt miskend ingeval deze erfdienstbaarheid zonder toestemming van de eigenaar van

het lijdend erf wordt uitgebreid ten voordele van een ander erf van de eigenaar
van het heersend erf.
16 mei 1986
1255
2. - Openbare erfdienstbaarheid van
overgang - Rechthebbende.
Alle belanghebbenden en met name de
aangelanden kunnen op de inachtneming
van het bestaan en het genot van een
openbare erfdienstbaarheid van overgang gerechtelijk aanspraak maken.
23 mei 1986
1286

ERFENISSEN
1. - Burgerlijk Wetboek, artt. 794 en
801 - Voorrecht van boedelbeschrijving
- Verzuim of onjuistheid in de boedelbeschrijving - Gevolgen.
Verzuim of onjuistheid van de boedelbeschrijving welke een onder voorrecht
aanvaardende erfgenaam heeft doen opmaken, leiden slechts tot verval van het
voorrecht van boedelbeschrijving als de
erfgenaam wetens en willens en te kwader trouw heeft gehandeld. (Artt. 794 en
801 B.W.)
10 oktober 1985
164
2. - Wegmaken of verborgen houden
van goederen van de nalatenschap Schenking met vrijstelling van inbreng
- Schenking die het beschikbaar gedeelte ten dele overschrijdt.
De erfgenaam die een hem met vrijstelling van inbreng gedane schenking
wegmaakt of verborgen houdt, kan geen
aanspraak maken op enig aandeel hierin, ook al overschrijdt zij slechts ten dele
het beschikbaar gedeelte. (Art. 792 B.W.)
25 oktober 1985
272
3. - B. W., art. 756 - Niet erkend natuurlijk kind geen erfgenaam van zijn
beweerde moeder - Bepaling niet in
strijd met art. 8.1 Europees Verdrag
Rechten van de Mens.
De bepaling van art. 756 B.W., luidens
welke de niet erkende natuurlijke kinderen geen erfgenaam zijn van hun beweerde moeder, is niet in strijd met art.
8.1 Europees Verdrag Rechten van de
Mens.
6 maart 1986
937

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
HOOFDSTUK I. - Prejudiciele geschillen
HOOFDSTUK II. - Verdragsbepalingen

-67HOOFDSTUK I
PREJUDICIELE GESCHILLEN

1. - Executieverdrag, art. 17 - Vraag
opgeworpen in een bij het Hoi van Cassatie aanhangige zaak - Verzoek om
uitlegging van de bepaling van het Verdrag.
Wanneer een vraag over de uitlegging
van een bepaling van het E.G.-Executieverdrag wordt opgeworpen voor het Hof
van Cassatie en dit Hof een beslissing op
dat punt voor zijn uitspraak noodzakelijk acht, is het in de regel ertoe gehouden het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te verzoeken over
die vraag, bij wijze van prejudicHHe beslissing, uitspraak te doen. (Art. 3 van
het door de wet van 18 juli 1973 goedgekeurd Protocol van 3 juni 1971 betreffende de uitlegging van het E.G.-Executieverdrag door het Hof van Justitie.)
4 oktober 1985
127
2. - Prejudicieel geschil - Vraag om
uitlegging van het E.E.G.-Verdrag of van
een akte van de E.E.G.-instellingen Geval waarin geen vraag aan het Hoi
van Justitie dient te worden gesteld.
Wanneer een vraag om uitlegging van
het E.E.G.-Verdrag of van een akte van
de E.E.G.-instellingen, opgeworpen in
een voor het Hof van Cassatie hangende
zaak, een punt betreft dat reeds het
voorwerp is geweest, in een andere zaak,
van een uitleggende beslissing van het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is het Hof van Cassatie
vrijgesteld van de verplichting zich opnieuw tot het Hof van Justitie te wenden
om een uitlegging te verkrijgen. (Art.
177, laatste lid, E.E.G.-Verdrag.)
18 november 1985
379

HOOFDSTUK II
VERDRAGSBEPALINGEN

3. - Sociale zekerheid - Werkloosheid - Verblijf in een andere Lid-Staat
- Recht op werkloosheidsuitkering na
terugkeer in Belgie.
De uitkeringsgerechtigde werkloze die
Belgie heeft verlaten en in een andere
Lid-Staat van de E.E.G. aanspraak heeft
op werkloosheidsuitkering met toepassing van art. 69, lid 1, verordening nr.
1408/71 van 19 juni 1971, verliest zijn
aanspraak op uitkering in Belgie wanneer hij er terugkeert na het verstrijken
van de in lid 1, c, van dit artikel bedoelde termijn, die in de regel drie maanden
bedraagt , ook al behoudt hij volgens art.
123 Werkloosheidsbesluit de hoedanigheid van gerechtigde, omdat zijn uitke-

ringen in Belgie niet !anger dan vijftien
maanden werden onderbroken. (Art. 69,
lid 2, verordening nr. 1408/71 van 19 juni
1971.)
18 november 1985
379
4. - Rechtsvordering van de minister
van Economische Zaken tot betaling van
ontdoken heffingen die, bij invoer, verschuldigd zijn met toepassing van de
verordeningen en richtlijnen van de
E.E.G. - Dertigjarige verjaring.
De rechtsvordering van de minister
van Economische Zaken tot betaling van
ontdoken heffingen die, bij invoer, verschuldigd zijn met toepassing van de
verordeningen en richtlijnen van de
E.E.G., is gegrond op een bijzondere bepaling van de wetgeving inzake douane
en accijnzen en niet op een misdrijf; zij
verjaart na dertig jaar. (Art. 249 wet 26
aug. 1822; artt. 1 en 4 wet 20 dec. 1897;
artt. 2, 8 en 10 wet 11 sept. 1962; artt. 2, 3
en 7 K.B. 26 juli 1962; art. 1 K.B. 24 okt.
1962; art. 2262 B.W.)
12 december 1985
537

F
FABRIEKSKEN

EN

HANDELSMER-

1. - Benelux-Merkenwet - Uitlegging
van een voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel
- Geval waarin het Hoi van Cassatie
niet verplicht is zich bij wege van prejudiciiile vraag voor uitleg tot het Benelux-'
Hoi te wenden.
Om de maatstaf te bepalen waarnaar
een teken als individueel merk kan worden beschouwd, dient het Hof van Cassatie in beginsel de vraag van uitleg aan
het Benelux-Gerechtshof voor te leggen,
tenzij het zich verenigt met het tevoren
door dat Hof op dezelfde vraag in een
andere zaak gegeven antwoord. (Art. 6,
§§ 3 en 4, in fine, Verdrag betreffende de
instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend op 31
maart 1965 en goedgekeurd bij de wet
van 18 juli 1969.)
7 maart 1986
940
2. - Maatstaf ter beoordeling van de
vraag of een teken dient om de waren
van een onderneming te onderscheiden.

-68Om in de zin van art. 1, eerste lid, van
de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken als individueel merk te gelden,
is het niet voldoende dat het teken de
waren van identieke of verwante waren
onderscheidt; vereist is dat het teken, al'le omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, op zodanige wijze de
herkomst van de waren:, waarvoor het
als merkteken is gedeponeerd, te demonstreren dat het de wezenlijke functies
van een individueel merk in de zin van
evengenoemd wetsartikel 1, eerste lid,
vermag te 'vervullen (Eenvormige Beneluxwet inzake de warenmerken, bijlage
van het Benelux-Verdrag inzake warenmerken, ondertekend op 19 maart 1962
en goedgekeurd bij de wet van 30 juni
1969.
940
7 maart 1986

FAILLISSEMEN'f,
FAILLISSEMENTSAKKOORD
EN
GERECHTELIJK AKKOORD
HOOFDSTUK I. - Begrip - Vereisten
HOOFDSTUK
II.
Bevoegdheid
(rechtspleging tot benoeming curator)
HOOFDSTUK III. - Rechtspleging
HOOFDSTUK IV. - Gevolgen voor personen en verbintenissen
HOOFDSTUI<; V. - Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers ·
HOOFDSTUK VI. - Gerechtelijk akkoord
HOOFDSTUK IX. - Allerlei

HOOFDSTUK I
BEGRIP -

VEREISTEN

1. - :Art. 445, derde lid, Kh. - Nietige
handeling zonder gevolg voor de boedel
- Betaling voor vervallen schulden anders dan in geld of handelseffecten gedaan - Betaling door overdracht - Nietigheid - Vereiste.
, Geen betaling door ,overdracht voor
vel'\(allen · schulden, in de zin van art.
445,' derde lid, Kh., is de overdracht van
schuldvordering die bif het sluiten van
de overeerikomst waarin de wederzijdse
verbintenissen vari de partijen zijn vastgelegd en die derhalve tegelijkertijd met
deze verbintenissen tot stand komt, bedongen wordt als een wijze van uitvoering,
van de betalingsverplichting.
15 november 1985
.369

2. - Geldige overdracht van schuldvordering - Betekening overeenkomstig
art. 1690 B. W. binnen de bij art. 445 Kh.
bepaalde tijd - In beginsel aan de hoedel tegenwerpelijk.
De geldige overdracht van schuldvordering, die overeenkomstig art. 1690
B.W. behoorlijk betekend wordt aan de
schuldenaar vooraleer het vonnis van
faillietverklaring van de overlater wordt
uitgesproken, kan in beginsel aan de
boedel worden tegengeworpen.
15 november 1985
369

HOOFDSTUK II
BEVOEGDHEID (RECHTSPLEGING TOT BENOEMING CURATOR)

HOOFDSTUK III
RECHTSPLEGING

3. - Geschil inzake een arbeidsovereenkomst - Volstrekte bevoegdheid.
Volgens de artt. 574, 2", en 578, 1",
Ger.W., neemt, zelfs in geval van faillissement, aileen de arbeidsrechtbank kennis van de geschillen inzake arbeidsovereenkomsten.
19 december 1985
589
4. - Allerlei - Curator die de faillietverklaring van een derde vordel't Voorwaarde.
Artikel 442 Faillissementswet geeft
aan de curator van een faillissement
geen recht en verleent hun derhalve ook
geen rechtsvordering om de faillietverklaring van een derde te vorderen, tenzij
hij persoonlijk of als beheerder van de
boedel schuldeiser is van die derde.
31 januari 1986
734
5. - Afwikkeling - Ambtshalve faillietverklaring - Schuldenaar opgeroepen voor de rechtbank om uitleg te geven - Gevolg.
De enkele omstandigheid dat de schuldenaar, voordat de rechtbank van koophandel hen ambtshalve failliet verklaart,
aan de rechtbank uitleg heeft gegeven,
maakt hem niet tot partij.
31 januari 1986
734
6. - Vonnis van ambtshalve faillietverklaring - Schuldenaar niet vooraf
gehoord - Wettig.
De rechtbank van koophandel is niet
gehouden de schuldenaar te horen alvorens hem ambtshalve failliet te verklaren. (Art. 442 Faillissementswet.)
7 maart 1986
945
7. - Vonnis van ambtshalve faillietverklaring - Redenen.

-69De rechtbank van koophandel die een
faillissement uitspreekt, is niet gehouden
de redenen van algemeen belang te vermelden die haar genoopt hebben het faillissement ambtshalve uit te spreken.
7 maart 1986
945
8. - Vordering van de curator tegen
de oprichters van een faillietverklaarde
P. V.B.A., wegens ontoereikend kapitaal
bij de oprichting -Art. 123, tweede lid,
7', Vennootschappenwet - Volstrekte bevoegdheid van de rechtbank van koophandel.
De aansprakelijkheidsvordering gegrond op art. 123, tweede lid, 7°, Vennootschappenwet ontstaat rechtstreeks uit
het faillissement en de gegevens voor
haar oplossing komen uit het bijzonder
recht dat het stelsel van het faillissement beheerst. (Art. 574, 2°, Ger.W.)
7 maart 1986
948

Kh. nietig is verklaard, kan de veroordeling tot teruggave van de goederen niet
samengaan met een veroordeling tot betaling van hun waarde bij wijze van herstel in de vorige toestand.
13 september 1985
40
12. - Art. 445, derde lid, Kh. - Inbetalinggeving - Verkoop door de schuldenaar aan zijn schuldeiser - Nietigheid
- Vereiste.
Om een verkoop die door een gefailleerd schuldenaar aan een schuldeiser is
gedaan, binnen de bij art. 445 Kh. bepaalde tijd, te kunnen aanmerken als
een anders dan in geld of handelseffecten gedane en volgens voormeld artikel derhalve nietige betaling, moet niet
enkel bewezen zijn dat die verkoop afbreuk doet aan de gelijkheid tussen de
schuldeisers maar tevens dat hij een betaling van vervallen schulden uitmaakt.
11 oktober 1985
174

HOOFDSTUK IV

13. - Faillissement - Onroerend goed
van de gefa11leerde, door hem verzekerd
tegen brand - Schadegeval - Rechten
van het faillissement tegenover de verzekeraar.
VVanneer een onroerend goed door de
eigenaar is verzekerd tegen brand en in
de verzekeringspolis is bepaald dat, bij
schadegeval, de vergoeding slechts wordt
betaald naar mate van de wederopbouw
en wedersamenstelling en dat, ingeval
deze niet plaatshebben, ook wegens onmogelijkheid, de verzekerde wordt vergoed voor de door het schadegeval getroffen materialen, brengt, bij schadegeval en bij gebrek aan wederopbouw of
wedersamenstelling, de omstandigheid
dat de verzekerde in staat van faillissement is verklaard niet mee dat de curator tegenover de verzekeraar meer rechten kan doen gelden dan de verzekerde
zelf.
20 december 1985
592

GEVOLGEN VOOR PERSONEN EN VERBINTENISSEN

9. - Art. 445 Kh. - Overeenkomst
nietig en zonder gevolg met betrekking
tot de boedel - Gevolg van de nieUgverklaring.
Wanneer een overeenkomst op grond
van art. 445 Kh. nietig en zonder gevolg
wordt verklaard met betrekking tot de
boedel, moet de toestand die bestond
v66r het sluiten van de overeenkomst worden hersteld. W anneer het gaat om een
overdracht van goederen bestaat het herstel van de vorige toestand, in de teruggave van die goederen of, indien teruggave niet mogelijk is, in betaling van de
waarde van de goederen. Een veroordeling tot teruggave van de goederen kan
niet samengaan met een veroordeling tot
betaling van hun waarde bij wijze van
herstel in de vorige toestand.
13 september 1985
40
10. - Art. 445 Kh. - Overdracht van
goederen nietig verklaard - Gevolg.
Wanneer het gaat om een overdracht
van goederen die op grond van art. 445
Kh. nietig is verklaard, bestaat het herstel in de vorige toestand, in de teruggave van die goederen of, indien teruggave
niet mogelijk is, in betaling van de waarde van de goederen.
13 september 1985
40
11. - Art. 445 Kh.
Overdracht van
goederen nietig verklaard - Teruggave
- Begrip.
Wanneer het gaat om een overdracht
van goederen, die op grond van art. 445

14. - Persoonlijke lening op afbetaling - Faillissement van de Jener Verschuldigde maandelijkse termijnen
- Vonnis van faillietverklaring - Niet
vervallen maandelijkse termijnen - Opneming in het niet bevoorrecht passief
- Aftrek van de interest.
De totale « lasten » van een persoonlijke lening op afbetaling omvatten onder
meer de rente, zodat de maandelijkse
termijnen tot terugbetaling van die lening, die niet vervallen zijn op de dag
van het vonnis van faillietverklaring van
de lener, niet kunnen worden aangemerkt als schulden die geen interest op-

-70brengen; te rekenen van dat vonnis
houdt de interest op te lopen ten aanzien
van de boedel en wordt de schuldvordering van de uitlener tot terugbetaling
van die maandelijkse termijnen in het
niet bevoorrecht passief van het faillissement enkel opgenomen onder aftrek van
de interest. (Artt. 450, tweede lid, en 451,
eerste lid, wet van 18 april 1851; art.
19ter, 3o en 5°, wet van 9 juli 1957; art.
9ter K.B. van 23 dec. 1957.)
10 april 1986
1078

15. - .Persoonlijke lening op afbetaling - Faillissement van de lener Verschuldigde maandelijkse termijnen
- Vonnis van faillietverklaring - Niet
vervallen maandelijkse termijnen - Opneming in het niet bevoorrecht passief
- Aftrek van de in de « lasten » begrepen kosten.
Noch art. 1134 B.W., noch art. 451 Faillissementswet worden door de rechter
geschonden wanneer hij, enerzijds, erop
gewezen heeft dat de gefailleerde een
persoonlijke lening op afbetaling had
aangegaan, terugbetaalbaar in termijnen
die een lastenpercentage omvatten waarin de kosten zijn begrepen en, anderzijds, in feite heeft vastgesteld dat, wegens het faillissement van de lener, de
kosten begrepen in de « lasten » van de
niet vervallen maandelijkse termijnen
niet meer door de uitlener behoeven te
worden gemaakt, en vervolgens beslist
dat de schuldvordering van de uitlener,
voor de terugbetaling van die maandelijkse termijnen, in het niet bevoorrecht
passief enkel wordt opgenomen onder aftrek van die kosten. (Art. 1134 B.W.; art.
451 wet van 18 april 1851; art. 19ter, 3° en
5°, wet van 9 juli 1957; art. 9ter K.B. van
23 dec. 1957.)
10 april 1986
1078
16. - Overeenkomst - Faillissement
van een contractant - Strafbeding Sanctie op een tekortkoming aan het
contract - Gevolg.
De gevolgen van een strafbeding, dat
onder meer een tekortkoming aan het
contract moet sanctioneren, blijven
voortbestaan, niettegenstaande het faillissement van een contractant en kunnen aan de gezamenlijke schuldeisers
worden tegengeworpen, ook al is het
naar aanleiding van het faillissement dat
de gefailleerde zijn contractuele verplichtingen niet nakomt.
·
10 april 1986
1078

17.
Faillissement Wettelijke
schuldvergelijking - B. W:, art. 1291 Wettelijke schuldvergelijking tussen een
schuld van de gefailleerde jegens een
schuldeiser en een schuld van deze jegens de gefailleerde - Voorwaarde.
De voorwaarden voor wettelijke
schuldvergelijking tussen een schuld van
de gefailleerde jegens een schuldeiser en
een schuld van deze jegens de gefailleerde zijn slechts aanwezig als beide schulden v66r de faillietverklaring vaststaande waren (Impliciet.) (Artt. 444 445 561
Faillissementswet; art. 1298 B.W.) '
11 april 1986
1093
18. - Faillissement - B. W:, art. 1291
- Wettelijke schuldvergelijking tussen
een schuld van de gefailleerde jegens
een schuldeiser en een schuld van deze
jegens de gefailleerde - Schuld van de
schuldeiser jegens de gefailleerde vaststaande - Schuld van de gefailleerde
nag te bepalen op het tijdstip van de failJietverklaring door een deskundigenonderzoek - Gevolg.
Niet wettelijk verantwoord is de beslissing die, na te hebben vastgesteld dat op
het tijdstip van de faillietverklaring een
schuld van een schuldeiser jegens de gefailleerde vaststaande was doch de
schuld van de gefailleerde jegens die
schuldeiser nog diende bepaald te worden door een deskundigenonderzoek,
aanneemt dat alle voorwaarden voor de
toepassing van de wettelijke schuldvergelijking tussen die schulden waren vervuld v66r het tijdstip van de faillietverldaring. (Art. 1291 B.W.)
11 april 1986
1093
19. - Beslissing om aangifte te doen
van het faillissement - Ondernemingshoofd dat nalaat die beslissing mede te
delen aan de ondernemingsraad - Misdrijf - Bestanddelen.
Het misdrijf omschreven in de artt 32
3°, wet 20 sept. 1948 en 25, 2°, K.B·. 27
nov. 1973, die het ondernemingshoofd de
verplichting opleggen om interne beslissingen die een belangrijke weerslag kunnen hebben op de onderneming, zoals
een aangifte van faillissement, mede te
delen aan de ondernemingsraad, vereist
niet dat er bijzonder opzet aanwezig is
en even:t?in dat de ondernemingsraad bij
machte 1s de genomen beslissing te wijzigen of iets aan de gevolgen ervan te
veranderen.

30 april 1986

1174

-71HOOFDSTUK V
BEVOORRECHTE
EN
SCHULDEISERS

HYPOTHECAIRE

20. - Faillissement - Interest van
schuldvorderingen - Schuldvorderingen
gewaarborgd door een algemeen voorrecht - Loop van de interest gestuit
vanaf het vonnis van faillietverklaring.
De loop van de interesten van de
schuldvorderingen gewaarborgd door een
algemeen voorrecht op alle roerende goederen van de gefailleerde wordt gestuit
vanaf het vonnis van faillietverklaring.
(Art. 451 Faillissementswet.)
26 december 1985
605

HOOFDSTUK VI
GERECHTELIJK AKKOORD

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

Faillissement- Art. 445, derde
lid, Faillissementswet - Nietige betalingen - Begrip.
De rechter die vaststelt dat de gefailleerde in de verdachte periode een geldschuld met koopwaar heeft betaald, beslist naar recht, op grond van art. 445,
derde lid, Kh, dat die betaling nietig is.
5 september 1985
9
21. -

G
GEESTRIJKE DRANKEN
1. - Strafvordering strekkende tot toepassing van geldboeten en tot sluiting
van een slijterij van gegiste dranken Uitsluitende bevoegdheid van het Bestuur der Douane en Accijnzen.
Op de voorziening van de procureurgeneraal, overeenkomstig art. 441 Sv.,
vernietigt het Hof zonder verwijzing de
veroordeling tot een geldboete en tot
sluiting van een drankslijterij, wegens
overtreding van de op 3 april 1953 gee.
wetsbepalingen inzake de slijterijen van
gegiste dranken, wanneer de strafvordering door het openbaar ministerie en
niet door het Bestuur der Douane en Accijnzen is ingesteld.
23 oktober 1985
243
2. - Geldboete verhoogd met opdeciemen - Onwettige verhoging.

Uit art. 2 wet van 5 maart 1952 blijkt
dat de strafrechtelijke geldboeten wegens overtreding van de wetsbepalingen
inzake de slijterijen van gegiste dranken
niet met opdeciemen mogen worden verhoogd.
23 oktober 1985
243

GEMEENSCHAP, GEWEST
1. - Vlaams Gewest - Raad en Executieve van de Vlaamse Gemeenschap Uitoefening in het Vlaamse Gewest door
die Raad en Executieve van de bevoegdheden van de gewestorganen voor de
aangelegenheden bedoeld in art. 107quater Gw. - Uitoefening van een attribuut
van de rechtspersoonlijkheid van het
Vlaamse Gewest.
Wanneer de Raad en de Executieve
van de Vlaamse Gemeenschap in het
Vlaamse Gewest optreden ter uitoefening van de bevoegdheden van de gewestorganen voor de aangelegenheden bedoeld in art. 107quater Gw., doen zij dat
ter uitoefening van een attribuut van de
rechtspersoonlijkheid van het Vlaamse
Gewest. (Art. 1, § 1, tweede lid, en 3, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.)
303
5 november 1985

2. - Wet van 1 aug. 1974 tot oprichting
van gewestelijke instellingen, artt. 9 en
10 - Beraadslaging van het ministerieel
comite voor gewestelijke aangelegenheden - Rechtsvormen.
De bij de beraadslagingen van het ministerieel comite voor gewestelijke aangelegenheden in acht te nemen rechtsvormen zijn niet op straffe van nietigheid voorgeschreven noch substantieel.
(Artt. 9 en 10 wet tot oprichting van gewestelijke instellingen 1 aug. 1974.)
13 december 1985
554
3. - Bevoegdheid van de gewestraden
en de gewestexecutieven inzake onteigening ten algemenen nutte - Grenzen
van die bevoegdheid.
Krachtens de artt. 1, § 3, en 6, § 1, I, 1•
en 2•, 19, 20 en 78 van de bijzondere wet
8 aug. 1980 tot hervorming der instellingen zijn de Waalse Gewestraad en de
Waalse Gewestexecutieve in het Waalse
Gewest onder meer bevoegd inzake stedebouw, ruimtelijke ordening en de rooiplannen van de gemeentewegen; uit de
voorbereiding van die wet en, inzonderheid, uit de memorie van toelichting bij
het antwerp van die wet blijkt dat vol-

-72gens. de wil van de wetgever, voor de toepassmg van art. 6, § 1, lo en 2° de onteigeningen niet bij die aangel~genheden
worden gerekend tenzij het gaat om onteigeningen die door de Waalse Gewestexecutieve worden doorgevoerd binnen
de perken van art. 79 van de wet.
20 februari 1986
864
4. - Gewestraden en gewestexecutieven niet bevoegd inzake aangelegenheden in verband met onteigeningen ten
algemenen nutte door andere openbare
overheden dan die executieven.
Met art. 79 .van de bijzondere wet 8
aug. 1980 tot hervorming der instellingen
en art. 51 wet 31 dec. 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige
Gemeenschap heeft de nationale wetgever de bedoeling gehad om de Waalse
Gewestexecutieve, de Franse Gemeenschapsexecutieve, de Executieve van de
Duitstalige Gemeenschap en de Vlaamse
Executieve enkel te machtigen over te
gaan tot onteigeningen ten algemenen
nutte in de gevallen en volgens de modaliteiten bepaald bij decreet, met inachtneming van de bij de wet vastgestelde
procedures van het principe van de billijke en voorafgaande schadeloosstelling
bepaald bij art. 11 Gw.; art. 6, § 1, I, lo en
2°, wet van 8 aug. 1980 kan niet worden
uitgelegd in die zin dat het de Waalse
Gewestraad en de Waalse Gewestexecutieve bevoegd maakt voor de aangelegenheden in verband met onteigeningen ten
algemene nutte waartoe door een andere
openbare overheid dan die executieve, en
met name door gemeenten, wordt overgegaan.
20 februari 1986
864

5. - Bevoegdheid van de gewesten om
bij decreet op te treden - G1·enzen Bevoegdheden, met name door art. 11
Gw. toegekend aan de wet.
Ofschoon het Waalse Gewest de aangelegenheden bedoeld in art. 6 van de bijzondere wet 8 aug. 1980 tot hervorming
der instellingen bij decreet kan regelen
en krachtens art. 10 van die wet rechtsbepalingen kan vaststellen in aangelegenheden waarvoor die raad niet bevoegd is, . _voox:. zover die bepalingen
onontbeerhJk ZIJn voor de uitoefening
yan zijn bevoegdheden, doet zulks, zoals
m art. 19, § 1, van dezelfde wet is bepaald, . geen afbreuk aan de bevoegdheden d1e door de Grondwet uitsluitend
aan de wetgever zijn toegekend en derhalve evenmin aan de bevoegdh~den die

door art. 11 Gw. uitsluitend aan de nationale wetgever zijn toegekend.
20 februari 1986
864
6. - Aangelegenheden in verband met
onteigeningen ten algemenen nutte door
de gemeenten - Bevoegdheid van de nationale wetgever en van de Koning Onbevoegdheid van de gewestraden en
de gewestexecutieven.
Volgens het stelsel van de bijzondere
wet 8 aug. 1980 tot hervorming der instellingen behoren de aangelegenheden
in verband met de onteigeningen ten algemenen nutte door andere openbare
overheden dan de in de artt. 79 van voormelde wet en 51 van de wet 31 dec. 1983
tot hervorming der instellingen voor de
Duitstalige Gemeenschap bedoelde executieven, en met name door de gemeenten, nog steeds tot de bevoegdheid van
de nationale wetgever en van de Koning;
noch de Waalse Gewestexecutieve, noch
een van haar leden zijn bevoegd om ter
uitvoering van art. 1 wet betreffend~ de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, vervat in art. 5 wet 26 juli 1962
betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van de autosnelwegen, vast te stellen dat de onmiddellijke inbezitneming
van een of meet onroerende goederen
door een gemeente onontbeerlijk is ten
algemenen nutte en die gemeente te
machtigen om de onteigening overeenkomstig die wet te vorderen.
864
20 februari 1986
7.- Verbintenissen door de Belgische

Staat aangegaan - Gevallen waarin de
gemeenscl1appen voor die verbintenissen
instaan.
De Vlaamse Gemeenschap staat aileen
in voor de lasten door de Belgische Staat
aangegaan, uitsluitend wanneer die lasten voortvloeien uit verbintenissen die
vanaf 1 januari 1980, in de aangelegenheden bedoeld in artikel 4, 11 o tot 17°, en
in artikel 5 van de bijzondere wet tot
hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980, zijn aangegaan ingevolge
beraadslagingen van de ministeriiHe comites voor de Nederlandse Gemeenschap.
21 maart 1986
1004

GEMEENTE
Gemeenteverordening - Leurhandel
- Bevoegdheid van de gemeenteraad Grenzen.

-73Hoewel ingevolge de Leurhandelwet
de gemeenteraden niet meer bevoegd
zijn om de leurhandel als dusdanig te reglementeren, behouden zij niettemin het
recht en de verplichting om, op grond
van hun politionele bevoegdheden, in
verband met de uitoefening van die handel, verordeningen uit te vaardigen om
de openbare orde en rust en de veiligheid van het verkeer te handhaven.
15 oktober 1985
196

GEMEENTE- EN PROVINC!EBELASTINGEN
HOOFDSTUK
,HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
gen
HOOFDSTUK
gen
HOOFDSTUK
tingen

I. - Algemene begrippen
II. - Rechtspleging

III. -

Gemeentebelastin-

IV. -

Provinciebelastin-

V. -

Agglomeratiebelas-

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

1. - Directe belasting - Begrip.
De directe belasting heeft een uiteraard duurzame toestand als grondslag.
18 oktober 1985
225

HOOFDSTUK II
RECHTSPLEGING

Wet van 28 dec. 1912, art. 1, § 2 Proces-verbaal waarin een misdrijf
wordt vastgesteld - Afschrift van het
proces-verbaal niet binnen de wettelijke
termijn aan de overtreder toegezonden
- Gevolg.
Het feit dat het afschrift van het proces-verbaal niet binnen de bij art. 1, § 2,
wet van 28 dec. 1912 voorgeschreven termijn van vijf dagen aan de overtreder is
toegezonden, leidt niet tot nietigheid van
het proces-verbaal en evenmin tot nietontvankelijkheid van de vervolgingen.
2 oktober 1985
106
3. - Voorziening in cassatie - Vormen - Te voegen stuklcen - Volmacht
- Termijn om stulclcen te voegen.
Niet ontvankelijk is de voorziening in
cassatie tegen een beslissing van de bestendige deputatie van een provinciale
raad, wanneer die voorziening door een
advocaat die geen advocaat is bij het Hof
van Cassatie ter griffie van de provincieraad uit naam van de belastingschuldige
werd ingesteld, onder verklaring daartoe
2. -

volmacht ontvangen te hebben, doch die
volmacht noch bij de akte van cassatieberoep werd gevoegd, noch binnen de bij
artikel 420bis, tweede lid, Sv. bepaalde
termijn ter griffie van het Hof werd
neergelegd.
28 februari 1986
906

HOOFDSTUK III
GEMEENTEBELASTINGEN

4. - Directe gemeentebelastingen
Gemeentebelasting op de verwerving van
de zate van de openbare wegen, of de
wegenuitrusting, op het aanleggen van
riolen of trottoirs.
De gemeentebelasting op de verwerving van de zate van de openbare wegen,
op de wegenuitrusing en op het aanleggen van riolen en trottoirs, waarbij van
de eigenaars wier eigendommen palen
aan een openbare weg die op kosten van
de gemeente wordt geopend, verlengd,
verbreed of rechtgetrokken waarlangs
trottoirs worden aangelegd, vernieuwd of
verbreed of waarin riolering wordt aangelegd, de kosten van de bedoelde werken worden teruggevorderd, treft een
uiteraard duurzame toestand, namelijk
de belending van de onroerende goederen aan de openbare weg waar de werken zijn uitgevoerd, en is derhalve een
directe belasting.
18 oktober 1985
225
5. - Gemeentebelasting
Belastingverordening - Onwettigheid van de bepaling die vrijstelling verleent - Gevolg.
De onwettigheid van de bepaling van
een gemeentelijke belastingverordening
waarbij vrijstelling van de belasting
wordt verleend, leidt niet tot de onwettigheid van de andere bepalingen van
die verordening.
25 oktober 1985
265
6. - Gemeentebelastingen
JaarJijkse belasting op niet bebouwde percelen - Wet van 29 maart 1982, aangevuld
bij de wet van 22 dec. 1970, art. 70bis Belasting niet van toepassing o.a. op de
percelen die, ingevolge de bepalingen
van de Pachtwet, niet voor het bouwen
Jcunnen worden bestemd - Begrip.
Wanneer een gemeenteverordening, op
grond van het bij de wet van 22 dec.
1970 in de Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw ingevoegde art. 70bis, een
jaarlijkse belasting heft van de niet bebouwde percelen begrepen in een niet
vervallen verkaveling, maar vrijstelling
verleent aan de eigenaars van percelen
die ingevolge de bepalingen van de
Pachtwet, bij de inwerkingtreding van

-74de wef van 21 dec. 1970, niet voor het
bouwen konden worden bestemd, kan de
bestendige deputatie van de provincieraad, op het beroep van een belastingplichtige ten name van wie een aanslag
in die belasting wordt gevestigd, wettig
beslissen dat de gronden die toendertijd
ingevolge de Pachtwet niet voor het bouwen konden worden bestemd, belastbaar
worden zodra, v66r de aanvang van het
aanslagjaar, de Pachtwet niet meer belet
op het perceel te bouwen.
15 november 1985
372
7. - Gemeentebelastingen
Jaarlijkse belasting op de niet bebouwde percelen in een niet vervallen verkaveling
- Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, art. 70bis - Pacht percelen die
thans niet voor bebouwing kunnen worden bestemd - Bewijs van de pacht.
Wanneer een gemeente op grand van
art. 70 his Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw een jaarlijkse belasting heeft
geheven op de niet bebouwde percelen in
een niet vervallen verkaveling, mag de
belastingplichtige, die bezwaar heeft ingediend op grand dat de belasting niet
mag worden geheven van percelen die
ingevolge de bepalingen van de Pachtwet
thans niet voor bouwen kunnen worden
bestemd, het bewijs van zodanige pacht
leveren door aile middelen rechtens.
22 november 1985
416
8. - Gemeentebelastingen - Betaling
- Invordering van de vaste jaarlijkse
bedragen - Voorwaarde.
De bepaling van een gemeentebelastingverordening betreffende de invoering
van een directe belasting op de wegenuitrusting, luidens welke de belastingschuldige het volledig bedrag van de belasting binnen een bepaalde termijn
ineens mag vereffenen, zonder betaling
van interest, verleent aldus aan die belastingschuldige een recht; pas na het
verstrijken van die termijn ontstaat het
recht van de gemeente om de invordering van de vaste jaarlijkse bedragen ten
uitvoer te leggen.
29 november 1985
457
9. - Gemeentebelasting
Bezwaar
bij de bestendige deputatie van een provincieraad - Beslissing van de bestendige deputatie - Vorm - Ondertekening.
Wanneer de beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad,
rechtdoende op een bezwaar tegen een
aanslag in een directe gemeentebelasting, de namen vermeldt van de !eden
van de bestendige deputatie die de zaak
hebben onderzocht en die bij de uit-

spraak ervan tegenwoordig waren, en
die beslissing enkel is ondertekend door
de gouverneur-voorzitter en door de griffier, maakt de afwezigheid van de handtekening van de andere leden van de deputatie de beslissing niet nietig.
13 februari 1986
826
10. - Gemeentebelasting - Bezwaar
bij de bestendige deputatie van een provincieraad - Rechterlijke bevoegdheid
van de bestendige deputatie.
Wanneer de bestendige deputatie van
een provincieraad recht doet op een bezwaar tegen een aanslag in een directe
gemeentebelasting kan zij het bedrag
van de binnen de wettelijke termijn vastgestelde aanslag niet veranderen.
13 februari 1986
826
11. - Gemeentebelasting op de ontvangst voor betekening van afschriften
van gerechtsdeurwaardersexploten is
een retributie en geen belasting.
Een gemeentebelasting op de ontvangst voor betekening van afschriften
van deurwaardersexploten met toepassing van art. 37, eerste lid, Ger.W., zoals
de tekst ervan luidde v66r de inwerkingtreding van de wet 24 mei 1985, is geen
belasting maar een retributie voor een
bijzondere dienst, die door de gemeente
in een welbepaald geval wordt bewezen
in het direct en onmiddellijk belang van
al degenen die via een gerechtsdeurwaarder van die dienst gebruik willen
maken. (Art. 113 Gw.; art. 77, eerste lid,
5", Gemeentewet, v66r de opheffing ervan door de wet van 3 dec. 1984.)
20 februari 1986
868
12. - Gemeentebelasting te beschouwen als een retributie - Invordering bij
wege van dwangbevel niet toegestaan.
De gemeenten kunnen enkel de belastingen en niet de retributies invorderen
bij wege van dwangbevel. (Wet 29 april
1819, art. 1.)
20 februari 1986
868
13. - Provinciebelastingen
Belasting analoog met het patent - Begrip.
Een met het patent analoge belasting
is de belasting die, op grand van indicien, de belastingplichtige treft wegens
de uitoefening van zijn nijverheid, handel of beroep, ongeacht de daarbij behaalde winsten of baten.
20 februari 1986
871
14. - Directe provinciebelasting op de
hoeveelheid water, verbruikt in de loop
van een jaar - Bedrag, jaarlijks berekend op het samengestelde waterver-

-75bruik van het jaar - Belasting analoog
met het patent.
Analoog met het patent is een directe
provinciebelasting die ten name van iedere natuurlijke of rechtspersoon die in
de provincie grond-, bron- of oppervlaktewater gebruikt, een belasting heft naar
evenredigheid van de hoeveelheid water
die is verbruikt in de loop van eeil. jaar,
volgens een aanslagvoet die varieert met
het volume van het waterverbruik, daar
die belasting aldus de belastingplichtige
treft wegens de uitoefening van zijn nijverheid, handel of beroep, ongeacht de
daarbij behaalde winsten of baten.
20 februari 1986
871
15. - Gemeentebelastingen - Rechtspleging - Voorziening in cassatie door
een gemeente - Machtiging van de gemeenteraad.
De gemeenteraad moet het college van
burgemeester en schepenen machtigen
hetzij om een voorziening in cassatie in
te stellen, hetzij om het geding op een
conservatoir ingestelde voorziening te
vervolgen.
28 februari 1986
893
16. - Gemeentebelastingen - Rechtspleging - Voorziening in cassatie door
een gemeente - Beslissing van het college van burgemeester en schepenen Machtiging van de gemeenteraad - Termijn om machtiging ter griffie van het
Hof van Cassatie over te leggen.
Niet ontvankelijk is de voorziening in
cassatie, wanneer de beslissing van de
gemeenteraad die het college van burgemeester en schepenen machtigt om die
voorziening in te stellen, niet binnen
twee maanden sedert de dag waarop de
zaak op de algemene rol is ingeschreven,
op de griffie van het Hof is neergelegd.
28 februari 1986
893
17. - Gemeentebelasting op niet bebouwde percelen van een niet vervallen
verkaveling - Niet bebouwd perceel Begrip.
Art. 70bis, § 1, 2, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw wordt niet geschonden wanneer de bestendige deputatie beslist dat gemeentebelasting verschuldigd is op een onbebouwd perceel
in een niet vervallen verkaveling, ook al
vormt dat perceel een geheel met een
perceel waarop een woning staat en bevindt zich deze woning lichtelijk over de
grens tussen beide percelen, zonder dat
echter daardoor wordt belet dat op het
onbebouwde perceel wordt gebouwd.
14 maart 1986
985

18. - Gemeentebelasting op de tweede
EEG.-ambtenaar met
verblijven
hoofdverblijf in de gemeente gevestigd
en niet in de vreemdelingenregisters ingeschreven.
De bepalingen van een gemeenteverordening houdende heffing van een belasting op de tweede verblijven en waarbij
als tweede verblijf wordt aangemerkt elke gemeubelde woning die valt onder
art. 44, § 1, 1", Wet Ruimtelijke Ordening
en Stedebouw, en waarvan de eventuele
bewoner, voor die woning, niet in de bevolkingsregisters is ingeschreven, worden niet geschonden door het besluit van
de bestendige deputatie van een provincieraad waarin wordt beslist dat die belasting niet is verschuldigd door de ambtenaar van de Europese Economische
Gemeenschap die zijn hoofdverblijf in de
gemeente heeft gevestigd en die, nu hij
houder is van een bijzondere verblijfsvergunning die door het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken is uitgegeven, niet verplicht is zich te laten
inschrijven in de vreemdelingenregisters.
17 april 1986
1123
19. - Gemeentebelasting
Met het
patent analoge belasting - Begrip.
Een met het patent analoge belasting
is de belasting die, op grond van indicien, de belastingplichtige treft wegens
de uitoefening van zijn nijverheid, handel of beroep, ongeacht de daarbij behaalde winsten of baten.
12 juni 1986
1402
20. - Gemeentebelasting op de verkoopwaarde van mjverheidspanden en
op de gebruikswaarde van materieel en
werktuigen - Bedrag vastgesteld onge. acht de winsten of baten - Met het patent analoge belasting.
Een met het patent analoge belasting
is de gemeentelijke compensatoire nijverheidsbelasting op de verkoopwaarde
van de nijverheidspanden en op de gebruikswaarde van het materieel en de
werktuigen, ongeacht de daarbij behaalde winsten of baten.
12 juni 1986
1402

HOOFDSTUK IV
PROVINCIEBELASTINGEN

21. Directe provinciebelasting
Bezwaar - Bestendige deputatie - Eigenlijke rechtspraak - Toezicht op de
wettigheid van de toegepaste besluiten
en verordeningen.
De bestendige deputatie van een provincieraad, waarbij een bezwaar aanhan-

-76gig is tegen een directe provinciebelasting, verricht een handeling van eigenlijke rechtspraak, en heeft als dusdanig
het recht en de verplichting na te gaan
of de besluiten en verordeningen die zij
moet toepassen, met de wet overeenstemmen; van die regel wordt niet afgeweken wanneer de besluiten die moeten
worden toegepast, door de toezichthoudende overheid zijn genomen. (Art. 107
Gw.)
12 december 1985
552

HOOFDSTUK I
GENEESMIDDELEN

1. - Verdovende middelen - Handel
- Verbeurdverklaring - Wet 24 feb.
1921, art. 4, § 6 - Zaken die het voorwerp hebben uitgemaakt van de misdrijven omscl1reven in de artt. 2bis en 3 van
die wet - Begrip.
Wanneer de rechter de aan de beklaagde ten laste gelegde inbreuken op
de artt. 2bis en 3 van de wet van 24 feb.
1921 bewezen heeft verklaard, laatstgenoemde onder meer wegens handel in
verdovende middelen heeft veroordeeld
en erop heeft gewezen dat de inbeslaggenomen geldbedragen voortkomen uit die
handel, beveelt hij naar recht de verbeurdverklaring van die geldbedragen,
nu het hier gaat om zaken, in de zin van
art. 4, § 6, die het voorwerp hebben uitgemaakt van de in die wetsbepaling omschreven misdrijven.
4 juli 1986
1494

22. - Directe provinciebelastingen Voorziening in cassatie - Beslissing van
de bestendige deputatie - Betekening
van de verklaring van voorziening aan
de partij tegen wie zij is gericht binnen
een termijn van tien dagen - Ontvankelijkheidsvereiste.
De voorziening in cassatie tegen de beslissing van de bestendige deputatie van
een provincieraad over het bezwaar van
een belastingplichtige inzake directe provinciebelastingen moet, op straffe van
verval, binnen tien dagen betekend worHOOFDSTUK II
den aan de partij tegen wie zij is gericht.
UITOEFENING VAN DE GENEESKUNST
(Art. 4 wet 22 januari 1849, gewijzigd
2. - Koninklijk besluit nr. 78 van 10
door art. 2 wet 18 maart 1874; art. 2 wet
november 1967 betreffende de uitoefe22 juni 1865.)
ning van de geneeskunst, art. 5, § 1 27 december 1985
606
Handelingen opgedragen aan personen
die bevoegd zijn om de verpleegkunde
23. - Art. 16 gewone wet van 9 aug.
uit te oefenen - Aansprakeiljkheid van
1980 tot herv01ming der instellingen Provindebelasting geheven na 31 juli de geneesheer bij de uitvoering van die
1981 voor het belastingjaar 1982 - On- handelingen - Vereisten.
Hoewel art. 5, § 1, K.B. nr. 78 van 10
wettige belasting.
Het op 20 nov. 1981 door de Provincie- nov. 1967 betreffende de uitoefening van
de geneeskunst, de verpleegkunde, de
raad van Luik goedgekeurde provinciaal
paramedische beroepen en de geneesreglement waarbij voor het belastingjaar
kundige commissies niet voorschrijft dat
1982 een belasting • op » de bescherming
de in het tweede lid vermelde handelinvan het leefmilieu wordt ingevoerd,
schendt, hoewel het terugwerkt tot 1 juli gen moeten worden uitgevoerd op verantwoording en onder toezicht van de ge1981, art. 16 van de gewone wet van 9
aug. 1980 tot hervorming der instellin- neesheer, sluit die wettelijke bepaling
gen, volgens hetwelk de provincies in niet uit dat zulks het geval kan zijn,
1982 enkel krachtens de verlenging van daar zodanige verplichting kan voortde op 31 juli 1981 bestaande provinciale vloeien, hetzij uit de voorwaarden of uitreglementen belastingen konden heffen voeringsmodaliteiten van die handelingen, vastgesteld bij het in het derde lid
en invorderen.
9 januari 1986
654 bedoelde koninklijk besluit, hetzij bij gebreke van koninklijk besluit, ingevolge
de overgangsbepaling van artikel 50,'§ 1,
HOOFDSTUK V
tweede lid, van voormeld koninklijk beAGGLOMERATIEBELASTINGEN
sluit nr. 78, uit de huidige modaliteiten
van uitvoering, zoals zij worden beperkt
door de rechtspraak volgend uit de wet
GENEESKUNDE
van 12 maart 1818.
20 november 1985
400
HOOFDSTUK I. - Geneesmiddelen
3.
Art.
18,
§
2,
Geneeskundewet
HOOFDSTUK II. - Uitoefening van de
Toepassingsgebied.
geneeskunst
Art. 19, § 2, Geneeskundewet, dat elke
HOOFDSTUK III. - Orden
overeenkomst tussen geneesheren en

-77derden verbiedt wanneer die overeenkomst betrekking heeft op hun beroep
en ertoe strekt aan de ene of de andere
partij winst of voordeel te verschaffen,
beoogt geenszins de arbeidsovereenkomsten tussen de geneesheren en de ziekenhuizen. (Art. 18, § 2, K.B. nr. 78 van
10 nov. 1967.)
3 februari 1986
746

HOOFDSTUK III

ORDEN
4. - Orde van Geneesheren - Tuchtprocedure - Zaak aanhangig gemaakt
bij de raad van beroep van de Orde van
Geneesheren - Begrip.
Een zaak is wettig aanhangig gemaakt
bij de raad van beroep van de Orde van
Geneesheren als magistraat-assessor van
de provinciale raad die raad verzocht
heeft het dossier bij de raad van beroep
aanhangig te maken en de voorzitter van
de provinciale raad, met een aangetekende brief, waarbij de brief van de magistraat-assessor gevoegd was, het dossier
naar de raad van beroep heeft gezonden.
(Art. 28 K.B. van 6 feb. 1970.)
7 november 1985
317
5. - Orde van Apothekers - Toepasselijke wettelijke bepalingen.
Met ingang van 1 april 1969 vallen de
taak, de bevoegdheid en de werking van
de Orde van Apothekers niet meer onder
de artt. 5 en 11 wet van 19 rnei 1949 houdende inrichting van de Orde van Apothekers, nu die wet op die datum, nl. 1
april 1969, is opgeheven door het K.B.
van 25 maart 1969 ter uitvoering van art.
1 K.B. nr. 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde van Apothekers.
17 januari 1986
689

Ger.W. (Art. 15 K.B. nr. 80 van 10 nov.
1967.)
17 j anuari 1986
689
7. - Orden - Orde van Geneesheren
- Raden van de Orde - Herinschrijving na schrapping - Verzoek tot herinschrijving - Ontvankel1jkheid.
Zodra de schrapping van een geneesheer van de lijst van de Orde van Geneesheren is uitgevoerd, mag de geschrapte geneesheer een verzoek tot
herinschrijving op de lijst van een Orde
van Geneesheren indienen; dat verzoek
is als dusdanig ontvankelijk en de provinciale raad zal er over te beslissen
hebben; tegen die beslissing kan hoger
beroep worden ingesteld met toepassing
van artikel 13, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967
betreffende de Orde der Geneesheren.
31 januari 1986
731
8. - Orden - Orde van Geneesheren
- Raden van de Orde - Herinschrijving na schrapping - Beslissing van de
raad van de Orde - Hoger beroep tegen
die beslissing.
Zodra de schrapping van een geneesheer van de lijst van de Orde van Geneesheren is uitgevoerd, mag de geschrapte geneesheer een verzoek tot
herinschrijving op de lijst van een Orde
van Geneesheren indienen; dat verzoek
is als dusdanig ontvankelijk en de provinciale raad zal er over te beslissen
hebben; tegen die beslissing kan hoger
beroep worden ingesteld met toepassing
van artikel 13, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967
betreffende de Orde der Geneesheren.
31 januari 1986
731

9. - Orde van Geneesheren - Codex
van Medische Plichtenleer- Codex niet
verbindend verklaard bij koninklijk be6. - Orde van Apothekers - Code sluit - Gevolg.
van Plichtenleer voor Apothekers- Art.
Geen enkel koninklijk besluit heeft
15 KB. nr. 80 van 10 nov. 1967 - Geen verbindende kracht verleend aan de door
verbindende kracht aan die code ver- de Orde van Geneesheren opgestelde CoJeend door een in ministerraad overlegd dex van Medische Plichtenleer, zodat die
koninklijk besluit - Geen wet; in de zin codex geen beperking kan stellen op het
van art. 608 Ger. W: - Voorziening in beginsel van art. 15 Geneeskundewet,
cassatie wegens schending van zodanige volgens hetwelk de geneesheren, met inbepalingen niet ontvankelijk.
achtneming van de regels van de plichNiet ontvankelijk is een voorziening in tenleer, recht hebben op honoraria of
cassatie gegrond op schending van de re- forfaitaire bezoldigingen. (Art. 15, § 1,
gels van de Code van Plichtenleer voor derde lid, K.B. nr. 78 van 10 nov. 1967.)
Apothekers, opgesteld door de nationale
746
3 februari 1986
raad van de Orde van Apothekers; nu de
Koning niet bij een in ministerraad over10. - Beslissing van de raad van belegd besluit aan die code verbindende roep van de Orde van Geneesheren houkracht heeft verleend, zijn de regels van dende bevestiging van een beslissing van
die code geen wet, in de zin van art. 608 een provinciale raad van de Orde die een

-78individuele maatregel oplegt om een plaatsvervangende leden en stelt enkel
overtreding van de regels van de genees- een minimumquorum vast, zodat die rakundige plichtenleer te voorkomen of te den ook rechtsgeldig beraadslagen en bedoen eindigen - Beslissing met gezag slissen wanneer zij uit een groter aantal
van gewijsde.
leden zijn samengesteld. (Art. 12, § 1,
De beslissing, waarbij de raad van be- K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967; artt. 12 en
roep van de Orde van Geneesheren, op 18 K.B. van 6 feb. 1970.)
het hoger beroep van de betrokken ge29 mei 1986
1329
neesheer, een beslissing van de provin14. - Orde van Geneesheren - Tuchtciale raad van de Orde bevestigt die, met
toepassing van art. 6, 2°, K.B. nr. 79 van raad - Geime beraadslaging - Be10 nov. 1967 betreffende de Orde der Ge- slissing waarin wordt vastgesteld dat een
neesheren, een individuele maatregel lid van die raad de beslissing heeft goedoplegt om een overtreding van de regels gekeurd - Schending van het geheim van de geneeskundige plichtenleer te Gevolg.
De vaststelling in de beslissing van
voorkomen of te doen eindigen, is een
jurisdictionele uitspraak met gezag van een tuchtraad van de Orde van Geneesheren, dat een van de leden van die raad
gewijsde.
« de beslissing heeft goedgekeurd », is
20 maart 1986
1001 weliswaar
in strijd met het beginsel dat
11. - Orde van Geneesheren - Tucht- de beraadslaging van de rechters geheim
procedure - Strafrechter bij wie de is, maar maakt op zich de beslissing
strafvordering aanhangig is - Geen waarin zij is vervat, niet nietig.
29 mei 1986
1329
schorsing van de tuchtvordering.
De overheid voor welke een genees15. - Orde van Geneesheren - Proheer tuchtrechtelijk wordt vervolgd, be- vinciale raad - Procedure - Kennisnehoeft haar beslissing niet op te schorten ming van de zaak.
tot na de uitspraak van de strafrechter
De provinciale raad van de Orde van
bij wie de strafvordering aanhangig is.
Geneesheren kan van een tuchtzaak
21 maart 1986
1008 kennis nemen zonder dat daartoe een
klacht noodzakelijk is; hij kan onder
12. - Orde van Geneesheren - Raad meer ambtshalve optreden. (Art. 20, § 1,
van beroep die beslist dat de artikelen K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967.)
van de Code van Geneeskundige Plich29 mei 1986
1329
tenleer geen kracht van wet hebben, de
aangepaste kwalificatie omschrijft en
16. - Orde van Geneesheren - Beeen tuchtstraf uitspreekt - Geen over- roepsgeheim - Geneesheer - Geen verneming van de nietigheid van de beroe- plichting tot geheimhouding jegens de
pen uitspraken.
tuchtoverheid.
De raad van beroep van de Orde van
Hoewel de geneesheer die, bij de uitGeneesheren die beslist dat de artikelen oefening van zijn beroep, in vertrouwen
van de Code van Geneeskundige Plich- wordt genomen door zijn client, in de retenleer geen kracht van wet hebben, de gel het hem toevertrouwde geheim moet
aangepaste kwalificatie omschrijft als bewaren, kan zodanige verplichting voor
« het doen uitvoeren van een te groot
hem niet bestaan ten opzichte van de
aantal overbodige laboratoriumonderzoe- tuchtoverheden, aan welke de geneesken )) en een enkele tuchtstraf uit- heer krachtens de beroepsplichtenleer
spreekt, ter vervanging van de twee eerlijkheid en loyauteit is verschuldigd,
tuchtstraffen in eerste aanleg opgelegd, die instaan voor het beroepsgeheim en
neemt de nietigheid van de beroepen uit- er zelf door gebonden zijn. (Art. 458 Sw.;
spraken niet over.
artt. 6, 2°, en 30 K.B. nr. 79 van 10 nov.
9 mei 1986
1215 1967.)
29 mei 1986
1329
13. - Orde van Geneesheren - Raden
van beroep - Samenstelling - Aantal
17. - Orde van Geneesheren - Beaanwezige leden vereist voor de geldig- roepsgeheim - Geneesheer - Tuchtverheid van de beslissing.
volging - Verklaring afgelegd onder beDe raden van beroep van de Orde van roepsgeheim
Verklaring waarvan
Geneesheren beraadslagen en beslissen geen gewag mag worden gemaakt bij
aileen dan rechtsgeldig als, benevens de een strafvervolging.
griffier, ten minste drie verkozen en drie
In de onderstelling dat, door een verbenoemde leden aanwezig zijn; de wet keerde toepassing van art. 29 Sv., tuchtmaakt geen onderscheid tussen vaste en overheden, onder meer die van de Orde
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van Geneesheren, aan het openbaar ministerie bericht geven van misdaden of
wanbedrijven waarvan zij kennis hebben
gekregen in de uitoefening van hun
ambt, zou die aangifte alleen tot gevolg
hebben dat het openbaar ministerie gedwongen wordt een geheim te delen
waarvan het in geen geval gewag mag
maken bij de strafvervolging, die immers, nu zij op schending van een regel
van openbare orde zou zijn gegrond,
nietig zou zijn. (Art. 458 Sw.; art. 29 Sv.;
artt. 6, 2", en 30 K.B. nr. 79 van 10 nov.
1967.}
29 mei 1986
1329

Getuigenis in rechte - Weigering om
de naam van een informant bekend te
maken - Wettig.
De officier van gerechtelijke politie die
in rechte getuigenis aflegt, kan weigeren
de naam van een informant bekend te
maken als hij het voor de bescherming
van die persoon en in het belang van de
misdaadbestrijding in geweten nodig
acht die naam te moeten verzwijgen.
26 februari 1986
881

GERECHTSKOSTEN
18. - Orde van Apothekers
Tuchtraad - Proces-verbaal van de zitting Vermelding van de samenstelling van
het college - Vermelding onleesbaar gemaakt en nadien overschreven - Niet
goedgekeurde overschrijving - Gevolg.
Wanneer in een proces-verbaal van
een zitting van een tuchtraad de naam
en de hoedanigheid van een lid van het
college is vermeld door overschrijving
over een andere onleesbaar gemaakte
vermelding, zonder dat die overschrijving is goedgekeurd, wordt zij als niet
bestaande beschouwd.
29 mei 1986
1336
19. - Orde van Apothekers - Tuchtraad - Samenstelling van het college
- Samenstelling Juidens het proces-verbaal verschillend van die vermeld in de
beslissing - Nietige beslissing.
Wanneer luidens de vermeldingen van
het proces-verbaal van de zitting van een
tuchtraad waarop een tuchtzaak is behandeld, enerzijds, en luidens de beslissing welke in die zaak door die raad is
uitgesproken, anderzijds, de !eden van
die raad niet dezelfde zijn, moet die beslissing worden vernietigd. (Artt. 2 en
779 Ger.W.)
29 mei 1986
1336

20. - Orde van Geneesheren - Bijdrage - Schuld.
Uit de enkele omstandigheid dat een
geneesheer schade zou hebben geleden
wegens een fout van de Orde van Geneesheren, kan niet worden afgeleid dat
die geneesheer enkel een verminderde
jaarlijkse bijdrage behoeft te hebben.
(Artt. 3, vierde lid, 6, 7°, en 15, § 2, K.B.
nr. 79 van 10 nov. 1967 .)
6 juni 1986
1364

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
Afdeling 1.
Procedure voor de feitenrechter.
Afdeling 2.
In cassatie.
HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken
Afdeling 1. - Procedure voor de feitenrechter.
Afdeling 2. - Procedure in cassatie.
Afdeling 3. - Sociaal procesrecht (bijzondere regels).
HOOFDSTUK IV. - (Opgeheven.)
Afdeling 1. - (Opgeheven.)
Afdeling 2. - (Opgeheven:)
HOOFDSTUK V. - Strafzaken
Afdeling 1.
Procedure voor de feitenrechter.
Afdeling 2.
In cassatie.
HOOFDSTUK
Afdeling 1.
rechter.
Afdeling 2.
HOOFDSTUK
Afdeling 1.
rechter.
Afdeling 2.

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

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

Afdeling 1. - Procedure voor de feitenrechter.
1. - Belastingzaken - Partijen die
onderscheidenlijk omtrent een geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld - Omslag van de kosten door de feitenrechter.

-80Wanneer de partijen onderscheidenlijk
omtrent enig geschilpunt in het ongelijk
zijn gesteld, kan de feitenrechter een
van de partijen in alle kosten veroordelen of het bedrag ervan over hen omslaan. (Art. 1017, eerste en derde lid,
Ger.W.)
18 oktober 1985
228
Afdeling 2. - In cassatie.
2. - Belastingzaken - Redenen van
de veroordeling in de kosten - Voorwaarde.
De veroordeling in de kosten is een
rechtsgevolg van de beslissing over het
geschil zelf en moet derhalve in beginsel
niet bijzonder met redenen worden omkleed, tenzij de partijen of een van hen
desaangaande conclusie hebben genamen. (Artt. 1017, eerste en derde lid,
Ger.W. en 97 Gw.)
18 oktober 1985
228

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

Afdeling 1.
rechter.

Procedure voor de feiten-

Afdeling 2. - Procedure in cassatie.
3. - Burgerlijke zaken - Arbeidsongeval - Geding tussen een verzekeraar
en een ziekenfonds - Geen toepassing
van artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet.
Art. 68 Arbeidsongevallenwet, luidens
hetwelk de kosten van aile vorderingen
gegrond op deze wet ten laste van de
verzekeraar vallen, behalve wanneer de
eis roekeloos en tergend is, is niet toepasselijk op een geding tussen een verzekeraar en een ziekenfonds dat tegen
de verzekeraar een vordering heeft ingesteld tot terugbetaling van aan zijn verzekerde betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, op grond van art. 70, § 2,
Ziekte- en Invaliditeitswet.
473
2 december 1985
Afdeling 3. - Sociaal procesrecht (bijzondere regels).

HOOFDSTUKIV
(OPGEHEVEN.)

Afdeling 1.

(Opgeheven.)

Afdeling 2.

(Opgeheven.)

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

Afdeling 1. - Procedure voor de feitenrechter.
4. - Strafzaken - Kosten van betekening - Overbodige kosten.
In de kosten die aan de veroordeelde
beklaagde ten laste worden gelegd, mogen niet begrepen worden die welke
door een overbodige proceshandeling
zijn veroorzaakt.
18 februari 1986
848

5. - Strafzaken
Strafvordering Verval door verjaring - Veroordeling
van de beklaagde in kosten van de strafvordering - Onwettige veroordeling.
Wanneer de strafrechter geen veroordeling uitspreekt omdat de strafvordering is verjaard, mogen de kosten van
die vordering niet ten laste van de beklaagde worden gelegd. (Artt. 162 en 194
Sv.)
10 juni 1986
1381
Afdeling 2. - In cassatie.
6. - Strafzaken - Procedure in cassatie - Beklaagde die bedoelt hager bewep in te stellen maar door de vergissing van een grilfier een verklaring Fan
cassatieberoep ondertekent - Kosten
ten laste van de Staat.
Wanneer een beklaagde bedoelt hager
beroep in te stellen tegen een in eerste
aanleg gewezen beslissing, maar hij in
plaats van een verklaring van hager beroep een verklaring van cassatieberoep
ondertekent, die hem bij vergissing door
een griffier is voorgelegd, blijven de kosten van de niet ontvankelijke voorziening ten laste van de Staat.
18 juni 1986
1437

7.- Strafzaken - Landlopel"ij- Cassatiegeding - Voorziening Jran een landloper tegen het Jronnis van de correctionele rechtbank waarbij zijn internering
wordt bevolen - Verwerping van de
voorziening - Veroordeling van de eiser
in de kosten.
In geval van verwerping van de voorziening van een landloper tegen een vonnis van de correctionele rechtbank,
waarbij wordt bevolen dat hij ter beschikking van de regering wordt gesteld,
moeten de kosten van het cassatiegeding
ten laste van de eiser worden gelegd. (Art. 16bis wet van 27 nov. 1891,
gew. op 6 aug. 1971; artt. 162 en 176 Sv.)
24 juli 1986
1514

-81Afdeling 4.

Art. 4.

Procedure voor de feiten-

Afdeling 7. -

Art. 7.

In cassatie.

1. - Artikel 7, derde lid - Met redenen omkleed bevel van de rechter- Begrip.
Hoewel het door de onderzoeksrechter
verleende bevel tot medebrenging als
dusdanig niet met redenen behoeft te
zijn omkleed, vormt het, wanneer daarin
het misdrijf wordt aangegeven op grand
waarvan het is verleend, een met redenen omkleed bevel van de rechter, in de
zin van art. 7, derde lid, Gw.
7 januari 1986
636
2. - Art. 7, derde lid - Met redenen
omkleed bevel van de rechter - Begrip.
Een met redenen omkleed bevel tot
medebrenging, door de onderzoeksrechter uitgevaardigd en aan de verdachte
betekend binnen vierentwintig uur na
zijn vrijheidsbeneming, is « een met redenen omkleed bevel van de rechter •,
als bedoeld in art. 7, derde lid, Gw.
6 mei 1986
1191
3. - Art. 7, derde lid - Met redenen
omkleed bevel van de rechter - Begrip.
Een met redenen omkleed bevel tot
medebrenging dat door de onderzoeksrechter is uitgevaardigd en aan de verdachte bij zijn aanhouding of uiterlijk
binnen vierentwintig uren is betekend, is
een met redenen omkleed bevel van de
rechter, in de zin van art. 7, derde lid,
Gw.
24 juli 1986
1502
Afdeling 8. - Art. 8.

HOOFDSTUK VI
TUCHTZAKEN

Afdeling 1.
rechter.
Afdeling 2.

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

Procedure voor de feiten-

Afdeling 1.
rechter.
Afdeling 2.

In cassatie.

GOEDEREN
Vervroegde roerendmaking - Begrip.
Wanneer een overeenkomst betrekking
heeft op een goed dat volgens de artikelen 520 en 521 B.W. als onroerend zou
moeten worden aangemerkt, maar dat
volgens de partijen beschouwd wordt als
reeds afgescheiden van de bodem, wordt
dat onroerend goed, door de gemeenschappelijke wil van de partijen die hoven de wettelijke regel geldt, roerend
door vervroegde roerendmaking.
13 maart 1986
976

GRONDWET
HOOFDSTUK I
Afdeling 1. - Art.
Afdeling 2. - Art.
Afdeling 3. - Art.
§ 1. Art. 3.
§ 2. Art. 3bis.
§ 3. Art. 3ter.
Afdeling 4. - Art.
Afdeling 5. - Art.

Afdeling 99. -

1.
2.
3.

4.
5.

Art. 99.

HOOFDSTUK II
Afdeling 1.
Art. 100.
Afdeling 2. - Art. 101.

Afdeling 41. -

Art. 140.

HOOFDSTUK I
Afdeling 1.
Afdeling 2.
Afdeling 3.
§ 1. Art.
§ 2. Art.
§ 3. Art.

Art. 1.
- Art. 2.
- Art. 3.
3.
3bis.
3ter.

Afdeling 96. - Art. 96.
4. - Art. 98 - Openbaarheid van de
terechtzittinge11 - Toepassi11gsgebied.
Art. 96 Gw., dat de openbaarheid van
de terechtzittingen voorschrijft, en art.
97, in zoverre het bepaalt dat elk vonnis
in openbare terechtzitting wordt uitgesproken, zijn in rechte enkel van toepassing op de rechtbanken in de zin van de
artt. 92 en 93 Gw., dat wil zeggen op de
vonnisgerechten van de Rechterlijke Orde.
27 november 1985
44ti
Afdeling 97. - Art. 97.
5. - Art. 97 - Vo11nisse11 e11 arresten
- Uitspraak in ope11bare terechtzitti11g
- Toepassi11gsgebied.
Art. 96 Gw., dat de openbaarheid van
de terechtzittingen voorschrijft, en art.

-8297, in zoverre het bepaalt dat elk vonnis
in openbare terechtzitting wordt uitgesproken, zijn in rechte enkel van toepassing op de rechtbanken in de zin van de
artt. 92 en 93 Gw., dat wil zeggen op de
vonnisgerechten van de Rechterlijke Orde.
446
27 november 1985
Afdeling 98. Afdeling 99. -

Art. 98.
Art. 99.

HOOFDSTUK II
Afdeling 1. -

Art. 100.

Afdeling 8. - Art. 107.
6. - Art. 107- Gemeenteverordening
- Onwettigheid van een bepaling - Gevolg t.a. v. de andere bepalingen van de
verordening.
W anneer een bepaling van een gemeenteverordening niet met de wetten
in overeenstemming is, mag de rechter
niet weigeren de andere bepalingen van
die verordening toe te passen. (Art. 107
Gw.)
25 oktober 1985
?65
Afdeling 9. - Art. 108.

3. - Wet 25 okt. 1919 - Bezit - Art.
2279 B.W.
Art. 2279 van het B.W. vindt geen toepassing op een handelszaak als algemeenheid.
11 oktober 1985
174

HERHALING
Vroegere vemordeling uitgesproken
door een militaire rechtbank wegens een
feit dat door de gewone stmfwetten niet
een misdaad of een wanbedrijf wordt genoemd - Veroordeling onwettig in zoverre zij de staat van herlwling bewezen
verklaart.
Op het cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld met toepassing
van art. 441 Sv., vernietigt het Hof zonder verwijzing een veroordelend vonnis
in zoverre het de beklaagde in staat van
herhaling verklaart, wanneer de vroegere veroordeling door een militaire rechtbank is uitgesproken wegens een feit dat
door de gewone strafwetten niet een misdaad of een wanbedrijf wordt genoemd.
(Ai't. 57 Sw.)
17 september 1985
61

H.ERSTEJ_. IN E.ER EN RECHTEN
Afdeling 41. -

Art. 140.

H
HANDEJLSZAAI{
1. - Inpandgeving van een handelszaak- Wet van 25 oktober 1919- Persoon die dat recht kan verlenen.
Een handelszaak kan onder de bij de
wet van 25 oktober 1919 bepaalde voorwaarden aileen door de eigenaar ervan
in pand gegeven worden.
11 oktober 1985
174
2. - Inpandgeving van een handelszaak - Wet van 25 oktober 1919 Pandhoudende schuldeiser geen bezitter
in de zin van art. 2279 B. W.
De schuldeiser ten bate van wie een
handelszaak onder de bij de wet van 25
oktober 1919 bepaalde voorwaarden in
pand wordt gegeven, heeft niet het bezit
van die handelszaak in de zin van art.
2279 B.W.
11 oktober 1985
174

1. - Strafzaken - Verwerping van de
aanvraag - Voorziening in cassatie Voorziening van de verzoeker - Ceen
betekening Ontvankelijke voorziening.
Ontvankelijk, ofschoon niet betekend
aan het openbaar ministerie, is de voorziening die de verzoeker tot herstel in
eer en rechten heeft ingesteld tegen het
arrest van cle kamer van inbeschuldigingstelling waarbij zijn aanvraag wordt
verworpen. (Art. 417 Sv.) (Impliciete
oplossing.)
29 januari 1986
717
2. - Sv., art. 830
Venverping van
de aanvraag - Rechtspleging.
De kamer van inbeschuldigingstelling
kan een aanvraag tot herstel in eer en
rechten pas verwerpen nadat het dossier
gedurende ten minste vijf dagen ter beschikking is gesteld van de verzoekcr en
zijn raadsman en nadat dezen zijn gehoord. (Art. 630 Sv.)
29 januari 1986
717

HOF VAN ASSISEN
HOOFDSTUK I. - Rechtspleging tot de
verwijzing naar het hoi

-83HOOFDSTUK II. - Samenstelling van
de jury en van het hof
HOOFDSTUK III. - Behandeling ter zitting en tussenarresten
HOOFDSTUK IV. - Eindarrest
HOOFDSTUK V. - Burgerlij'ke rechtsvordering
HOOFDSTUK IX. - Allerlei

HOOFDSTUK I
RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING
NAAR HE'l' HOF

1. - Arrest van verwijzing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Voorziening in cassatie door de beschuldigde
ingesteld overeenk.omstig art. 373 of art.
296 Sv. - Toezicht van het Hof.
Op de voorziening in cassatie van de
beschuldigde tegen het arrest van verwijzing naar het hof van assisen, die
overeenkomstig art. 373 of art. 296 Sv. is
ingesteld, doet het Hof slechts uitspraak
over de schending van de wetten inzake
de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten en van het hof van assisen en
onderzoekt het enkel de nietigheden
waarvan sprake is in art. 299 van datzelfde wetboek of die voortvloeien uit de
niet-inachtneming van de wetten tot invoering van een debat op tegenspraak
voor de kamer van inbeschuldigingstelling en tot regeling van het taalgebruik
voor die kamer. (Artt. 299 en 416 Sv.)
13 november 1985
344
2. - Verwijzend arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling - Voorziening in cassatie door de beschuldigde ingesteld overeenkomstig art. 298 Sv. Toetsing door het Hoi.
Op de overeenkomstig art. 296 Sv. door
de beschuldigde ingestelde voorziening
in cassatie tegen een arrest houdende
verwijzing naar het hof van assisen, doet
het Hof slechts uitspraak over de schending van de wetten inzake de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten en van
het hof van assisen en toetst het die beslissing enkel op de in art. 299 Sv. bedoelde nietigheden of op nietigheden die
voortvloeien uit de niet-inachtneming
van de wetten tot invoering van een debat op tegenspraak voor de kamer van
inbeschuldigingstelling en tot regeling
van het taalgebruik voor die kamer.
(Artt. 299 en 416 Sv.)
15 april 1986
1102
3. - Verwijzend arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling - Voorzie-

ning in cassatie door de beschuldigde ingesteld overeenkomstig art. 296 Sv. op
grand van art. 299, tweede lid, Sv. Feit geen misdaad volgens de wet Toetsing doo1· het Hof - Omvang.
Om te beslissen op een voorziening in
cassatie die overeenkomstig art. 296 Sv.
op grand van art. 299, tweede lid, 1•, Sv.
is ingesteld tegen een arrest van verwijzing naar het hof van assisen, onderzoekt het Hof van Cassatie enkel of het
feit, zoals het in het arrest van verwijzing is omschreven, een misdaad oplevert volgens de wet.
15 april 1986
1102

HOOFDSTUK II
SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN
RET HOF

4. - Samenstelling van het hof - Veroordelend arrest - Rechter die een arrest alvorens recht te doen nopens aan
de jury te stellen vragen mede heeft gewezen.
Geen onwettigheid valt hieruit af te
leiden dat een rechter, die een door het
Hof van assisen gewezen veroordelend
arrest mede heeft gewezen, reeds uitspraak heeft gedaan bij een arrest over
de aan de jury te stellen vragen.
27 mei 1986
1308

HOOFDSTUK III
BEHANDELING TER ZITTING
SENARRESTEN

EN TUS-

5. - Vorderingen - Ontbreken van
handtekening - Niet nietig.
De ondertekening van de vorderingen
van het openbaar ministerie die in het
proces-verbaal van de terechtzitting van
het hof van assisen zijn opgetekend, is
niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. (Art. 277 Sv.)
11 september 1985
30
6. - Discretionaire macht van de voorzitter - Uitoefening.
De voorzitter van het hof van assisen
kan zijn discretionaire macht uitsluitend
op de zitting, tijdens de debatten, uitoefenen; evenwel verbiedt geen enkele wettelijke bepaling de voorzitter buiten de
zitting en buiten de aanwezigheid van de
partijen en zonder enige onderzoeksdaad
te verrichten, het procesverloop of de uitoefening van zijn discretionaire macht
voor te bereiden. (Artt. 268 en 269 Sv.)
12 november 1985
332
7. - VoOJ'Zitter die, met het oog op de
organisatie van het getuigenverhoor,
v66r de behandeling van de zaak getuigen
die tijdens het 011derzoek werden ge-

-84hoord, bij zich heeft geroepen en hun
kennis heeft gegeven van de punten
waarover hij hen wenste te ondervragen
- Verhoor van die getuigen onder eed
spijt verzet van de verdediging - Geen
miskenning van het recht van verdediging - Voorwaarde.
Het recht van verdediging wordt niet
miskend doordat de voorzitter van het
hof van assisen, ter voorbereiding van de
uitoefening van zijn discretionaire
macht, v66r de behandeling van de zaak
getuigen die tijdens het onderzoek werden gehoord, bij zich heeft geroepen en
hun kennis heeft gegeven van de punten
waarover hij hen wenste te ondervragen,
en die getuigen onder ede heeft verhoord
spijt het verzet van de verdediging, indien de beschuldigde in de mogelijkheid
is aan die getuigen op het door hem passend geachte tijdstip alle door hem nuttig geachte vragen te stellen.
12 november 1985
332
8. - Overhandiging van de processtukken aan de gezworenen - Art. 341, eerste lid, Sv. - Schriftelijke verklaringen
van de getuigen - Begrip.
De schriftelijke verklaringen van de
getuigen die, naar luid van art. 341, eerste lid, Sv., door de voorzitter van het
hof van assisen niet mogen overhandigd
worden aan de gezworenen, zijn aileen
de stukken waarin schriftelijke verklaringen van de getuigen, afgelegd voor de
onderzoeksrechter, zijn opgenomen.
12 november 1985
332

9. - Voorzitter van het hof van assisen - Discretionaire macht - Begrip.
Geen enkele wettelijke bepaling, noch
enig algemeen rechtsbeginsel staat eraan in de weg dat de voorzitter van het
hof van assisen op de terechtzitting een
stuk voorleest waarvan de wet de overhandiging aan de gezworenen niet verbiedt; bij die voorlezing heeft hij niet de
verplichting erop te wijzen dat het een
getuigenverklaring betreft die niet onder
ede is afgelegd. (Artt. 268 en 341 Sv.)
7 januari 1986
634
10. - Jury - Verbod voor de gezworenen om hun beraadslagingskamer te verlaten - Grenzen.
Het verbod voor de gezworenen om
hun beraadslagingskamer te verlaten is
alleen van toepassing op de beraadslaging van de gezworenen voor het opmaken van hun verklaring omtrent de
schuldvraag en geldt niet voor de be-

raadslaging van de jury met het hof over
de straf. (Artt. 343 en 364 Sv.)
4 februari 1986
773
11. - Jury - Verbod om in verbinding te komen met de buitenwereld Draagwijdte.
Het verbod voor de gezworenen om in
verbinding te komen met de buitenwereld geldt enkel voor het onderzoek van
de zaak en de debatten tot na hun verklaring en geldt niet voor de procedure
inzake de straftoemeting. (Artt. 312, 353
en 364 Sv.)
4 februari 1986
773
12. - Gezworenen
Onpartijdigheid
- Begrip.
Dat een gezworene met een plaatsvervangend gezworene v66r de beraadslaging over de straftoemeting in verbinding is gekomen, doet niets af aan de
wettigheid van het veroordelend arrest,
als uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat die verbinding op enigerlei wijze de beslissing
kon belnvloeden.
4 februari 1986
773
13. - Beschuldigde bijgestaan door
een tolk - Tolk op aile terechtzittingen
aanwezig - Vermoeden dat de tolk is
opgetreden telkens als zulks nodig was.
Als een overeenkomstig art. 332 Sv.
wettelijk benoemde tolk de bij die wetsbepaling voorgeschreven eed heeft afgelegd en de beschuldigde op elke terechtzitting van het hof van assisen heeft
bijgestaan, wordt vermoed dat hij zijn
ambtsverrichtingen heeft vervuld telkens
als zijn optreden noodzakelijk was.
9 april 1986
1064
14. - Voorzitter van dat hof- Discretionaire macht - Uitoefening.
De discretionaire macht die de voorzitter van het hof van assisen krachtens
art. 268 Sv. bezit, wordt enkel naar eer
en geweten van die magistraat uitgeoefend en heeft geen andere grenzen dan
de formele verbodsbepalingen van de
wet. De voorzitter van het hof van assisen kan, binnen die grenzen en krachtens of ter voorbereiding van de uitoefening van zijn discretionaire macht, v66r
en tijdens de debatten alle ondervragingen bevelen of alle aanvullende onderzoeksverrichtingen gelasten en deze zo
ver uitbreiden als zij in geweten noodzakelijk acht om de waarheid te vinden.
9 april 1986
1064
15. - Wetboek van Strafvordering, art.
321, eerste lid - Volgorde waarin de ge-

-85HOOFDSTUK V. - Strafzaken
Afdeling 1. - Beslissingen en partijen.
Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm
- Termijn.
Afdeling 3. - Incidenteel beroep.
Afdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdbeid
van de recbter.
Afdeling 5. - Recbtspleging in boger beroep.
Afdeling 6. - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels).
HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken
HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken

tuigen, in beginsel, moeten worden gehoord - Geen op straffe van nietigheid
voorgeschreven of substantiele rechtsvorm.
De volgorde waarin de getuigen, in beginsel, kracbtens art. 321, eerste lid, Sv.
moeten worden ondervraagd, is geen
substantiele of op straffe van nietigbeid
voorgescbreven recbtsvorm.
9 april 1986
1064

HOOFDSTUK IV
EINDARREST

HOOFDSTUK V
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

HOOFDSTUK IX

HOOFDSTUK I

ALLERLEI

ALGEMENE BEGRIPPEN

16. - Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, art.
14.5 - Recht op rechtspraak in twee instanties - Bepaling niet toepasselijk op
de personen die naai' het hoi van assisen
worden verwezen.
Wegens bet door Belgie gemaakte
voorbeboud betreffende art. 14.5 Internationaal Verdrag inzake burgerrecbten en
politieke recbten, dat bet recbt toekent
om de veroordeling en bet vonnis opnieuw te doen beoordelen door een boger
recbtscollege, is die bepaling van dat verdrag niet toepasselijk op de personen die
kracbtens de Belgische wet recbtstreeks
naar bet hof van assisen worden verwezen.
1064
9 april1986

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

Afdeling 1. -Gemeente- en provinciebelastingen, agglomeratiebelasting.
Afdeling 2. - Andere belastingen.

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

HOGER BEROEP
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
Afdeling 1. :- Gemeente- en provinciebelastingen, agglomeratiebelasting.
Afdeling 2. - Andere belastingen.
HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken
Afdeling 1. - Beslissingen en partijen.
Afdeling 2. - Principaal beroep- Vorm
- Termijn - Onsplitsbaar gescbil.
Afdeling 3. - lncidenteel beroep.
Afdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdbeid
van de recbter.
Afdeling 5. - Rechtspleging in boger beroep.
Afdeling 6. - Uitbreiding van eis en
nieuwe eis.
Afdeling 7. - Sociaal procesrecbt (bijzondere regels).
HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken

1

Afdeling 1. - Beslissingen en partijen.
1. - Burgerlijke zaken - Registratie
als aannemer - Registratiecommissies
- Vonnis van een rechtbank van eerste
aanleg betreffende het verhaal tegen een
beslissing van de registz·atiecommissie Vonnis waartegen hager beroep openstaat.
Tegen bet vonnis van een recbtbank
van eerste aanleg, dat uitspraak doet
over het beroep tegen een beslissing van
een registratiecommissie van aannemers, staat boger beroep open. (Art. 19
K.B. 5 okt. 1978; artt. 2 en 1050 Ger.W.)
22 november 1985
417
Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm
- Termijn - Onsplitsbaar gescbil.
2. - Burgerlijke zaken - Onteigening
ten algemenen nutte - Rechtspleging
b1j hoogdringende omstandigheden Vaststelling van de voorlopige vergoedingen - Vordering tot herziening - Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg
- Vonnis vatbaar voor hager beroep.
Tegen bet vonnis waarbij de rechtbank van eerste aanleg, met toepassing
van art. 16 wet betreffende de recbtspleging bij boogdringende omstandigbeden
inzake onteigening, uitspraak doet over
een vordering tot berziening van de door
de vrederechter overeenkomstig art. 14
van die wet vastgestelde voorlopige vergoedingen kan boger beroep worden in-

-86gesteld voor het hof van beroep. (Artt.
602, 1°, en 616 Ger.W.; artt. 14 en 16 wet
26 juli 1962, vervat in art. 5.)
23 juni 1986
1458

gen elk van die beschikkingen, de zaak
niet meer naar de eerste rechter te verwijzen. (Art. 1068, tweede lid, Ger.W.)
31 oktober 1985
296

Afdeling 3. - Incidenteel beroep.
3. - Burgerlijke zaken - Incidenteel
beroep - Echtscheiding op grand van
bepaalde feiten - Wederzijdse eisen tot
echtscheiding bij hetzelfde vonnis 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 - Incidenteel
beroep door geYntimeerde ingesteld tegen het reeds overgeschreven beschikkend gedeelte van het vonnis.
Wanneer wederzijdse eisen tot echtscheiding bij hetzelfde vonnis zijn ingewilligd en een der partijen hoger 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 dat
vonnis. (Artt. 1275, 1276, 1277 en 1278
Ger.W.)
1040
3 april 1986

Afdeling 5. - Rechtspleging in hoger beroep.
6. - Burgerlijke zaken - Uitkering
tot onderhoud - Devolutieve kracht van
het hager beroep - Draagwijdte - Gegevens die zich na de uitspraak van het
beroepen vonnis voordoen en waarvan
de appelrechters kennis moeten nemen.
De devolutieve kracht van het hoger
beroep verplicht de appelrechters kennis
te nemen van de gegevens die zich na de
uitspraak van het beroepen vonnis hebben voorgedaan en die door een der partijen worden aangevoerd. (Art. 1068
Ger.W.)
793
7 februari 1986
7. - Burgerlijke zaken - Belang Arbeidsongeval - Hoger beroep van de
getroffene - Uitspraak in eerste aanleg
conform zijn conclusie.
De door een arbeidsongeval getroffene
kan belang hebben om hager beroep in
te stellen tegen een vonnis dat uitspraak
over zijn recht op arbeidsongevallenvergoeding doet, ook al is die uitspraak conform zijn conclusie. (Art. 17 Ger.W.)
16 juni 1986
1412

Afdeling 4. - Gevolgen van de rechter.

Bevoegdheid

4. - Burgerlijke zaken - Beperkt hager beroep Beperkte devolutieve
kracht.
De devolutieve kracht van het hoger
beroep ingesteld tegen een beschikking
betreffende voorlopige maatregelen tijdens het geding tot echtscheiding, onttrekt de zaak aan de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg enkel binnen de perken van het door de partijen
ingestelde hoger beroep. (Art. 1068, eerste lid, Ger.W.)
31 oktober 1985
296
5. - Burgerlijke zaken - Onderzoeksmaatregel bevolen door de eerste rechter - Tweede beschikking uitgesproken
op grand van die maatregel - Hogere
beroepen tegen beide beschikkingen Gevolgen.
Wanneer de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg inzake voorlopige maatregelen tijdens het geding tot
echtscheiding een onderzoeksmaatregel
heeft bevolen en vervolgens op grond
van die maatregel een tweede uitspraak
heeft gedaan, behoeft de rechter, die
kennis neemt van het hoger beroep te-

Afdeling 6. - Uitbreiding van eis en
nieuwe eis.
Afdeling 7. - Sociaal procesrecht (bijzondere regels).

HOOFDSTUK IV
DIENSTPLICHTZAKEN

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

Afdeling 1. - Beslissingen en partijen.
8. - Strafzaken - Vernietiging van
het beroepen vonnis - Beslissing in hager beroep gegrond op het vernietigde
onderzoek - Gevolg.
De appelrechter die het voor de eerste
rechter gedane onderzoek vernietigt en
uitspraak doet over de zaak zelf, kan de
beslissing niet staven met gegevens die
tijdens het vernietigde onderzoek zijn
verzameld.
6 november 1985
307
9. - Strafzaken - Beslissingen die bij
voorraad uitvoerbaar kunnen worden
verklaard niettegenstaande hager beroep
- Bijzondere motiveringsplicht - Sv.,
art. 203, § 3 - Toepassingsgebied.

-87De bijzondere motiveringsplicht die
door art. 203, § 3, Sv. wordt voorgeschreven voor de beslissingen die bij voorraad
uitvoerbaar kunnen worden verklaard
niettegenstaande hoger beroep, geldt
voor de vonnissen op de civielrechtelijke
vordering alsook voor de vonnissen op
de strafvordering buiten die van veroordeling, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging, dat wil zeggen voor de vonnissen alvorens recht te doen, de vonnissen op tussengeschil en de vonnissen
gewezen op een exceptie van onbevoegdheid.
18 december 1985
581
Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm
- Termijn.
10. - Termijn - Strafzaken - Verstekvonnis - Betekening gedaan overeenkomstig art. 40 Ger. u;: - Hoger beroep van de veroordeelde na het verstrijken van de bij art. 203, § 1, Sv. gestelde
termijn - Niet ontvankelijk.
Niet ontvankelijk is het hoger beroep
van de veroordeelde tegen een overeenkomstig art. 40 Ger.W. betekend verstekvonnis van de correctionele rechtbank,
als dat hoger beroep is ingesteld na het
verstrijken van de termijn van art. 203,
§ 1, Sv.
9 oktober 1985
160
11. - 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 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.
13 november 1985
342
12. - Strafzaken - Vonnis van de politierechtbank - Hoger beroep van de
procureur des Konings - Betekening Gerechtelijk Wetboek, art. 37 - Begrip.
In de zin van art. 37 Ger.W., voordat
dit artikel werd gewijzigd bij de wet van
24 mei 1985, hestand de betekening van
een exploot in de afgifte van het afschrift van het exploot, met name op het
politiecommissariaat. (Artt. 35 en 37
Ger.W.)
13 november 1985
342
13. - Strafzaken
Uitvoerbaarverklaring van een bevel tot aanhouding

met het oog op uitlevering - Hoger beroep buiten de termijn - Hoger beroep
niet ontvankelijk, ook al heeft appellant
pas achteraf de vertaling van de stukken
in zijn taal ontvangen.
Niet ontvankelijk is het hoger beroep
tegen een beschikking waarbij een door
een vreemde overheid verleend bevel tot
aanhouding met het oog op uitlevering
uitvoerbaar wordt verklaard, als dat hager beroep meer dan vierentwintig uren
na de betekening van de beschikking
wordt ingesteld, ook al heeft appellant,
binnen die termijn, niet de ,vertaling in
een taal die hij verstaat ontvangen van
het aanhoudingsbevel en van de beschikking van uitvoerbaarverklaring.
19 februari 1986
852
14. - Strafzaken - Vonnis van de politierechtbank - Hoger beroep van de
procureur des Konings - Te late betekening - Ontvankelijkheid.
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
van vijfentwintig dagen, eventueel verlengd overeenkomstig art. 644, eerste lid,
van dat wetboek, te rekenen van de uitspraak van het vonnis.
25 maart 1986
1030
15. - Strafzaken - Hoger beroep van
beklaagde - Termijn - Vonnis ten aanzien van beklaagde bij verstek gewezen
- Vonnis, bij ontstentenis van een gekende woonplaats en verblijfplaats van
de beklaagde, betekend aan de procureur
des Konings - Hoger beroep van de beklaagde, meer dan vijftien dagen na die
betekening ingesteld - Geen overmacht.
De artt. 203, § 1, Sv. en 40, tweede lid,
Ger.W. worden geschonden door het hof
van beroep dat, zonder het bestaan van
overmacht vast te stellen, het hoger beroep ontvankelijk verklaart dat door de
beklaagde was ingesteld meer dan vijftien dagen na de betekening van het
door de correctionele rechtbank gewezen
verstekvonnis, welke betekening, bij ontstentenis van een gekende woon- en verblijflaats van de beklaagde, aan de procureur des Konings was geschied.
29 april 1986
1160
16. - Strafzaken - Vonnis van de politierechtbank - Hoger beroep van de
procureur des Konings - Laattijdige betekening aan de burgerrechtelijk aansprakelijke partij - Niet ontvankelijk.
Niet ontvankelijk is het hoger beroep
van de procureur des Konings tegen een

-88vonnis van de politierechtbank wanneer
het is ingesteld tegen de burgerrechtelijk
aansprakelijke partij maar aan die partij
is betekend buiten de bij art. 205 Sv. gestelde termijn, in voorkomend geval verlengd overeenkomstig art. 644, eerste lid,
Sv.
29 april 1986
1163
Afdeling 3. - Incidenteel beroep.
Afdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdheid
van de rechter.
17. - Strafzaken - Uitlevering- Beschikking van uitvoerbaarverklaring Wetboek van Strafvordering, art. 203, § 3
- Bepaling zonder verband met het hoger beroep tegen die beschikking.
Art. 203, § 3, Sv., dat enkel betrekking
heeft op het hoger beroep tegen vonnissen van de politierechtbank en de correctionele rechtbank, houdt geen verband
met het hoger beroep tegen de beschikking waarbij de raadkamer een buitenlands bevel tot aanhouding met het oog
op uitlevering uitvoerbaar verklaart.
13 november 1985
349
18. - Strafzaken - Uitlevering Vreemdeling voorlopig aangehouden met
het oog op uitlevering - Hoger beroep
tegen de beschikking waarbij het vez·zoek tot voorlopige invrijheidstelling
wo1·dt verworpen - Door de buitenlandse rechterlijke overheid verleend bevel
tot aanhouding uitvoerbaar verklaard Hoger beroep zonder bestaansreden.
Wanneer het bevel tot aanhouding, dat
door een buitenlandse gerechtelijke overheid is verleend ten laste van een voorlopig aangehouden vreemdeling wiens uitlevering is gevraagd, uitvoerbaar is verklaard, heeft het hoger beroep van die
vreemdeling tegen de beschikking van
de raadkamer, waarbij zijn verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling werd verworpen, geen bestaansreden meer. (Artt.
3 en 5 Uitleveringswet.)
13 november 1985
349
19. - Strafzaken - Hoger beroep van
de beklaagde aileen - Hoger beroep beperkt tot de civielrechtelijke beschikkingen van het beroepen vonnis - Rechter
in hoger beroep gebonden door het rechterlijk gewijsde van het beroepen vonnis
met betrekking tot de strafrechtelijke beschikkingen.
Op het hoger beroep van de beklaagde
aileen, dat beperkt is tot de civielrechtelijke beschikkingen van het beroepen
vonnis, is de rechter in hoger beroep
gebonden door de beslissing van de eerste rechter op de strafvordering, waarbij

het feit waarop de civielrechtelijke vordering is gegrond, wordt vastgesteld,
aangezien die beslissing, in dat opzicht,
gezag en kracht van gewijsde heeft.
19 november 1985
386
20. - Strafzaken - Strafvordering Hoger beroep van de beklaagde aileen Verzwaring van de veroordeling in eerste aanleg - Onwettige beslissing.
Op het enkele hoger beroep van de beklaagde kan deze niet worden veroordeeld tot meerdere straffen wegens feiten waarvoor de eerste rechter slechts
een enkele straf had uitgesproken. (Artt.
202 en 203 Sv.)
3 december 1985
486
21. - Strafzaken - Strafvordering en
burgerlijke rechtsvordering
Vrijspraak van een beklaagde - VeroordeJing van een andere beklaagde - Hoger
beroep van de veroordeelde - Devolutieve werking.
Nu het onbeperkte hoger beroep van
een beklaagde diens strafrechtelijke verantwoordelijkheid en burgerrechtelijke
aansprakelijkheid weer ter sprake
brengt, heeft de in kracht van gewijsde
gegane beslissing tot vrijspraak van een
rnedebeklaagde geen gezag van gewijsde
t.a.v. de appellant; noch die vrijsprekende beslissing, noch de redenen waarop
zij is gegrond, zijn een voldoende reden
om beklaagde, die hoger beroep heeft ingesteld, te veroordelen.
7 januari 1986
630
22.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Hoger bemep van de
beklaagde - Gevolg t.a. v. de voor de beklaagde tussengekomen partij.
Het hoger beroep van de beklaagde
kan de verzekeraar, die voor hem is tussengekomen, baten als de veroordeling
van de beklaagde voor de tussengekomen partij bindend is verklaard; het hoger beroep kan hem niet baten als de
tussengekomen partij zelf is veroordeeld
om aan de burgerlijke partij schadevergoeding te betalen en zij zelf geen hoger
beroep heeft ingesteld.
4 februari 1986
757
23. - Strafzaken - Aan zich trekken
van een zaak - Grenzen.
Wanneer in strafzaken een beroepen ·
vonnis niet over de zaak zelve uitspraak
heeft gedaan en door de appelrechter
wordt vernietigd, moet die rechter de
zaak zelve aan zich trekken en daarover
beslissen indien de nietigverklaring op
een andere reden is gegrond dan de onbevoegdheid van de eerste rechter of het

-89onwettig aanhangig maken van de zaak
bij die rechter. (Art. 215 Sv.)
4 februari 1986
766
24. - Strafzaken - Aan zich trekken
van een zaak - Geen verplichting om
melding te maken van art. 215 Sv.
In strafzaken legt geen enkele wettelijke bepaling aan de appelrechter die de
zaak aan zich trekt, de verplichting op
om melding te maken van art. 215 Sv.
4 februari 1986
766
25. - Strafzaken - Hoger beroep van
de beklaagde - Devolutieve werking E{m enkele straf door de eerste rechter
uitgesproken wegens verscheidene misdrijven - Appelgerecht dat slechts bepaalde misdrijven bewezen verklaart Handhaving van de door de eerste rechter uitgesproken straf - Geen verzwaring van de straf.
Wanneer de beklaagde door de eerste
rechter tot een enkele straf is veroordeeld wegens verscheidene misdrijven
die slechts als een enkel strafbaar feit
worden beschouwd, kan de rechter, die,
op het enkele hoger beroep van de beklaagde, deze voor bepaalde misdrijven
vrijspreekt, niettemin voor de andere bewezen verklaarde misdrijven de enkele
door de eerste rechter uitgesproken straf
handhaven, aangezien dit geen strafverzwaring oplevert. (Art. 202 Sv.)
28 mei 1986
1318

Afdeling 5. - Rechtspleging in hoger beroep.
26. - Strafzaken - Strafverzwaring
- Vaststelling van de eenstemmigheid
noodzakelijk, zelfs in geval van vernietiging van het beroepen vonnis.
De in art. 2llbis Sv. vastgestelde regel
van eenstemmigheid is van toepassing
telkens wanneer de veroordeling in hoger beroep wordt verzwaard, zelfs als de
appelrechter het beroepen vonnis tenietdoet.
307
6 november 1985
27. - Strafzaken
Eenstemmigheid
- Gevallen waarin eenstemmigheid is
vereist.
Het appelgerecht behoeft niet met eenparige stemmen van zijn leden uitspraak
te doen wanneer het de beklaagde veroordeelt, na nietigverklaring van het
vonnis van de eerste rechter, waarbij, op,
het verzet van de beklaagde, de oorspronkelijke dagvaarding ongeldig werd
verklaard en aldus enkel de bij verstek

uitgesproken veroordeling teniet werd
gedaan. (Art. 211bis Sv.)
4 februari 1986
766
28. - Strafzaken - Eenstemmigheid
- Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de beschikking van de
raadkamer vernietigt en b1j een nieuwe
beslissing de voorlopige hechtenis handhaaft zoals de vernietigde beschikking
had gedaan.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat de beschikking
van de raadkamer vernietigt en bij een
nieuwe beslissing de voorlopige hechtenis handhaaft zeals de vernietigde beschikking had gedaan, verzwaart niet de
toestand van de verdachte; mitsdien
hoeft het niet met eenparige stemmen
van de leden van de kamer van
inbeschuldigingstelling te worden uitgesproken.
1195
6 mei 1986
29. - Strafzaken
Eenstemmigheid
- Beslissing waarbij' tegen eiser geen
enkele veroordeling wordt uitgesproken.
Uitspraak met eenstemmigheid is niet
vereist wanneer het appelgerecht tegen
de eiser geen enkele veroordeling uitspreekt, maar alleen vaststelt dat hij het
hem ten laste gelegde feit waarvan hij
door de eerste rechter was vrijgesproken, heeft begaan.
1204
7 mei 1986
30. - Strafzaken - Recht op hager
bemep van beklaagde - Sv., art. 199Vernietiging van het beroepen vonnis en
uitspraak over de zaak zelf door het appelgerecht - Geen aantasting van het
recht op hager beroep.
Wanneer het hof van beroep het beroepen vonnis vernietigt en over de zaak
zelf uitspraak doet, verliest de beklaagde
door de vernietiging van dat vonnis de
tweede rechtsinstantie niet die hem door
art. 199 Sv. wordt gewaarborgd.
14 mei 1986
1239
31. - Strafzaken - Strafvordering Eenstemmigheid - Eerste rechter die
wegens twee telastleggingen een enkele
straf heeft uitgesproken - Appelrechters die slechts een van die telastleggingen bewezen verklaren - Behoud van
de door de eerste rechter uitgesproken
straf - Geen eenstemmigheid vereist.
Wanneer de appelrechters, op het hager beroep tegen een vonnis dat een enkele straf heeft uitgesproken wegens
twee telastleggingen, slechts een van die
telastleggingen bewezen verklaren doch
niettemin de door de eerste rechter uit-

-90Geen hager beroep van de burgerlijke
partij - Onwettige beslissing.
Ingeval de burgerlijke partij niet in
hoger beroep is gekomen tegen het vonnis van de eerste rechter waarbij haar
vordering werd afgewezen, worden de
kracht van het gewijsde van de beslissing van de eerste rechter en de devolutieve kracht van het hoger beroep van de
andere partijen miskend door de rechter
in hoger beroep die deze rechtsvordering
inwilligt en aldus uitspraak doet over
niet gevorderde zaken. (Artt. 202, 2", en
33. - Strafzaken - Beroepen vonnis 203 Sv.; 3 en 4 wet 17 april 1878; 1138, 2",
vernietigd - Verplichting voor de appel- Ger.W.)
rechter om uitspraak te doen over de
28 januari 1986
708
zaak zelf - Grenzen.
In strafzaken is de appelrechter, die
37.
Strafzaken
Burgerlijke
een tussenvonnis of vonnis alvorens rechtsvordering - Vonnis waarbij de berecht te doen vernietigt, wijzigt of teniet- klaagde wordt vrijgesproken en de
doet verplicht de zaak aan zich te trek- rechtsvordering van de burgerlijke partij
ken 'en over de zaak zelf uitspraak te · wordt afgewezen - Enkel hager beroep
doen mits die vernietiging of wijziging van de burgerlijke partij ontvankelijkniet gegrond is op het feit dat de eerste
Wijziging en toekenni11g van schadeverrechter niet bevoegd was of niet wette- goeding door de appelrechter - Eenlijk was geadieerd.
stemmigheid vereist.
Wanneer de appelrechter, op het enke4 juni 1986
1353
le ontvankelijk hoger beroep van de bur34. - Strafzaken - Ger. W., art. 1068 gerlijke partij tegen een vonnis waarbij
- Geen toepassing in strafzaken.
haar rechtsvordering wordt afgewezen,
Art. 1068 Ger.W. is niet van toepassing aan die partij schadevergoeding toekent,
op de procedures die door Sv. worden ge- moet hij vaststellen dat het arrest met
regeld.
eenparige stemmen is gewezen, in zover1353 re het de beklaagde schuldig verklaart
4 juni 1986
35. - Strafzaken - Verslag ter te- aan het misdrijf dat aan de burgerlijke
rechtzitting - Kamer van inbeschuldi- rechtsvordering ten grondslag ligt.
7 mei 1986
1202
gingstelJing - Voorlopige hechtenis.
Art. 209 Sv., krachtens hetwelk, in ge38.
Strafzaken
Burgerlijke
val van hoger beroep, door een van de rechtsvordering - Vrijsprekend vonnis
rechters van het appelgerecht ter te- - Hoger beroep van de hul'gerlijke parrechtzitting verslag moet worden uitge- tij ontvankelijk - Bevoegdlleid van de
bracht vindt geen toepassing op de ka- rechter in hager beroep.
mer v~n inbeschuldigingstelling die moet
Op het ontvankelijk hoger beroep van
beslissen op het hoger beroep tegen een de burgerlijke partij tegen een vrijsprebeschikking inzake handhaving van een kend vonnis dient de rechter in hoger
verdachte in voorlopige hechtenis; in dat beroep na te gaan, m.b.t. de burgerlijke
geval wordt de rechtspleging geregeld bij rechtsvorderding, of het aan die verdeart. 20 Wet Voorlopige Hechtenis, waar- ring ten grondslag liggend misdrijf bewevan het zesde lid bepaalt dat de kamer zen is en of het aan de burgerlijke partij
van inbeschuldigingstelling uitspraak schade heeft berokkend. (Art. 202 Sv.)
doet « met voorrang boven aile andere
4 juni 1986
1355
zaken, het openbaar ministerie en de
verdachte of zijn raadsman gehoord ».
18 juni 1986
1435
HOOFDSTUK VI
TUCHTZAKEN
Afdeling 6. - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels).
39. - Tuchtzaken - Advocaat - Bewarende maatregelen genomen door de
36.
Strafzaken
Burgerlijke stafhouder.
rechtsvordering - Beslissing van de
Tegen de bewarende maatregelen,
rechter in hager beroep waarbij een door door de stafhouder tegenover een advode eerste rechter afgewezen burgerlijke caat genomen met toepassing van art.
rechtsvordering wordt ingewilligd
464 Ger.W., staat geen hager beroep
gesproken straf behouden, behoeft hun
beslissing niet met eenstemmigheid te
worden gewezen. (Art. 21lbis Sv.)
20 mei 1986
1269
32. - Strafzaken - Evocatie - Vereisten.
Art. 215 Sv. wordt geschonden door de
appelrechter die over de zaak zelf beslist, hoewel hij het beroepen vonnis alvorens recht te doen bevestigt.
27 mei 1986
1291

-91open bij de tuchtraad van hager beroep.
(Art. 468 Ger.W.)
14 februari 1986
837

zichtbaar dan wel verborgen zijn. (Artt.
1792 en 2270 B.W.)
11 april 1986
1088

HOOFDSTUK VII

5. - Aannemingscontract
Oprichting van een gebouw - Constructiefouten die de stevigheid van het gebouw of
van een aanzienlijk deel ervan in gevaar
brengen - B. W., artt. 1792 en 2270 Wetsbepalingen toepasselijk op de onderaannemer t.o. v. de hoofdaannemer.
Wanneer een gebouw geheel of gedeeltelijk tenietgaat wegens een gebrek in
de bouw, te wijten aan de onderaannemer, is deze gedurende tien jaar aansprakelijk t.o.v. de hoofdaannemer. (Artt.
1792 en 2270 B.W.)
11 april 1986
1088

VERKIEZINGSZAKEN

HUU.R VAN DIENSTEN
1. - Aanneming van werk - Bouwwerk - Aansprakelijkheid van de aannemer - Verborgen gebreken - Goedkeuring van het werk.
De goedkeuring van het bouwwerk
door de opdrachtgever ontslaat de aannemer niet van zijn aansprakelijkheid voor
de verborgen gebreken, ook al tasten deze de stevigheid van het gebouw of een
essentieel bestanddeel ervan niet aan.
(Art. 1792 B.W.)
25 oktober 1985
270

Registratie als aannemer - Koninklijk besluit van 5 okt. 1978 - Registratiecommissies - Aard.
De registratiecommissies, die tot opdracht hebben te beslissen over de registratie als aannemer, zijn geen administratieve rechtscolleges. (Artt. 299bis
W.I.B. en 30bis wet van 27 juni 1969; art.
19 K.B. 5 okt. 1978.)
22 november 1985
417
2. -

3, - Registratie als aannemer - Registratiecommissies - Vonnis van de
rechtbank van eerste aanleg betreffende
het verhaal tegen een beslissing van een
registratiecommissie - Vonnis waartegen hager beroep openstaat.
Tegen het vonnis van een rechtbank
van eerste aanleg, dat uitspraak doet
over het beroep tegen een beslissing van
een registratiecornmissie van aannemers, staat hager beroep open. (Art. 19
K.B. 5 okt. 1978; artt. 2 en 1050 Ger.W.)
22 november 1985
417

4. - Aannemingscontract
Oprichting van een gebouw - Constructiefouten die de stevigheid van het gebouw of
van een aanzienlijk deel ervan in gevaar
brengen - Tienjarige aansprakelijkheid
van de architect en de aannemer - Begrip.
De tienjarige aansprakelijkheid van de
architect en de aannemer t.o.v. de opdrachtgever wegens constructiefouten
die de stevigheid van het gebouw of van
een aanzienlijk deel ervan in gevaar
brengen, bestaat ongeacht of het werk al
dan niet is opgeleverd en of de gebreken

HUUR VAN GOEDEREN
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Andere huurover-
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HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

1. - Algemene begrippen - Beperking van de periodieke huurprijsaanpassing - Aanvangsindexcijfer - Begrip.
Wanneer partijen overeengekomen
zijn de huurprijs geregeld aan te passen
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen moet worden rekening gehouden
met het aanvangsindexcijfer, in de zin
van art. 2, § 1, vijfde lid, wet van 10 april
1975 betreffende de huurprijzen van woningen, t.w. het indexcijfer van de
maand die voorafgaat aan die waarin de
huurovereenkomst is gesloten. (Art. 38,
§ 1, wet van 30 maart 1976.)
7 november 1985
322
Tekort2. - Huur in het algemeen

koming van de verhuurder aan de vez·plichting hem opgelegd dooz· art. 1719, :!',
B. W: - Gevolg voor de huurder.
Uit de omstandigheid dat de verhuurder zijn verplichting om het goed in zodanige staat te onderhouden dat het kon
dienen voor het gebruik waartoe het was
bestemd, niet is nagekomen en die tekortkoming ernstig genoeg is om te zijnen nadele de ontbinding van de huurovereenkomst te verantwoorden, volgt
niet noodzakelijk dat de huurder de uitvoering van zijn verplichtingen voor het
geheel mag instellen totdat de verhuurder zijn verbintenis nakomt of aanbiedt
nate komen.
6 maart 1986
935

,,.

:t - Huur in het algemeen

Tekortkoming van de verhuurder aan de verplichting hem opgelegd door art. 1719, :!',
B. W: - Ontbinding van de huurovereenkomst te zijnen nadele - Huurgenot
slechts Jicht verminderd - Huurder kan
de exceptie van niet-uitvoering niet inroepen vooz· het geheel van zijn verplichtingen - Ontbinding van de overeenkomst oak ten nadele van de }murder.
Niet door tegenstrijdigheid aangetast
en wettelijk verantwoord is de beslissing
waarbij de rechter, na te hebben geoordeeld dat de verhuurder het goed niet in
zodanige staat heeft onderhouden dat
het kon dienen voor het gebruik waartoe
het was bestemd, en dat die tekortkoming ernstig genoeg is om te zijnen nadele de ontbinding van de huurovereenkomst te verantwoorden, niettemin, op
grond dat die tekortkoming het huurgenot slechts licht heeft verminderd en de
huurder niet toelaat de exceptie van
niet-uitvoering voor het geheel van zijn
verplichtingen,
waardoor
definitieve
schade ontston~, in te roepen, de huur-

overeenkomst ook ten nadele van de
huurder ontbindt.
6 maart 1986
935

HOOFDSTUK II
HUISHUUR

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

HOOFDSTUK III
PACHT

Afdeling 1. ving.

Begrip - Aard van wetge-

4. - Pacht - Bewijs van het bestaan
van de pa.cht te Jevez·en door degene die
in het bezit is van een Jandeigendom Begrip.
Art. 3 Pachtwet stelt degene die in het
bezit is van een landeigendom niet vrij
van de verplichting om het bewijs te leveren van het bestaan van de pacht,
maar staat hem toe dat bewijs te leveren
door alle middelen rechtens, getuigen en
vermoedens inbegrepen.
26 december 1985
602
Afdeling 2. en.

Verplichtingen van partij-

Afdeling 3. Onderverhuringen en
overdracht van huur.

5. - Pa.cht - Vergoeding betaald door
de overnemende pachter aan de overdragende pachter - Wettigheid.
Art. 2, § 1, vervat in art. III Pachtwet,
verbiedt niet dat de pachter die een
pacht overneemt een vergoeding betaalt
aan de overdragende pachter.
31 oktober 1985
293
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden.
Afdeling 5. - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer, enz.).

6. - Pacht - Toepassing van de
Pachtwet op de pachten die bij haar inwerldngtreding reeds !open of verlengd
zijn.
De in de wet van 4 november 1969 bepaalde regels betreffende de pacht zijn
van toepassing op aile pachten die bij
haar inwerkingtreding lopen of verlengd

-93zijn, onder voorbehoud van de bij die
wet bepaalde uitzonderingen.
3 januari 1986
625
7. - Pacht- Opzegging door de verpachter - Aanwending van percelen als
bouwgrond of als grond voor industriele
doeleinden - Geldigheid van de opzegging - Vereiste - Ove1'iegging van de
bouwvergunning - Bouwvergunning die
geldig moet zijn op het tijdstip van de
opzegging en van het verzoek tot geldigverklaring van de opzegging.
De opzegging die berust op een der redenen bepaald in de artt. 6, 1• en 2•, en 7,
u·, Pachtwet van 4 nov. 1969, kan slechts
geldig worden verklaard op overlegging
van een op het tijdstip van de opzegging
en dat van het verzoek tot geldigverklaring geldige bouwvergunning. (Art. 12.2,
eerste lid, Pachtwet.)
3 januari 1986
625
8. - Pacht - Opzegging door de verpachter - Voornemen van de verpachter
het pachtgoed zelf te exploiteren - Persoonlijke exploitatie - Begrip.
Art. 7, eerste en tweede lid, 1•, en art.
9 Pachtwet beperken het recht een einde
te maken aan de pacht om zelf het verpachte goed te exploiteren niet tot de eigenaar en verbinden dat recht niet aan
het eigendomsrecht; de verkoop na
beeindiging van de pachtovereenkomst
ingevolge opzegging door de verpachter
met het oog op eigen exploitatie ontslaat
deze niet van zijn verplichting die exploitatie gedurende negen jaar persoonlijk
en wettelijk voort te zetten; hij kan daartoe van de koper bedingen dat deze de
uitvoering van de verplichting zal moeten dulden.
16 mei 1986
1261
9. - Pacht - Onverdeeld onl'Oerend
goed - Opzegging door een medeeigenaar gedaan tijdens de onverdeeldheid
- Geldigheid.
Voorwaardelijk geldig is de opzegging
door een medeeigenaar tijdens de onverdeeldheid gedaan op een van de in art. 7
Pachtwet bedoelde gronden. Die opzegging heeft (evenwel) pas gevolgen vanaf
het tijdstip waarop aan de medeeigenaar
bij de verdeling het goed wordt toegewezen waarop de opzegging betrekking
had.
22 mei 1986
1279
10. - Pacht - Einde - Opzegging
door de verpachter met het oog op exploitatie van het pachtgoed door zijn
zoon - Betwisting van de werkelijkheid
van die exploitatie - Vordering tot scha-

devergoeding ingesteld tegen de verpachter aileen - Ontvankelijke vordering.
Ontvankelijk is de vordering tot schadevergoeding die tegen de verpachter aileen is ingesteld door de pachter die een
landbouwexploitatie heeft ontruimd na
opzegging, met het oog op exploitatie
van het pachtgoed door de zoon van de
verpachter, en die de werkelijkheid van
die exploitatie betwist. (Art. 13.1 Pachtwet.)
16 juni 1986
1473
Mdeling 6. -

Voorkooprecht.

HOOFDSTUK IV
HANDELSHUUR

Mdeling 1. - Begrip - Aard van wetgeving.
Mdeling 2. - Verplichtingen van partijen.
Mdeling 3. - Onderverhuring en huuroverdracht.
Mdeling 4. - Betrekkingen met derden.
Mdeling 5. - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.).
11. - Handelshuur - Termijn waarbinnen de huurder die de hernieuwing
van de huur vraagt, verplicht is om zich,
in geval van onenigheid met de verhuurder, tot de rechter te wenden - Aanvang van de termijn.
Art. 18 Handelshuurwet doet de termijn van dertig dagen, die voor de huurder het verval van het recht om de huurhernieuwing te vragen meebrengt, ingaan vanaf het ogenblik waarop de
verhuurder andere dan de door de huurder voorgestelde voorwaarden bij deurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief heeft doen kennen; die
bepaling wordt geschonden door het vonnis dat beslist dat die termijn van dertig
dagen niet is ingegaan vanaf het ogenblik waarop de verhuurder de voorwaarden had doen kennen waarvan hij de
huurhernieuwing
afhankelijk
stelde,
maar wel vanaf de dag waarop hij aan
de huurder heeft verklaard dat hij die
voorwaarden zou handhaven.
19 september 1985
73
12. - Handelshuur - Weigering van
hernieuwing - Vergoeding wegens uitzetting - Aanvang van de termijn waarbinnen de rechtsvordering tot betaling
van die vergoeding kan worden ingesteld.
Wanneer de verhuurder weigert een
handelshuurovereenkomst te hernieuwen
in het geval van art. 16, IV, Handels-

-94huurwet, vangt de bij art. 28 van die wet
gestelde termijn van een jaar waarbinnen de huurder de rechtsvordering tot
betaling van de vergoeding wegens uitzetting kan instellen, niet aan v66r de
uitzetting.
11 oktober 1985
168

13. - Handelshuur - Weigering van
hernieuwing - Aan de hoofdhuurder
toebehorende handelszaak - Vergoeding
wegens uitzetting verschuldigd aan de
onderhuurder - Grenzen.
Wanneer de verhuurder weigert een
handelshuurovereenkomst te hernieuwen, in het geval van art. 16, IV Handelshuurwet, heeft de onderhuurder enkel recht op een deel van de vergoeding
wegens uitzetting, zoals in art. 25 derde
en zesde lid, van dezelfde wet wdrdt bepaald.
11 oktober 1985
168
14. - Handelshuur - Weigering van
de verhuurder de huurovereenkomst te
hernieuwen - Retentierecht van de afgaande huurder, afhankelijk van een
niet ernstig betwist recht op vergoeding
wegens uitzetting.
De afgaande huurder kan op het bij
art. 27 Handelshuurwet bepaalde retentierecht geen aanspraak maken indien
z.ijn recht _op vergoeding wegens uitzettmg e.rnstig .w<?rdt betwi~t, en zolang
over dre betwrstmg geen mtspraak is gedaan. (Artt. 25 en 27 Handelshuurwet.)
18 april 1986
1127
15. - Handelshuur - Huurhez'llieuu:fng geweigerd op grond van art. 16, I,
1 , Handelshuurwet - Uitzetting - Verhuur~er die, zonder gewichtige reden,
het wgeroepen voornemen niet ten uitvoer heeft gebracht binnen zes maanden
- Aan het onroerend goed gegeven bes~emlJ:!ing dif! elk£! handelsonderneming
wtslwt - Uztzettmgsvergoeding.
De verhuurder die huurhernieuwing
hoeeft geweigerd op grond van art. 16.1,
1 , Handelshuurwet, en zonder wettige
reden zijn voornemen op grond waarvan
hij de huurder uit het goed heeft kunnen
zetten, niet ten uitvoer heeft gebracht
binnen zes. maanden, doch aan het goed
een bestemming heeft gegeven die elke
handelsonderneming uitsluit, is niettemin de bij art. 25, 3°, eerste zin, Handelshuurwet bepaalde uitzettingsvergoeding
verschuldigd aan de huurder. (Artt. 16.1
1" en 2°, en 25, 1°, 2o en 3° Handelshuur~
wet.)
27 juni 1986
1475

HOOFDSTUK V
ANDERE HUUROVEREENKOMSTEN

HUWELIJK
1. - Respectieve rechten en verplichtingen van de echtgenoten - Verplichting bij te dragen in de fasten van het
huwelijk - Tekortkoming van een van
de echtgenoten - Beslissing van de
z·echter.
Wanneer een van de echtgenoten de
hem bij art. 221, eerste lid, B.W. opgelegde verplichting om naar zijn vermogen
bij te dragen in de lasten van het huwelijk niet nakomt, kan de rechter de andere echtgenoot machtigen om gelden te
ontvangen, als geregeld bij artikel 221
tweede lid en volgende, B.W., of de in ge~
breke blijvende echtgenoot veroordelen
om een bedrag te betalen aan de andere
echtgenoot, of beide maatregelen samen
nemen, met dien verstande dat, in dit
laatste geval, de ontvangstmachtiging
niet mag worden uitgesproken als maatregel voor de tenuitvoerlegging van de
veroordeling en de echtgenoot die de ontvangstmachtiging heeft verkregen, het
bedrag geen tweede maal kan opvorderen op grand van de veroordeling, en
omgekeerd.
15 november 1985
367
2. - Respectieve rechten en verplichtingen van de echtgenoten - MaatregeJen betreffende de echtgenoten en de
kinderen - Dringende voorlopige maatregelen - Bestanddelen van vreemdeJingschap - Toe te passen wet.
Hoewel de maatregelen betreffende de
persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen van vreemde nationaliteit, in de regel, overeenkomstig de wet
van het personeel statuut moeten worden genomen, wordt op die regel een uitzondering gemaakt, niet enkel wanneer
de Belgische internationale openbare orde zich verzet tegen de toepassing in
Belgie van het vreemd recht, maar ook
wanneer de Belgische rechter, omdat de
zaak dringend is, uitspraak moet doen
alvorens hij de inlichtingen die vereist
zijn om dat recht te kunnen toepassen,
heeft kunnen inwinnen; in een dergelijk
geval is de voorlopige toepassing van de
Belgische wet door de rechter wettig.
(Artt. 3, derde lid, en 223 B.W.)
12 december 1985
550
3. - Wederzijdse rechten en verplichtingen van de echtgenoten - Verplichting bij te dragen in de fasten van het
huwelijk - Feitelijk gescheiden echtge-

-95noten - Vordering van uitkering tot onderhoud - Bewijslast van de aanvrager.
De echtgenoot die zich in geval van
feitelijke scheiding op art. 221 B.W. beroept om van de andere echtgenoot een
bijdrage in de lasten van het huwelijk te
verkrijgen, moet bewijzen dat de scheiding en het voortduren ervan aan de
schuld van de andere echtgenoot te wijten zijn, ongeacht of daarbij de inkomstendelegatie bedoeld in het tweede lid
van dit artikel wordt gevorderd.
21 februari 1986
· 877
4. - Respectieve rechten en verplichtingen van de echtgenoten - Door een
echtgenoot gesloten brandverzekering Overeenkomst met clausule tot minneIijke schatting van de eventuele scbade
- Schatting aangenomen door de echtgenoot die de overeenkomst beeft ondertekend - Gevolg.
De rechter die oordeelt dat een echtgenoot op geldige wijze een overeenkomst
kon sluiten om de gezinswoning tegen
brand te verzekeren, kan niet wettig beslissen dat die echtgenoot niet bekwaam
is om een schatting in der minne van de
schade aan te nemen, terv;ijl de overeenkomst in die schatting in der minne
voorziet. (Artt. 215, 224 B.W.)
15 mei 1986
1249

van 14 juli 1976 op de vereffening van
hun huwelijksvermogensstelsel toepasselijk waren, ook wanneer zij geen verklaring tot handhaving van hun bedongen
huwelijksvermogensstelsel aflegden; dit
geldt o.m. wat betreft het keuzerecht van
de vrouw tot aanvaarding of verwerping
van die gemeenschap overeenkomstig
het oud art. 1463 B.W.
27 december 1985
607
2. - Scbuldvordering van de gemeenscbap t.a.v. een der ecbtgenoten, op
grand van oud art. 1437 B. W. - Bewijs
door aile middelen.
De schuldvordering die de gemeenschap heeft krachtens art. 1437 B.W., zoals dat luidde v66r de inwerkingtreding
van de wet van 14 juli 1976 betreffende
de wederzijdse rechten en verplichtingen
van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, doordat een van de echtgenoten uit de goederen van de gemeenschap voordeel heeft getrokken, kan
door alle middelen rechtens worden bewe zen.
1042
3 april1986

3. - Huwelijk v66r de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976, onder
het stelsel van gemeenscbap van aanwinsten - Levensverzekering, in de
vorm van groepsverzekering, door een
van de ecbtgenoten afgesloten tijdens
HUWELIJKSCONTRACT
bet huwelijk - Echtgenoten die geen
1. - Huwelijk v66r de inwerkingtre- verklaring bebben afgelegd als bedoeld
ding van de wet van 14 juli 1976 betref- in art. 1, 1", van art. 3 wet 14 juli 1976fende de wederzijdse recbten en ver- Premies tijdens bet buwelijk betaald
plichtingen van de echtgenoten en de met gelden van de gemeenscbap - Ecbthuwelijksvermogensstelsels Stelsel scheiding na de inwerkingtreding van de
van scheiding van goederen met gemeen- wet 14 juli 1976 - Verzekeringnemer die
schap van aanwinsten- Ontbinding van zijn recht van afkoop uitoefent - Verbet huwelijk door ecbtscbeiding op goeding aan de gemeenscbap - Verzegrand van bepaalde feiten - Vordering keringswet 11 juni 1874, art. 43, laatste
tot echtscbeiding ingeleid tijdens de lid.
overgangsperiode van 28 sept. 1976 tot
Art. 43, laatste lid, Verzekeringswet 11
en met 27 sept. 1977 - Vereffening en juni 1874 bepaalt dat, ingeval door een
verdeling van de conventionele gemeen- van de echtgenoten, gehuwd onder een
scbap - Toepasselijke regels.
stelsel van gemeenschap van goederen,
De echtgenoten die v66r de inwerking- een levensverzekering is aangegaan ten
treding van de wet van 14 juli 1976 be- behoeve van de andere echtgenoot, bij
treffende de wederzijdse rechten en ver- het overlijden van de verzekerde geen
plichtingen van de echtgenoten en de vergoeding aan het gemeenschappelijk
huwelijksvermogensstelsels, d.i. v66r 28 : vermogen verschuldigd is uit hoofde van
september 1976, gehuwd zijn na een stel- stortingen door de verzekerde tijdens het
sel van scheiding van goederen te heb- huwelijk gedaan met gelden van de geben gekozen waarin een gemeenschap meenschap, ook al is het kapitaal eigenvan aanwinsten was bedongen als om- dom van de begunstigde echtgenoot, tenschreven in de artt. 1498 en 1499 B.W., zij die stortingen kennelijk overdreven
bleven tijdens de overgangsperiode die zijn, gelet op de mogelijkheden van de
liep van 28 sept. 1976 tot en met 27 sept. verzekeringnemer; in zoverre die bepa1977 onderworpen aan alle bepalingen ling stelt dat in beginsel voor zodanige
die v66r de inwerkingtreding van de wet stortingen geen vergoeding is verschul-

-96digd aan het gemeEmschappelijk vermogen, is zij niet van toepassing wanneer
een van de echtgenoten, v66r de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976
gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten, tijdens het huwelijk een levensverzekering heeft afgesloten in de vorm van een groepsverzekering die voorziet in de uitbetaling van
een kapitaal bij overlijden of bij Ieven,
de echtgenoten geen verklaring hebben
afgelegd als bedoeld in art. 1, 1', van de
overgangsbepalingen vervat in art. 3 van
de voormelde wet, tijdens het huwelijk
premies wercl.en betaald met gelden van
de gemeeenschap, het huwelijk door
echtscheiding werd ontbonden en de ver··
zekeringnemer, na de ontbinding van het
huwelijk, zijn recht van afkoop uitoefent.
27 juni 1986
1481

INDEPLAATSSTELLING
1. - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Verzekeringsinstelling - Rente.
De indeplaatsstelling, ten voordele van
de verzekeringsinstelling in zake ziekte
en invalicliteit, 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.)
2 december 1985
4.73
2. - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Verzekeringsinstelling - Interest.
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 niet al!een uit tot
de terugbetaling van het hoofdbedrag,
maar ook tot de interest, berekend over
de bedragen die zij op grond van de indeplaatsstelling gerechtigd is te vorderen
vanaf elke uitbetaling. (Art. 70, § 2,
Z.I.V.-wet.)
1057
7 april 1986

3. - Burgerlijke zaken - Arbeidsongeval - Rechtsvordering van de getroffene tegen de arbeidsongevallenverzekeraar - Driejarige verjaring - Rechtsvordering door de getroffene ingesteld
v66r het verstrijken van die termijn van
drie jaar - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Verzekeringsinstelling in de
plaats getreden van de getroffene - Vorde.ring van de verzekeringsinstelling tegen de arbeidsongevallenverzekeraar Vordering tot terugbetaling van toegekende uitkeringen - Vordering ingesteld na het verstrijken van de termijn
van. drie jaar - Ontvankel~jkheid.
N1et naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de vordering, die de verzekeringsinstelling van de getroffene van
een arbeidsongeval tegen de arbeidsongevallenverzekeraar instelt tot terugbetaling van aan die getroffene toegekende
uitkeringen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, wegens verjaring niet
ontvankelijk wordt verklaard, op grand
dat die vordering is ingesteld na het verstrijken van de wettelijke termijn van
drie jaar, als in die beslissing wordt
vastgesteld dat de getroffene zelf binnen
_ die termijn, van de arbeidsongevallen, verzekeraar, betaling heeft gevorderd
van de vergoedingen bedoeld in de wetgeving inzake arbeidsongevallen; immers, de verzekeringsinstelling stelt
geen andere rechtsvordering in dan die
van de getroffene, maar stelt, bij een afzonderlijke vordering, de rechtsvordering
in tot betaling van de vergoedingen van
de getroffene zelf, in wiens rechten zij
rechtens is getreden. (Art. 70, § 2, vierde
lid, Z.I.V.-wet; artt. 69 en 70 Arbeidsongevallenwet.)
12 juni 1986
1404

INGEBREKESTELUNG
Gevolg op de bevrijdende werking van
o·vermacht.
Wanneer de schuldenaar in gebreke is
zijn verbintenis uit te voeren, kan hij
zich niet op de bevrijdende werking van
overmacht beroepen tenzij hij bewijst
dat de schade waarvan wordt beweerd
dat ze het gevolg is van zijn tekortkoming, ook ontstaan zou zijn zonder die
tekortkoming.
6 december 1985
504

INKOMSTENBELASTINGEN
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen

(annaliteit, gelijkheid, realiteit, legaliteit, enz.)

-97HOOFDSTUK 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.
§ 9. Bedrijfsverliezen.
§ 10. Inkomsten 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 gezmslast.
HOOFDSTUK III. - Vennootschapsbelasting
Afdeling 1. - Algemene begrippen.
Afdeling 2. - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen.
§ 1. Winsten.
§ 2. Meerwaarden.
§ 3. Bedrijfslasten.
§ 4. Bedrijfsverliezen.
§ 5. Definitief belaste inkomsten.
Afdeling 3. - Belastbaar netto-inkomen
van personenvennootschappen onderworpen aan vennootschapsbelasting.
Afdeling 4. - Bijzondere aanslagen.
§ 1. Inkoop van eigen aandelen.
§ 2. Meerwaarden.
§ 3. Fusie, splitsing, opslorping.
§ 4. Verdeling.
HOOFDSTUK IV. - Belasting op rechtspersonen
HOOFDSTUK V. - Niet-verblijfhouders
HOOFDSTUK VI. - Voorheffingen en
belastingkrediet
Afdeling 1.
Onroerende voorheffing.
Afdeling 2.
Roerende voorheffing.
Bedrijfsvoorheffing.
Afdeling 3.

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.
§ 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
HOOFDSTUK VIII. - Voorziening voor
het hoi van beroep
HOOFDSTUK IX. - Voorziening in cassatie
HOOFDSTUK X. - Rechten en voorrechten van de Schatkist
HOOFDSTUK XI. - Kadastraal inkomen
HOOFDSTUK XII. - Internationale verdragen
HOOFDSTUK XIII. - Stelsel van v66r
het Wetboek v.d. Inkomstenbelastingen

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

1. - W.LB., art. 299bis, § 2 - Registratie als aannemer - Registratiecommissies- Aard.
De registratiecommissies, die tot opdracht hebben te beslissen over de registratie als aannemer, zijn geen administratieve rechtscolleges. (Artt. 299bis
W.I.B. en 30bis wet van 27 juni 1969; art.
19 K.B. 5 okt. 1978.)
22 november 1985
417
2. - W.LB., art. 299bis. § 2 - Registratie als aannemer - Registratiecommis-

-98sies - Vonnis van een rechtbank van
eerste aanleg betreffende het verhaal tegen een beslissing van een registratiecommissie - Vonnis waartegen hager
beroep openstaat
Tegen het vonnis van een rechtbank
van eerste aanleg, dat uitspraak doet
over het beroep tegen een beslissing van
een registratiecommissie van aannemers, staat hoger beroep open. (Art. 19
K.B. 5 okt. 1978; artt. 2 en 1050 Ger.W.)
22 november 1985
417
3. - Belastingschuld - Ontstaan van
de belastingschuld uit de financiewet Verschuldigd zijn van de belasting door
de regelmatige aanslag vastgesteld binnen de wettelijk bepaalde termijn.
De belastingschuld in de inkomstenbel~sting ontstaat weliswaar uit de begrotmgswet of de financiewet, maar zij verkrijgt slechts een formeel rechtsbestaan
doordat de belasting binnen de wettelijk
bepaalde termijn overeenkomstig de fiscale organieke wetten regelmatig wordt
vastgesteld (Grondwet, art. 111; artt.
264-265 W.I.B.)
20 december 1985
595

HOOFDSTUK II
PERSONENBELASTING

Afdeling 1. Belastingplichtigen
Rijksinwoner.
Afdeling 2. - Inkomsten uit onroerende
goederen.
Afdeling 3. - Inkomsten uit roerende
goederen.
4. - W.LB., art. 12, § 1, :!' - Personenbelasting en vennootschapsbelasting Inkomsten van roerende kapitalen - TerugbetaliDg, door een vennootschap, van
e~n dee] van haar kapitaal - Terugbetalmg ten gevolge van een besluit van de
algemene vergadering, overeenkomstig
art. 72 van de gecoordineerde wetten op
de handelsvennootschappen
VoorWlflarden waaronder deze terugbetaling
met wordt aangemel'i[t als een inkomen
uit aandelen of uit daarmee gelijkgestelde deelbewijzen.
Om de gedeeltelijke terugbetaling van
het kapitaal van een vennootschap, ten
gevolge van een besluit van haar algemene vergadering overeenkomstig art.
72 gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, niet aan te merken als
een inkomen uit aandelen of uit daarmee gelijkgestelde deelbewijzen, mag deze vermindering geenszins gesimuleerd
zijn; de rechter kan wettig beslissen dat
een door de algemene vergadering besliste kapitaalsvermindering gesimuleerd

is als hij vaststelt dat diezelfde algemene
vergadering terzelfder tijd ook besloten
heeft haar oorspronkelijk kapitaal weer
samen te stellen door opneming van
reeds bel.aste reserves, ten belope van
een bedrag dat ten minste gelijk is aan
dat van het krachtens haar eerste besluit
volgestorte kapitaal. (Art. 12 § 1 2"
W.I.B.)
'
'
'
20 februari 1986
872
Afdeling 4. - Bedrijfsinkomsten.
§ 1. Winsten.
§ 2. Bezoldigingen.
5. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Werkende
vennoten - Wet van 5 januari 1976 Overgangsbepalingen - Draagwijdte.
Het is de bedoeling van de wetgever
geweest aan de overgangsbepalingen van
de wet van 5 januari 1976 te onderwerpen de werkende vennoten van een personenvennootschap, die zowel in 1974 als
in 1975 belastbare bedrijfsinkomsten
hebben genoten, wanneer die inkomsten
na het afsluiten van het boekjaar in de
loop van het daaropvolgend boekj aar
werden ontvangen; de omstandigheid dat
het laatstvermelde boekjaar door een beslissing van de algemene vergadering
van de vennootschap tot een latere datum in 1976 werd verlengd, doet daaraan
geen afbreuk.
28 februari 1986
900
§ 3. Baten uit vrije beroepen en uit
winstgevende bezigheclen.
§ 4. Pensioenen.
§ 5. Stopzettingsvergoedingen.
6. - Personenbelasting - Bedrijfsinko~sten Ve_rgoeding ~etaald wegens
bli)vende arbeidsongeschiktheid zonder
derving van loon - Niet bela;tbaar Art. 32bis W.LB.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij aan de getroffene van
een ongeval, wegens de schade ten gevolge van blijvende arbeidsongeschiktheid zonder derving van loon een vergoeding wordt toegekend die is' berekend
naar het brutobedrag van het loon van
de getroffene, op grond dat dit loon belastbaar is, terwijl krachtens art. 32bis
\Y.I.B. enkel belastbaar zijn de als penSIOenen of renten geldende toelagen die
betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid o~ die het herstel van een blijvende dervmg van winsten, bezoldigingen of baten uitmaken.
15 januari 1986
676

-99§ 6. Meerwaarden.
7. - Personenbelasting
Bedrijfsinkomsten - Meerwaarden - Vrijstelling
Ongebouwd onroerend goed - Begrip.
Naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter volgens welke in art.
34, § 1, 2°, W.I.B. bedoelde vrijstelling enkel van toepassing is op de meerwaarde
die is verwezenlijkt op de restwaarde
van een ongebouwd onroerend goed, ten
deze een zandgroeve, met uitsluiting van
de meerwaarde verwezenlijkt op de
zandlaag, als hij op grand van een feitelijke beoordeling overweegt dat, hoewel
die meerwaarden zijn verwezenlijkt door
de, in dezelfde akte vastgelegde vervreemding van de zandlaag en van de
grand zonder de zandlaag, de partijen de
gemeenschappelijke bedoeling hadden
het zand gescheiden te houden van de
grand zonder de zandlaag en beide zaken afzonderlijk te vervreemden.
13 maart 1986
976
§ 7. Bedrijfslasten.
8. - Personenbelasting - Bedrijfsinlwmsten - Bedrijfslasten.
Uit de bepalingen van de artikelen 47
§ 1, 101 en 132, eerste lid, Wetboek va~
de Ini:omstenb_elastingen, volgt dat, om
toevalhge of met toevallige gratificaties
en enige andere vergeldingen die voor de
verkrijgers inkomsten zijn in de zin van
artikel 20, 2°, a, van gezegd wetboek, als
lasten te mogen aftrekken, de belastingplichtige de identiteit en de woonplaats
van de verkrijger alsmede de aan elk
van hen toekomende bedragen en de data van de betalingen moet bewijzen door
overlegging van de documenten vermeld
in de bepalingen tot uitvoering van arti. kel 220 W.I.B.; bij gebreke van bewijs in
de voorgeschreven vormen worden die
lasten in de belastbare gr~ndslag opgenomen en wordt een bijzondere aanvullende aanslag verricht.
29 november 1985
455

9. - Personenb_e_Iasting
Bedrijfsinkomsten - BedrJjfslasten en -uitgaven
Zekere en vaststaande schulden Begrip.
. Het arrest, dat vaststelt dat de belastmgplichtige bij het einde van het belastbaar tijdperk nog hoopte dat de discussies en besprekingen tussen de partijen
bet:effende de kwijtschelding of vermindermg van een schuld en de datum van
betaling een voor hem gunstige afloop
z~>uden kennen, en dat de belastingplichtlge aldus op dat tijdstip van oordeel was

dat het nog niet zeker was dat hij die
schuld zou moeten betalen, verantwoordt
naar recht zijn beslissing dat die schuld
op dat ogenblik, nog geen zekere e~
vaststaande schuld was en dat zij derhalve geen aftrekbare bedrijfsuitgave of
-last was. (Art. 44, derde lid, W.I.B.)
17 april 1986
1124
§ 8. Andere aftrekbare posten.
§ 9. Bedrijfsverliezen.
10. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Aftrekking van de bedrijfsvez1iezen - Bedrijfsverliezen gelijkgesteld met bedrijfsuitgaven en -lasten Begrip.
De verliezen, die gelijkgesteld zijn met
bedrijfsuitgaven en -lasten welke mogen
~orden afgetrokken van de brutobedrijfsmkomsten, moeten een bedrijfskarakter
hebben, dat wil zeggen voortvloeien uit
de uitoefening van het beroep. (Art. 43,
eerste lid, 2°, W.I.B.)
17 april 1986
1120
11. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Handelsonderneming in vereffening - Verlies ten gevolge van de tegeldemaking van belegde activa - Geen
bedrijfsverlies.
Het verlies dat zijn oorsprong vindt in
de tegeldemaking, na de invereffeningstelling, van de activa van een handelsonderneming heeft geen bedrijfskarakter.
(Art. 43, eerste lid, 2°, W.I.B.)
17 april 1986
1120
§ 10. Inkomsten uit personenvennootschappen onderworpen aan personenbelasting.
12. - Personenbelasting - Bedrijfsin-

komsten - Handelsvereniging bij wijze
van deelneming - Belasting ten name
van de deelgenoten - Winsten of baten
van de deelgenoten - Vaststelling.
Voor de toepassing van art. 25 W.I.B.
bepaalt de administratie wettig de winsten of baten van de leden van een handelsvereniging bij wijze van deelneming,
overeenkomstig de bedingen van die
overeenkomst.
13 maart 1986
976
Afdeling 5. -

Diverse inkomsten.

Afdeling.. 6. - Van het totaal belastbaar
netto-inkomen aftrekbare lasten.
Afdeling 7. - Gezamenlijke aanslag van
echtgenoten en hun kinderen.

-100Afdeling 8. - Berekening van de aanslag.
§ 1. Gewoon stelsel van aanslag.
13. - Personenbelasting - Vaststelling van de belasting door inkohiering
van de aanslag.
De personenbelasting is een belasting
op het totale inkomen van de rijksinwoner en wordt vastgesteld ingevolge de in
art. 266 W.I.B. voorgeschreven inkohiering van de aanslag.
20 december 1985
595
§ 2. Voorafbetalingen.
§ 3. Afzonderlijke aanslagen.

14. - Personenbelasting - Berekening van de aanslag - Afzonderlijke
aanslagen.
Uit de bepalingen van de artikelen 47,
§ 1, 101 tot 132, eerste lid, Wetboek van
de lnkomstenbelastingen volgt dat, om
toevallige of niet toevallige gratificaties
en enige andere vergeldingen die voor de
verkrijgers inkomsten zijn in de zin van
artikel 20, 2°, a, van gezegd wetboek, als
lasten te mogen aftrekken, de belastingplichtige de identiteit en de woonplaats
van de verkrijger, alsmede de aan elk
van hen toekomende bedragen en de data van de betalingen moet bewijzen door
overlegging van de documenten vermeld
in de bepalingen tot uitvoering van artikel 220 W.I.B.; bij gebreke van bewijs in
de voorgeschreven vormen worden die
lasten in de belastbare grondslag opgenomen en wordt een bijzondere aanvullende aanslag verricht.
29 november 1985
455
§ 4. Vermindering wegens gezinslast.

HOOFDSTUK III
VENNOOTSCHAPSBELASTING

Afdeling 1. - Algemene begrippen.
Afdeling 2. - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen
§ 1. Winsten.
§ 2. Meerwaarden.
§ 3. Bedrijfslasten.
§ 4. Bedrijfsverliezen.
§ 5. Definitief belaste inkomsten.
15. - Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Inkomsten aftrekbaar van de belastbare winsten - Inkomsten uit aandeJen of delen die op vaste deelnemingen
betrekking hebben - Begrip.
Voor de vaststelling van het belastbaar
netto-inkomen dat aan de vennoot-·

schapsbelasting is onderworpen, worden
van de winst van het belastbare tijdperk
mede afgetrokken, voor zover zij erin
voorkomen, met name de inkomsten uit
aandelen of delen, mits die inkomsten op
vaste deelnemingen betrekking hebben;
als vaste deelnemingen worden met name aangemerkt de deelnemingen die de
belastingplichtige gedurende het gehele
belastbaar tijdperk ononderbroken in eigendom heeft gehad, in de gebruikelijke
zin, ook al had hij, als vruchtgebruiker,
niet de eigendom van de titels. (Artt. 11,
1°, en 112, 1°, W.I.B.)
17 april 1986
1126
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 RECHTSPERSONEN

HOOFDSTUK V
NIET-VERBLIJFHOUDERS

HOOFDSTUK VI
VOORHEFFINGEN
DIET

EN

BELASTINGKRE-

Afdeling 1. - Onroerende voorheffing.
16. - Voorheffingen en belastingkrediet - Onroerende voorheffing - W.l.B.,
art. 162, § 4, 2'- Draagwijdte.
De bepaling van art. 162, § 4, 2°, W.I.B.,
luidens welke de in art. 162, § 1, 1°, eerste lid, W.I.B. vermelde vermindering
van een vierde van de onroerende voorheffing in verband met het door de belastingplichtige volledig betrokken woonhuis, wanneer het kadastraal inkomen
van zijn gezamenlijk in Belgie gelegen
onroerende goederen niet meer bedraagt
dan 30.000 frank, niettemin voor de belastingplichtige die ze genoten heeft voor
het aanslagjaar 1979, behouden blijft indien het overschrijden van de grens van
30.000 frank uitsluitend het gevolg is van
de algemene perekwatie van de kadastrale inkomens van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1980 en voor
zover het kadastraal inkomen van zijn
gezamenlijke onroerende goederen niet
meer bedraagt dan 40.000 frank, is niet
van toepassing wanneer het overschrijden van de grens van 30.000 frank mede

-101het gevolg is van een aankoop van een
onroerend goed of van verbouwing in
.een bestaand onroerend goed.
18 oktober 1985
223
Afdeling 2. - Roerende voorheffing.
17. - Roerende voorheffing - Geen
belasting maar wijze van hefting van de
gezamenlijke inkomstenbelasting - Gevolg bij laattijdige inkohiering - Teruggave.
De roerende voorheffing en de bedrijfsvoorheffing zijn geen belastingen
maar slechts wijzen van heffing van de
over alle inkomsten verschuldigde gezamenlijke inkomstenbelasting, waarmee
ze verrekend dienen te worden (artt. 2,
153 en 186 W.I.B.). Wanneer de persone:nbelasting niet op geldige wijze binnen de
wettelijk voorgeschreven aanslagtermijn.
wordt vastgesteld, komen de gei:nde roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing
in aanmerking voor teruggave aan de belastingplichtige.
20 december 1985
595
Afdeling 3. - Bedrijfsvoorheffing.
18. - Bedrijfsvoorheffing - Geen belasting maar wijze van l1effing van de
gezamenlijke inkomstenbelasting - Gevolg bij Jaattijdige inkohie1ing - Teruggave.
De roerende voorheffing en de bedrijfsvoorheffing zijn geen belastingen
maar slechts wijzen van heffing van de
over ,<;tile i~komsten verschuldigde gezamenhJke mkomstenbelasting, waarmee
ze verrekend dienen te worden (artt. 2,
153 en 186 W.I.B.). Wanneer de personenbelasting niet op geldige wijze binnen de
wettelijk voorgeschreven aanslagtermijn
wordt vastgesteld, komen de geYnde roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing
in aanmerking voor teruggave aan de belastingplichtige.
20 december 1985
595
Afdeling 4. - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen.
19. - Voorheffingen en belastingkredieten - Aanrekening en terugbetliling
van de voorheffingen - Ontlasting van
het overschot der voorheffingen - Vereisten.
Art. 277, § 3, W.I.B. dat outlasting van
het overschot van de voorheffingen bedoeld in art. 205 toestaat, heeft betrekking op de ontlasting ten voordele van
de begunstigde van de belaste inkomsten
en niet ten voordele van de persoon die

deze inkomsten heeft betaald of toegekend .
655
9 januari 1986
Afdeling 5. -

Belastingkrediet.

HOOFDSTUK VII

AANSLAGPROCEDURE

Afdeling 1. - Aanslagtermijnen.
20. - Aanslagprocedure - Termijn Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
art. 263 - Buitengewone aanslagtermijn
- Berekening.
Door voor te schrijven dat de nieuwe
aanslag moet worden vastgesteld binnen
t'.vaalf maanden, met ingang van de datum waarop de rechterlijke beslissing in
kracht van gewijsde is gegaan, bepaalt
art. 263, tweede lid, W.I.B., zoals het luidt
ingevolge art. 4 K.B. nr. 23 van 23 mei
1987, de uiterste datum waarvoor de aanslag client te worden vastgesteld, op
straffe van verval van het recht van de
administratie. Die wettelijke bepaling
neemt echter niet weg dat de administratie die aanslag mag vaststellen zodra de
rechtsvordering uitwijst dat er niet aangegeven of verborgen inkomsten bestaan, zelfs v66r de bedoelde termijn is
beginnen !open.
17 oktober 1985
221
21. - Aanslag - Termijnen - Art. 4
KB. van 23 mei 1987, dat art. 263 W.LB.
vervangt en waarbij een buitengewone
aanslagtermijn wordt vastgesteld - Bepaling niet conform de machtigingswet.
Art. 4 K.B. nr. 23 van 23 mei 1967, genomen ter uitvoering van art. 2, § 5, van
de wet van 31 maart 196'7 tot toekenning
van bepaalde machten aan de Koning
ten einde de economische heropleving,
de bespoediging van de regionale reconversie en de stabilisatie van het begrotingsevenwicht te verzekeren, en dat art.
263 W.I.B. door een nieuwe bepaling vervangt, is niet conform de machtigingswet
in zoverre het een buitengewone aanslagtermijn vaststelt t.a.v. belastingplichtigen voor wie die tot dan toe niet gold.
14 november 1985
362
Afdeling 2. - Belastingaangifte.
22. - Vervolgingen, uitvoering, voorrechten -Art. 299bis, § 3, W.LB. - Verpiichting tot inhouding en starting opgeJegd aan degene die een beroep doet op
een niet geregistreerde aannemer Vereisten.
De verplichting, opgelegd bij art.
299bis, § 3, W.I.B. aan degene die een beroep doet op een niet geregistreerde aan-

- 102nemer voor de uitvoering van een in § 1
van die wetsbepaling bedoelde werkzaamheid, om een percentage van het
door hem verschuldigde bedrag in te
houden en te storten aan een aangewezen ambtenaar, is niet afhankelijk van
de voorwaarde dat de niet geregistreerde
aannemer of zijn onderaannemers in
Belgie belasting verschuldigd kunnen
zijn.
14 november 1985
365
Afdeling 3. - Aanslag en inkohiering.
Afdeling 4. - Aanslagbiljet.
Afdeling 5. - Wijziging door de administratie van een aangifte.
Afdeling 6. - Fiscale commissie.
23. - Aanslagprocedure - Fiscale
commissie - Belastbare inkomsten Vaststelling van het belastbaar bedrag
- Bedrag vastgesteld overeenkomstig
het advies van de fiscale commissie Gevolg voor de belastingschuldige.
Wanneer de administratie, ter uitvoering van artikel 252, 2e lid, W.I.B. de belastingschuldige, samen met de kennisgeving van het met redenen omklede
advies van de fiscale commissie, het bedrag van het inkomen laat kennen dat
zij als grondslag van de aanslag neemt
en die grondslag met het advies van de
fiscale commissie overeenstemt, kan de
belastingschuldige door bezwaar geen
vermindering van de aanslag verkrijgen,
tenzij hij het bewijs van het juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten levert. (Art. 253 W.I.B.)
28 februari 1986
904
Afdeling 7. - Aanslag van ambtswege
en forfaitaire aanslag.
Afdeling 8. - Bewijsvoering.
§ 1. Geschriften.
24. - Aanslagprocedure - Bewijsvoering.
Uit de bepalingen van de artikelen 47,
§ 1, 101 en 132, eerste lid, Wetboek van
de Inkomstenbelastingen volgt dat, om
toevallige of niet toevallige gratificaties
en enige andere vergeldingen die voor de
verkrijgers inkomsten zijn in de zin van
artikel 20, 2", a, van gezegd wetboek, als
lasten te mogen aftrekken, de belastingplichtige de identiteit en de woonplaats
van de verkrijger alsmede de aan elk
van hen toekomende bedragen en de data van de betalingen moet bewijzen door
overlegging van de documenten vermeld
in de bepalingen tot uitvoering van artikel 220 W.I.B.; bij gebreke van bewijs in
de voorgeschreven vormen, worden die

lasten in de belastbare grondslag opgenomen en wordt een bijzondere aanvullende aanslag verricht.
29 november 1985
455
25. - Aanslagprocedure - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Bewijsvoering - Bewijslast.
Krachtens artt. 44 en 246 W.I.B. moet
de belastingschuldige de echtheid van
zijn uitgaven verantwoorden.
16 mei 1986
1264
§ 2. Vermoedens.
26. - Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Advies van de fiscale commissie
- Wettelijk vermoeden - Tegenbewijs
door de belastingschuldige
Wanneer de administratie het door de
fiscale commissie geadviseerd inkomen
als grondslag voor de aanslag overneemt, verkrijgt het advies van de fiscale commissie betreffende de grootte van
de belastbare inkomsten de waarde van
een wettelijk vermoeden, zodat het vermoeden van juistheid dat kleefde aan de
inkomsten vermeld in de aangifte van de
belastingschuldige, overeenkomstig de
voorschriften van de artikelen 212 en 218
W.I.B. ingediend, wettelijk geacht wordt
te zijn weerlegd en de belastingschuldige
eventueel moet bewijzen wat het juiste
bedrag van zijn belastbare inkomsten
is. (Art. 253 W.I.B.)
28 februari 1986
904
§ 3. Tekenen of indicien van gegoedheid.
27. - Personenbelasting- Bewijs -

Vermoedens - Raming van de belastbare grondslag - Gezinsuitgaven - Tekenen en indicien die tot basis kunnen dienen voor de raming van de belastbare
grondslag.
De gezinsuitgaven leveren een indicie
op van het bestaan van de inkomsten
door middel waarvan zij gedaan werden
en kunnen aldus, eventueel met andere
feitelijke gegevens, behoudens tegenbewijs, als basis dienen voor de raming
van de belastbare grondslag volgens tekenen en indicien overeenkomstig art.
247 W.I.B.
4 oktober 1985
124
28. - Personenbelasting - Bewijs Vermoedens - Raming van de belastbare grondslag volgens tekenen en indicien
van gegoedheid - Recht van de administratie om, met name door vermoedens, het gesimuleerd karakter te bewij-

-103zen van een contract dat de belastingplichtige beweert te hebben gesloten.
De fiscale administratie mag, met name door vermoedens, het gesimuleerd
karakter bewijzen van een contract dat
de belastingplichtige beweert te hebben
gesloten en door deze wordt aangevoerd
ter weerlegging van het bestaan van tekenen en incidien waaruit een hogere
graad van gegoedheid blijkt dan uit de
aangegeven inkomsten.
4 oktober 1985
124
§ 4. Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen
29. - Vaststelling van de belasting Bewijs - Vermoedens - Begrip.
Daar het bestaan en het bedrag van de
belastingschuld door alle middelen kan
worden bewezen, kan de rechter met name, onder de bij de artt. 1349 en 1353
B.W. gepreciseerde voorwaarden, gevolgtrekkingen afleiden uit elk bekend
feit om te besluiten tot een onbekend
feit; het bestaan van onge'identificeerde
belastingplichtigen en de juistheid van
inlichtingen die aileen op de bewering
van de administratie berusten en derhalve voor geen enkele verantwoording vatbaar zijn, kunnen wat dat betreft niet
als bekende feiten worden aangemerkt,
aangezien zij niet wettig zijn aangetoond. (Art. 246 W.I.B.)
20 februari 1986
875
30. - Vaststelling van de belasting Bewijs - Vergelijking met soortgelijke
belastingplichtigen - Begrip.
Art. 248 W.I.B., dat aan de administratie toestaat de baten van de belastingplichtige te bepalen door vergelijking
met de baten van soortgelijke belastingplichtigen, zonder haar in dat geval van
het in art. 244 opgelegde beroepsgeheim
te ontslaan, legt impliciet op het bestaan
van de door de administratie als vergelijkingspunten vermelde, niet gei'dentificeerde belastingplichtigen en de juistheid van de door de administratie over
die belastingplichtige verschafte inlichtingen als bewezen te beschouwen.
20 februari 1986
875
31. - Vaststelling van de belasting Bewijs - Vergelijking met soortgelijke
belastingplichtigen - Begrip.
Wanneer de administratie, door op de
totale kostprijs van de door een belastingplichtige verkochte koopwaar de
marge van de brutowinst toe te passen
die voor het litigieuze belastingjaar is

gemaakt door andere belastingplichtigen
die een soortgelijke activiteit uitoefenen,
bij gebreke van bewijskrachtige gegevens geleverd door de belastingplichtige,
de door deze gemaakte brutowinst door
vergelijking bepaalt voor dat belastingjaar, heeft zij geen gegeven dat tot vaststelling van de belastbare grondslag
client, maar de belastbare grondslag zelf
bepaald; niet naar recht verantwoord is
het arrest dat beslist dat in zodanig geval de administratie niet het bijzonder
bewijsmiddel van art. 248 W.I.B. maar
het gewone bewijs door vermoedens uit
het Burgerlijk Wetboek heeft gehanteerd.
20 februari 1986
875
Afdeling 9. - Sancties : verhogingen, administratieve boeten, straffen.
32. - Sancties, straffen - Overtredingen van art. 342 W.LB., gew. bij wet van
4 aug. 1978 - Wet van 10 feb. 1981 Gevolgen.
Overtredingen van art. 342 W.I.B., na
de wijziging van dat artikel bij de wet
van 4 aug. 1978, maar gepleegd v66r de
inwerkingtreding van de wet van 10 feb.
1981, blijven strafbaar na de invoeging,
bij laatstgenoemde wet, van de nieuwe
artt. 339 en 340 in bedoeld wetboek.
4 maart ~986
921
Afdeling 10. - Bezwaar
33. - Aanslagprocedure - Bezwaar Bevoegde ambtenaar.
Inzake inkomstenbelastingen moet het
bezwaar van de belastingschuldige tegen
het bedrag van de te zijnen name vastgestelde aanslag worden gericht aan de
directeur der belastingen van de provincie of van het gewest in wiens ambtsgebied de aanslag is vastgesteld, daar aileen die ambtenaar daarvan kennis mag
nemen. (Art. 267 W.I.B.)
17 oktober 1985
219
34. - Bezwaarschrift - Beslissing van
de directeur der belastingen - Kennisgeving aan de belastingschuldige - Begrip.
Kennisgeving van de beslissing van de
directeur der belastingen nopens de door
de belastingschuldige ingediende bezwaren geschiedt in de regel door aanbieding van de ter post aangetekende brief
die de beslissing bevat, aan de woonplaats van de belastingschuldige. Wanneer de aangetekende brief aldaar wegens de afwezigheid van de belastingschuldige niet kan worden uitgereikt en
de postbode een bericht achterlaat waarbij de geadresseerde wordt verzocht die

0

-104brief aan het loket van het vermelde
postkantoor af te halen, maar geadresseerde in gebreke blijft dit te doen zodat
de aangetekende zending aan de directeur wordt terugbezorgd, wordt de in
art. 276 W.I.B. bedoelde kennisgeving die
de termijn uit art. 280 van dit wetboek
doet ingaan, geacht te zijn gedaan op de
dag van de achterlating.
24 januari 1986
703
Afdeling 11. - Beslissing van de directeur.
Afdeling 12. - Ontheffing
35. - Aanslagprocedure - Ontheffing
- Dubbele belasting - Aanvang van de
termijn om ontheffing te verlenen.
Wanneer een dubbele belasting haar
oorsprong vindt in het feit dat een en dezelfde winst belast is in twee verschillende aanslagjaren, begint de termijn van
drie jaar bedoeld in artikel 277 W.I.B. te
lopen vanaf de vaststelling van de belasting die de toestand van dubbele belasting doet ontstaan.
31 januari 1986
744
36. - Aanslagprocedure - Ontheffing
- Moratoire interest.
Wanneer een outlasting van belasting
krachtens artikel 277 W.I.B. wordt verleend, mag geen moratoire interest worden toegekend. (Art. 309 W.I.B.)
31 januari 1986
744
37. - Aanslagprocedure - Ontheffing
- Ontheffing bevolen overeenkomstig
koninklijk besluit nr. 2 van 15 februari
1982, artikel 4, lid 3 - Ontheffing bevolen v66r uitspraak op bezwaar tegen de
aanslag.
Wettig is het arrest dat beslist dat de
directeur der belastingen overeenkomstig artikel 4, lid 3, van het koninklijk
besluit nr. 2 van 15 februari 1982 tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen inzake meerwaarden op
ongebouwde
onroerende
goederen,
ambtshalve ontheffing moet verlenen
van de aanslag vastgesteld met toepassing van artikel 67, 7°, C, van gezegd
wetboek, alvorens uitspraak te doen over
een bezwaar dat de belastingschuldige
tegen de aanslag had ingediend.
28 februari 1986
895

HOOFDSTUK VIII
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP

38. - Beroep voor het hoi van beroep ·
- Niet aan de directeur der directe be-

lastingen onderworpen grief - Directeur
die geen uitspraak heeft gedaan over die
grief, ook al had hij die ambtshalve moeten onderzoeken - Grief niet aan het
hof van beroep voorgelegd overeenkomstig de artt. 278, tweede lid, en 279, tweede lid, W.LB. - Grief waarvan het hoi
van beroep geen kennis kan nemen.
Onder het stelsel van de wet van 16
maart 1976, waarbij art. 278 W.I.B. is
aangevuld, kan het hof van beroep,
waarvoor het beroep van de belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur der directe belastingen aanhangig is, geen kennis nemen, zonder zijn
bevoegdheid te overschrijden en behoudens verval van het recht tot aanslag of
rechterlijk gewljsde, van een grief die bij
de reclamatie niet aan de directeur is
voorgelegd overeenkomstig art. 273
W.I.B., of waarover de directeur geen uitspraak heeft gedaan, ook al had hij die
ambtshalve moeten onderzoeken; het hof
van beroep kan eventueel kennis nemen
van grieven die noch in de reclamatie
naar voren gebracht, noch ambtshalve
door de directeur onderzocht zijn, mits
door die grieven een overtreding van de
wet of een schending van enige op straffe van nietigheid voorgeschreven procedurevorm wordt ingeroepen.
18 oktober 1985
222
39. - Voorziening bij het hoi van beroep - Aanvang van de tel'lnijn - Kennisgeving aan de bela.stingschuldige van
de beslissing van de directeur der belastingen - Begrip.
Kennisgeving van de beslissing van de
directeur der belastingen nopens de door
de belastingschuldige ingediende bezwaren geschiedt in de regel door aanbieding van de ter post aangetekende brief
die de beslissing bevat, aan de woonplaats van de belastingschuldige. Wanneer de aangetekende brief aldaar wegens de afwezigheid van de belastingschuldige niet kan worden uitgereikt en
de postbode een bericht achterlaat waarbij de geadresseerde wordt verzocht die
brief aan het loket van het vermelde
postkantoor af te halen, maar geadresseerde in gebreke blijft dit te doen zodat
de aangetekende zending aan de directeur wordt terugbezorgd, wordt de in
art. 276 W.I.B. bedoelde kennisgeving die
de termijn uit art. 280 van dit wetboek
doet ingaan, geacht te zijn gedaan op de
dag van de achterlating.
24 januari 1986
703
40. - Voorziening voor het hoi van beroep - Beroep tegen een beslissing van
de directeur der belastingen - T!erplich-
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bedrag van de belastingschuld te beoordelen.
Wanneer het hof van beroep, binnen
de perken van het aanhangige geschil, in
eerste en laatste aanleg uitspraak doet,
is het, wegens het feit dat de belastingen
de openbare orde raken, verplicht om
volgens de gegevens van de zaak zelf in
feite en in rechte het bedrag van de belastingschuld te beoordelen.
14 februari 1986
833
41. - Voorziening voor het hof van be-

roep - Nieuwe middelen - Feiten niet
aangebracht voor de directeur van de belastingen.
Uit de artt. 273, 276, 278, 279 en 281
W.I.B. moet worden afgeleid dat de belastingschuldige voor het hof van beroep
geen bezwaren kan aanvoeren die berusten op feiten die niet voor de directeur
van de belastingen zijn aangebracht.
20 juni 1986
1451

HOOFDSTUK IX
VOORZIENING IN CASSATIE

HOOFDSTUK X
RECHTEN EN VOORRECHTEN VAN DE
SCHATKIST

HOOFDSTUK XI
KADASTRAALINKOMEN

HOOFDSTUK XII
INTERNATIONALE VERDRAGEN

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

INTEREST
HOOFDSTUK I. - Gerechtelijke interesten
HOOFDSTUK II. - Moratoire interesten
HOOFDSTUK III. - Compensatoire interest

HOOFDSTUK I
GERECHTELIJKE INTERESTEN

1. - Gerechtelijke interest - Begrip
- Zowel compensatoire als moratoire interest.
Gerechtelijke interest kan zowel compensatoire als moratoire interest zijn.
4 november 1985
301

HOOFDSTUK II
MORATOIRE INTERESTEN

2. - Moratoire interest - VeroordeJing van de Rijksdienst voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering tot betaling van
moratoire interest op de door een verzekeringsinstelling aan een rechthebbende
verschuldigde uitkeringen - Onwettige
veroordeling.
De Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering is niet verplicht aan de
rechthebbenden enige vergoeding te betalen, zodat hij niet wettig kan worden
veroordeeld tot betaling van moratoire
interest op de door de verzekeringsinstellingen verschuldigde bedragen.
25 november 1985
430

HOOFDSTUK III
COMPENSATOIRE INTEREST

INTERNATIONALE VERDRAGEN
1. - Protocol nopens de rechtspositie
van internationale militaire hoofdkwartieren, ingesteld uit hoofde van het
No01·d-Atlantisch Verdrag - Personeelstatuut.
Art. 7.2 van het Protocol van Parijs nopens de rechtspositie van internationale
militaire hoofdkwartieren, ingesteld uit
hoofde van het Noord-Atlantisch Verdrag, goedgekeurd bij de wet 5 maart
1954, legt binnen de S.H.A.P.E. het bestaan vast van burgerpersoneel met een
internationaal statuut, dat uit onderdanen van de Staat van verblijf kan zijn
samengesteld.
13 november 1985
353

2. - Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, art.
14.5 - Recht op rechtspraak in twee instanties in strafzaken - Bepaling niet
toepasselijk op de personen die naar het
hoi van assisen worden verwezen.
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 hager
rechtscollege, is die bepaling van dat verdrag niet toepasselijk op de personen die
krachtens de Belgische wet rechtstreeks
naar het hof van assisen worden verwezen.
1064
9 april 1986
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JAARLIJKSE VAKANTIE
1. - Vakantiegeld - Bedienden - Berekening - In aanmerking te nemen
loon - Nieuwjaarspremie.
Een nieuwjaarspremie, die aan de bediende is toegekend wegens ter uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, komt in aanmerking voor
de berekening van zijn vakantiegeld,
waarop hij bij het beiHndigen van zijn
dienstbetrekking recht heeft. (Art. 46
K.B. 30 maart 1967.)
28 oktober 1985
272
2. - Vakantiegeld - Vakantiegeld bij
vertrek - Bezoldiging waarmee rekening wordt gehouden - Begrip.
Art. 46 K.B. van 30 maart 1967 bepaalt
dat, wanneer het contract van een bediende een einde neemt, zijn werkgever
hem bij zijn vertrek 14 pet. van de bij
hem tijdens het lopend vakantiedienstjaar verdiende brutowedde betaalt; nu
dat artikel geen onderscheid maakt, komen alle bestanddelen van de bezoldiging in aanmerking bij de berekening
van dat vakantiegeld.
23 juni 1986
1452
3. - Vakantiegeld - Gewoon vakantiegeld - Berekening - Bezoldiging
waarmee rekening wordt gehouden Begrip.
Uitkeringen wegens dienst in het buitenland, premies voor arbeid in een overzees gebied en voordelen in natura kunnen begrepen zijn in de brutowedde van
de maand waarin de vakantie, bedoeld in
art. 38, 2°, K.B. van 30 maart 1967, ingaat, en in de in art. 39 van datzelfde besluit vermelde provisies, premies, percenten, .. . en kunnen overeenkomstig
voormelde artikelen in aanmerking komen voor de berekening van het aan een
bediende verschuldigde vakantiegeld.
23 juni 1986
1452

JACHT
1. - Jachtkansel - Begrip.
Het K.B. van 17 aug. 1964 verbiedt,
binnen de grenzen die het aangeeft, zich,

met het oog op de uitoefening van de
jacht, met een jachtwapen te bevinden
op of gebruik te maken van een jachtkansel of daarmee gelijkgestelde constructie of inrichting, nu het hierdoor
mogelijk wordt het wild te schieten vana£ een punt gelegen hoven het normaal
niveau van de grand.
11 december 1985
525
2. - Misdrijven - Vervolgingen.
Buiten de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk een voorafgaande klacht vereist, worden misdrijven tegen de J achtwet ambtshalve vervolgd. (Artt. 4, 5 en
26 van de Jachtwet.)
4 februari 1986
762
3. - Misdrijf - Begrip.
Jagen in bende, bij nacht, is op zichzelf geen misdrijf maar een verzwarende
omstandigheid van de in art. 8, !eden 1
en 2, Jachtwet omschreven misdrijven.
762
4 februari 1986

JEUGDBESCHERMING
1. - Rechterlijk gewijsde - Minderjarige vervolgd wegens een als misdrijf
omschreven feit - Beslissing van de
jeugdrechtbank - Geen gezag van gewijsde jegens de afzonderlijk vervolgde
mededader of medeplichtige.
De beslissing, door een jeugdrechtbank gewezen t.a.v. minderjarigen die
worden vervolgd wegens een als misdrijf
omschreven feit, heeft geen gezag van
gewijsde jegens een mededader of medeplichtige die afzonderlijk wordt vervolgd;
die beslissing kan hem noch schaden
noch baten.
25 september 1985
85
2. Ontzetting uit de ouderlijke
macht - Voorziening in cassatie Voorziening van de ontzette persoon Vorm.
De voorziening in cassatie van een uit
de ouderlijke macht ontzette persoon tegen het arrest van het hof van beroep,
jeugdkamer, waarbij de ontzetting is uitgesproken, moet worden ingesteld overeenkomstig het vormvoorschrift van art.
417 Sv.; zij behoeft niet te worden betekend aan het openbaar ministerie. (Art.
62 Jeugdbeschermingswet.) (Impliciet.)
13 november 1985
341
3. - Minderjarige meer dan zestien
jaar, maar nog geen valle achttien jaar
oud ten tijde van de feiten - Minderjarige, verdacht van een in art. 36bis

-107Jeugdbeschermingswet omschreven mis- gen gebreken van de verkochte zaak is
drijf - Strafvordering ingesteld voor het gehouden, is enkel verschuldigd als de
gemeenrechtelijk rechtscollege - Open- verkoper kennis had van het gebruik
baarheid van de terechtzitting - Toepas- waartoe de koper die zaak bestemde.
selijke regels.
(Impliciet.)
In de bij art. 36bis Jeugdbeschermings323
8 november 1985
wet omschreven gevallen, en met name
2.
Verkoop
van
onroerende
goedein het geval van overtreding van de wetten en verordeningen betreffende het ren - Zuivering na vrijwillige verkoop
- Hoger bod op vrijwillige vervreemwegverkeer en van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aanspra- ding volgend op een verkoop uit de hand
- Veilingsvoorwaarden - Vaststelling
kelijkheidsverzekering inzake motorrij- Hypotheekwet, artt. 109 en vlg. tuigen, geschiedt het onderzoek van de
vervolging voor een gemeenrechtelijk Ger. W:, artt. 1323 tot 1332.
Wanneer het hoger bod op vrijwillige
rechtscollege, ingesteld tegen een beklaagde die ten tijde van de feiten meer vervreemding, bepaald in de artikelen
dan zestien jaar maar nog geen volle 1323 en volgende Ger.W., volgt op een
achttien jaar oud was, in raadkamer, verkoop uit de hand, worden de veilingszelfs als de beklaagde ten tijde van de voorwaarden van de verkoop vastgesteld
debatten ouder is dan achttien jaar. (Art. door de schuldeiser die een hoger bod
heeft gedaan. (Ger.W., art. 1325.)
96 Gw.; art. 36bis wet 8 april 1965.)
3 april 1986
1044
29 januari 1986
720
3.
Gedwongen
openbare
verkoop
4. - Wet van 8 april 1965, artikel 55 van onroerende goederen - Opbod Draagwijdte.
Art. 55 van de wet van 8 april 1965 Draagwijdte.
De rechter die vaststelt dat uit het prodoelt op de stukken die betrekking hebben op de persoonlijkheid van de min- ces-verbaal van voorlopige toewijzing
derjarige en het milieu waarin hij leeft; van een openbare verkoop blijkt dat een
die wetsbepaling verbiedt niet dat de lou- bieder een bepaalde prijs heeft geboden
tere identiteit van een minderjarige in en dat de verkopers wegens de mogede stukken van een rechtsgeding wordt lijke ontoereikendheid van het bedrag
van het bod niet akkoord gingen om het
vermeld.
21 maart 1986
1004 goed tegen die prijs te verkopen, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat en5. - Wet van 8 april1965, artikel 80- kel de bieder zich ten aanzien van de
Draagwijdte.
verkopers heeft verbonden en dat dezen
Art. 80 van de wet van 8 april 1965, dat geen enkel verbintenis hadden aangeverbod legt op publikatie en verspreiding gaan om tegen de aangeboden prijs te
van teksten betreffende minderjarigen verkopen.
die het voorwerp van een maatregel zijn
2 mei 1986
1179
geweest, belet de rechter niet melding te
4. - Voor onbepaalde tijd verleende
maken van een stuk waarin de naam
concessie van alleenverlwop - Wet van
van een minderjarige voorkomt.
21 maart 1986
1004 27 juli 1961, art. 1, § 2 - Verkoopconcessie - Begrip.
Art. 1, § 2, wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beeindiging van de voor
onbepaalde tijd verleende concessies van
alleenverkoop, volgens hetwelk een verkoopconcessie, in de zin van die wet, iedere overeenkomst is krachtens welke
K
een concessiegever aan een of meer concessiehouders het recht voorbehoudt in
eigen naam en voor eigen rekening produkten te verkopen die hijzelf vervaardigt of verdeelt, wordt niet geschonden
KOOP
door het arrest dat, na op grond van de
1. - Verborgen gebreken van de ver- verschillende opgesomde feiten impliciet
kochte zaak - Burgerlijk Wetboek, art. maar zeker te hebben vastgesteld dat
een van de contracterende partijen een
1641 - Vrijwaring van de verkoper Verplichting tot vrijwaring - Vereiste.
voorkeurpositie had wegens de keuze
De vrijwaring waartoe de verkoper,
van de andere partij, dat deze partij zich
krachtens art. 1641 B.W., voor de verborjegens de eerste partij gebonden achtte

-108door bijzondere verbintenissen, die verschillen van die welke zij zou gehad hebben jegens een gewone erkende dealer,
en dat de tweede partij, door zich herhaaldelijk te bemoeien met de werkzaamheden van de eerste partij, regels
voor de organisatie van een concessie
had vastgelegd, beslist dat de litigieuze
overeenkomst de kenmerken vertoonde
van een overeenkomst waarop de wet
van 27 juli 1961 toepasselijk is en dat de
eerste partij gedurende verscheidene jaren, met de toestemming van de tweede
partij, de alleenverkoop van de door
haar vervaardigde produkten had.
12 juni 1986
1394

KOOPHANDEL,KOOPMAN
ll. - Leurhandel - Gemeenteverordening - Bevoegdheid van de gemeenteraad - Grenzen.
Hoewel ingevolge de Leurhandelwet
de gemeenteraden niet meer bevoegd
zijn om de leurhandel als dusdanig te reglementeren, behouden zij niettemin het
recht en de verplichting om, op grand
van hun politionele bevoegdheden, in
verband met de uitoefening van die handel, verordeningen uit te vaardigen om
de openbare orde en rust en de veiligheid van het verkeer te handhaven.
15 oktober 1985
196
' 2. - Jaarrekening - Valsheid en gebruik van valse stukken - Begrip.
Voor de toepassing van de artt. 207 en
208 Vennootschappenwet betreffende de
valsheid en gebruik van valse akten in
de jaarrekeningen van vennootschappen
is vereist dat die rekeningen voor de
aandeelhouders of de vennoten ter inzage zijn gelegd. (Art. 209 Vennootschappenwet.)
19 november 1985
390

KORT GEDING
1. - Belang - Begrip.
Wanneer een vordering in kort geding
wordt ingeleid tegen een partij die zich
op een eigen subjectief recht beroept,
kan de eiser er niet mee volstaan uitsluitend als belang aan te voeren dat hij het
subjectief recht heeft om een annulatieberoep bij de Raad van State in te stellen; ook in dat geval moet hij aantonen
dat zijn annulatieberoep berust op een
eigen subjectief recht.
25 oktober 1985
249

2. - Voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg - Inbeslagneming door de
procureur des Konings naar aanleiding
van een misdaad of een wanbedrijf Dagvaarding van de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende in kort geding, ten einde het beslag te horen opheffen - Voorzitter die
zich onbevoegd verklaart - Enkele omstandigheid die geen schending van art
6.1 Verdrag Rechten van de Mens oplevert.
Uit de enkele omstandigheid dat de
voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg, zitting houdende in kort geding,
zich onbevoegd verklaart om een inbeslagneming, in strafzaken gedaan door
de procureur des Konings naar aanleiding van een misdaad of wanbedrijf, op
te heffen op grond dat de regels van de
strafvordering zich tegen zijn optreden
verzetten en dat aan het beslag een
einde kan worden gemaakt door het vonnisgerecht dat over de grond van de telastlegging uitspraak zal doen, volgt niet
dat art. 6.1 Verdrag Rechten van de
Mens is geschonden.
27 juni 1986
1477

L

LANDLOPERIJ
1. - Landloper ter beschikking van de
regering gesteld om in een bedelaarsgesticht te worden opgesloten - Vereisten.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij een landloper ter beschikking van de regering wordt gesteld
om gedurende ten minste twee jaar en
ten hoogste zeven jaar in een bedelaarsgesticht opgesloten te worden, zonder
dat daarbij wordt vastgesteld dat de
voorwaarden van art. 13 wet van 27 nov.
1891 vervuld zijn.
22 oktober 1985
241
2. - Wet van 27 november 1891 Staat va11 Ja.ndloperij - Bestanddelen Gebrek aan bestaansmiddelen - Begrip.
Uit de enkele omstandigheid dat degene, die beweert recht te hebben op maatschappelijke hulp, die hulp heeft ge-

-109vraagd, kan niet worden afgeleid dat het
voor de staat van landloperij vereiste gebrek aan middelen van bestaan niet !anger aanwezig is. (Art. 347 Sw.; artt. 8 en
16 wet van 27 nov. 1891.)
19 februari 1986
858

rechter in hager beroep uitspraak moet
doen - Draagwifdte van die termifn.
De termijn van acht dagen waarbinnen de correctionele rechtbank krachtens art. 16bis wet van 27 nov. 1891, gew.
bij de wet van 6 aug. 1971, uitspraak
moet doen over het hager beroep tegen
een vonnis waarbij een landloper ter be3. - Wet van 27 november 1891 schikking van de regering wordt gesteld,
Staat van landloperif - Bestanddelen Gebrek aan bestaansmiddelen - Begrip. is niet op straffe van nietigheid voorgeHet voor de staat van landloperij ver- schreven; geen enkele wettelijke bepaeiste gebrek aan bestaansmiddelen is ling schrijft voor dat, bij niet-naleving
een feitelijke kwestie, die door de feiten- van die termijn, de zaak aan de rechtrechters op onaantastbare wijze wordt bank wordt onttrokken en evenmin dat
beoordeeld, maar te onderscheiden is een einde wordt gemaakt aan de vrijvan het recht op die middelen. (Art. 347 heidsbeneming van de betrokkene.
Sw.; artt. 8 en 16 wet van 27 nov. 1891.)
24 juli 1986
1514
19 februari 1986
858
8. - Terbeschikkingstelling van de re4. - Wet 27 november 1891 - Staat gezing van een Jandloper om in een toevan Jandloperif - Bestanddelen - Ont- vluchtshuis voor onbepaalde tifd te worden gei"nterneerd - Vereisten - Redebreken van bestaansmiddelen - Begrip.
Uit de enkele omstandigheid dat dege- nen.
De rechter motiveert regelmatig en
ne die beweert recht te hebben op rnaatschappelijke dienstverlening, die dienst- verantwoordt naar recht zijn beslissing
verlening ook heeft aangevraagd, valt waarbij een landloper ter beschikking
niet af te leiden dat het voor de staat van de regering wordt gesteld om voor
van landloperij vereiste gebrek aan be- onbepaalde tijd in een toevluchtshuis te
staansmiddelen niet !anger aanwezig is. worden ge"interneerd, wanneer hij, onder
(Art. 347 Sw.; artt. 8 en 16 wet 27 nov. vaststelling dat betrokkene niet meer
over een woning beschikt, geen be1891.)
staansmiddelen heeft en toegeeft dat hij
12 maart 1986
973 geen beroep meer uitoefent, oordeelt dat
5. - Wet 27 november 1891
Staat de vereisten van de artt. 347 Sw. en 16
van landloperij - Bestanddelen - Ont- wet van 27 nov. 1891 vervuld zijn.
24 juli 1986
1514
breken tran bestaansmiddelen - Begrip.
Het voor de staat van landloperij ver9. - Voorziening in cassatie van een
eiste gebrek aan bestaansmiddelen is landloper tegen een vonnis waarbif zifn
een feitelijke kwestie, die op onaantast- internering wordt bevolen - Verwerping
bare wijze wordt beoordeeld door de fei- van de voorziening - Veroordeling van
tenrechter maar los staat van het recht de eiser in de kosten.
op die middelen. (Art. 347 Sw.; artt. 8 en
In geval van verwerping van de voor16 wet 27 nov. 1891.)
ziening van een landloper tegen een von12 maart 1986
973 nis van de correctionele rechtbank,
waarbij wordt bevolen dat hij ter be6. - Landloper ter beschikking van de schikking van de regering wordt gesteld,
regering gesteld om in een bedelaarsge- moeten de kosten van het cassatiegeding
sticht te worden opgesloten - Vereisten. ten laste van de eiser worden geNiet naar recht verantwoord is de be- legd. (Art. 16bis wet van 27 nov. 1891,
slissing waarbij een landloper ter be- gew. op 6 aug. 1971; artt. 162 en 176 Sv.)
schikking van de regering wordt gesteld
24 juli 1986
1514
om gedurende ten minste twee jaar en
ten hoogste zeven jaar in een bedelaarsgesticht te worden opgesloten, maar
waarbij niet wordt vastgesteld dat de
vereisten van art. 13 wet van 27 nov. LASTGEVING
1891 zijn vervuld.
1. - Advocaat belast met het doen
17 juni 1986
1429
betekenen aan de ambtenaar van de
7. - Wet van 27 nov. 1891, art. 16bis burgerlifke stand van een vonnis hou- Landloper ter beschikking van de re- dende aanneming van een ontkenning
gering gesteld - Hoger beroep - Ter- van vaderschap - Advocaat, lasthebber
mifn van acht dagen waarbinnen de van zifn client.

-110De advocaat die ermee belast is een
vonnis houdende aanneming van een
ontkenning van vaderschap aan de ambtenaar van de burgerlijke stand te doen
betekenen, treedt, in zoverre, op als lasthebber van zijn client. (Art. 440, tweede
lid, Ger.W.; artt. 1984, 1992 en 1998 B.W.)
8 november 1985
328
2. - Fout van de Jasthebber begaan

binnen de grenzen van de Jastgeving Fout waarvoor de Jastgever aansprakelijk is - Fout voor de Jastgever geen
vreemde oorzaak, toeval of overmacht.
De lastgever is aansprakelijk voor de
fouten van de lasthebber wanneer zij
begaan zijn binnen de· grenzen van de
lastgeving; die fouten kunnen op zichzelf
voor de lastgever geen vreemde oorzaak,
toeval of overmacht opleveren. (Artt.
1148, 1169, 1302, 1984 en 1992 B.W.)
328
8 november 1985

3. - Fout door de lasthebber gepleegd
binnen de perken van de lastgeving Fout waarvoor de lastgever aansprakelijk is - Fout die voor de Jastgever geen
vreemde oorzaak, toeval of overmacht
kan opleveren.
De fouten van de lasthebber verbinden
de lastgever wanneer zij binnen de perken van de lastgeving zijn begaan. Zij
kunnen op zicbzelf geen vreemde oorzaak, toeval of overmacbt opleveren.
(Artt. 1148, 1169, 1302, 1984 en 1992 B.W.)
10 januari 1986
657

LENING
1. - Lening van een geldsom tot teruggave - Bewijslast.

Eis

Hij die de uitvoering vordert van de
verbintenis tot teruggave van een geldsam, die hij beweert als lening te bebben
overhandigd, moet het bestaan van een
leenovereenkomst bewijzen. Het bewijs
van bet overhandigen van bet bedrag
kan niet volstaan om het bestaan van
een dergelijk contract te bewijzen. (Art.
1315 B.W.)
14 november 1985
359
2. - .Persoonlijke Jening op afbetaling

- Faillissement van de lener - Verschuldigde maandelijkse termijnen Vonnis van faillietverklaring - Niet vervallen maandelijkse termijnen - Opneming in het niet bevoorrecht passief Aftrek van de interest.
De totale « lasten » van een persoonlijke lening op afbetaling omvatten onder
meer de rente, zodat de maandelijkse

termijnen tot terugbetaling van die lening, die niet vervallen zijn op de dag
van het vonnis van faillietverklaring van
de lener, niet kunnen worden aangemerkt als schulden die geen interest opbrengen; te rekenen van dat vonnis
houdt de interest op te !open ten aanzien
van de boedel en wordt de schuldvordering van de uitlener tot terugbetaling
van die maandelijkse termijnen in het
niet bevoorrecht passief van het faillissement enkel opgenomen onder aftrek van
de interest. (Artt. 450, tweede lid, en 451,
eerste lid, wet van 18 april 1851; art.
19ter, a· en 5•, wet van 9 juli 1957; art.
9ter K.B. van 23 dec. 1957.)
10 april 1986
1078

3. - .Persoonlijke lening op afbetaling
- Faillissement van de lener - Verschuldigde maandelijkse termijnen Vonnis van faillietverklaring - Niet vervallen maandelijkse termijnen - Opneming in het niet bevoorrecht passiefAftrek van in de « Jasten » begrepen kosten.
Nocb art. 1134 B.W., noch art. 451 Faillissementswet worden door de rechter
geschonden wanneer hij, enerzijds, erop
gewezen heeft dat de gefailleerde een
persoonlijke lening op afbetaling had
aangegaan, terugbetaalbaar in termijnen
die een lastenpercentage omvatten waarin de kosten zijn begrepen en, anderzijds, in feite heeft vastgesteld dat, wegens het faillissement van de lener, de
kosten begrepen in de « lasten >> van de
niet vervallen maandelijkse termijnen
niet meer door de uitlener behoeven te
worden gemaakt, en vervolgens beslist
dat de schuldvordering van de uitlener,
voor de terugbetaling van die maandelijkse termijnen, in het niet bevoorrecht
passief enkel wordt opgenomen onder aftrek van die kosten. (Art. 1134 B.W.; art.
451 wet van 18 april 1851; art. 19ter, a• en
5•, wet van 9 juli 1957; art. 9ter K.B. van
23 dec. 1957.)
10 april 1986
1078

4. - Persoonlijke Jening op afbetaling
- Wet van 9 juli 1957 aangevuld bij die
van 5 maart 1965 - Interest - Lastenpercentage - Begrip.
Het rentepercentage dat wettig kan
worden gevorderd voor een persoonlijke
lening op afbetaling, die valt onder de
wet van 9 juli 1957, aangevuld bij die
van 5 maart 1965, is mede begrepen in
het « lastenpercentage >>, waarvan sprake
is in de artt. 19ter en 19quater van die
wet en dat, zoals bet ter uitvoering van
die wetsbepalingen is vastgesteld bij de

-111artt. 9bis en 9ter K.B. van 23 dec. 1957,
aangevuld bij dat van 19 mei 1965, forfaitair is vastgesteld en wordt uitgedrukt in
een maandelijks percentage berekend op
het nominaal bedrag van de lening.
10 april 1986
1078

wezen en waarin de partijen hebben berust, behoeft niet na te gaan of het bedrag van de uitkering niet hoger is dan
een derde van de inkomsten van de tot
de uitkering gehouden echtgenoot. (Art.
301, §§ 3 en 4, B.W.)
24 april 1986
1154

LEVENSONDERHOUD
1. - Afstamming - Verplichting van LOON (BESCHERMING, GELIJKHEID)
de ouders om aan hun kinderen kost, onderhoud en opvoeding te verschaffen 1. - Begrip - Nieuwjaarspremie.
B. W., art. 203 - Verplichting onafhankeNieuwjaarspremies die aan de werkneJijk van enige vordering in rechte.
mers worden toegekend wegens ter uitDe bij artikel 203 B.W. bepaalde ver- voering van hun arbeidsovereenkomst
bintenis van de ouders om aan hun kin- verrichte arbeid, zijn loon.
deren kost, onderhoud en opvoeding te
28 oktober 1985
272
verschaffen, bestaat onafhankelijkheid
van enige vordering in rechte.
2. - Overtreding art. 42, 1" Wet Be6 februari 1986
789 scherming Loon - Schuld - 'Eegrip.
Overtredingen van art. 42, 1° Wet Be2. - Feiten die na de beslissing van scherming Loon en van art. :b eerste
de eerste rechter hebben plaatsgehad en lid, 2°, wet van 4 jan. 1974 betreff~nde de
waazvan de appelrechters kennis moeten feestdagen kunnen aan de aangestelde
nemen.
of de lasthebber van de werkgever
De devolutieve kracht van het hoger slechts ten laste worden gelegd als deze
beroep verplicht de appelrechters kennis· hem inzonderheid met de betaling van
te nemen van de nieuwe gegevens met het loon en van het loon voor die feestbetrekking tot de vermogenstoe~tand dagen heeft belast.
van degene die het levensonderhoud ver516
9 december 1985
s!rekt of degene die het geniet, welke
zlCh na de uitspraak van het beroepen
3. - Bescherming - Rente - Afhouvonnis hebben voorgedaan en door een ding bedrijfsvoorheffing en sociale-zekerder partijen worden aangevoerd. (Art. heidsbijdrage.
1068 Ger.W., en art. 209 B.W.)
De werkgever is aan de werknemer
793 geen re~te verschuldigd over het gedeel7 februari 1986
3. - Feitelijk gescheiden echtgenoten te van drens loon dat hij als bedrijfsvoor- Vordering tot uitkering - Bewijslast heffing en sociale-zekerheidsbijdrage inhoudt. (Art. 10 Wet Bescherming Loon.)
van de aanvrager.
10 maart 1986
956
De echtgenoot die zich in geval van
feitelijke scheiding op art. 221 B.W. be4. - Bescherming - Voordelen in naroept om van de andere echtgenoot een tura - Schatting en kennisgeving aan
bijdrage in de lasten van het huwelijk te de werknemer.
verkrijgen, moet bewijzen dat de scheiDe waarde van de voordelen in natura
ding en het voortduren ervan aan de mag niet als loon worden aangerekend,
schuld van de andere echtgenoot te wij- wanneer het gedeelte van het loon dat in
ten zijn, ongeacht of daarbij de inkom- natura wordt betaald, niet vooraf schrifstendelegatie bedoeld in het tweede lid telijk is geschat en ter kennis van de
van dit artikel wordt gevorderd.
wer~nemer is gebracht. (Art. 6, § 1, twee21 februari 1986
877 de lid, Wet Bescherming Loon.)
14 april 1986
1095
4. - Uitkering na echtscheiding Wijziging - Vereisten.
5.
Berekening
van
de
uitwinningsDe rechter die vaststelt dat een uitkering na echtscheiding in onderling over- vergoeding ·- Dertiende maand en dubleg is vastgesteld, dat de partijen hun bel vakamiegeld.
Een dertiende maand en het dubbel
respectieve inkomsten niet hebben vermeld en dat hun toestand geen ingrij- vakantiegeld zijn loon voor de berekepende wijziging heeft ondergaan sedert ning van de uitwinningsvergoeding. (Art.
een vonnis waarbij een vorige vraag tot 101 Arbeidsovereenkomstenwet.)
28 april 1986
1157
vermindering van de uitkering was afge-
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M
MACHTSOVERSCHRIJDING
Advocaat - Raad van de Orde van
Advocaten - Gewettigde verdenking Vordering tot onttrekking - Raad van
de Orde die uitspraak doet niettegenstaande de vordering tot onttrekking.
De raad van de Orde van Advocaten
pleegt machtsoverscbrijding wanneer bij
bij de uitspraak over de verlenging var{
een verbod om het gerechtsgebouw te
betreden dat door de stafhouder van die
orde voorlopig aan een advocaat was opgelegd, uitspraak doet over de ontvankelijkheid van een vordering tot onttrekking die door de advocaat bij bet Hof
was aanhangig gemaakt, en beslist het
onderzoek van de bij de raad aanbangige zaak niet te schorsen totdat het Hof
over die vordering uitspraak heeft gedaan.
7<t9
3 fehruari l!)R6

MATEN EN GEWli:CHTEN

schrijving >> vereist geen bijzonder opzet.
(Art. 226, tweede lid, Sw.)
7 januari 1986
632

MILITAIR
:1.. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 5.4 - Verdachte onder bevel tot aanhouding gesteld door de mchterlijke commissie van een klijgsraad Recht van de verdachte om voorziening
te vragen bij de krijgsraad - Omvang
van het toetsingsl'echt van de krijgsraad.
Krachtens art. 5.4 Europees Verdrag
Rechten van de Mens heeft de verdachte, tegen wie een bevel tot aanhouding is
verleend door de rechterlijke commissie
van een krijgsraad, het recht voorziening
te vragen bij de krijgsraad opdat deze op
korte termijn over de wettigheid van de
handhaving van zijn hechtenis beslist en
zijn invrijheidstelling beveelt indien die
hechtenis onrechtmatig is. Ook al is het
bij die bepaling gewaarborgde recht op
een rechterlijk onderzoek niet zo ruim
dat de krijgsraad en, in hoger beroep,
bet Militair Gerechtshof hun eigen oordeel over alle aspecten van de zaak
overwegingen van loutere opportuniteit
inbegrepen, in de plaats mogen stellen
van dat van de rechterlijke commissie,
toch schrijft die bepaling een toetsing
voor die zich ook uitstrekt tot de voorwaarden voor de wettigheid van de
handhaving van de hechtenis, met name
de voorwaarden die zijn bepaald in art.
5.3 van dat verdrag, te meer daar de
aanvankelijke gronden van de hechtenis
intussen verdwenen kunnen zijn.
18 december 1985
581

Wegverkeer - Wegverkeersreglement,
art. 27.3.1 - Parkeermeter - JJking nlet
volgens de voorschriften van de wet van
16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen, art. 12 - Gevolg.
Wettelijk verantwoord is de beslissing
die een beklaagde veroordeelt wegens
· overtreding van art. 27.3.1 Wegverkeersreglement, op grond dat, zo de meting
2. - Eumpees Verdrag Rechten van
van de pal'keermeter niet met geijkte
meetwerktuigen werd verricht, de §§ 1 de Mens, art. 5.3 - Verdachte onder been 2 van art. 12 wet 16 juni 1970 niet de vel tot aanhouding gesteld door de l'echparkeermeters bedoelen en de Koning terlijke commissie van een krijo"Sraad niet, ter uitvoering van de §§ 3 en 4 van Rede!iJke termijn - Omvangb van het
art. 12 van de voormelde wet, het ge- toetsmgsrecht van de kr~jgsraad.
Om uit te maken of in een bepaald gebruik van geijkte meeteenheden voor
parkeermeters heeft opgelegd, doch deze val de voorlopige hechtenis van een veromstandigheid geen afbreuk doet aan dachte tegen wie door de rechterlijke
het verbindend karakter van de aandui- commissie van een krijgsraad een bevel
tot aanhouding is verleend, de redelijke
dingen van de parkeermeters.
termijn van art. 5.3 Europees Verdrag
25 februari 1986
879 Rechten van ~~ Mens niet overschrijdt,
moeten de kriJgsraad en, in hoger beroep, het Militair Gerechtshof nagaan of
MEINEED
de gronden waarmee de rechterlijke
commissie de hechtenis of de handhaMoree] bestanddeel van het misdrijf.
ving ervan heeft verantwoord nog beHet misdrijf << afleggen van een valse staan en, zo ja, of ze ter zake dienend
eed bij een verzegeling of een boedelbe- zijn en voldoende om te beslissen dat de

113voorlopige hechtenis een redelijke termijn niet heeft overschreden.
18 december 1985
581
3. - Rechtspleging voor de militaire
ger_echtel? - Opschorting van de invrijheidstellmg van de vrijgesproken beklaagde - Wet 29 jan. 1849 houdende instelling van een Krijgshof, art. 7 Draagwijdte.
Art. 7 wet van 29 jan. 1849 houdende
instelling van een Krijgshof, krachtens
hetwelk de invrijheidstelling van de vrijgesproken beschuldigde niet kan worden
?pgeschort wanneer geen hager beroep
IS betekend binnen vijftien dagen te rekenen van het vonnis, heeft uitsluitend
betrekking op de beklaagde die voor een
militair rechtscollege moet terechtstaan
en door dat rechtscollege is vrijgesproken.
18 december 1985
581
4. - Voorlopige hechtenis - Rechterlijke commissie van de krijgsraad - Bevoegd tot bet verlenen van een bevel tot
aanhouding.
De rechterlijke commissie van de
krijgsraad is bevoegd om een bevel tot
aanhouding uit te vaardigen tegen de
verdachte, die aan de militaire rechtsmacht onderworpen is. (Art. 56, Rechtspleging bij de Landmacht van 1814, en
artt. 35 en 36 Wetboek van Strafrechtspleging voor het Leger van 1899.)
783
5 februari 1986
5. - Rechten van de Mens - Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
5.3 - Recbter of andere magistraat, door
de wet bevoegd verklaard om rechterlijke macbt uit te oefenen - Recbterlijke commissie van de krijgsraad Rechtscollege daartoe bevoegd verklaard.
De rechterlijke commissie van de
krijgsraad, die door de wet bevoegd verklaard is tot het uitvaardigen van een
bevel tot aanhouding tegen de verdachte
die aan de militaire rechtsmacht onderworpen is, alsook tot het uitvoeren van
onderzoeksopdrachten, en waarvan de !eden de voor de uitvoering van die rechterlijke ambtsverrichtingen passende
waarborgen van onafhankelijkheid en
onpartijdigheid vertonen, voldoet aan het
vereiste van art. 5.3 van het Europees
Verdrag Rechten van de Mens, naar luid
waarvan een ieder, die gearresteerd is,
onmiddellijk voor een rechter moet word~n geleid of voor een andere magistraat
d1e door de wet bevoegd verklaard is om
rechterlijke macht uit te oefenen.
5 februari 1986
783

6. - Voorlopige hechtenis - Bevel tot
aanhouding - Geen vaststelling van de
voorafgaande ondervraging van de verdachte - Niet onwettig.
Geen enkele wetsbepaling schrijft voor
dat het door de rechterlijke commissie
van de krijgsraad verleende bevel tot
aanhouding moet vaststellen dat de verdachte vooraf is ondervraagd door de
rechterlijke commissie.
5 februari 1986
783
7. - Correctionele rechtbank waarbij
een misdrijf ten laste van een militair
aanhangig is - Vrijwillige verscl1ijning
van een burger wegens samenhangende
misdrijven - Rechtbank onbevoegd ondanks art. 26 wet 15 juni 1899.
De correctionele rechtbank, waarbij
een wanbedrijf aanhangig is gemaakt tegen een militair, blijft onbevoegd zelfs
als zij op grand van art. 26 wet 15 juni
1899 een aan de gewone rechtsmacht onderworpen persoon heeft aangezocht
vrijwillig te verschijnen wegens samenhangende misdrijven.
12 februari 1986
815
8. - Militair gerecbt - Rechten van
de Mens - Europees Verdrag Rechten
van de Mens, art. 6.1 - Onafhankelijke
en onpartijdige rechtbank - Begrip.
De officieren die, overeenkomstig
Grondwet en wet, als leden van een militair rechtscollege een rechtsprekende
functie vervullen, zijn niet enkel onttrokken aan het hierarchisch gezag of aan
het voogdijgezag van politieke, administratieve en militaire autoriteiten, maar
zijn tevens ertoe gehouden zich, zowel
t.o.v. bedoelde autoriteiten als t.o.v. de
procespartijen en t.o.v. welke feitelijke
macht dan ook, op onafhankelijke wijze
te gedragen; uit de loutere samenstelling
van het militair rechtscollege kan derhalve niet worden afgeleid dat dit college
geen onafhankelijke en onpartijdige
rechtbank zou zijn in de zin van art. 6.1.
Europees Verdrag Rechten van de Mens.
24 juli 1986
1516

MISBRUIK VAN VERTROUWEN
Materieel bestanddeel van het misdrijf.
De be.slissing waarbij een veroordeling
wordt mtges):Token wegens misbruik van
vertrouwen is niet naar recht verantwoord als de rechter vaststelt dat de verduisterde of verspilde zaak nooit aan de
beklaagde was overhandigd. (Art. 491
Sw.)
29 april 1986
1169

114MISDRIJF
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen,
materieel en moreel bestanddeel, eenheid van opzet
HOOFDSTUK II. - Soorten
Afdeling 1. Aflopend, voortgezet,
voortdurend misdrijf.
Afdeling 2. - Gewoontemisdrijf.
HOOFDSTUK III. - Toerekenbaarheid
Afdeling 1. - Natuurlijke personen.
Afdeling 2. - Rechtspersonen.
HOOFDSTUK IV. - Gepleegd in het
buitenland
HOOFDSTUK V. - Rechtvaardiging en
verschoning
Afdeling 1. - Rechtvaardiging.
Afdeling 2. - Verschoning.
HOOFDSTUK VI. - Verzachtende en
verzwarende omstandigheden
HOOFDSTUK VII. - Poging
HOOFDSTUK IX. - Allerlei

toelating, reclameborden aan te brengen,
is een aflopend misdrijf.
19 november 1985
393
Afdeling 2. -

Gewoontemisdrijf.

HOOFDSTUK III
TOEREKENBAARHEID

Afdeling 1. Afdeling 2. -

Natuurlijke personen.
Rechtspersonen.

HOOFDSTUK IV
GEPLEEGD IN HET BUITENLAND

HOOFDSTUK V
RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING

Afdeling 1. Afdeling 2. -

Rechtvaardiging.
Verschoning.

HOOFDSTUK VI
VERZACHTENDE EN VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN

HOOFDSTUK VII
POGING

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN, l\IIATERIEEL EN
MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID
VAN OPZET

N

HOOFDSTUK II
SOORTEN

Afdeling 1. Aflopend, voortgezet,
voortdurend misdrijf.
1. - Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen - Bewerking van het onvermogen - Aflopend misdrijf.
Het in art. 490bis Sw. bepaalde wanbedrijf « bedrieglijk onvermogen » is voltooid wanneer de twee voorwaarden, die
samen het materiele bestanddeel van het
misdrijf uitmaken, verenigd zijn, nl. het
bewerken van het onvermogen en het
niet voldoen aan zijn verplichtingen. Het
is een aflopend misdrijf; het duurt niet
voort totdat de dader een einde maakt
aan het door hem bewerkte onvermogen
of voldoet aan zijn verplichtingen.
19 november 1985
383
2. - Gemeenteverordening houdende
verbod om, zonder toelating, reclameborden aan te brengen - Aflopend misdrijf.
De overtreding van een gemeenteverordening houdende verbod om, zonder

NATUURLIJK KIND
B. W., art. 756 - Vordering door niet
erkend natuurlijk kind ingesteld tegen
een wettig kind tot vereffening en verdeling van de nalatenschap van zijn beweerde moeder- Art. 8.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens.
De bepaling van art. 756 B.W., luidens
welke de niet erkende natuurlijke kinderen geen erfgenaam zijn van hun beweerde moeder, is niet in strijd met art.
8.1 Europees Verdrag Rechten van de
Mens.
6 maart 1986
937

NIEUWE VORDERING
1. - Burgerlijke zaken - Uitbreiding
van de vordering - Feit of handeling in
de dagvaarding aangevoerd - Betaling
van vakantiegeld.
De enkele omstandigheid dat bij de
dagvaarding een vordering tot betaling

-115van vakantiegeld wegens beiHndiging aangiften of klachten ontvangen betrefvan de dienstbetrekking is ingeleid, sluit fende misdrijven gepleegd buiten het
niet in dat de dagvaarding een feit ver- ambtsgebied waarbinnen die officieren
meldt waarop een vordering tot betaling wettelijk bevoegd zijn. (Artt. 11 en 12
van tijdens de dienstbetrekking verschul- Sv.)
digd gebleven vakantiegeld kan worden
19 november 1985
395
gegrond. (Art. 807 Ger.W.)
30 december 1985
610
2. - Burgerlijke zaken
Uitbreiding ONAANTASTBARE
BEOORDEvan de vordering - Feit of handeling in
LING
DOOR
DE
FEITENRECH=
de dagvaarding aangevoerd - ArbeidsTER
overeenkomst.
De vermelding in de dagvaarding van
1. - Strafzaken - Burgerlijke rechtshet enkele feit van het bestaan van een vordering - Verdeling van aansprakearbeidsovereenkomst kan niet volstaan .lijkheid - Onaantastbare beoordeling.
als aanvoering van een feit of handeling
Wanneer de rechter vaststelt dat schawaarop een vordering kan worden ge- de is veroorzaakt ten gevolge van fouten
grond tot betaling van schadevergoeding
de beklaagde en van het slachtoffer
wegens misdrijven als het niet-indexeren van
beoordeelt hij op onaantastbare wijze in
van loon en het niet-uitbetalen van loon feite
de ernst van de respectieve fouten
voor feestdagen, van vakantiegeld en
op grond daarvan ieders aansprakevan nieuwjaarspremies, of tot regularisa- en
tie ten aanzien van de sociale zekerheid. lijkheid voor de veroorzaakte schade.
4 september 1985
1
(Art. 807 Ger.W.)
30 december 1985
610
2. - Strafzaken - Noodzaak van een
aanvullende onderzoeksmaatregel.
Art. 6.3, d, Europees Verdrag Rechten
NIJVERHEIDSTEKENINGEN
EN
van de Mens ontneemt de feitenrechter
~MODELLEN
niet het recht om op onaantastbare wijze
Eenvormige Beneluxwet, art. 4 - Fei- te oordelen of er een aanvullend ondertelijke bekendheid in de belanghebbende zoek moet worden ingesteld dan wei of
kring van het Beneluxgebied - Begrip. een getuige a charge of a decharge nog
Om feitelijke bekendheid te hebben dient gehoord te worden opdat de rechgenoten in de belanghebbende kring van ter tot zijn overtuiging kan komen.
het Beneluxgebied, in de zin van art. 4,
6 november 1985
312
aanhef, en onder 1, a, van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of
3. - Strafzaken
Noodzakelijkheid
Modellen, is niet vereist dat een model of raadzaamheid van een bijkomende onbekend is geweest over het gehele Bene- derzoeksmaatregel - Onaantastbare beluxgebied; zodanige bekendheid kan wor- oordeling - Grenzen.
den afgeleid uit een toestand of een feit,
De rechter beoordeelt op onaantastbagelokaliseerd in een van de Beneluxlan- re wijze de noodzakelijkheid of de raadden of buiten het Beneluxgebied, of ook zaamheid van een bijkomende onderniet gelokaliseerd, of uit beide omstan- zoeksmaatregel en uit de enkele omstandigheden samen.
digheid dat hij het verzoek om een
20 februari 1986
861 bijkomende onderzoeksmaatregel heeft
afgewezen omdat hij die maatregel niet
nodig acht om tot zijn overtuiging te komen, kan niet worden afgeleid dat het
recht van verdediging is miskend; wanneer echter de beklaagde bij conclusie
de redenen of omstandigheden in feite of
0
in rechte heeft aangegeven die, volgens
hem, de zienswijze van de rechter zouden kunnen bei:nvloeden, staat het aan
OFFICIER VAN GERECHTELIJKE het Hof na te gaan of, uit de redenen
waarop de rechter de beslissing tot afPOUTIE
wijzing laat steunen, een miskenning
van het recht van verdediging kan worTerritoriale bevoegdheid.
De artt. 11 en 12 Sv. beletten niet dat den afgeleid.
de officieren van gerechtelijke politie
31 december 1985
624

-1164. - Strafzaken - Bewijswaarde van
een getuigenis - Noodzaak van een aanvullend onderzoek.
Art. 6.3, d, Europees Verdrag Rechten
van de Mens ontneemt de feitenrechter
het recht niet om op onaantastbare wijze
te oordelen of het voor de vorming van
zijn overtuiging nog nodig is een getuige
te ondervragen.
26 februari 1986
881
5. - Toekenning of weigering van uitstel voor de tenuitvoerlegging van de
veroordeling.
De rechter oordeelt op onaantastbare
wijze, binnen de perken van de wet, of
aan bepaalde beklaagden uitstel moet
worden verleend voor de tenuitvoerlegging van de veroordeling en of dat uitstel voor andere beklaagden moet worden geweigerd, zelfs als ze zich in een
gelijkaardige toestand bevinden.
30 april 1986
1177
6. - Strafzaken - Straftoemeting in
verhouding tot de zwaarte van de bewezen verklaarde misdrijven en tot de individuele strafwaardigheid van elke beklaagde - Onaantastbare beoordeling
door de feitenrechter, binnen de door de
wet gestelde perken.
De feitenrechter bepaalt, binnen de
door de wet gestelde perken, op onaantastbare wijze de strafmaat die hij in
verhouding acht tot de zwaarte van de
bewezen verklaarde misdrijven en de individuele strafwaardigheid van elke beklaagde, zonder de redenen te hoeven
opgeven waarom hij de medebeklaagden
al dan niet tot een gelijke straf veroordeelt.
13 augustus 1986
1519

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
1. - Ontslag van een personeelsafgevaardigde wegens economische of technische redenen - Begrip.
De rechter beslist wettig dat het ontslag van de werknemers die het personeel vertegenwoordigen, niet door economische of technische redenen verantwoord is, wanneer hij vaststelt dat de
afdelingen waarin die afgevaardigden
werkten slechts in geringe mate door het
collectief ontslag wegens herstructurering van de onderneming zijn getroffen,
en dat niet kan worden betwist dat er op
het ogenblik van de herstructurering in
die afdelingen nog voldoende werk was
om de meeste werknemers aan het werk

te houden. (Art. 21, §§ 2 en 7, Bedrijfsorganisatiewet; art. 1bis, §§ 2 en 7, Gezondheid en Veiligheidswet.)
23 september 1985
80
2. - Ondernemingsraad - Personeelsafgevaardigde - Einde van het mandaat
- Betrokkene geen lid meer van de
werknemersorganisatie die de kandidatuur heeft voorgedragen - Begrip.
Het mandaat van een lid dat het personeel vertegenwoordigt in de ondernemingsraad neemt een einde indien de
betrokkene geen lid meer is van de
werknemersorganisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen, ongeacht de
wijze waarop de betrokkene zijn lidmaatschap heeft verloren. (Art. 21, § 1,
tweede lid, wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven.)
23 december 1985
601
3. - Beschermde werknemer - Ontslag wegens economische of technische
redenen - Geen beslissing van het paritair comite - Aanvraag bij de arbeidsgerechten.
Wanneer het paritair comite zich binnen 2 maanden niet heeft uitgesproken
over de aanvraag van de werkgever tot
erkenning van economische of technische redenen om een beschermde
werknemer te ontslaan, is de werkgever
niet verplicht een aanvraag bij de arbeidsgerechten in te dienen om het bestaan van zulke redenen te doen vaststellen alvorens de werknemer te ontslaan. (Artt. 20, § 2, en 24, § 1, 2°,
Bedrijfsorganisatiewet; artt. 1, § 4, h, 2°,
en 1bis, § 2, Gezondheid en Veiligheidswet; artt. 74 en 75 K.B. 18 okt. 1978.)
13 januari 1986
663

4. - Beschermde werknemer - Ontslag wegens dringende reden - Tijdstip
vanaf hetwelk de werkgever ontslag mag
geven.
De werkgever kan een werknemersafgevaardigde in een ondernemingsraad of
een veiligheidscomite of een kandidaat
bij de verkiezingen maar regelmatig wegens dringende reden ontslaan nadat de
beslissing van de arbeidsrechtbank en,
in geval van hoger beroep, die van het
arbeidshof, waarbij de dringende reden
wordt aangenomen, in kracht van gewijsde is gegaan. (Artt. 21, § 2, Bedrijfsorganisatiewet en 1bis, § 2, Gezondheid
en Veiligheidswet.)
27 januari 1986
705

5. - Beschermde werknemer - Ontslag om economische of technische rede-

-117nen - Ontbinding van de ovel'eenkomst
door de vereff'enaar van een vennootschap.
In de zin van art. lbis, § 2, Gezondheid
en Veiligheidswet betekent ontslag de
be1Hndiging van de overeenkomst niet aileen door de werkgever, maar ook door
de vereffenaars die door een rechterlijke
beslissing zijn aangewezen om de in art.
32 van de gecoordineerde wetten op het
gerechtelijk akkoord bepaalde opdracht
uit te voeren. (Gezondheid en Veiligheidswet.)
21 april 1986
1135
Ondernemingshoofd dat nalaat
belang1ijke beslissingen betreff'ende de
onderneming mede te delen aan de ondernemingsraad - Misdrijf - Bestanddelen.
Het misdrijf, omschreven in de artt.
32, 3°, wet 20 sept. 1948 en 25, 2°, K.B.
27 nov. 1973, die het ondernemingshoofd
de verplichting opleggen om interne beslissingen die een belangrijke weerslag
kunnen hebben op de onderneming, zoals een aangifte van faillissement, mede
te delen aan de ondernemingsraad, vereist niet dat er bijzonder opzet aanwezig
is en evenmin dat de ondernemingsraad
bij machte is de genomen be~lissing te
wijzigen of iets aan de gevolgen ervan te
veranderen.
30 aprill986
1174
6. -

9. - Verkiezing - Verplichting tot het
organiseren van verkiezingen - Bevoegdheid van de arbeidsgerechten.
De arbeidsgerechten zijn bevoegd om
de werkgever te veroordelen tot het organiseren van sociale verkiezingen, ook
al is de door de Koning daarvoor bepaalde periode verstreken. (Artt. 21, § 1, eerste lid, en 24, § 1, 1°, Bedrijfsorganisatiewet; art. 1, § 4, b, 4, zesde lid, en h, 1°,
Gezondheid en Veiligheidswet.)
30 juni 1986
1484

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN

1. - Huiszoeking na negen uur 's
avonds en v66r vijf uur 's morgens Toestemming van degene die het werkeJijke genot heeft van de plaats - Vorm
van toestemming.
De toestemming tot huiszoeking na negen uur 's avonds en v66r vijf uur 's
morgens of tot huiszoeking buiten die
uren zonder rechterlijk bevel kan stilzwijgend worden gegeven door degene
die het werkelijke genot heeft van de
plaats. (Eerste en tweede zaak.)
17 september 1985
57
2. - Huiszoeking zonder rechterlijk
bevel - Toestemming van degene die
het werkelijke genot heeft van de plaats
- Vorm van toestemming.
De toestemming tot huiszoeking na negen uur 's avonds en v66r vijf uur 's
7. - Verkiezing - Geschillen - Ver- morgens of tot huiszoeking buiten die
tegenwoordiging van de vakorganisatie uren zonder rechterlijk bevel kan stilzwijgend worden gegeven door degene
voor de arbeidsgerechten.
In geschillen betreffende sociale ver- die het werkelijke genot heeft van de
kiezingen mag de vakorganisatie voor de plaats. (Eerste en tweede zaak)
arbeidsgerechten verschijnen door een
17 september 1985
57
afgevaardigde met een geschreven vol3. - Huiszoek.ing na negen uur 's
macht; deze afgevaardigde mag eveneens
voor de organisatie pleiten. (Artt. 440 en avonds en v66r v~ff uur 's morgens 728 Ger.W.; art. 24, § 2, Bedrijfsorganisa- Toestemming van degene die het werketiewet; art. 1, § 4, i, Gezondheid en Vei- lijke genot heeft van de plaats - Onaanligheidswet; art. 78bis, 6°, K.B. 18 okt. tastbare beoordeling door de feitenrechter.
1978.)
De rechter oordeelt in feite en derhal30 juni 1986
1484 ve op onaantastbare wijze of een huiszoeldng na negen uur 's avonds en v66r
8. - Verkiezi11g - Vordering tot het
uur 's morgens, of buiten die uren,
organiseren van verkiezingen - Ter- vijf
zonder rechterlijk bevel, in feite is vermijn.
met toestemming van degene die
Een vordering ingesteld tot het organi- richtwerkelijke
genet heeft van de plaats.
seren van sociale verkiezingen kan wor- het
den ingesteld na het verstrijken van de (Eerste en tweede zaak.)
17 september 1985
57
periode waarin deze moeten plaatsvinden. (Artt. 21, § 1, eerste lid, en 24, § 1,
4. - Huiszoeking zonder rechterlijk
1°, Bedrijfsorganisatiewet; art. 1, § 4, 6.4, bevel - Toestemming van degene die
zesde lid, en h, 1°, Gezondheid en Veilig- het we1·kelijk genot heeft van de plaats
heidswet.)
- Onaantastbare beoordeling door de
30 juni 1986
1484 feitenrechter.

-118De rechter oordeelt in feite en derhalve op onaantastbare wijze of een huiszoeking na negen uur 's a':'onds .en v66r
vijf uur 's morgens, of bmten d1e uren,
zonder rechterlijk bevel, in feite is verricht met toestemming van degene die
het werkelijke genot heeft van de plaats.
(Eerste en tweede zaak.)
17 september 1985
57

gen uur 's avonds - Heterdaad - Begrip.
.
.
.
Opsporing ten hmze of hmszoekmg
mag worden verricht wanneer een magistraat of een officier van gerechtelijke
politie zich ter plaatse begeeft .tot vaststelling op heterdaad van een m1sdaad of
wanbedrijf, op voorwaarde dat de vaststelling van de misdaad. of ?et wanbedrijf op heterdaad voord1en 1s gebeurd.
5. - Huiszoeking zonder rechterlijk (Artt. 36, 37 en 41 Sv.; art. 1 wet van 7
bevel - Waning betrokken door een juni 1969.)
echtpaar - Toestemming gegeven door
235
22 oktober 1985
de echtgenote - Onmogelijkheid voor de
10.
Officier
van
gerechtelijke
politie
echtgenoot zijn toestemming te geven of
te weigeren wegens zijn staat van dron- - Territoriale bevoegdheid.
De artt. 11 en 12 Sv. beletten niet dat
kenschap - Rechtsgeldige huiszoeking.
Rechtsgeldig is de huiszoeking in een de officieren van gerechtelijke politie
door een echtpaar betrokken waning ver- aangiften of klachten ontvangen betrefricht met de toestemming van de echtge- fende misdrijven gepleegd buiten het
note, wanneer de rechter in feite en der- ambtsgebied waarbinnen die officieren
halve op onaantastbare wijze oordeelt wettelijk bevoegd zijn. (Artt. 11 en 12
dat de echtgenoot, wegens zijn staat van Sv.)
19 november 1985
395
dronkenschap, in de onmogelijkheid verkeerde zijn toestemming te geven of te
11. - Onderzoeksgeheim - Daad van
weigeren. (Tweede zaak.)
onderzoek verricht in het bijzijn van de
17 september 1985
57 door de onderzoeksrechter aangestelde
deskundige - Onderzoek ter plaatse 6. - Huiszoeking zonder rechterlijk Geen miskenning van het geheim karakbevel - Toestemming van degene die ter van het voorbe1·eidend onderzoek.
het werkelijke genot heeft van de plaats
Het beginsel van het geheim karakter
- Vorm van de toestemming.
van het voorbereidend onderzoek wordt
De toestemming tot huiszoeking zon- niet miskend wanneer een onderzoek ter
der rechterlijk bevel kan stilzwijgend plaatse wordt verricht, in het bijzijn van
worden gegeven door degene die het de door de onderzoeksrechter aangestelwerkelijke genot heeft van de plaats.
de deskundige.
8 oktober 1985
142
18 februari 1986
844
7. - Huiszoeking zonder rechterlijk
12. - Daad van onderzoek, verricht
bevel - Toestemming van degene die door de gerechtelijke politie, die daartoe
het werkelijke genot heeft van de plaats opdracht gekregen had van een zich on- Onaantastbare beoordeling van de fei- derzoeksrechter noemende magistraat tenrechter.
Magistraat geen onderzoeksrechter op
De rechter beoordeelt in feite en der- het tijdstip van de opdracht - Nietig..
halve op onaantastbare wijze of een
Nietig is de daad van onderzoek, d1e
huiszoeking zonder rechterlijk bevel ver- door de gerechtelijke politie is uitgericht is met toestemming van degene die voerd op vordering van een magistraat
het werkelijke genot heeft van de plaats.
die zich onderzoeksrechter noemt, wan8 oktober 1985
142 neer die magistraat door de voorzitter
van de rechtbank is aangewezen om het
8. - Huiszoeking zonder rechterlijk ambt van onderzoeksrechter waar te nebevel - Waning betrokken door een men vanaf een bepaalde datum en de
echtpaar- Toestemming door de vrouw vordering dagtekent van v66r die datum.
gegeven terwijl haar man sliep - Regel- (Art. 80 Ger.W.; artt. 52 en 59 Sv.)
matige huiszoeking.
i
4 maart 1986
915
Rechtsgeldig is de huiszoeking in een
door een echtpaar betrokken waning ver13. - Strafvervolging - Vervolging op
richt met toestemming van de vrouw, die grand van een aangifte. - Sv., art. 29 ze heeft gegeven terwijl haar man sliep.
Aangifte met schen.dmg van . het be8 oktober 1985
142 roepsgeheim - Niet1ge vervolgmg.
In de onderstelling dat, door een ver9. - Huiszoeking zonder rechterlijk keerde toepassing van art. 29 Sv., tuchtbevel, v66r vijf uur 's morgens en na ne- overheden, onder meer die van de Orde

-119van Geneesheren, aan het openbaar ministerie bericht geven van misdaden of
wanbedrijven waarvan zij kennis hebben
gekregen in de uitoefening van hun
ambt, zou die aangifte aileen tot gevolg
hebben dat het openbaar ministerie gedwongen wordt een geheim te delen
waarvan het in geen geval gewag mag
maken bij de strafvervolging, die immers, nu zij op schending van een regel
van openbare orde zou zijn gegrond,
nietig zou zijn. (Art. 458 Sw.; art. 29 Sv.;
artt. 6, 2°, en 30 K.B. nr. 79 van 10 nov.
1967.)
29 mei 1986
1329
14. - Vordering van een gerechtelijk
onderzoek - Vorm.
Om een gerechtelijk onderzoek regelmatig te vorderen, is het noodzakelijk
maar voldoende dat een magistraat van
het openbaar ministerie de vordering die
hij daartoe aan de onderzoeksrechter
overzendt, dagtekent en ondertekent.
17 juni 1986
1429
15. - Geheimhouding - Gevolg.
Inzake voorlopige hechtenis, en met
name bij de bevestiging van het bevel
tot aanhouding, heeft, volgens de regel
van geheimhouding van het onderzoek,
de kamer van inbeschuldigingstelling
niet het recht de identiteit van de nog te
ondervragen getuigen en de aard van de
aan de gang zijnde onderzoeksverrichtingen nader kenbaar te maken. (Artt. 1, 4,
5 en 8 Wet Voorlopige Hechtenis.)
24 juli 1986
1502

ONDERZOEKSGERECHTEN
1. - Verwijzing van een verdachte
naar de correctionele rechtbank wegens
een misdaad - Correctionalisering van
die misdaad - Aanneming van verzachtende omstandigheden - Opgave van
die omstandigheden - Begrip.
De correctionele rechtbank is niet bevoegd om een beklaagde te berechten,
die wegens een misdaad door het onderzoeksgerecht naar haar is verwezen, dan
indien die misdaad, overeenkomstig de
wet van 4 okt. 1867 op de verzachtende
omstandigheden, door aanneming van
verzachtende omstandigheden is gecorrectionaliseerd; het onderzoeksgerecht
mag zich niet beperken tot het vaststellen van het bestaan van die omstandigheden; regelmatige opgave ervan vereist
bovendien dat het die nader bepaalt.
25 september 1985
91

2. - Regeling van de rechtspleging Strafuitsluitende verschoningsgrond Buitenvervolgingstelling.
Wanneer de raadkamer, bij de regeling
van de rechtspleging, vaststelt dat niet
strafrechtelijk kan worden vervolgd aangezien er een strafuitsluitende verschoningsgrond bestaat, verleent zij een beschikking van buitenvervolgingstelling.
8 oktober 1985
147
3. - Beschikking tot verWlJZIDg van
een verdachte naar de coJTectionele
rechtbank - Tweede beschikking tot
verwijzing van die verdachte wegens hetzelfde feit - Onwettig.
Wanneer de raadkamer een beschikking heeft gewezen waarbij de verdachte
naar de correctionele rechtbank wordt
verwezen, dan kan zij niet voor de tweede maal wegens datzelfde feit een beschikking wijzen als de eerste nog niet
op wettige wijze nietig verklaard is.
9 oktober 1985
156
4. - Beschikking van buitenvervolgingstelling
Tweede beschikking
waarbij verdachte wegens hetzelfde feit
naar de correctionele rechtbank wordt
verwezen - Geen vaststelling van nieuwe bezwaren - Onwettig.
Wanneer de raadkamer een beschikking van buitenvervolgingstelling heeft
gewezen, dan kan zij de verdachte, niet
wegens hetzelfde feit en zonder het bestaan van nieuwe bezwaren vast te stellen, verwijzen naar de correctionele
rechtbank.
9 oktober 1985
156
5. - Beschikking tot verwijzing naar
de correctionele rechtbank - Niet onwettig wat de bevoegdheid betreft Aanhangigmaking bij het vonnisgerecht
- Beslissing waarvan de gevolgen blijven bestaan zolang ze niet doo1· het Hoi
van Cassatie is vernietigd.
De beschikking waarbij de raadkamer
de verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst, maakt de zaak bij deze
rechtbank aanhangig in zoverre zij geen
onwettigheid bevat wat de bevoegdheid
betreft, en de gevolgen ervan blijven bestaan zolang zij niet door het Hof van
Cassatie vernietigd is.
9 oktober 1985
156
6. - Beschikking van de raadkamer
waarbij een zaak aan de onderzoeksrechter wordt onttrokken op grond dat
de verdachte van in art. 479 Sv. vermelde hoedanigheid bezit - Aard van die
beslissing.

-120De beschikking van de raadkamer,
waarbij een zaak aan de onderzoeksrechter wordt onttrokken op grond dat
de verdachte een in art. 479 Sv. vermelde
hoedanigheid bezit, kan niet worden gelijkgesteld met een beschikking van buitenvervolgingstelling; de regel volgens
welke de strafvordering slechts opnieuw
kan worden ingesteld als er nieuwe bezwaren aanwezig zijn, is niet toepasselijk.
22 oktober 1985
230
7. - Uitvoerbaarverklaring van een
door een buite11landse overheid verleend
aanhoudingsbevel - Geen vonnis in de
zin van art. 97 Gw.
De beslissing waarbij een onderzoeksgerecht uitspraak doet over de uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel is geen vonnis in de zin van art. 97
Gw.
6 november 1985
314
8. - Regeling van de procedure - Bevoegdheid.
Het onderzoeksgerecht dat uitspraak
doet over de regeling van de procedure
is niet bevoegd om te oordelen of de redelijke termijn, bedoeld in art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens, al
dan niet in acht zal worden genomen
door het vonnisgerecht waarnaar het een
verdachte verwijst.
13 november 1985
344
9. - Regeling van de procedure - Arresten en beschikkingen - Redengevi11g
- Motiveringsplicht - Grondslag.
De beschikking van de raadkamer of
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij uitspraak wordt gedaan over de regeling van de procedure
zijn geen werkelijke vonnissen in de zin
van art. 97 Gw.; die grondwettelijke bepaling is derhalve daarop niet van toepassing, al kan voor die beslissingen de
motiveringsplicht niettemin door een andere wettelijke bepaling zijn opgelegd.
27 november 1985
446

10. - Regeling van de procedure Buitenvervolgingstelli11g - Rede11geving.
Geen enkele wettelijke bepaling
schrijft voor dat de onderzoeksgerechten,
bij uitspraak over de regeling van de
procedure, de bezwaren nader dienen te
omschrijven of de gronden moeten aangeven waarom zij die bezwaren onvoldoende achten; wanneer derhalve bij
conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren wordt betwist of aangevoerd, antwoordt het onderzoeksge-

recht daarop door de onaantastbare vaststelling dat zodanige bezwaren bestaan
of niet bestaan.
27 november 1985
446
11. - Regeling van de procedure Rechtspleging met gesloten deuren.
De onderzoeksgerechten die uitspraak
moeten doen over de regeling van de
procedure houden zitting en wijzen hun
beslissingen met gesloten deuren. (Artt.
127 en 218, eerste lid, Sv.)
27 november 1985
446
12. - Europees Verdrag rechten van
de Mens, art. 6.1 - Toepassingsgebied.
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens, in zoverre het bepaalt, enerzijds, dat een ieder recht heeft op een
openbare behandeling van zijn zaak, en,
anderzijds, dat het vonnis in het openbaar moet worden gewezen, is niet van
toepassing op de debatten voor de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over
de regeling van de procedure, nu die
rechtscolleges geen uitspraak doen over
de gegrondheid van een strafvervolging
en evenmin over betwistingen over burgerlijke rechten en verplichtingen.
27 november 1985
446
13. - Raadkamer - Regeling van de
procedure - Tijdstip van aanhangigheid.
Uit de op grond van art. XV van de
wet van 25 okt. 1919 te treffen maatregelen volgt dat, wanneer de raadkamer uitspraak moet doen over de regeling van
de procedure, de zaak bij haar reeds
aanhangig is vooraleer de onderzoeksrechter het bij art. 127 Sv. voorgeschreven verslag heeft uitgebracht. (Impliciete
oplossing.)
17 juni 1986
1431

14. - Beschikking tot verwijzing naar
de correctionele rechtbank wegens een
als wanbedrijf omschreven feit - Tweede beschikking waarbij vel'Zachtende
omstandigheden worden aangenomen en
de verdachte wegens hetzelfde feit, · als
misdaad omschreven, verwezen wordt Nietig.
Wanneer de raadkamer een beschikking heeft gewezen waarbij de verdachte
naar de correctionele rechtbank wordt
verwezen, kan ze voor hetzelfde feit
geen tweede beschikking wijzen zolang
de eerste beschikking niet wettig nietigverlclaard is.
4 juli 1986
1491
15. - Toezicht van die gerechten bij
de bevestiging van een bevel tot aanhouding Kennis11eming van stukken

-121waarvan de verdachte en zijn raadsman
in die stand van de rechtspleging overeenkomstig de wet geen inzage mogen
nemen - Wettigheid.
De onderzoeksgerechten, inzonderheid
de kamer van inbeschuldigingstelling die
trouwens de volheid van rechtsmacht
van onderzoek bezit, nemen, bij de uitoefening van hun toezicht op de wettigheid
van een aanhoudingsbevel overeenkomstig artt. 4 en 20 Wet Voorlopige Hechtenis, kennis van stukken waarvan de verdachte en zijn raadsman vooralsnog
geen inzage mogen nemen.
13 augustus 1986
1523

ONDERZOEKSRECHTER
Bevel tot aanhouding - Onderzoeksrechter die voordien kennis heeft genamen van een andere zaak waarbij de
verdachte was betrokken - Wettigheid.
Niet onwettig is het bevel tot aanhouding dat is verleend door een onderzoeksrechter, die voordien als lid van de
correctionele rechtbank kennis heeft genomen van een andere zaak waarbij de
verdachte betrokken was.
7 januari 1986
641

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE
1. - Vergoeding - Verbod rekening
te houden met de waardevermeerdering
of -vermindering die voortvloeit uit de
voorschriften van een streek-, gewest- of
gemeentelijk plan van aanleg - Uitzondering.
Hoewel, bij het bepalen van de vergoeding die verschuldigd is wegens een onteigening ten algemenen nutte met het
oog op de verwezenlijking van een
streek-, gewest- of gemeentelijk plan van
aanleg, geen rekening mag worden gehouden met de waardevermeerdering of
-vermindering die voortvloeit uit de voorschriften van een dergelijk plan, is de
rechter niettemin bij het bepalen van de
vergoeding verplicht rekening te houden
met de waardevermeerdering of -vermindering die uit een dergelijk plan voortvloeit, wanneer de onteigening daarmee
niets uitstaande heeft.
5 september 1985
7
2. - Bevoegdheid van de gewestraden
en de gewestexecutieven inzake onteigening - Grenzen van die bevoegdheid.

Krachtens de artt. 1, § 3, en 6, § 1, I, 1°
en 2°, 19, 20 en 78 van de bijzondere wet
8 aug. 1980 tot hervorming der instellingen zijn de Waalse Gewestraad en de
Waalse Gewestexecutieve in het Waalse
Gewest onder meer bevoegd inzake stedebouw, ruimtelijke ordening en de rooiplannen van de gemeentewegen; uit de
voorbereiding van die wet en, inzonderheid, uit de memorie van toelichting bij
het antwerp van die wet blijkt dat valgens de wil van de wetgever, voor de toepassing van art. 6, § 1, 1o en 2°, de onteigeningen niet bij die aangelegenheden
worden gerekend tenzij het gaat om onteigeningen die door de W aalse Gewestexecutieve worden doorgevoerd binnen
de perken van art. 79 van de wet.
20 februari 1986
864
3. - Gewestraden en gewestexecutieven niet bevoegd inzake aangelegenheden in verband met onteigeningen door
andere openbare overheden dan die executieven.
Met art. 79 van de bijzondere wet 8
aug. 1980 tot hervorming der instellingen
en art. 51 wet 31 dec. 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige
Gemeenschap heeft de nationale wetgever de bedoeling gehad om de Waalse
Gewestexecutieve, de Franse Gemeenschapsexecutieve, de Executieve van de
Duitstalige Gemeenschap en de Vlaamse
Executieve enkel te machtigen over te
gaan tot onteigeningen ten algemenen
nutte in de gevallen en volgens de modaliteiten bepaald bij decreet, met inachtneming van de bij de wet vastgestelde
procedures van het principe van de billijke en voorafgaande schadeloosstelling
bepaald bij art. 11 Gw.; art. 6, § 1, I, lo en
2°, wet van 8 aug. 1980 kan niet worden
uitgelegd in die zin dat het de Waalse
Gewestraad en de Waalse Gewestexecutieve bevoegd maakt voor de aangelegenheden in verband met onteigeningen ten
algemene nutte waartoe door een andere
openbare overheid dan die executieve, en
met name door gemeenten, wordt overgegaan.
20 februari 1986
864
4. - Bevoegdheid van de gewesten om
bij decreet op te treden - Grenzen Bevoegdheden door art. 11 Gw. toegekend aan de nationale wetgever.
Ofschoon het Waalse Gewest de aangelegenheden bedoeld in art. 6 van de bijzondere wet 8 aug. 1980 tot hervorming
der instellingen bij decreet kan regelen
en krachtens art. 10 van die wet rechtsbepalingen kan vaststellen in aangele-

-122genheden waarvoor die raad niet bevoegd is, voor zover die bepalin~en
onontbeerlijk zijn voor de uitoefenmg
van zijn bevoegdheden, doet zulks, zoals
in art. 19, § 1, van dezelfde wet is bepaald, geen afbreuk aan de b~voe&:dhe
den die door de Grondwet mtslmtend
aan de wetgever zijn toegekend, en derhalve evenmin aan de bevoegdheden die
door art. 11 Gw. uitsluitend aan de nationale wetgever zijn toegekend.
20 februari 1986
864
5. - Aangelegenheden in verband met
onteigeningen door de gemeenten -Bevoegdheid van de nationale wetgever en
van de Koning.
Volgens het stelsel van de bijzondere
wet 8 aug. 1980 tot hervorming der instellingen behoren de aangelegenheden
in verband met de onteigeningen ten algemenen nutte door andere openbare
overheden dan de in de artt. 79 van voormelde wet en 51 van de wet 31 dec. 1983
tot hervorming der instellingen voor de
Duitstalige Gemeenschap bedoelde executieven, en met name door de gemeenten, nog steeds tot de bevoegdheid van
de nationale wetgever en van de Koning;
noch de Waalse Gewestexecutieve, noch
een van haar leden zijn bevoegd om, ter
uitvoering van art. 1 wet betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen titel, vervat in art. 5 wet 26 juli 1962
betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van de autosnelwegen, vast te stellen dat de onmiddellijke inbezitneming
van een of meer onroerende goederen
door een gemeente onontbeerlijk is ten
algemenen nutte en die gemeente te
machtigen om de onteigening overeenkomstig die wet te vorderen.
20 februari 1986
864
6. - Bepaling van de billijke vergoeding - Actuele of toekomstige schade Mogelijke schade.
Bij het bepalen van de billijke vergoeding waarop iedere eigenaar, wiens eigendom ten algemenen nutte is onteigend, krachtens artikel 11 Gw. recht
heeft, mag alleen rekening worden gehouden met de uit de onteigening voortvloeiende actuele of toekomstige schade,
voor zover die vaststaat; mogelijke schade, waarvan het niet zeker is dat ze zal
optreden, komt niet in aanmerking; voor
die schade kan aileen voorbehoud worden verleend.
16 mei 1986
1254

7. - Rechtspleging bij « hoogdringende omstandigheden » - Artt. 14 en 16,
vervat in art. 5 wet 26 juli 1962 - Voorlopige vergoedingen - Vordering tot
herziening - Rechtspleging - Hoger
bemep.
Hoewel tegen het vonnis, waarin de
vrederechter het bedrag vaststelt van de
voorlopige vergoedingen verschuldigd
wegens onteigening, geen enkel rechtsmiddel openstaat, kan nochtans elke partij de herziening ervan vorderen voor de
rechtbank van eerste aanleg; het vonnis
waarbij die rechtbank uitspraak doet
over de vordering tot herziening, kan bij
wege van hoger beroep worden bestreden. (Artt. 14 en 16 wet 26 juli 1962, vervat in art. 5.)
23 juni 1986
1458

OPENBAAR MINISTERIE
1. - Beslissing van de procureur-generaal bij het hoi van beroep dat geen vervolging wordt ingesteld ten laste van een
persoon met een in art. 479 Sv. vermelde
hoedanigheid - Aard van die beslissing.
De beslissing van de procureur-generaal bij het hof van beroep dat geen vervolging wordt ingesteld ten laste van een
persoon met een in art. 479 Sv. vermelde
hoedanigheid is geen jurisdictionele beslissing, maar wel een sepotbeslissing
van het openbaar ministerie.
22 oktober 1985
230
2. - Burgerlijke zaken - Vordering
van ambtswege - Voorziening in cassatie - Openbare orde - Ontvankelijkheidsvereiste - Begrip.
Het openbaar ministerie kan zich in
cassatie voorzien tegen een in laatste
aanleg gewezen beslissing in burgerlijke
zaken, wanneer de openbare orde in het
gedrang komt door een toestand die
moet worden verholpen; zulks is het geval als een arrest van een hof van .beroep onder vaststelling dat er geen antkenning van vaderschap is daar het
vonnis, waarbij de ontkenning wordt
aangenomen, niet binnen de wettelijke
termijn aan de ambtenaar van de burgerlijke stand is betekend, onrechtmatig
aan de oorspronkelijke eiser een nieuwe
termijn verleent om die formaliteit te
vervullen. (Art. 138, tweede lid, Ger.W.;
art. 318, tweede en vijfde lid, B.W.) (Impliciet.)
328
8 november 1985
3. - Strafzaken - Aileen burgerlijke
rechtsvordering aanhangig gemaakt bij

-123het hoi van beroep - Openbaar ministerie niet verplicht advies te geven.
Sinds de inwerkingtreding van art. 4
K.B. nr. 258 van 24 maart 1936 houdende
wijziging van art. 210 Sv., is het openbaar ministerie, wanneer het hof van beroep enkel kennis neemt van de burgerlijke rechtsvordering, niet meer verplicht
hierover advies uit te brengen.
13 november 1985
338
4. - Advocaat - Tuchtraad van beroep - Verwijzing na cassatie - Raad
anders samengesteld - Begrip niet toepasselijk op het openbaar ministerie.
Het laatste lid van art. 477 Ger.W., volgens hetwelk het Hof van Cassatie, wanneer het een beslissing van de tuchtraad
van beroep van de Orde van Advocaten
vernietigt, de zaak verwijst naar die
raad, anders samengesteld, is niet toepasselijk op het openbaar ministerie, als
partij in de zaak.
5 december 1985
500
5. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Verstekvonnis da.t enkel
nag op de burgerlijke rechtsvordering
uitspraak doet - Bevoegdheid van het
openbaar ministerie om die beslissing te
doen betekenen.
Wanneer een strafgerecht enkel nog
op de civiele belangen uitspraak moet
doen, vermag het openbaar ministerie,
wegens de aard van zijn bevoegdheden
en die van het strafgerecht, de nodige
maatregelen te nemen om. de rechtspleging te voltooien, onder meer door de beslissing aan de bij verstek veroordeelde
partij te doen betekenen.
21 januari 1986
693
6. - Burgerlijke zaken
Vordering
bedoeld in art. 578, 1, Ger. W. - Mededeling aan het openbaar ministerie.
Het arbeidsgerecht moet, op straffe
van nietigheid, aan het openbaar ministerie meedelen het burgerlijk geschil dat
voortvloeit uit een vordering blijkens
welke de wetten en besluiten inzake de
arbeidsreglementering en de onder de
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank
vallende aangelegenheden zijn overtreden, zoals een vordering wegens niet-betaling, bij de beeindiging van de dienstbetrekking van een werknemer, van een
omzetpremie die deel uitmaakt van de
bezoldiging en die meetelt bij de berekening van het vakantiegeld. (Artt. 578, 7o
en 764, eerste lid, 12°, Ger.W.; artt. 11 en:
42, 1°, Wet Bescherming Loon; artt. 46
en 54, 2°, K.B. van 30 maart 1967 .)
17 maart 1986
992

7. - Burgerlijke zaken - Arbeidsauditoraat - Gerechtelijk Wetboek, artikel
138, derde lid - Draa{JWljdte.
Art. 138, derde lid, Ger.W. verleent aan
het arbeidsauditoraat geen bevoegdheid
om inlichtingen betreffende de hoedanigheid van een werknemer te vorderen ten
einde de door de werkgever na te leven
opzeggingstermijn te kunnen bepalen.
24 maart 1986
1015
8. - Burgerlijke zaken - Zaak die
aan het openbaar ministerie moet worden meegedeeld - Geschil tussen een
verzekeringsinstelling inzake ziekte- en
invaliditeitsverzekering en een arbeidsongevallenverzekeraar.
Een geschil tussen een verzekeringsinstelling inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering en een arbeidsongevallenverzekeraar is geen geschil, in de zin van art.
580, 4°, Ger.W., tussen instellingen belast
met de toepassing van de wetten en verordeningen, bedoeld in art. 580, 1°,
Ger.W., en behoeft derhalve niet aan het
openbaar ministerie te worden meegedeeld overeenkomstig art. 764, 12', van
dat wetboek.
26 mei 1986
1289

OPENBARE DIENST
Personeel - Toepassing van de arbeidsovereenkomstenwetgeving.
De arbeidsovereenkomstenwetgeving
is niet toepasselijk op een lid van het
overheidspersoneel dat niet ingevolge
een arbeidsovereenkomst maar ingevolge een eenzijdige aanstelling door de
overheid in dienst is, ook al valt dit personeelslid niet meer onder de statutaire
bepalingen die toepasselijk waren bij de
indienstneming. (Art. 1, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
18 november 1985
377

OPENBAIRE ORDE
1. - Verjaring van de uit een misdrijf
ontstane burgerlijke vordering.
De verjaring van de uit een misdrijf
ontstane burgerlijke vordering raakt de
openbare orde.
30 december 1985
610
2.
Rechterlijke organisatie
Samenstelling van het rechtscollege Verbod in dezelfde zaak rechter en partij
te zijn - Onverenigbaarheden.
Het verbod om in dezelfde zaak rechter en partij te zijn en de regels betref-

-124fende de onverenigbaarheden zijn gegrond op objectieve vereisten van rechterlijke organisatie, afgezien van de
persoonlijke positie van een bepaalde
rechter ten aanzien van de partijen, en
raken de openbare orde.
13 januari 1986
665
3. - Wettelijke bepaling van interne
openbare orde - Bepaling van internationale openbare orde - Onderscheid.
Een wet van interne openbare orde is
aileen dan van internationale openbare
orde wanneer de wetgever door de bepalingen van die wet een beginsel heeft
willen vastleggen dat, naar zijn oordeel,
essentieel is voor de gevestigde morele,
politieke of economische orde en dat, om
die reden, noodzakelijkerwijs elke toepassing in Belgie van een tegengestelde
of verschillende regel van vreemd recht
uitsluit, ook al is die volgens de gebruikelijke regels van de wetsconflicten van
toepassing.
27 februari 1986
887
4. - Bepalingen van de Italiaanse wet
die de vaststelling van de overspelige afstamming toestaan - Bepalingen veren.fgbaar met de Belgische internationale
openbare orde.
De bepalingen van de Italiaanse wet
die de vaststelling van de overspelige afstamming toestaan, kunnen heden ten
dage niet meer worden aangemerkt als
bepalingen die met de Belgische internationale openbare orde onverenigbaar
zijn.
27 februari 1986
887

OPLICHTING
Bestanddelen van het misdl'ijf - Begrip.
Oplichting pleegt hij die, met het oogmerk om zich een aan een ander toebehorende zaak toe te eigenen, door listige
kunstgrepen, aangewend om misbruik te
maken van het vertrouwen of van de
lichtgelovigheiii, zich voorschotten op de
aankoop van nog te bouwen woningen
doet afgeven. (Art. 496 Sw.)
11 juni 1986

Afdeling 4. Afdeling 5. -

Voorwerp.
Vorm.

HOOFDSTUK
tingen van
Afdeling 1. Afdeling 2. -

II. - Rechten en verplichpartijen
Tussen partijen.
T.a.v. derden.

HOOFDSTUK III. -

Uitlegging
Verbindende

HOOFDSTUK IV.
kracht, niet-uitvoering
HOOFDSTUK V. - Einde
HOOFDSTUK
1·echt

VI.

Internationaal

HOOFDSTUK IX. - Allerlei

HOOFDSTUK I
BEGRIP, VEREISTEN

Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

1.

2. 3. 4. 5. -

Begrip.
Toestemming.
Oorzaak.
Voorwerp.
Vorm.

HOOFDSTUK II
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

Afdeling 1.

Tussen partijen.

Afdeling 2.
T.a.v. derden.
1. - Geldige overdracht van schuldvordering - Betekening overeenkomstig
al't. 1690 B. W. binnen de bij art. 445 Kh.
bepaalde tijd - In beginsel aan de hoedel tegenwerpelijk.
De geldige overdracht van schuldvordering, die overeenkomstig art. 1690
B.W. behoorlijk betekend wordt aan de
schuldenaar vooraleer het vonnis van
faillietverklaring van de overlater wordt
uitgesproken, kan in beginsel aan de
boedel worden tegengeworpen.
15 november 1985
369

HOOFDSTUK III

1389

UITLEGGING

OVEREENKOMST
HOOFDSTUK
Afdeling 1.
Afdeling 2.
Afdeling 3.

Begrip, vereisten
Begrip.
Toe stemming.
Oorzaak.
I. -

Uitlegging naar de wijze waamp
partijen de overeenkomst hebben uitgevoerd - Wettigheid.
Een contract kan worden uitgelegd
naar de wijze waarop de partijen het
hebben uitgevoerd.
12 juni 1986
1394
2. -
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HOOFDSTUK IV
VERBINDENDE
RING

KRACHT,

NIET-UITVOE-

3. - Contractuele aansprakehjkheid
- Indirecte schade.
Schadevergoeding wegens niet-nakoming van de verbintenis is oak verschuldigd voor indirecte schade die veroorzaakt is door het niet uitvoeren van de
overeenkomst. (Art. 1151 B.W.)
14 oktober 1985
179
4. - Strafbeding - Begrip.
De als straf bedongen geldsom mag
slechts een forfaitaire vergoeding zijn
voor de schade die de schuldeiser zal
kunnen lijden ten gevolge van het nietnakomen van de hoofdverbintenis. (Artt.
1226 en 1229 B.W.)
21 november 1985
404

lngebrekestel5. - Niet-uitvoering
Jing - Overmacht - Bevrijdende werking - Voorwaarde.
Wanneer de schuldenaar in gebreke is
zijn verbintenis uit te voeren, ~an hij
zich niet op de bevrijdende werkmg van
overmacht beroepen tenzij hij bewijst
dat de schade waarvan wordt beweerd
dat ze het gevolg is van zijn tekortkoming, ook ontstaan zou zijn zonder die
tekortkoming.
6 december 1985
504
6. - Wederkerig contract - Niet-uitvoel'ing door een der partijen - Gevo.lg.
Wanneer een der partijen in een wederkerig contract haar verbintenis niet
uitvoert, heeft de partij jegens wie de
verbintenis niet is uitgevoerd de keus
om ofwel de andere partij te noodzaken
de overeenkomst uit te voeren, wanneer
de uitvoering mogelijk is, ofwel de antbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding; de ontbinding brengt de partijen in dezelfde
toestand als die waarin zij zich zouden
bevonden hebben, indien zij geen verbintenis hadden aangegaan. (Art. 1184 B.W.)
13 december 1985
561
7. - Verbindende kracht - Beslissing
die aan een ovel'eenkomst niet het gevolg toekent dat zij wettelijk tussen partijen heeft - Schending van art. 1134
B.W.
De verbindende kracht van een overeenkomst wordt miskend en art. 1134
B.W. derhalve geschonden door de beslissing die aan de overeenkomst niet het
gevolg toekent dat tussen partijen is
overeengekomen.
20 december 1985
592

8. - Wederkerige overeenkomst Rechtsmisbruik - Begrip.
Het begrip « rechtsmisbruik » wordt
niet miskend door het vonnis dat beslist
dat de partij bij een wederkerige overeenkomst, t.a.v. de wanprestatie van de
wederpartij, misbruik heeft gemaakt van
de haar door art. 1184 B.W. geboden mogelijkheid om te kiezen tussen de .gedwongen uitvoering en de ontbindmg
van de overeenkomst.
16 januari 1986
683
9. Wederkel'ige overeenkomst Rechtsmisbruik - Wanprestatie van een
der partijen bij een overeenkomst Recht van contl'actspartij rechtsmisbruik
van andere partij aan te voeren.
Wanprestatie van een partij bij een
wederkerige overeenkomst ontneemt
haar niet het recht aan te voeren dat de
wederpartij misbruik heeft gemaakt van
de haar bij art. 1184 B.W. geboden mogelijkheid om te kiezen tussen gedwongen
uitvoering en ontbinding van de overeenkomst.
16 januari 1986
683
10. - Fai.llissement van een contractant - Strafbeding - Sanctie op een telwrtkoming aan het contract - Gevolg.
De gevolgen van een strafbeding, dat
onder meer een tekortkoming aan het
contract moet sanctioneren, blijven
voortbestaan, niettegenstaande het faillissement van een contractant en kunnen aan de gezamenlijke schuldeisers
worden tegengeworpen, oak al is het
naar aanleiding van het faillissement dat
de gefailleerde zijn contractuele verplichtingen niet nakomt.
10 april 1986
1078
11. - Niet-uitvoering - Wanprestatie
- Niet door opzet van de schuldenaar
veroorzaakt
Schadevergoeding
B. W., artt. 1149 en 1150 - Schade die
was voorzien of kon worden voorzien ten
tijde van het aangaan van het contract
- Begrip.
Zo al op grand van art. 1150 B.W. de
schuldenaar die zonder opzet in gebreke
is gebleven een door hem aangegane
verbintenis uit te voeren, slechts gehouden is tot vergoeding van de schade die
was voorzien of kon worden voorzien ten
tijde van het aangaan van het contract,
toch betreft die voorzienbaarheid slechts
de oorzaak van de schade en niet de omvang ervan.
11 april 1986
1091
12. - Conctractuele aansprakelijkheid
- Wanprestatie - Schadevergoeding -

-126Kosten van aanstelling van een deskundige en een raadsman.
Een verzekeringsmaatschappij die is
tekortgekomen aan haar contractuele
verplichting rechtsbijstand aan haar verzekerde te verlenen, wordt wettig veroordeeld tot betaling aan de verzekerde van
een schadevergoeding voor kosten van
aanstelling van een deskundige en van
een raadsman, wanneer die kosten door
de contractuele wanprestatie zijn veroorzaakt. (Art. 1147 B.W.)
28 april1986
1155
13. - Foutieve niet-uitvoering - Schadevergoeding - Omvang van de schadeloosstelling.
Krachtens art. 1149 B.W. moet, in geval van foutieve niet-uitvoering van een
contractuele verbintenis, de schuldenaar
van deze verbintenis, onder voorbehoud
van de toepassing van de artt. 1150 en
1151 B.W., de schuldeiser volledig vergoeden voor het verlies dat hij heeft geleden
en voor de winst die hij heeft moeten
derven.
9 mei 1986
1223
14. - Niet-nakoming door beide partijen van hun verbintenissen - Schadevergoeding - Omvang van de schadeloosstelling.
De omstandigheid dat beide partijen
bij een wederkerige overeenkomst hun
verbintenissen niet zijn nagekomen, heft
hun contractuele aansprakelijkheid niet
op noch hun gehoudenheid, in evenredigheid met hun aandeel in die aansprakelijkheid, tot vergoeding aan de andere
partij van de schade die het onmiddellijk
en rechtstreeks gevolg is van hun tekort·
komingen.
9 mei 1986
1223
15. - Niet-nakoming door beide partijen van hun verbintenissen - Schadevergoeding - Omvang van de schadeloosstelling.
Met toepassing van art. 1151 B.W.
moet de aan de schuldeiser wegens de
wanprestatie van de schuldenaar verschuldigde sclladevergoeding aileen omvatten hetgeen een onmiddellijk en
rechtstreeks - d.i. een noodzakelijk gevolg is van het niet uitvoeren van de
overeenkomst.
9 mei 1986
1223

HOOFDSTUK V
EINDE

16. - Ontbinding van de overeenkomst
wegens de wanprestatie van beide
partijen - Bepaling van de schadever-

goeding waarop iedere partij, wegens het
niet nakomen door de andere partij van
haar verbintenissen, recht heeft.
Ingeval hij, met toepassing van art.
1184 B.W., een wederkerige overeenkomst wegens de wanprestatie van beide
partijen ontbonden verklaart, moet de
rechter de schadevergoeding waarop iedere partij wegens het niet nakomen
door de andere partij van haar verbintenissen recht heeft, bepalen in evenredigheid met de ernst van hun respectieve
tekortkomingen.
9 mei 1986
1223

HOOFDSTUK VI
INTERNATIONAAL RECHT

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

17.- Lening- Persoonlijke lening op
afbetaling - Faillissement van de Jener
- Verschuldigde maandelijkse termijnen - Vonnis van faillietverklaring Niet vervallen maandeiljkse termijnen
- Opneming in het niet bevoorrecht
passief - Aftrek van de in de " lasten "
begrepen kosten.
Noch art. 1134 B.W., noch art. 451 Faillissementswet worden door de rechter
geschonden wanneer hij, enerzijds, erop
gewezen heeft dat de gefailleerde een
persoonlijke lening op a±betaling had
aangegaan, terugbetaalbaar in termijnen
die een lastenpercentage omvatten waarin de kosten zijn begrepen en, anderzijds, in feite heeft vastgesteld dat, wegens het faillissement van de lener, de
kosten begrepen in de « lasten >> van de
niet vervallen maandelijkse termijnen
niet meer door de uitlener behoeven te
worden gemaakt, en vervolgens beslist
dat de schuldvordering van de uitlener,
voor de terugbetaling van die maandelijkse termijnen, in het niet bevoorrecht
passief enkel wordt opgenomen onder aftrek van die kosten. (Art. 1134 B.W.; art.
451 wet van 18 april 1851; art. 19ter, 3o en
5°, wet van 9 juli 1957; art. 9ter K.B. van
23 dec. 1957 .)
10 april 1986
1078
18. - Opschortende voorwaarde Rechten en verplichtingen van de partijen hangende de voorwaarde - Niet-vervulling van de voorwaarde door de fout
van een partij - Gevolgen.
Wanneer een overeenkomst is gesloten
onder opschortende voorwaarde en die
voorwaarde door de fout van een van de
partijen niet is vervuld, kan de rechter
de ontbinding van de overeenkomst ten
laste van die partij uitspreken en haar

-127op grond van de, hangende de voorwaar- die het algemeen Jastenkohier van de
de, begane fout tot schadevergoeding overeenkomsten van de Staat uitmaken,
art. 16.B -- Vraag tot prijsherziening veroordelen. (Art. 1181 B.W.)
15 mei 1986
124.8 Art. 1153 B. W: van toepassing.

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERDIENKEN,
LEVERINGEN,
STEN)
1. - Ministerieel besluit van 14 oktober 1964 aangaande de administratieve
en technische contractuele bepalingen
die het algemeen lastenkohier van de
overeenkomsten van de Staat uitmaken,
art. 16.B - Mogelijkheid voor de aannemer om de herziening van de overeenkomst te vragen.
Art. 16.B van het ministerieel besluit
van 14 oktober 1964 biedt aan de aannemer die een belangrijk nadeel heeft geleden, de mogelijkheid tot herziening van
de overeenkomst, indien hij omstandigheden kan doen gelden die hij redelijkerwijze niet kon voorzien bij het indienen
voor de inschrijving of het sluiten van de
overeenkomst, die hij niet kan ontwijken
en waarvan hij de gevolgen niet kan verhelpen, hoewel hij al het nodige daarvoor heeft gedaan; die mogelijkheid is
niet beperkt tot het geval waarin de aannemer, ten gevolge van onvoorzienbare
en onontkoombare omstandigheden in de
onmogelijkheid verkeert ten gepasten tijde zijn verplichtingen na te komen.
20 september 1985
76
2. - Ministerieel besluit van 14 oktober 1964 aangaande de administratieve
en technische contractuele bepalingen
die het algemeen Jastenkohier van de
overeenkomsten van de Staat uitmaken,
art. 16.B - Mogelijkl1eid voor de aannemer om herziening van de overeenkomst
te vragen wanneer hij een belangrijk nadeel heeft geleden - Belangrijk nadeel
- Begrip.
Hoewel voor de aanspraak van de aannemer op herziening van de overeenkomst, met toepassing van art. 16.B van
het ministerieel besluit van 14 oktober
1964 onder meer is vereist dat het geleden nadeel belangrijk is, sluit die voorwaarde niet uit dat de rechter, op grond
van de hem overgelegde feitelijke gegevens, kan beslissen dat het nadeel belangrijk is, ook al acht hij een deskundigenadvies nodig om het juiste bedrag te
bepalen.
20 september 1985
76
3. - Ministerieel besluit van 14 oktober 1964 aangaande de administratieve
en technische contractuele bepalingen

De vraag tot prijsherziening op grond
van art. 16.B van het ministerieel besluit
van 14 oktober 1964 heeft de rechtstreekse uitvoering van een contractuele verplichting, bestaande in het betalen van
een bepaalde geldsom, in de zin van art.
1153 B.W., tot voorwerp; schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering
van die verplichting bestaat nooit in iets
anders dan de wettelijke interest.
20 september 1985
76
4. - Termijn van zestig dagen voorgeschreven bij art. 16 ME. van 14 okt. 1964
aangaande de administratieve en technische contractuele bepalingen die het
algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat uitmaken - Berekening van de termijn.
De termijn van zestig kalenderdagen
na de voorlopige oplevering van de gezamenlijke werken, bedoeld in art. 16 M.B.
van 14 okt. 1964 aangaande de administratieve en technische contractuele bepalingen die het algemeen lastenkohier
van de overeenkomsten van de Staat uitmaken, is een vervaltermijn waarvan het
verloop verval van het recht zelf meebrengt, zonder dat de vervaldag, indien
hij op een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag valt, kan worden verplaatst op de eerstvolgende werkdag,
daar art. 53, tweede lid, Ger.W. niet van
toepassing is.
10 oktober 1985
162

p

PAND
lnpandgeving van een handelszaak Wet van 25 oktober 1919 - Persoon die
dat recht kan verlenen.
Een handelszaak kan onder de bij de
wet van 25 oktober 1919 bepaalde voorwaarden aileen door de eigenaar ervan
in pand gegeven worden.
11 oktober 1985
174
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PAULIAANSE
RING

RECHTSVORDE-

Handeling met bedrieglijke benadeling
van de rechten van de schuldeiser Schuldvordering bestaande v66r de bestreden handeling - Begrip.
De rechter beslist wettig dat de verdering van de schuldeiser op grond van art.
1167 B.W. toewijsbaar is, als hij vaststelt
dat de verweerder, ten tijde van de bestreden handeling, die met bedrieglijke
benadeling van de rechten van de
schuldeiser is verricht, schuldenaar was
van een verbintenis om iets te doen, ook
al is die verbintenis later in schadevergoeding omgezet en ook al is daarover
tussen de partijen een princiepsakkoord
gesloten.
3 oktober 1985
117

POLDERS EN WATERINGEN
Belasting geheven door de polders
Goederen van de Regie van Telegrafie
en Telefonie.
De bestendige deputatie verantwoordt
haar beslissing niet naar recht wanneer
zij beslist dat, naar analogie van art. 25
van a.e wet van 19 juli 1930, gewijzigd bij
het K.B. nr. 91 van 11 nov. 1967, de goederen van de Regie van Telegrafie en
Telefonie van polderbelasting zijn vrijgesteld, op grond dat de Regie een doel
van algemeen nut nastreeft en dat de
goederen waarover zij beschikt voor dat
doel worden gebruikt.
14 februari 1986
832

de ministers de dringende noodzakelijkheid te beoordelen op grond waarvan zij
aan de Raad van State, afdeling wetgeving, geen beredeneerd advies behoeven
te vragen over de tekst van een antwerp
van verordening, maar de hoven en
rechtbanken hebben de bevoegdheid om
na te gaan of een minister, als hij aan
de Raad van State geen advies heeft gevraagd, zijn macht niet heeft overschreden of afgewend doordat hij het wettelijk begrip « dringende noodzakelijkheid » heeft miskend. (Art. 107 Gw.; art.
3 Wet Raad van State.)
25 september 1985
87
2. - Afdeling wetgeving - Dringende
noodzakelijkheid op grond waarvan de
ministers over bepaa.lde ontwerpen aan
de Raad van State, afdeling wetgeving,
geen advies behoeven te vragen - Dringende noodzakelijkheid - Begrip.
Noch de omstandigheid dat het K.B.
van 17 nov. 1971 houdende vaststelling
van het tarief voor het vervoer van goederen over de weg tegen vergoeding tussen Belgie en Frankrijk, uitgevaardigd
werd ter uitvoering van een verordening
van 30 juli 1968, noch de bewering dat
het Belgisch bestuur ten dele verantwoordelijk kan zijn voor het traag verloop van de bilaterale onderhandelingen,
noch het feit dat genoemd K.B. van 17
nov. 1971 in het Belgisch Staatsblad van
9 dec. 1971 werd bekendgemaakt, noch
de omstandigheid dat de minister zich,
naar aanleiding van latere wijzigingen
van dat besluit, op de dringende noodzakelijkheid heeft beroepen, leveren een
voldoend bewijs op dat de bestuurlijke
overheid haar macht is te buiten gegaan
bij de beoordeling van de dringende
noodzakelijkheid op grond waarvan zij
aan de Raad van State over het antwerp
van dat besluit geen advies behoefde te
vragen.
25 september 1985
87

R
RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
RAAD VAN STATE
1. - Afdeling wetgeving - Dringende
noodzakelijkheid op grond waarvan de
ministers over bepaalde ontwerpen aan
de Raad van State, afdeling wetgeving,
geen advies behoeven te vragen - Beoordeling dooz· de ministers - Grenzen.
Onverminderd hun politieke verantwoordelijkheid staat het weliswaar aan

Wet 30 juli 1979, art. 15 - Verbeurdverklaring van zend- of ontvangtoestelJen voor radioverbinding - Voorwaarden.
Krachtens art. 15 wet 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving worden
alle, zonder vergunning gehouden zendof ontvangtoestellen voor radioverbinding verbeurd verklaard, zelfs als ze niet
de eigendom van de veroordeelde zijn.
21 mei 1986
127'7
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RECHTBANKEN
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken
Afdeling 1. Afdeling 2. regels.

Algemene regels.
Sociale zaken, bijzondere

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken
- Zie : Dienstplicht
HOOFDSTUK V. - Strafzaken
Afdeling 1. - Strafvordering.
Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvordering.
HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken
HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken
HOOFDSTUK IX. - Allerlei

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

1. - Openbaarheid van de terechtzittingen - Gw., art. 96 - Toepassingsgebied.
Art. 96 Gw., dat de openbaarheid van
de terechtzittingen voorschrijft, en art.
97, in zoverre het bepaalt dat elk vonnis
in openbare terechtzitting wordt uitgesproken, zijn in rechte enkel van toepassing op de rechtbanken in de zin van de
artt. 92 en 93 Gw., dat wil zeggen op de
vonnisgerechten van de Rechterlijke Orde.
27 november 1985
446
2. - Rechtspleging - Wijze bepaald
door de aard van het geadieerde gerecht
en niet door de aard van de betwiste belangen.
De rechtspleging is afhankelijk van de
aard van het geadieerde gerecht en niet
van de aard van de behandelde bela.ngen.
11 februari 1986
811

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

Afdeling 1. - Algemene regels.
3. - Burgerlijke zaken - Rechter die
nalaat uitspraak te doen over een vordering inzake gerechtelijke of compensatoire rente - Onwettige beslissing.
Ingevolge art. 1138, 3°, Ger.W. zijn de
rechters verplicht uitspraak te doen over

alle punten van de vordering die aan
hun oordeel zijn onderworpen; die wetsbepaling wordt geschonden door de rechter bij wie een vordering inzake gerechtelijke of compensatoire rente aanhangig
is en die nalaat over dat punt van de
vordering uitspraak te doen.
12 september 1985
35
4. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid van de rechter om de door de partijen voorgedragen redenen ambtshalve
aan te vullen - Grenzen.
De feitenrechter kan de door partijen
voorgedra.gen redenen ambtshalve aanvullen mits hij geen betwisting opwerpt
die partijen in hun conclusies hebben
uitgesloten, hij enkel steunt op regelmatig aan zijn beoordeling voorgelegde feiten en stukken en hij noch het voorwerp, noch de oorzaak van de vordering
wijzigt.
16 december 1985
574
5. - Burgerlijke zaken - Vordering
in rechte - Oorzaak van de vordering Begrip.
De oorzaak van de vordering wordt
niet gewijzigd door de rechter die de verkoop van een onroerend goed nietig verklaart omdat het voorwerp ervan onmogelijk was, wanneer de eisers zich met
name erop beriepen dat het goed, in de
omstandigheden waarin het was verkocht, niet voor zijn normaal gebruik
kon worden aangewend en dat de overeenkomst aldus elke betekenis had verloren. (Art. 1138, 2", Ger.W.)
30 januari 1986
723
6. - Burgerlijke zaken
Wijziging
van de vordering - Ambtshalve wijziging van de oorspronkelijke vordering
door de rechter - Onwettige wijziging.
Wegens miskenning van het op het
burgerlijk geding toepasselijke beginsel
van de autonomie der procespartijen is
niet wettig de beslissing van de rechter
die de oorspronkelijke vordering ambtshalve wijzigt, door een op verbreking
van het evenwicht tussen naburige eigendommen gegronde vordering te vervangen door een andere vordering, die is
gegrond op het gebrek van de zaak die
men onder zijn bewaring heeft.
21 maart 1986
1010
7. Burgerlijke zaken - Arrest
waarin niet kan worden uitgemaakt of
de rechter een vaststelling op persoonlijke wetenschap dan wei op hem regelmatig voorgelegde gegevens heeft doen
steunen - Dubbelzinnige beslissing.

-130beschikking tot verwijzing of uit de dagvaarding blijkt, door de juiste wettelijke
kwalificatie te vervangen; hij dient evenwei vast te stellen dat het aldus in aanmerking genomen feit hetzelfde is als
datgene waarop de vervolging was gegrond of dat het daarin is vervat, en dat
de wijziging van de kwalificatie aan de
beklaagde is medegedeeld.
4 september 1985
5
H. - Strafzaken - Strafvordering Rechter in hoger beroep die de beklaagde veroordeelt wegens een ander misdrijf dan ornschreven in de beschikking
1114 van verwijzing - Wettigheid - Vereis17 april 1986
8. Burgerlijke zaken - Rechts- ten.
In correctionele en in politiezaken is
macht - Omvang.
Art. 1138, 2°, Ger.W. of het in die wets- de rechter bevoegd en verplicht om de
bepaling neergelegde beginsel van de au- bestanddelen en de aard van het bij hem
tonomie der procespartijen wordt door aanhangig gemaakte feit op te sporen
de rechter niet geschonden wanneer hij, en, in voorkomend geval, met inachtnetot staving van zijn beslissing, de draag- ming van het recht van verdediging, de
wijdte van een door een der partijen voorlopige wettelijke omschrijving ervan,
aangevoerde wetsbepaling anders uitlegt zoals die uit de beschikking van verwijzing of uit de dagvaarding blijkt, te verdan de partijen zelf.
vangen door zijn juiste wettelijke om16 mei 1986
1252 schrijving; daarbij dient hij evenwel vast
9. - Burgerlijke zaken
Betwisting te stellen dat het aldus in aanmerking
huiten de recht-;strijd - Opwerping van genomen feit hetzelfde is als datgene
een dergelijke betwisting door de rechter waarop de vervolging was gegrond of
daarin begrepen was en d&t aan de be- Begrip.
De rechter werpt geen betwisting op klaagde werd medegedeeld dat de omen treedt dus niet buiten de rechtsstrijd schrijving is veranderd.
wanneer hij, zonder de oorzaak of het
16 oktober 1985
200
voorwerp van de vordering te wijzigen,
12.
~
Strafzaken
Vonnisgerecht
ambtshalve, op grond van regelmatig
aan zijn beoordeling voorgelegde feiten, Verplichting voor de rechter aan het bij
de door de partijen voorgedragen motie- hem aanhangig gemaakte feit zijn wettelijke kwalificatie te geven.
ven aanvult.
Het vonnisgerecht moet, zowel in eer29 mei 1986
1321 ste aanleg als in hoger beroep, aan het
Afdeling 2. - Sociale zaken, bijzondere strafbare feit waarvan het kennis heeft
genomen, zijn wettelijke kwalificatie geregels.
ven, zulks met inachtneming van het
recht van verdediging.
HOOFDSTUK IV
DIENSTPLICHTZAKEN - ZIE
DIENST16 oktober 1985
207
PLICHT
13. - Strafzaken - Beslissing tot verHOOFDSTUK V
wijzing naa.r de correctionele rechtbank
STRAFZAKEN
- Aanhangig maken va.n de zaak Da.gvaarding - Strekking.
Afdeling 1. - Strafvordering.
De feiten die aanleiding geven tot ver10. - Strafzaken - Strafvordering volging worden bij de correctionele
Veroordeling wegens een ander misdrijf rechtbank aanhangig gemaakt door de
dan waarvoor de beklaagde wordt ver- beslissing waarbij de raadkamer de bevolgd - Wettigheid - Vereisten.
klaagde naar die rechtbank verwijst en
In correctionele en politiezaken staat niet door de dagvaarding; de daaropvolhet aan de feitenrechter uitspraak te gende dagvaarding waarbij het openbaar
doen over het regelmatig bij hem aan- ministerie de beklaagde voor de rechthangig gemaakte feit en om in voorko- bank daagt op een datum waarop de
mend geval, met inachtneming van het zaa.k zal worden behandeld, strekt er
recht van verdediging, de voorlopige slechts toe de beklaagde in te lichten
kwalificatie van dat feit, zoals die uit de van de plaats, dag en uur van de behanArt. 1138, 2°, Ger.W., alsmede het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging worden geschonden
door het arrest dat, na te hebben vastgesteld dat een zogenaamde contractuele
tekortkoming van verweerder de wettelijke grondslag van de vordering is en
dat eiser de ontbinding wegens foutieve
niet-uitvoering van het contract met
schadevergoeding vordert, ambtshalve
uitspraak doet over de vraag of verweerder tekort is gekomen aan zijn verplichting om te goeder trouw te onderhandelen over het sluiten van het contract.
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deling van de zaak zelve, opdat hij zijn
verdediging kan voordragen. (Art. 182
Sv.)
29 oktober 1985
280
14. - Strafzaken - Strafvordering Veroordeling wegens een ander misdr~jf
dan dat waarvoor de beklaagde was vervolgd - Wettigheid - V:ez:eisten. .
In correctionele en pohtlezaken Is de
rechter bevoegd en verplicht om de wezenlijke bestanddelen en de aard van het
voor hem gebrachte misdrijf vast te stellen en in voorkomend geval, met inachtneming van het recht van verdedigin_g,
de voorlopige kwalificatie van het fe1t,
zoals die uit de beschikking van verwijzing of uit de dagvaarding blijkt, door
zijn juiste wettelijke kwalificatie te vervangen· de rechter moet evenwel vaststellen 'ctat het aldus heromschreven feit
hetzelfde is als dat waarop de vervolging
was gegrond of in dat feit was begrepen
en dat de beklaagde zich over het heromschreven feit inderdaad heeft verdedigd of heeft kunnen verdedigen.
3 december 1985
481
15. - Strafzaken - Vonnisgerecht Aanhangigmaking ten gevolge van de
verwijzingsbeschikldng of het verwijzingsarrest van het onderzoeksgerecht
- Gevolgen van de dagvaarding.
Wanneer de zaak bij het vonnisgerecht
aanhangig wordt gemaakt bij een beschikking van het onderzoeksgerecht,
dan is de dagvaarding die is uitgebracht
op grond van de beschikking of het arrest van verwijzing enkel bedoeld om de
verdachte op de hoogte te brengen van
de datum waarop de rechtbank de zaak
zal behandelen, zodat hij zijn verweer
kan voorbereiden.
18 december 1985
579
16. - Strafzaken - Wet 1 aug. 1985
houdende fiscale en andere bepalingen
- Veroo.rdeling tot een criminele of correctionele hoofdstraf - Verplichting om
een bedrag van 5 frank te betalen bij
wijze van bijdrage tot de financiering
van het Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden Toepassingsvereiste.
Zolang een K.B. de bepalingen van afdeling II, hoofdstuk III, van de wet van 1
aug. 1985 houdende fiscale en andere bepalingen niet in werking heeft gesteld,
vermag de strafrechter, bij veroordeling
tot een criminele of een correctionele
hoofdstraf, niet de verplichting op te leggen om een bedrag van vijf frank te betalen bij wijze van bijdrage tot financie-

ring van het Fonds tot Hulp aan de
Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden, bij art. 28 van die wet ingesteld.
(Artt. 28, 29 en 41 wet 1 aug. 1985.)
21 januari 1986
697
17. - Strafzaken - StrafvorderingOntkentenis van proceshandelingen Artt. 848, 849 en 850 Ger. W. niet van toepassing.
De artt. 848, 849 en 850 Ger.W. betreffende de ontkentenis van proceshandelingen zijn niet van toepassing in strafzaken.
11 februari 1986
804
18. - Strafzaken - Strafvordering Onderzoek gevorderd - Procedure niet
door het onderzoeksgerecht geregeld Rechtstreekse dagvaarding - Niet ontvankelijk.
Wanneer een onderzoek is gevorderd
en het onderzoeksgerecht de procedure
niet heeft geregeld, is een rechtstreekse
dagvaarding, op verzoek van het openbaar ministerie, van een beklaagde voor
het vonnisgerecht wegens een feit waarvoor het onderzoek is ingesteld, niet ontvankelijk.
4 maart 1986
926
19. - Strafzaken - Strafvordering Veroordeling wegens een ander misdrijf
dan dat waarvoor de beklaagde werd
vervolgd - Wettig - Voorwaarden.
In correctionele en politiezaken moet
de feitenrechter uitspraak doen over het
regelmatig bij hem aanhangig gemaakte
feit en moet hij, mits hij het recht van
verdediging eerbiedigt, desnoods de voorlopige kwalificatie van dat feit, zoals die
blijkt uit de verwijzingsbeschikking of
uit de dagvaarding, vervangen door de
juiste wettelijke kwalificatie; hij moet
nochtans vaststellen dat het aldus omschreven feit overeenkomt met het feit
dat aan de vervolging ten grondslag lag
of in dat feit begrepen was en dat beklaagde op de hoogte gebracht is van de
wijziging van de kwalificatie.
5 maart 1986
933
20. - Strafzaken - Strafvordering Telastlegging niet aanhangig gemaakt
bij de eerste rechter - Veroordeling
door de appelrechters - Onwettige veroordeling.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de appelrechters waarin dezen een beklaagde veroordelen wegens
een tela.stlegging die in de verwijzende
beschikking niet was vermeld en die, bij
ontstentenis van een regelmatige bijkomende dagvaarding of van vrijwillige
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aanhangig was gemaakt.
7 mei 1986
1198
21. - Strafzaken - Strafvordering -

Nieuwe kwalificatie van de feiten - Vereisten.
Om in correctionele en politiezaken de
voorlopige kwalificatie van het feit, zoals
die blijkt uit de beschikking tot verwijzing of uit de dagvaarding, door de juiste
kwalificatie te vervangen, moet de rechter vaststellen dat het aldus in aanmerking genomen feit hetzelfde is als dat
waarop de vervolging was gegrond; niet
vereist is dat de bestanddelen van het
oorspronkelijk omschreven misdrijf en
die van het nadien in aanmerking genemen misdrijf dezelfde zijn; de omstandigheid dat de voorlopige kwalificatie
van het feit betrekking had op een misdrijf dat enkel op klacht van de benadeelde kon worden vervolgd, belet niet
dat de kwalificatie kan worden gewijzigd.
27 mei 1986
1305
22. Strafzaken
Onpartijdige,

rechterlijke instantie - Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 6.1 Onwettigheid doordat de zaak niet door
een onpartijdige rechterlijke instantie is
behandeld - Gevolg.
De onwettigheid die hieruit voortvloeit
dat de zaak niet door een onpartijdige
rechterlijke instantie is behandeld, is
niet beperkt tot de rechterlijke beslissing. Zij geldt, in de regel, ook voor de
gezamenlijke v66r die rechterlijke instantie verrichte daden van onderzoek.
11 juni 1986
1385
23.- Strafzaken - Verzet- Rechter-

komst - Niet toepasselijk voor de strafrechter.
Behoudens afwijking op grond van een
bijzondere wet zijn de bepalingen van
het Ger.W. betreffende de tussenkomst
niet toepasselijk voor de strafrechter; het
Sv. en de wetten betreffende de strafrechtspleging bepalen door welke partijen en tegen wie voor die rechter een vordering kan worden ingesteld. (Ger.W.,
art. 2.)
11 februari 1986
811
25. - Vordering in rechte - Bijzonde-

re rechtsplegingen - Hoger bod op vrijwillige vervreemding volgend op een verkoop uit de hand - Veilingsvoorwaarden
- Vaststelling - Ge1·. W: artt. 1323 tot
1332.
Wanneer het hoger bod op vrijwillige
vervreemding, bepaald in de artikelen
1323 en volgende Ger.W., volgt op een
verkoop uit de hand, worden de veilingsvoorwaarden van de verkoop vastgesteld
door de schuldeiser die een hoger bod
heeft gedaan. (Ger.W., art. 1325.)
1044
3 april 1986
26. - Bevoegdheid van de strafrechter

- Burgerlijke rechtsvordering- Regels
van openbare orde.
De regels inzake de bevoegdheid van
de strafrechter om kennis te nemen van
de burgerlijke rechtsvordering raken de
openbare orde, zodat het uit schending
van die regels afgeleid middel voor het
eerst voor het Hof kan worden voorgedragen.
17 juni 1986
1425

HOOFDSTUK VI
TUCHTZAKEN

lijke beslissing waardoor de geadieerde
rechter zijn rechtsmacht volledig heeft
uitgeoefend - Nieuwe beslissing van die
rechter - Machtsoverschrijding.
Wanneer een beklaagde tweemaal verzet heeft gedaan tegen de veroordelende
verstekbeslissing en de geadieerde rechter over het eerste verzet uitspraak heeft
gedaan, met name door het ongedaan te
verklaren, heeft die rechter met die beslissing zijn rechtsmacht volledig uitgeoefend en kan hij niet dan met machtsoverschrijding het tweede verzet ontvankelijk verklaren.
24 juli 1986
1496
Afdeling 2. ring.

Burgerlijke rechtsvorde-

24. - Strafzaken - Bepalingen van
het Gerechtelijk Wetboek inzake tussen-

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking Beslissing gegrond op de rechtspraak.
27. -

De rechter die, na een persoonlijke
analyse van de ter zake geldende wettelijke en verordenende bepalingen, beslist
zich bij de rechtspraak aan te sluiten en
bovendien de redenen aangeeft waarom
hij zich daarbij aansluit, geeft aan die
rechtspraak geen algemene en als regel
geldende draagwijdte en schendt derhalve art. 6 Ger.W. niet.
12 december 1985
537
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beslissing.
1. - Europees Verdrag Rechten van
De artt. 6.1 Europees Verdrag Rechten
de Mens, art. 6.1 - Strafgerecllt dat uit- van de Mens en 14, § 1, van het Internaspraak doet over een zaak waarin een tionaal Verdrag inzake burgerrechten en
lid van het college als onderzoeksrechtel" politieke rechten worden geschonden
is opgetreden of in het onderzoeksge- door de veroordeling, uitgesproken door
recht zitting heeft gehad.
een strafrechtelijk college, dat onder
Artt. 6.1 Verdrag Rechten van de Mens meer bestond uit een magistraat die
en 14.1 Internationaal Verdrag inzake voordien in de zaak zitting heeft gehad
burgerrechten en politieke rechten wor- in het onderzoeksgerecht.
den geschonden door de beslissing, ge25 september 1985
90
wezen door een strafrechterlijk college
6.
Eul'Opees
Verdmg
Rechten
van
dat onder meer bestond uit een magistraat die in de zaak als onderzoeksrech- de Mens, art. 6.1 - Onpartijdige rechterter is opgetreden of in het onderzoeksge- lijke instantie - Strafgerecht dat uitspraak doet over een zaak waarin een
recht zitting heeft gehad.
11 september 1985
25 lid van het college in het onderzoeksgerecht zitting heeft gehad - Nietige ver2. - Internationaal Verdrag inzake oordeling.
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
burgerrechten en politieke rechten, art.
14.1 - Strafgerecllt dat uitspraak doet de Mens en art. 14.1 Internationaal Verover een zaak waarin een lid van het col- drag inzake burgerrechten en politieke
lege als onderzoeksrechter is opgetreden rechten betreffende de onpartijdigheid
of in het onderzoeksgerecht zitting lleeft van de rechterlijke instanties, worden
geschonden door de veroordelende begehad.
Artt. 6.1 Verdrag Rechten van de Mens slissing gewezen door een strafrechtelijk
en 14.1 Internationaal Verdrag inzake college dat o.m. bestond uit een magisburgerrechten en politieke rechten wor- traat die in de zaak als lid van het onden geschonden door de beslissing, ge- derzoeksgerecht zitting heeft gehad.
2 oktober 1985
107
wezen door een strafrechterlijk college
dat onder meer bestond uit een magis7. - Internationaal Verdrag inzake
traat die in de zaak als onderzoeksrech- burgerrechten en politieke rechten, art.
ter is opgetreden of in het onderzoeksge- 14.1 - Onpartijdige rechterlijke instanrecht zitting heeft gehad.
tie - Strafgerecht dat uitspraak doet
11 september 1985
25 over een zaak waarin een lid van het college in het onderzoeksgerecht zitting
3. - Europees Verdrag Rechten van heeft gehad - Nietige veroordeling.
de Mens, artt. 5.3 en 6.1 - Redelijke terArt. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
mijn - Begrip met verschillende inhoud de Mens en art. 14.1 Internationaal Verin die twee bepalingen.
drag inzake burgerrechten en politieke
Het begrip « redelijke termijn » in de rechten betreffende de onpartijdigheid
zin van art. 5.3 Verdrag Rechten van de van de rechterlijke instanties, worden
Mens komt niet overeen met het begrip geschonden door de veroordelende be« redelijke termijn » in de zin van art.
slissing gewezen door een strafrechtelijk
6.1 van dat verdrag.
college dat o.m. bestond uit een magis11 september 1985
30 traat die in de zaak als lid van het onderzoeksgerecht zitting heeft gehad.
4. - Europees Verdrag Rechten van
2 oktober 1985
107
de Mens, artt. 5.3 en 6.1 - Redelijke termijn - In concreto te beoordelen begrip.
8. - Europees Verdrag Rechten van
De beoordeling van het begrip « rede- de Mens, art. 6, 3, e - Schending - Belijke termijn » in de zin van art. 5.3 of grip.
van art. 6.1 Verdrag Rechten van de
Schending van het Europees Verdrag
Mens dient niet in abstracto te geschie- Rechten van de Mens, inz. van art. 6.3, e,
den, maar gelet op de concrete gegevens van dit verdrag, valt niet af te leiden uit
van elke zaak.
de enkele omstandigheid dat geschriften
11 september 1985
30 die de beschuldigde of de beklaagde ter
griffie van het Hof heeft neergelegd of
5. - Art. 6.1 Europees Verdrag Rech- naar die griffie heeft gezonden en die als
ten van de Mens- Strafgerecht dat uit- memories worden aangemerkt, met toespraak doet over een zaak waarin een passing van de nationale Taalwet in Gelid van het college in het onderzoeksge- rechtszaken nietig zijn verklaard doordat
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die van de bestreden beslissing. (Artt. 27
en 40 Taalwet Gerechtszaken 15 juni
1935.)
155
9 oktober 1985

9. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Recht op een onpartijdige rechterlijke instantie - Begrip.
Uit de enkele omstandigheid dat een
feitenrechter die een beklaagde vroeger
heeft veroordeeld, zitting houdt om uitspraak te doen in een zaak waarin diezelfde beklaagde wegens andere feiten
wordt vervolgd, valt geen miskenning af
te leiden van het recht van de beklaagde
op een onpartijdige rechterlijke instantie.
16 oktober 1985
202
10. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Niet toepasselijk op
het openbaar ministerie.
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens is niet toepasselijk op het openbaar ministerie.
16 oktober 1985
202

13. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.3, d - Noodzaak van een
aanvullende onderzoeksmaatregel - Beoordeling van de feitenrechter.
Art. 6.3, d, Europees Verdrag Rechten
van de Mens ontneemt de feitenrechter
niet het recht om op onaantastbare wijze
te oordelen of er een aanvullend onderzoek moet worden ingesteld dan wel of
een getuige a charge of a decharge nog
dient gehoord te worden opdat de rechter tot zijn overtuiging kan komen.
6 november 1985
312
14. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Internering gelast
door een onderzoeksgerecht dat uitspraak deed over de voorlopige hechtenis van de verdachte - Wettig.
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens wordt niet geschonden door de
beslissing waarbij een onderzoeksgerecht, dat uitspraak deed over de voorlopige hechtenis van de verdachte, diens
internering gelast. (Impliciet.)
6 november 1985
313

11. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens - Art. 6.1 - Recht op een onpartijdige rechterlijke instantie - Arbeidshof - Begrip.
Uit de omstandigheid dat een raadsheer in sociale zaken, die als werkgever
werd benoemd overeenkomstig de artt.
198 tot 201, 202 en 206 Ger.W., geen
werkgever is noch was, kan, ook al was
zij bewezen, niet worden afgeleid dat
over een geschil tussen een werkgever
en een werknemer geen uitspraak is gedaan door een onpartijdige rechterlijke
instantie, in de zin van art. 6 Europees
Verdrag Rechten van de Mens.
21 oktober 1985
229

15. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 5.4 - Recht om voorziening te vmgen bij de rechter- Begrip.
Noch art. 5.4 Europees Verdrag Rechten van de Mens, noch art. 135 Sv. houdende regeling van het recht van hager
beroep tegen een beschikldng van de
raadkamer tot uitvoerbaarverklaring van
het door een buitenlandse rechterlijke
overheid verleend aanhoudingsbevel, vereisen dat het exploot van betekening van
die beschikking aan de kennis kennis
geeft van het hoger beroep dat hij kan
instellen en van de termijn waarbinnen
dat beroep moet worden ingesteld.
6 november 1985
314

12. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.3.d - Draagwijdte t.a. v.
verzoek om aanvullende onderzoeksmaatregel.
Art. 6.3.d Europees Verdrag Rechten
van de Mens, dat aan de beklaagde het
recht toekent getuigen op te roepen en
ze onder dezelfde voorwaarden te doen
ondervragen als de getuigen (( a charge », belet niet dat de rechter, mits hij
het recht van verdediging in acht neemt,
onaantastbaar oordeelt of een aanvullende onderzoeksmaatregel, onder meer een
confrontatie van de beklaagde met getuigen, noodzakelijk is om tot zijn overtuiging te komen.
29 oktober 1985
280

16. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6 - Bepaling die geen verband houdt met de uitoefening van het
recht van verdediging voor de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over
de uitvoerbaarverklaring van een door
een buitenlandse rechterlijke overheid
verleend aanhoudingsbevel.
Art. 6 Europees Verdrag Rechten van
de Mens houdt geen verband met de uitoefening van het recht van verdediging
voor de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse rechterlijke overheid verleend aanhoudingsbevel.
314
6 november 1985
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de Mens, art. 6.1 - Onpart1jdige rechter
- Begrip.
De bepaling van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens, luidens welke een ieder bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde
strafvervolging recht heeft op de behandeling van de zaak door een onpartijdige
rechter, is niet geschonden door de voorzitter van het hof van assisen die na, ter
voorbereiding van de uitoefening van
zijn discretionaire macht, v66r de behandeling van de zaak getuigen die tijdens
het onderzoek werden gehoord, bij zich
te hebben geroepen en hun kennis te
hebben gegeven van de punten waarover
bij hen wenste te ondervragen, deelneemt aan de beslissing waarbij wordt
vastgesteld, als antwoord op de conclusie
van de beschuldigde, dat die handelingen
geoorloofd zijn.
12 november 1985
332
17. -

18. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Redelijke termijn bedoeld in die bepaling - Beoordeling van
die termijn - Onderzoeksgerecht Geen bevoegdheid.
Het onderzoeksgerecht dat uitspraak
doet over de regeling van de procedure
is niet bevoegd om te oordelen of de redelijke termijn, bedoeld in art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens, al
dan niet in acht zal worden genomen
door het vonnisgerecht waarnaar het een
verdachte verwijst.
13 november 1985
344

19. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Redelijke termijn bedoeld in die bepaling - Toepassingsgebied van die bepaling.
In zoverre het bepaalt dat een ieder
recht heeft op de behandeling van zijn
zaak binnen een redelijke termijn, is art.
6.1 Europees Verdrag Rechten van de
Mens toepasselijk op de vonnisgerechten
en niet op de onderzoeksgerechten, die
uitspraak doen over de regeling van de
procedure in strafzaken en, als dusdanig,
niet beslissen of een beschuldiging in
strafzaken gegrond is.
13 november 1985
344

Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 5.3 - Bepaling zonder verband met uitlevering.
Art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van
de Mens is niet toepasselijk op degene
tegen wie een uitleveringsprocedure hangende is en die van zijn vrijheid is be20. -

roofd, als bedoeld in lid 1, f, van datzelfde artikel.
13 november 1985
349
21. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6 - Wettelijke verplichting
voor de eiser om een gedinginleidend
verzoekschrift op te maken of te Jaten
opmaken in een bepaalde taal, die hij
niet kent - Gevolg.
De wettelijke verplichting voor de eiser om een gedinginleidende akte te stellen of te doen stellen in een bepaalde
taal, die hij niet machtig is, doet geen afbreuk aan het fundamenteel recht van
een ieder op de behandeling van zijn
zaak overeenkomstig de beginselen neergelegd in art. 6 Europees Verdrag Rechten van de Mens.
25 november 1985
426
22. - Europees T/erdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Veroordeling van de
beklaagde - Gewettigde twijfel aangaande de onpartijdigheid van de rechter
- Nietige veroordeling.
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens wordt geschonden door de beslissing waarbij een beklaagde wordt
veroordeeld, wanneer daarin gewag
wordt gemaakt van omstandigheden die
bij de beklaagde gewettigde twijfel kunnen doen ontstaan aangaande de geschiktheid van het rechtscollege dat de
veroordeling heeft uitgesproken, om in
die samenstelling de zaak op een onpartijdige wijze te behandelen.
27 november 1985
443
23. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Toepassingsgebied.
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens, in zoverre het bepaalt, enerzijds, dat een ieder recht heeft op een
openbare behandeling van zijn zaak, en,
anderzijds, dat het vonnis in het openbaar moet worden gewezen, is niet van
toepassing op de debatten voor de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over
de regeling van de procedure, nu die
rechtscolleges geen uitspraak doen over
de gegrondheid van een strafvervolging
en evenmin over betwistingen over burgerlijke rechten en verplichtingen.
27 november 1985
446

24. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Betwisting over burgerlijke rechten en verplichtingen -Begrip.
De beschikking of het arrest van buitenvervolgingstelling beslist niet over betwistingen over burgerlijke rechten en
yerplichtingen, daar die beslissingen in

-136beginsel geen gevolgen hebben voor de
vorderingen van de burgerlijke partij,
die deze dient in te stellen voor de burgerlijke rechtbanken.
27 november 1985
446

28. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 5.4 - Verdachte onder bevel tot aanhouding gesteld door de rechterlijke commissie van een krijgsraad Recht van de verdachte om voorziening
te vragen bij de krijgsraad - Omvang
25. - Europees Verdrag Rechten van van het toetsingsrecht van de krijgsraad.
de Mens, art. 6.1 - Recht op een onparKrachtens art. 5.4 Europees Verdrag
tijdige rechterlijke instantie - Correctio- Rechten van de Mens heeft de verdachnele rechtbank die uitspraak doet over te, tegen wie een bevel tot aanhouding is
een zaak waarin een van haar rechters verleend door de rechterlijke commissie
als onderzoeksrechter is opgetreden van een krijgsraad, het recht voorziening
Schending van de voormelde bepaling te vragen bij de krijgsraad opdat deze op
korte termijn over de wettigheid van de
Gevolg.
Het vonnis uitgesproken door een cor- handhaving van zijn hechtenis beslist en
rectionele rechtbank waarvan een van de zijn invrijheidstelling beveelt indien die
rechters in dezelfde zaak als onderzoeks- hechtenis onrechtmatig is. Ook al is het
rechter is opgetreden, schendt art. 6.1 bij die bepaling gewaarborgde recht op
Europees Verdrag Rechten van de Mens een rechterlijk onderzoek niet zo ruim
en is derhalve nietig.
dat de krijgsraad en, in hoger beroep,
10 december 1985
521 het Militair Gerechtshof hun eigen oordeel over alle aspecten van de zaak,
26. - Handhaving van de voorlopige overwegingen van loutere opportuniteit
hechtenis - Europees Verdrag Rechten inbegrepen, in de plaats: mogen stellen
van de Mens, art. 5.3 - Recht binnen van dat van de rechterlijke commissie,
een redelijke termijn berecht te worden toch schrijft die bepaling een toetsing
of hangende het proces in vrijheid te voor die zich ook uitstrekt tot de voorwaarden voor de wettigheid van de
worden gesteld - Begrip.
Art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van. handhaving van de hechtenis, met name
de Mens wordt niet geschonden door het de voorwaarden die zijn bepaald in art.
arrest van de kamer van inbeschuldi- 5.3 van dat verdrag, te meer daar de
gingstelling, waarbij de handhaving van aanvankelijke gronden van de hechtenis
de hechtenis wordt gelast, als het op intussen verdwenen kunnen zijn.
grond van de feitelijke gegevens die het
18 december 1985
581
aanwijst, overweegt dat, gelet met name
op de ontkenningen van de verdachte,
29. - Europees Verdrag Rechten van
alsook op de talrijke door hem gepleegde de Mens, art. 5.3 - Recht om binnen
feiten waaruit zijn neiging tot het plegen een redelijke termijn berecht te worden
van een welbepaalde soort van misdrij- of hangende het proces in vrijheid te
ven blijkt, het onderzoek geen onverant- worden gesteld - Begrip.
woorde vertraging heeft opgelopen.
Art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van
11 december 1985
531 de Mens naar luid waarvan een ieder,
die gearresteerd is of gevangen wordt
27. - Protocol bij het Europees Ver- gehouden, overeenkomstig lid 1, c, van
drag - Rechten van de Mens, art. 1 dit artikel, het recht heeft om binnen
Draagwijdte.
een redelijke termijn berecht te worden
Art. 1 van het Protocol bij het Euro- of, hangende het proces, in vrijheid te
pees Verdrag Rechten van de Mens belet worden gesteld, schrijft voor dat de verniet dat de nationale wetgever, in het be- dachte in vrijheid moet worden gesteld
lang van het algemeen economisch wel- zodra de handhaving van die hechtenis
zijn van het land, door een wijzigende niet Ianger redelijk is; de redelijkheid
wet met onmiddellijke toepassing, het van de handhaving moet niet in abstracontstaan van het recht op schadevergoe- to maar in het Iicht van de gegevens van
ding wegens de waardevermindering van elke zaak afzonderlijk worden beooreen goed t.g.v. een plan met bindende deeld.
kracht doet afhangen van bepaalde voor18 december 1985
581
waarden, zoals die welke zijn vastgesteld
bij de artt. 177 en 178 wet van 22 dec.
30. - Europees Verdrag Rechten van
1977 betreffende de budgettaire voorstel- de Mens, art. 5.3 - Verdachte onder belen 1977-1978 waarbij art. 37 Wet Ruimte- vel tot aanhouding gesteld door de rechlijke Ordening en Stedebouw gewijzigd terlijke commissie van een krijgsraad wordt.
Redelijke termijn - Omvang van het
13 december 1985
554 toetsingsrecht van de krijgsraad.

-137Om uit te maken of in een bepaald geval de voorlopige hechtenis van een verdachte tegen wie door de rechterlijke
commissie van een krijgsraad een bevel
tot aanhouding is verleend, de redelijke
termijn van art. 5.3 Europees Verdrag
Rechten van de Mens niet overschrijdt,
moeten de krijgsraad en, in hager beroep, het Militair Gerechtshof nagaan of
de gronden waarmee de rechterlijke
commissie de hechtenis of de handhaving ervan heeft verantwoord nog bestaan en, zo ja, of ze ter zake dienend
zijn en voldoende om te beslissen dat de
voorlopige hechtenis een redelijke termijn niet heeft overschreden.
18 december 1985
581
31. - Handhaving van de hechtenis Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.2- Internationaal Verdrag inzake
burge1rechten en politieke rechten, art.
14.2 - Vermoeden van onschuld van de
ve1·dachte - Begrip.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, om de handhaving van de
voorlopige hechtenis te verantwoorden,
in haar arrest onder meer vermeldt dat
te vrezen valt dat de verdachte, mocht
hij in vrijheid worden gesteld, opnieuw
in een bepaalde soort van misdrijven zal
vervallen, dan kan uit die enkele vermelding niet met zekerheid worden afgeleid
dat het arrest beslist dat de gedetineerde
de feiten waarvan hij wordt verdacht,
heeft gepleegd; dat arrest miskent bijgevolg niet het vermoeden van onschuld
dat is vastgelegd in de artt. 6, § 2, Europees Verdrag Rechten van de Mens en
14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
18 december 1985
586
32. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.3, b - Draagwijdte.
Art. 6.3, b, Europees Verdrag Rechten
van de Mens kent aan een ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd,
het recht toe te beschikken over voldoende tijd en faciliteiten welke nodig zijn
voor de voorbereiding van zijn verdediging; het verbiedt niet dat voor die faciliteiten kosten worden aangerekend en
evenmin dat de eventuele kosteloosheid
van die faciliteiten bij nationale wetgeving wordt geregeld.
18 december 1985
587
33. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 5, § 3 - Recht om voor de
rechter te worden geleid - Begrip.
Hoewel een ieder die gearresteerd of
gevangen wordt gehouden onder de voorwaarden van art. 5.l.c, Europees Verdrag

Rechten van de Mens, volgens art. 5.3
van dat verdrag onmiddellijk moet worden geleid voor de rechter of een andere
magistraat die door de wet bevoegd verklaard is om de rechterlijke macht uit te
oefenen, vereist geen enkele bepaling
van dat verdrag dat die magistraat de
verdachte onmiddellijk ondervraagt.
7 januari 1986
636
34. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 14 - Onderscheid in de
behandeling bij de uitoefening van de
rechten en vrijheden - Begrip.
Art. 14 Europees Verdrag Rechten van
de Mens verbiedt niet elk onderscheid in
de behandeling bij de uitoefening van de
erkende rechten en vrijheden; het verbiedt o.m. niet dat ter zake van tucht onderscheid wordt gemaakt tussen het beroep van architect en andere beroepen,
daar zulks op een objectieve en redelijke
wijze kan worden gerechtvaardigd in het
licht van het doel en de gevolgen van de
getroffen maatregel en met inachtneming van de in democratische samenlevingen geldende algemene beginselen.
17 januari 1986
685
35. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Recht op een onpartijdige rechterlijke instantie - Correctionele rechtbank die uitspraak doet over
een zaak waarin een van haar I"echters
als onderzoeksrechter is opgetreden Schending van de voormelde bepaling Gevolg.
Het vonnis uitgesproken door een correctionele rechtbank waarvan een van de
rechters in dezelfde zaak als onderzoeksrechter is opgetreden, schendt art. 6.1
Europees Verdrag Rechten van de Mens
en is derhalve nietig.
28 januari 1986
710
36. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Recht op een onpartijdige rechterlijke instantie - Rechter
in een correctionele rechtbank die de
zaak aileen maar verdaagt tot een Jatere
terechtzitting - Rechter die vervolgens
deelneemt aan de behandeling van de
zaak in hager beroep - Geen miskenning van het recht op een onpartijdige
rechterlijke instantie.
Uit de enkele omstandigheid dat een
lid van het hof van beroep dat heeft
deelgenomen aan de behandeling van de
zaak, in eerste aanleg de zaak tot een latere datum heeft verdaagd, zonder ervan
kennis te nemen in de zin van art. 292,
tweede lid, Ger.W., kan miskenning van
het recht van beklaagde op een onpartijdige rechterlijke instantie, welk recht

-13840. - Europees Verdrag Rechten van
onder meer wordt gewaarborgd door art.
6.1 Europees Verdrag Rechten van de de Mens, art. 6.1 - Recht op een onafhankelijke rechterlijke instantie - BeMens, niet worden afgeleid.
29 januari 1986
715 grip.
Uit de enkele omstandigheid dat een
37. - Europees Verdrag Rechten van assessor van de tuchtraad van beroep
de Mens, art. 5.3 - Rechter of andere van de balies van het rechtsgebied van
magistraat, door de wet bevoegd ver- een hof van beroep, tijdens de procedure
klaard om rechterlijke macht uit te oefe- en na de beroepen beslissing, lid is genen - Rechterlijke commissie van de worden van de raad van de Orde die dekrijgsraad - Rechtscollege daartoe be- ze beslissing heeft gewezen, valt niet af
voegd verklaard.
te leiden dat de door de tuchtraad van
De rechterlijke commissie van de beroep berechte zaak niet door een onafkrijgsraad, die door de wet bevoegd ver- hankelijke rechterlijke instantie is beklaard is tot het uitvaardigen van een handeld. (Art. 6.1 Europees Verdrag
bevel tot aanhouding tegen de verdachte Rechten van de Mens.)
die aan de militaire rechtsmacht onder13 februari 1986
822
worpen is, alsook tot het uitvoeren van
41. - Europees Verdrag Rechten van
onderzoeksopdrachten, en waarvan de leden de voor de uitvoering van die rech- de Mens, artt. 5.2 en 5.4 - Uitvoerbaarterlijke ambtsverrichtingen passende verklaring van bevel tot aanhouding met
waarborgen van onafhankelijkheid en het oog op uitlevering - Hoger beroep
onpartijdigheid vertonen, voldoet aan het buiten de termijn - Hoger beroep niet
vereiste van art. 5.3 van het Europees ontvankelijk, ook al heeft appella11t pas
Verdrag Rechten van de Mens, naar luid achteraf de vertaling van de stukken in
waarvan een ieder, die gearresteerd is, zijn taal ontvangen.
Niet ontvankelijk is het hoger beroep
onmiddellijk voor een rechter moet worden geleid of voor een andere magistraat tegen een beschilddng waarbij een door
die door de wet bevoegd verklaard is om een vreemde overheid verleend bevel tot
aanhouding met het oog op uitlevering
rechterlijke macht uit te oefenen.
5 februari 1986
783 uitvoerbaar wordt verklaard, als dat hoger beroep meer dan vierentwintig uren
38. - Europees Verdrag Rechten van na de betekening van de beschikking
ie Mens, art. 6.1 - Eerlijke behandeling wordt ingesteld, ook al heeft appellant,
ran de zaak - Kennisgeving van een ge- binnen die termijn, niet de vertaling in
tingstuk aan de belanghebbende en zijn een taal die hij verstaat ontvangen van
~aadsman.
het aanhoudingsbevel en van de beschikArtikel 6.1 Europees Verdrag Rechten king van uitvoerbaarverklaring.
van de Mens wordt niet geschonden door
19 februari 1986
852
de raad van beroep van de Orde van Architecten die geen maatregel treft om
42. - Europees Verdrag Rechten van
aan de belanghebbende en zijn raads- de Mens, art. 6.3, d - Bewijswaarde va11
man kennis te geven van een gedingstuk een getuigenis - Noodzaak van een aandat v66r het sluiten van de debatten ge- vullend onderzoek - Beoordeling door
voegd werd bij de stukken van het on- de feitenrechter.
derzoek waarvan zij het recht hadden inArt. 6.3, d, Europees Verdrag Rechten
zage te nemen.
van de Mens ontneemt de feitenrechter
7 februari 1986
792 het recht niet om op onaantastbare wijze
te oordelen of het voor de vorming :van
39. - Europees Verdrag Rechten van zijn overtuiging nog nodig is een getuige
de Mens, art. 6.2, c - Draagwijdte.
te ondervragen.
Het recht om kosteloos door een toege26 februari 1986
881
voegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, neergelegd in art. 6.3, c, Europees
43. - Europees Verdrag Rechte11 van
Verdrag Rechten van de Mens, geldt de Mens, art. 6.1 - Eerlijke behandeli11g
slechts indien het belang van de recht- van de zaak - BegTip.
spraak dit eist. Die verdragsbepaling
Het door art. 6 Europees Verdrag
houdt niet in dat de rechter in correctio- Rechten van de Mens gewaarborgde
nele zaken ertoe verplicht is de onvermo- recht van iedere beklaagde op een eergende beklaagde, ook als die er niet om lijke behandeling van zijn zaak vereist
verzoekt, ambtshalve en kosteloos te niet dat al degenen die mogelijk in een
doen bijstaan door een toegevoegd raads- strafzaak betrokken zijn, worden verman.
hoord en in de vervolging betrokken.
11 februari 1986
805
4 maart 1986
921

-139Europees Verdrag Rechten van ling, als zij in haar arrest de handhaving
de Mens, art. 8.1 -Recht van een ieder van de voorlopige hechtenis beveelt zonop eerbiediging van zijn prive-leven en der te antwoorden op de conclusie waarzijn gezinsleven - Werking.
in de verdachte betoogde dat, ofschoon
De bepaling van art. 8.1 Europees Ver- hij vijf weken tevoren had gevraagd dat
drag Rechten van de Mens, luidens wel- hij opnieuw zou worden ondervraagd
ke een ieder recht heeft op de eerbiedi- met de bijstand van een talk, dat verging van zijn prive-leven en zijn gezins- hoor nog altijd niet had plaatsgevonden,
leven, in zoverre zij in beginsel de Staat en daaruit afleidde dat, gelet op artikel
verbiedt zich te mengen in het prive-le- 5.3 Europees Verdrag Rechten van de
ven en in het gezinsleven van de indivi- Mens, de handhaving van de hechtenis
duen, stelt een norm die in de regel vol- niet mocht worden bevolen.
doende nauwkeurig en volledig is om
12 maart 1986
972
directe werking te hebben; in zoverre die
bepaling evenwel verplichtingen bevat in
48. - Europees Verdrag Rechten van
die zin dat de Staat, bij het bepalen van de Mens, art. 6.1 - Nietigheid van het
het stelsel van de familiebanden, zoals beroepen vonnis, door het appelgerecht
de rechten van de natuurlijke kinderen niet overgenomen - Geen miskenning
op de goederen van hun overleden moe- van het recht op een onafhankelijke en
der, zo moet handelen dat de betrokke- onpa.rtijdige rechterlijke instantie.
nen een normaal gezinsleven kunnen leiWanneer een vonnis nietig is we gens
den, is zij niet voldoende nauwkeurig en de onregelmatige samenstelling van het
volledig om directe werking te hebben rechtscollege dat dit vonnis heeft uitgeen legt zij, in zoverre, aan de Staat sproken, maakt geen partijdige rechterslechts een verplichting op om te hande- lijke instantie uit, in de zin van artikel
len maar kan zij niet gelden als bran 6.1 Europees Verdrag Rechten van de
van subjectieve rechten en van verplich- Mens, het appelgerecht dat die nietigtingen voor particulieren.
heid niet overneemt en het vonnis even6 maart 1986
937 min bevestigt, doch enkel uitspraak doet
45. - Europees Verdrag Rechten van op grond van zijn onderzoek en behandede }dens, art. 8.1 - Erf1·echt van natuur- ling van de zaak.
1059
8 april 1986
Jijk kind.
De bepaling van art. 756 B.W., luidens
419. - Europees Verdrag Rechten van
welke de niet erkende natuurlijke kinderen geen erfgenaam zijn van hun be- de Mens, art. 6.1 - Recht op een eerweerde moeder, is niet in strijd met art. lijke behandeling van zijn zaak - Be8.1 Europees Verdrag Rechten van de grip.
Uit de enkele omstandigheid dat de
Mens.
voorzitter van het hof van assisen v66r
937 of tijdens de debatten ondervragingen
6 maart 1986
46. - Europees Verdrag Rechten van doet of aanvullende onderzoeksverrichde Mens, art. 6.1 - Vonnis van ambts- tingen gelast, valt niet af te leiden dat de
halve faillietverklaring - Schuldenaar zaak niet eerlijk is behandeld. (Art. 6.1
niet vooraf gehoord.
Europees Verdrag Rechten van de
Het recht van toegang tot de rechter Mens.)
wordt gevrijwaard door de rechtspleging
9 april 1986
1064
van verzet tegen het vonnis van ambtshalve faillietverklaring waarbij de schul50. - Europees Verdrag Rechten van
denaar niet vooraf werd gehoord.
de Mens, art. 6.2 - Vermoeden van on7 maart 1986
945 schuld van de beschuldigde - Begrip.
Uit de enkele omstandigheid dat de
47. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 5.3 - Arrest van de kamer voorzitter van het hof van assisen v66r
van inbeschuldigingstelling waarbij de of tijdens de debatten ondervragingen
handhaving van de voorlopige hechtenis doet of aanvullende onderzoeksverrichwordt bevolen - Geen antwoord op de tingen gelast, valt niet af te leiden dat
conclusie van de verdachte ten betoge het vermoeden van onschuld van de bedat de redelijke termijn van bovenver- schuldigde is miskend. (Art. 6.2 Europees
melde bepaling overschreden is - Mis- Verdrag Rechten van de Mens.)
9 april 1986
1064
kenning van het recht van verdediging.
Met name het algemeen beginsel van
het recht van verdediging wordt miskend
51. - Europees Verdrag Rechten van
door de kamer van inbeschuldigingstel- de Mens, art. 5.3 - Recht om binnen
44. -

-140een redelijke termijn berecht te worden rechter tegenover de beklaagde ongunof hangende het proces in vrijheid te stig vooringenomen was noch dat diens
recht op een onpartijdige rechterlijke inworden gesteld - Begrip.
Art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van stantie derhalve door de rechter zou zijn
de Mens wordt niet geschonden door het _geschonden.
arrest van de kamer van inbeschuldi23 april 1986
1145
gingstelling dat de handhaving van de
voorlopige hechtenis beveelt en dat op
54. - Europees Verdrag Rechten van
de conclusie waarin de verdachte de de Mens, art. 6.1 - Recht op een onparoverschrijding van de in die bepaling be- tijdige rechterlijke instantie - Correctiodoelde redelijke termijn aanvoerde op nele rechtbank die uitspraak doet over
grond dat de door de procureur des Ko- een zaak waarin een van haar Jeden als
nings gevorderde aanvullende onder- onderzoeksrechter is opgetreden
zoeksverrichtingen enkel strekten tot het Schending van de voormelde bepaling verhoor van getuigen over de moraliteit, Gevolg.
die al bij de aanvang van het onderzoek
Het vonnis uitgesproken door een corhadden kunnen worden ondervraagd, rectionele rechtbank waarvan een van de
antwoordt, enerzijds, dat die onderzoeks- !eden in dezelfde zaak als onderzoeksverrichtingen bedoeld waren om daders rechter is opgetreden, schendt art. 6.1
aandeel in de verweten feiten juist te Europees Verdrag Rechten van de Mens
kunnen vaststellen en dat ze niet laattij- en is derhalve nietig.
dig waren bevolen, gelet op het ingewik20 mei 1986
1267
keld karakter van het misdrijf, de vele
55. - Art. 6.1 Europees Verdrag Rechuiteenlopende versies die de verdachten
hebben gegeven betreffende hun deelne- ten van de Mens ---' Stz·afgerecht dat uitming, anderzijds, dat de voorlopige hech- spraak doet over een zaak waarin een
lid van het college in het onderzoeksgetenis van de verdachte wegens ernstige
recht zitting heeft gehad - Gevolg.
en uitzonderlijke omstandigheden die de
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
openbare veiligheid raken, moet worden
de Mens wordt geschonden door de vergehandhaafd.
oordeling uitgesproken door een straf9 april 1986
1069
rechtelijk college dat onder meer be52. - Europees Verdrag Rechten van stond uit een magistraat die in de zaak
de Mens, ad. 6.1 - Militair Gerechtshof ook zitting heeft gehad in het onder- Arrest van veroordeling - Lid van zoeksgerecht.
27 mei 1986
1294
het Militair Gerechtshof dat vroeger in
de zaak is opgetreden om uitspraak te
56. - Art. 6.1 Europees Verdrag Rechdoen op het hager beroep tegen een vonnis van de krijgsraad, waarbij wordt ge- ten van de Mens - Eerlijke behandeling
weigerd de beklaagde in vrijheid te stel- van de zaak - Begrip.
Het recht van de beschuldigde op een
len - Onwettige beslissing.
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van eerlijke behandeling van zijn zaak, dat
de Mens wordt geschonden door het ver- is neergelegd in art. 6.1 Europees Veroordelend arrest van het Militair Ge- drag Rechten van de Mens, wordt niet
rechtshof, waarin o.m. zitting had een geschonen doordat de rechter die het
magistraat die vroeger in de zaak is op- veroordelende arrest mede heeft gewegetreden om uitspraak te doen op het zen, reeds in dezelfde zaak uitspraak
hoger beroep tegen een vonnis van de heeft gedaan bij arresten alvorens recht
krijgsraad, waarbij werd geweigerd de te doen over incidenten van feitelijke of
juridische aard.
beklaagde in vrijheid te stellen.
27 mei 1986
1308
16 april 1986
1110
53. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Recht op een onpartijdige rechterlijke instantie - Begrip.
Uit de enkele vermelding in het bestreden arrest dat « zo al de ongewone onwil » van de beklaagde om enige verklaring af te leggen zolang hij niet met zijn
raadsman had kunnen spreken, « niet de
schuld bewijst van de onwillige, hij al
evenmin een bewijs is van een gerust geweten », valt niet af te leiden dat de

57. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Recht op een onpartijdige rechterlijke instantie - Begrip.
Uit de enkele omstandigheid dat de
voorzitter van het hof van assisen de beschuldigde een leugenaar heeft geheten
naar aanleiding van feiten die met de beschuldiging niets uitstaande hebben, kan
niet worden afgeleid dat het hof van assisen niet aile waarborgen van onpartijdigheid bood waarop elke partij in het

-141proces recht heeft, krachtens art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens.
1357
4 juni 1986
58. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.3, b - Recht van de beklaagde i. v.m. de voorbereiding van zijn
verdediging - Toepassingsgebied.
Art. 6.3, b, Europees Verdrag Rechten
van de Mens vindt geen toepassing op de
rechtspleging voor de onderzoeksgerechten, behalve wanneer deze uitspraak
doen over de gegrondheid van de telastlegging of over een betwisting die burgerlijke rechten of verplichtingen tot
voorwerp heeft; het vindt derhalve geen
toepassing op de rechtspleging inzake
voorlopige hechtenis.
10 juni 1986
1383
59. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, a1·t. 6.1 - Onwettigheid hiel'Uit
voortvloeiend dat de zaak niet door een
onpartijdige rechterlijke instantie is behandeld - Gevolg.
De onwettigheid die hieruit voortvloeit
dat de zaak niet door een onpartijdige
rechterlijke instantie is behandeld, is
niet beperkt tot de rechterlijke beslissing. Zij geldt, in de regel, ook voor de
gezamenlijke v66r die rechterlijke instantie verrichte daden van onderzoek.
11 juni 1986
1385
60. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.2 - Handhaving van de
voorlopige hechtenis - Onderzoeksgerecht- Aanwijzingen van schuld- Bewijzen van schuld - Vermoeden van onschuld.
Het vermoeden van onschuld, dat is
neergelegd in de artt. 6.2 Europees Verdrag Rechten van de Mens en 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten, wordt niet miskend
door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, alvorens de gegevens te vermelden waarop het steunt om
de handhaving van de voorlopige hechtenis van de verdachte te bevestigen, gewag maakt van aanwijzingen, niet van
bewijzen van schuld.
18 juni 1986
1435
61. - Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, art.
14, § 2 - Handhaving van de voorlopige
hechtenis - Onderzoeksgerecht - Aanwijzingen van schuld - Vermoeden van
onschuld.
Het vermoeden van onschuld, dat is
neergelegd in de artt. 6.2 Europees Verdrag Rechten van de Mens en 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten

en politieke rechten, wordt niet miskend
door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, alvorens de gegevens te vermelden waarop het steunt om
de handhaving van de voorlopige hechtenis van de verdachte te bevestigen, gewag maakt van aanwijzingen, niet van
bewijzen van schuld.
18 juni 1986
1435
62. - 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.
Uit de enkele omstandigheden dat een
beklaagde tegen wie een bevel tot aanhouding uitgevaardigd werd, 69 jaar oud
is en wegens hartklachten onder dokterstoezicht zou staan, kan niet afgeleid
worden dat de beslissing die zijn voorlopige hechtenis handhaaft, art. 5.3 Verdrag Rechten van de Mens schendt.
24 juni 1986
1465

63. - Burgerlijke zaken
Europees
Verdrag Rechten van de Mens, art. 6.1
- Betwisting betreffende burgerlijke
rechten en verplichtingen - Recht van
een ieder op de behandeling van zijn
zaak, binnen een redelijke termijn, door
een onaf'hankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld - Inbeslagneming door de procureur des Konings naar aanleiding van
een misdaad of en wanbedrijf - Dagvaaz·ding voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende
in kart geding, ten einde het beslag te
horen opheffen - Voorzitter die zich onbevoegd verklaart - Enkele omstandigheid die geen schending van de voormelde bepaling oplevert.
Uit de enkele omstandigheid dat de
voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg, zitting houdende in kart geding,
zich onbevoegd verklaart om een inbeslagneming, in strafzaken gedaan door
de procureur des Konings naar aanleiding van een misdaad of wanbedrijf, op
te heffen op grand dat de regels van de
strafvordering zich tegen zijn optreden
verzetten en dat aan het beslag een
einde kan worden gemaakt door het vonnisgerecht dat over de grand van de telastlegging uitspraak zal doen, volgt niet
dat art. 6.1 Verdrag Rechten van de
Mens is geschonden.
27 juni 1986
1477
64. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6 - Bepaling die, in de regel, betrekking heeft op de uitoefening

- 142van het recht van verdediging voor de
68. - Handhaving van de voorlopige
vonnisgerechten.
hechtenis - Europees Verdrag Rechten
Art. 6 Europees Verdrag Rechten van van de Mens - Art. 5.3 - Recht om binde Mens heeft, in de regel, enkel betrek- nen een redelijke termijn te worden beking op de uitoefening van het recht van recht of hangende het proces in vrijheid
verdediging voor de vonnisgerechten en te worden gesteld - Begrip.

niet op de rechtspleging inzake voorlopige hechtenis.
24 juli 1986
1502

65. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens - Art. 5.2 - ReclJt van iedere
gearresteerde om op de hoogte te worden gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van aile beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht.
Art. 5.2 Europees Verdrag Rechten van
de Mens, volgens hetwelk iedere gearresteerde onverwijld en in een taal welke
hij verstaat, op de hoogte moet worden
gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van aile beschuldigingen welke
tegen hem zijn ingebracht, vereist niet
dat de feitelijke gegevens die aan de telastlegging ten grondslag liggen, aan
hem worden medegedeeld; aan die bepaling van het Verdrag is voldaan wanneer
de verdachte, nadat hij vooraf door de
onderzoeksrechter over de feiten werd
ondervraagd, afschrift ontvangt van het
bevel tot aanhouding met de vermelding
van het misdrijf dat hem wordt verweten.
24 juli 1986
1502

186. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens- Art. 5.2- Rechten van een
gearresteerde om op de hoogte te worden gebracht in een taal welke hij verstaat - Taal - Begrip.
Volgens art. 5.2 Europees Verdrag
Rechten van de Mens moet iedere gearresteerde onvernr:ijld en in een taal welke hij verstaat op de hoogte worden gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van aile beschuldigingen welke
tegen hem zijn ingebracht; volgens dat
artikel is het evenwel niet nodig dat de
gearresteerde op de hoogte wordt gebracht in zijn .eigen taal.
24 juli 1986
1510
67. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens - Art. 5.3 - Redelijke termijn
- Begrip.
Het begrip « redelijke termijn », in de
zin van art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van de Mens, moet niet in abstracto,
maar in het licht van de gegevens van
elke zaak afzonderlijk worden beoordeeld.
24 juli 1986
1510

De beslissing dat de in art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van de Mens bedoelde « redelijke termijn » niet is overschreden, vindt haar verantwoording
naar recht in het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling tot handhaving van de voorlopige hechtenis waarin,
als antwoord op de conclusie van de verdachte ten betoge dat het onderzoek
traag is verlopen, aan de hand van concrete gegevens in verband met de zaak,
de redenen worden aangegeven waarom
de aangevoerde vertraging, te dezen, is
gerechtvaardigd.
24 juli 1986
1510
69. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Militair gerecht Onafhankelijke en onpartijdige rechtbank - Begrip.
De officieren die, overeenkomstig
Grondwet en wet, als leden van een militair rechtscollege een rechtsprekende
functie vervullen, zijn niet enkel onttrokken aan het hierarchisch gezag of aan
het voogdijgezag van politieke, administratieve en militaire autoriteiten, maar
zijn tevens ertoe gehouden zich, zowel
t.o.v. bedoelde autoriteiten als t.o.v. de
procespartijen en t.o.v. welke feitelijke
macht dan ook, op onafhankelijke wijze
te gedragen; uit de loutere samenstelling
van het militair rechtscollege kan derhalve niet worden afgeleid dat dit college
geen onafhankelijke en onpartijdige
rechtbank zou zijn in de zin van art. 6.1.
Europees Verdrag Rechten van de Mens.
24 juli 1986
1516

RECHT VAN VERDEDIGING
1. - Strafzaken - Verzoek om aanvullende onderzoeksmaatregel - Weigering door de rechter.
Uit het enkel feit dat de rechter, op
grand dat hij zich reeds voldoende ingelicht acht, weigert in te gaan op een verzoek om een aanvullende onderzoeksmaatregel te bevelen, volgt niet dat het
recht van verdediging is geschonden.
29 oktober 1985
280
2. - Strafzaken - Hoi van assisen Voorzitter die, met het oog op de organisatie van bet getuigenverhoor, v66r de
behandeling van de zaak getuigen die tij-

-143dens het onderzoek werden gehoord, bij
zich heeft geroepen en hun kennis heeft
gegeven van de punten waarover hij hen
wenste te ondervragen - Verhoor van
die getuigen onder eed spijt verzet van
de verdediging - Geen miskenning van
het recht van verdediging - Voorwaarde.
Het recht van verdediging wordt niet
miskend doordat de voorzitter van het
hof van assisen, ter voorbereiding van de
uitoefening van zijn discretionaire
macht, v66r de behandeling van de zaak
getuigen die tijdens het onderzoek werden gehoord, bij zich heeft geroepen en
hun kennis heeft gegeven van de punten
waarover hij hen wenste te ondervragen,
en die getuigen onder ede heeft verhoord
spijt het verzet van de verdediging, indien de beschuldigde in de mogelijkheid
is aan die getuigen op het door hem passend geachte tijdstip alle door hem nuttig geachte vragen te stellen.
12 november 1985
332
3. - Dienstplicht - Herkeuringsraad
- lnobservatiestelling - Geen nieuwe
oproeping - Schriftelijk verweer en inzage van het deskundigenverBlag.
De dienstplichtige die, met toepassing
van art. 45, § 3, Dienstplichtwet, na zijn
inobservatiestelling niet opnieuw door de
herkeuringsraad wordt opgeroepen om
te verschijnen, kan zijn verweer schriftelijk voeren en inzage vragen van het
deskundigenverslag.
2 december 1985
463
4. - Strafzaken - Beklaagde die de
taal van de rechtspleging niet machtig is
-

Talk.

De bij art. 332 Sv. aan de voorzitter
van het hof van assisen opgelegde verplichting om ambtshalve op straffe van
nietigheid een tolk te benoemen, is ook
van toepassing op de andere vonnisgerechten, wanneer de beklaagde de taal
van de voor deze gerechten gevolgde procedure niet machtig is; deze omstandigheid wordt op onaantastbare wijze beoordeeld door de feitenrechter; benoeming van een tolk door de appelrechter
impliceert niet dat de in eerste aanleg
zonder bijstand van een tolk gevoerde
procedure nietig is.
481
3 december 1985
5. - Strafzaken - Verzoek om een·
bijkomende onderzoeksmaatregel - Verzoek door de rechter afgewezen omdat
hij die maatregel niet nodig acht om tot
zijn overtuiging te komen - Geen miskenning van het recht van verdediging
- Voorwaarde.

De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze de noodzakelijkheid of de raadzaamheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel en uit de enkele omstandigheid dat hij het verzoek om een
bijkomende onderzoekmaatregel heeft
afgewezen omdat hij die maatregel niet
nodig acht om tot zijn overtuiging te komen, kan niet worden afgeleid dat het
recht van verdediging is miskend; wanneer echter de beklaagde bij conclusie
de redenen of omstandigheden in feite of
in rechte heeft aangegeven die, volgens
hem, de zienswijze van de rechter zouden kunnen bei:nvloeden, staat het aan
het Hof na te gaan of uit de redenen
waarop de rechter de beslissing tot afwijzing laat steunen, een miskenning
van het recht van verdediging kan worden afgeleid.
31 december 1985
624
6. - Strafzaken - Bevestiging van
het bevel tot aanhouding - Motivering
steunend op de verklaring van een anonieme getuige.
Het recht van verdediging als dusdanig wordt niet miskend door het enkele
feit dat de raadkamer, tot bevestiging
van het bevel tot aanhouding, steunt op
de verklaring van een anonieme getuige.
641
7 januari 1986

7. - Strafzaken - Dagvaarding Verschrijving in de opgave van de datum
van verschijning.
De beslissing dat het recht van verdediging niet is miskend, wordt door de
rechter naar recht verantwoord als hij
vaststelt dat het bevel tot dagvaarden
een datum van verschijning opgeeft,
maar dat de gerechtsdeurwaarder voor
een andere datum heeft gedagvaard, terwijl de zaak is behandeld op de in het
bevel opgegeven datum waarop de beklaagde inderdaad is verschenen.
4 februari 1986
762
8. - Strafzaken - Dagvaarding ;Geen vermelding van het uur van ver'schJjning.
In strafzaken wordt het recht van verdediging niet miskend als enkel het uur
van verschijning niet in de dagvaarding
wordt vermeld.
4 februari 1986
766
9. - Voorlopige hechtenis - Militair
- Bevel tot aanhouding - Geen vaststelling van de voorafgaande ondervraging van de verdachte - Geen miskenning van het recht van verdediging.
Geen schending van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit de en-

-144kele omstandigheid dat het door de rechterlijke commissie verleende aanhoudingsbevel geen melding maakt van de
voorafgaande ondervraging van de verdachte.
5 februari 1986
783
10. - Tuchtzaken - Orde van Architecten - Raad van beroep - Kennisgeving van een gedingstuk aan de belanghebbende en zijn raadsznan.
Het recht van verdediging wordt niet
geschonden door de raad van beroep van
de Orde van Architecten die geen maatregel treft om aan de belanghebbende en
zijn raadsman kennis te geven van een
gedingstuk dat v66r het sluiten van de
debatten gevoegd werd bij de stukken
van het onderzoek waarvan zij het recht
hadden inzage te nemen.
7 februari 1986
792
11. - Strafzaken - Getuigenis in
rechte door een officier van gerechtelijke
politie - Weigering ozn de naazn van
een inforznant bekend te znaken - Wettig.
Schending van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit het feit
dat een getuige, officier van gerechtelijke politie, ter zitting geweigerd heeft
de naam van een informant bekend te
maken, als de rechter die bekendmaking
overbodig vindt en zijn overtuiging heeft ·
gegrond op bewijsmateriaal dat door de
partijen vrijelijk kon worden betwist.
26 februari 1986
881
12. - Vonnis van aznbtshalve failliet:
verklaring - Schuldenaar niet vooraf:
gehoord - Geen schending.
Het recht van verdediging van de
schuldenaar die ambtshalve failliet is
verklaard, zonder vooraf te worden gehoord, wordt gevrijwaard door de rechtspleging van verzet tegen het vonnis van
faillietverklaring.
7 maart 1986
945
13. - Strafzaken - Verzoek ozn een
aanvullend onderzoek - Niet ingewilligd
door de rechter oznJat hij die znaatreget
niet nodig acht ozn tot zijn overtuiging te
koznen - Miskenning van het recht van
verdediging - Begrip.
Het recht van verdediging wordt niet
miskend wanneer de rechter een verzoek
om aanvullende onderzoeksmaatregelen
afwijst met opgave van de gronden van
die beslissing en na te hebben vastgesteld dat de gevorderde maatregelen niet
nodig zijn voor de ontdekking van de ·
waarheid.
12 maart 1986
966

14. - Strafzaken -Arrest van de kazner van inbeschuldigingstelling waarbij
de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt bevolen - Geen antwoord op
de conclusie van de verdachte ten betoge
dat de redelijke terznijn van art. 5.3 Europees Verdz·ag Rechten van de Mens is
overschreden - Miskenning van het
recht van verdediging.
Met name het algemeen beginsel van
het recht van verdediging wordt miskend
door de kamer van inbeschuldigingstelling, als zij in haar arrest de handhaving
van de voorlopige hechtenis beveelt zonder te antwoorden op de conclusie waarin de verdachte betoogde dat, ofschoon
hij vijf weken tevoren had gevraagd dat
hij opnieuw zou worden ondervraagd
met de bijstand van een talk, dat verhoor nag altijd niet had plaatsgevonden,
en daaruit afleidde dat, gelet op artikel
5.3 Europees Verdrag Rechten van de
Mens, de handhaving van de hechtenis
niet mocht worden bevolen.
12 maart 1986
972
15. - Bescherzning van de znaatschappij - Miskenning van het recht van verdediging voor de coznznissie niet aangevoerd door de raadsznan van een gei'nterneerde - Middel niet ontvankelijk voor
het Hof.
Niet ontvankelijk is het middel, hieruit
afgeleid dat het dossier niet gedurende
vier dagen ter inzage is gelegd van de
advocaat van de ge!nterneerde, wanneer
die miskenning van het recht van verdediging niet is aangevoerd voor de commissie tot bescherming van de maatschappij, die uitspraak moet doen over
een verzoek tot invrijheidstelling.
26 maart 1986
1036
16. - Burgerlijke zaken - Vordering
gegrond op een contractuele tekortkozning en strekkende tot ontbinding van
het contract wegens wanprestatie Aznbtshalve uitspraak door de rechter
over de vraag of verweerder tekort is gekoznen aan zijn verplichting ozn te goeder trouw te onderhandelen over het
sluiten van het contract - Schending
van het recht van verdediging.
Art. 1138, 2°, Ger.W., alsmede het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging worden geschonden
door het arrest dat, na te hebben vastgesteld dat een zogenaamde contractuele
tekortkoming van verweerder de wettelijke grondslag van de vordering is en
dat eiser de ontbinding wegens foutieve
niet-uitvoering van het contract met
schadevergoeding vordert, ambtshalve

- 145uitspraak doet over de vraag of verweerder tekort is gekomen aan zijn verplichting om te goeder trouw te onderhandelen over het sluiten van het contract.
17 april1986
1114
17. - Strafzaken
Opsporingsonderzoek - Zwijgrecht van de verdachte Bewijskrachtige gegevens verkregen onder de misleidende belofte dat geen vervolging zal worden ingesteld - Miskenning van het recht van verdediging.
Onwettig is het bewijs verkregen door
een daad die onvere:riigbaar is met de algemene rechtsbeginselen die de strafrechtspleging beheersen, t.w. met de inachtneming van het recht van verdediging, zelfs indien die daad niet uitdrukkelijk door de wet is verboden.
13 mei 1986
1230

slissing dienaangaande moet uit het vonnis van dat rechtscollege blijken.
24 juni 1986
1461
21. - Miskenning - Begrip.
Uit de enkele omstandigheid dat het
hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, ten tijde van de uitspraak
over de handhaving van de voorlopige
hechtenis van een verdachte, was samengesteld uit dezelfde magistraten als
bij een vroeger arrest in de zaak van die
verdachte, kan geen miskenning worden
afgeleid van het recht van iedere verdachte op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie en van het
recht van verdediging.
4 juli 1986
1493

22. - Voorlopige hechtenis
Wet
Voorlopige Hechtenis, artt. 4 en 8 - Verdachte in vr~jheid gelaten of in vrijheid
18. - Strafzaken - Voorlopige hechte- gesteld - Tweede bevel tot aanhouding
nis - Bevoegdheid van de wetgever.
verleend wegens nieuwe en ernstige omNoch art. 7 Gw., dat het recht op per- standigheden - Geen inzage van het
soonlijke vrijheid waarborgt, noch het al- dossier voor de verdediging - Geen
gemeen rechtsbeginsel, dat aan de rech- schending van het recht van verdediging.
ter de verplichting oplegt het recht van
Geen schending van het recht van ververdediging te eerbiedigen en dat ook dediging kan worden afgeleid uit de envan toepassing is op de rechtspleging kele omstandigheid dat, bij de bevestivoor de onderzoeksgerechten, ontnemen ging van een bevel tot aanhouding, ook
aan de wetgever de bevoegdheid om de ·al is het uitgevaardigd met toepassing
uitoefening van het recht van verdedi- van art. 8 Wet Voorlopige Hechtenis, de
ging in bepaalde gevallen nader te rege- wet niet toestaat dat het dossier aan de
len, zoals ter zake van voorlopige hechte- verdachte of aan diens raadsman ter innis.
zage wordt gegeven; dezen zijn immers
10 juni 1986
1383 op de hoogte gebracht van de stand van
de rechtspleging door het verslag, dat in
19. - Beslissing steunend op een alge- de raadkamer is uitgebracht door een
meen gebruik - Algemeen gebruik door onafhankelijk en onpartijdig rechter, de
partijen niet ingeroepen - Schending onderzoeksrechter. (Artt. 1, 4, 5, en 8 Wet
van recht van verdediging - Voorwaar- Voorlopige Hechtenis.)
den.
24 juli 1986
1502
Het recht van verdediging wordt miskend door het arrest dat zijn beslissing
23. - Voorlopige hechtenis - Toezicht
doet steunen op het bestaan van een al- van de onderzoeksgerechten bij de begemeen gebruik dat geen van de partijen vestiging van een bevel tot aanhouding
had ingeroepen, als het hof van beroep - Kennisneming voor die gerechten van
die partijen niet de gelegenheid heeft ge-. stukken waarvan de verdachte en zijn
geven hun middelen desaangaande te raadsman in die stand van de rechtspledoen gelden.
,ging geen inzage mogen nemen - Geen
20 juni 1986
1446 miskenning van het recht van verdediging.
20. - Strafzaken - Verzoek tot herHet recht van verdediging wordt niet
opening van de debatten - Weigering verkort door de omstandigheid dat de
Beslissing van de voorzitter van het onderzoeksgerechten, inzonderheid de
rechtscollege.
kamer van inbeschuldigingstelling, die
Wanneer een verzoek tot heropening trouwens de volheid van rechtsmacht
van de debatten, met bijgevoegde stuk- van onderzoek bezit, bij de uitoefening
ken, tot een strafrechtelijk rechtscollege van hun toezicht op de wettigheid van
wordt gericht, staat het aan dat rechts- een aanhoudingsbevel overeenkomstig
college, en niet aan zijn voorzitter aileen, artt. 4 en 20 Wet Voorlopige Hechtenis,
over het gevraagde te oordelen. De be- kennis nemen van stukken waarvan de

- 146verdachte en zijn raadsman vooralsnog
geen inzage mogen nemen.
13 augustus 1986
1523

RECHTERLIJK GEWIJSDE
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. -

Belastingzaken

HOOFDSTUK III. -

Burgerlijke zaken

HOOFDSTUK IV. -

Dienstplichtzaken

HOOFDSTUK V. HOOFDSTUK VI. HOOFDSTUK VII. HOOFDSTUK IX. -

Strafzaken
Tuchtzaken
Verkiezingszaken
Allerlei

HOOFDSTUK I
ALGEMENE REGRIPPEN
1. - Jeugdbescherming - Minder.farige vervolgd wegens een als misdrijf omschreven feit - Beslissing van de jeugdrechtbank - Geen gezag van gewijsde
jegens de afzonderlijk vervolgde mededader of medeplichtige.
De beslissing, door een jeugdrechtbank gewezen t.a.v. minderjarigen die
worden vervolgd wegens een als misdrijf
omschreven feit, heeft geen gezag van
gewijsde jegens een mededader of medeplichtige die afzonderlijk wordt vervolgd;
die beslissing kan hem noch schaden /
noch baten.
25 september 1985
85

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

2. - Burgerli.fke zaken - BeschHcking
of arrest van buitenvervolgingstelling Ontbreken van voldoende bezwaren Beslissing die geen gezag van rechterlijk
gewi.fsde heeft ten aanzien van de vordering die voor de burgerlijke rechter is
gebracht door de partij die zich benadeeld acht.
De beschikking of het arrest van buitenvervolgingstelling, door een onderzoeksgerecht gewezen wegens het ont-

breken van voldoende bezwaren, heeft
geen gezag van rechterlijk gewijsde ten
aanzien van de rechtsvordering die voor
de burgerlijke rechter wordt gebracht
door de partij die zich benadeeld acht.
(Impliciete oplossing.)
27 november 1985
446
3. - Burgerlijke zaken
Beslissing
van de raad van beroep van de.Orde van
Geneesheren houdende bevestiging van
een beslissing van een provinciale raad
van de Orde die een individuele maatregel oplegt om een overtreding van de regels van de geneeskundige plichtenleer
te voorkomen of te doen eindigen - Beslissing met gezag van gewijsde.
De beslissing, waarbij de raad van beroep van de Orde van Geneesheren, op
het hoger beroep van de betrokken geneesheer, een beslissing van de provinciale raad van de Orde bevestigt die, met
toepassing van art. 6, 2", K.B. nr. 79 van
10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, een individuele maatregel
oplegt om een overtreding van de regels
van de geneeskundige plichtenleer te
voorkomen of te doen eindigen, is een
jurisdictionele uitspraak met gezag van
gewijsde.
20 maart 1986
1001

HOOFDSTUK IV
DIENSTPLICHTZAKEN

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

4. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing van de strafrechter op de burgel'iijke rechtsvordering Grondslag en grenzen van het rechterlijk gew~fsde.
De beslissing van de strafrechter op de
burgerlijke rechtsvordering heeft; behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen, slechts gezag van rechterlijk gewijsde binnen de perken van artikel 23
Ger.W.; zij heeft dus slechts gezag tussen
dezelfde partijen. (Art. 4 wet 17 april
1878.)
16 september 1985
43
5. - Strafzaken - Hoger beroep van
de beklaagde - Hoger bemep beperkt
tot de civielrechtelijke beschikkingen
van het beroepen vonnis - Rechter in
hoger bemep gebonden door het rechterli.fk gewijsde met betrekking tot de strafrech telijke beschikkingen.
Op het hager beroep van de beklaagde
alleen, dat beperkt is tot de civielrechtelijke beschikkingen van het beroepen
vonnis, is de rechter in hager beroep

-147gebonden door de beslissing van de eer- na te gaan of een minister, als hij aan
ste rechter op de strafvordering, waarbij de Raad van State geen advies heeft gehet feit waarop de civielrechtelijke vor- vraagd, zijn macht niet heeft overschredering is gegrond, wordt vastgesteld, den of afgewend doordat hij het wetteaangezien die beslissing, in dat opzicht, lijk begrip « dringende noodzakelijkheid » heeft miskend. (Art. 107 Gw.; art.
gezag en kracht van gewijsde heeft.
19 november 1985
386 3 Wet Raad van State.)
25 september 1985
87
6. - Strafzaken - Gezag van gewijsde op de strafvordering - Omvang.
Het gezag erga omnes van het gewijsde op de strafvordering geldt voor wat
zeker en noodzakelijk door de strafrech- RECHTERLIJKE ORGANISATIE
ter is gewezen.
617 HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
30 december 1985
7. - Strafzalren - Beslissing tot vrij- HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
spraak van de beklaagde in kracht van HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken
gewijsde gegaan - Geen gezag van gewijsde ten aanzien van een medebe- HOOFDSTUK IV. - lJienstplichtzaken
klaagde die veroordeeld werd en hager
- Zie oak: Dienstplicht
beroep instelde.
HOOFDSTUK
V. - Strafzaken
Nu het onbeperkte hoger beroep van
een beklaagde diens strafrechtelijke ver- HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken
antwoordelijkheid en burgerrechtelijke
aansprakelijkheid weer ter 'sprake HOOFDSTUK VII. - Verlriezingszaken
brengt, heeft de in kracht van gewijsde HOOFDSTUK IX. - Allerlei
gegane beslissing tot vrijspraak van een
medebeklaagde geen gezag van gewijsde
t.a.v. de appellant; noch die vrijsprekende beslissing, noch de redenen waarop
HOOFDSTUK I
zij iE? gegrond, zijn een voldoende reden
ALGEMENE BEGRIPPEN
om beklaagde, die hoger beroep heeft in1. - Arrest van een hof van beroep
gesteld, te veroordelen.
dat mede is gewezen door een raadsheer
630 die vmeger bij het uitoefenen van een
7 januari 1986
ander rechterlijk ambt, van de zaak kenHOOFDSTUK VI
nis heeft genomen - Nietig arrest.
TUCHTZAKEN
Wegens schending van art. 292 Ger.W.
is nietig het arrest dat uitspraak doet op
HOOFDSTUK VII
een vordering tot ontbinding van een
VERKIEZINGSZAKEN
verkoopconcessie, wanneer zich onder de
HOOFDSTUK IX
leden van het hof van beroep die dat arALLERLEI
rest mede hebben gewezen, een raads- heer bevindt die vroeger van de zaak
kennis heeft genomen bij het uitoefenen
RECHTERLIJKE MACHT
van een ander rechterlijk ambt, namelijk
1J1ingende noodzakelijlrheid op grand in de rechtbank van eerste aanleg die
wtwrr/an de ministers over bepaalde ont- heeft beslist dat de vordering tot ontbinwerpen aan de Raad van State, afdeling ding van de verkoopconcessie samenhanwetgeving, geen advies behoeven te vra- gend was met een vordering tot ontbingen - Bevoegdheid van de hoven en ding van een huurovereenkomst.
rechtbanken om na te gaan of het wette19 september 1985
70
Iijk begrip " dringende noodzakelijk2.
Samenstelling
van
het
rechtscolheid » niet is miskend.
Onverminderd hun politieke verant- Jege - Verbod in dezelfde zaak rechter
woordelijkheid staat het weliswaar aan ·en partij te zijn - Dezelfde zaak - Bede ministers de dringende noodzakelijk- grip.
Voor de toepassing van het algemeen
heid te beoordelen op grond waarvan zij
aan de Raad van State, afdeling wetge- rechtsbeginsel dat niemand in dezelfde
ving, geen beredeneerd advies behoeven zaak rechter en partij mag zijn, wordt
te vragen over de tekst van een antwerp onder « dezelfde zaak » hetzelfde geschil
van verordening, maar de hoven en verstaan.
13 januari 1986
665
rechtbanken hebben de bevoegdheid om

-1483. - Samenstelling van het rechtscollege - Verbod in dezelfde zaak rechter
en partij te zijn en onverenigbaarheden
- Begrip.
Het verbod om in dezelfde zaak rechter en partij te zijn en de regels betreffende de onverenigbaarheden zijn gegrond op objectieve vereisten van rechterlijke organisatie, afgezien van de
persoonlijke positie van een bepaalde
rechter ten aanzien van de partijen, en
raken de openbare orde.
13 januari 1986
665
4. - Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, art.
14.5 - Recht op rechtspraak in twee instanties - Bepaling niet toepasselijk op'
de personen die naar het hoi van assisen
worden verwezen.
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 hager
rechtscollege, is die bepaling van dat verdrag niet toepasselijk op de personen die
krachtens de Belgische wet rechtstreeks
naar het hof van assisen worden verwezen.
1064
9 april 1986

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

HOOFDSTUK IV
DIENSTPLICHTZAKEN
DIENSTPLICHT

ZIE

OOK

5. - Militair gerecht - Rechten van
de Mens - Europees Verdrag Rechten
van de Mens, art. 6.1 - Onafhankelijke
en onpartijdige rechtbank - Begrip.
De officieren die, overeenkomstig
Grondwet en wet, als leden van een militair rechtscollege een rechtsprekende
functie vervullen, zijn niet enkel onttrokken aan het hierarchisch gezag of aan
het voogdijgezag van politieke, administratieve en militaire autoriteiten, maar
zijn tevens ertoe gehouden zich, zowel
t.o.v. bedoelde autoriteiten als t.o.v. de
procespartijen en t.o.v. welke feitelijke
macht dan ook, op onafhankelijke wijze
te gedragen; uit de loutere samenstelling
van het militair rechtscollege kan derhalve niet worden afgeleid dat dit college
geen onafhankelijke en onpartijdige

rechtbank zou zijn in de zin van art. 6.1.
Europees Verdrag Rechten van de Mens.
24 juli 1986
1516

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

6. - Strafzaken - Strafgerecht dat
uitspraak doet over een zaak waarin een
lid van het college in het onderzoeksgerecht zitting heeft gehad - Onwettige
beslissing.
De artt. 6.1 Europees Verdrag Rechten
van de Mens en 14, § 1, van het lnternationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten worden geschonden
door de veroordeling, uitgesproken door
een strafrechtelijk college, dat onder
meer bestond uit een magistraat die
voordien in de zaak zitting heeft gehad
in het onderzoeksgerecht.
25 september 1985
90
7. - Strafzaken - Strafgerecht dat
uitspraak doet over een zaak waarin een
lid van het college in het onderzoeksgerecht zitting heeft gehad - Nietige veroordeling.
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens en art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten betreffende de onpartijdigheid
van de rechterlijke instanties, worden
geschonden door de veroordelende beslissing gewezen door een strafrechtelijk
college dat o.m. bestond uit een magistraat die in de zaak als lid van het onderzoeksgerecht zitting heeft gehad.
2 oktober 1985
107
8. - Samenstelling van het rechtscollege - Strafzaken - Proces-verbaal van
de terechtzitting zonder vermelding van
de samenstelling - Proces-verbaal houdende vaststelling van de indiening van
een nota - Samenstelling van het
rechtscollege in die nota vermeld.
De samenstelling van het rechtscollege
ter terechtzitting kan worden bewezen
aan de hand van een door de voorzitter
en de griffier ondertekende vermelding
op een nota waarvan de indiening is
vastgesteld in het proces-verbaal van de
terechtzitting.
16 oktober 1985
206
9. - Samenstelling van het rechtscollege - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing alvorens recht te
doen - Latere beslissing ove1· de vordering zelf - Uitspraak met dezelfde rechters niet vereist.
lngevolge artikel 779 Ger.W. behoeft
een vonnis, dat na een vonnis alvorens

-149recht 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
het vonnis alvorens recht te doen, zitting
hebben gehad.
16 oktober 1985
214
10. - Samenstelling van het rechtscollege - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing van heropening
van de debatten over een onderwerp dat
zij vaststelt - Latere beslissing die uitspraak doet over de vordering zelf Uitspraak met dezelfde rechters of met
rechters voor wie de debatten volledig
zijn heropend, vereist.
Na een beslissing van heropening van
de debatten over een onderwerp dat zij
vaststelt, moet de beslissing over de
zaak zelf worden uitgesproken door de
rechters die de vorige terechtzittingen
hebben bijgewoond of anders door rechters voor wie de debatten volledig zijn
heropend.
16 oktober 1985
214
11.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Rechtscollege dat in
een nieuwe samenstelling beslist de behandeling van de zaak ab initio te hervatten - Conclusie door partijen niet
uitdrukkelijk hervat - Gevolgen.
Wanneer een rechtscollege in een andere samenstelling beslist de behandeling van de zaak ab initio te hervatten,
dan moeten de partijen, zo ze dat dienstig oordelen, de conclusie die zij voor de
vroegere rechters hadden genomen, opnieuw indienen of eventueel een nieuwe
conclusie nemen; als ze de conclusie niet
uitdrukkelijk hervatten, dan heeft de
conclusie die vroeger voor andere magistraten is neergelegd, noodzakelijkerwijs
geen enkele waarde voor de rechters die
uitspraak doen na de behandeling van
de zaak volledig te hebben hervat.
16 oktober 1985
214
12. - Samenstelling van het rechtscollege - Strafzaken - Indienen van conclusie - Verdaging naar een Jatere terechtzitting - Vonnis uitgesproken door
een anders samengestelde rechtbank Gevolg.
Nietig is het vonnis dat is gewezen
door een rechtbank waarvan een lid de
terechtzitting niet heeft bijgewoond
waarop het debat is geopend met de indiening van een conclusie, zonder dat
het debat nadien volledig is heropend of
de conclusie opnieuw is ingediend.
6 november 1985
306

13. - Strafzaken - Internering gelast
door een onderzoeksgerecht dat uitspraak deed over de voorlopige hechtenis van de verdachte - Wettig.
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens wordt niet geschonden door de
beslissing waarbij een onderzoeksgerecht, dat uitspraak deed over de voorlopige hechtenis van de verdachte, diens
internering gelast. (Impliciet.)
313
6 november 1985

14.- Samenstelling van het rechtscollege - Strafzaken - Vonnis van de correctionele rechtbank zitting houdende in
hager beroep - Vonnis waarover mede
werd beraadslaagd door een rechter die
vroeger van de zaak kennis heeft genamen als voorzitter van de raadkamer die
de verdachte naar de politierechtbank
heeft verwezen - Nietig vonnis.
Art. 292 Ger.W., krachtens hetwelk
nietig is de beslissing gewezen door een
rechter die vroeger bij het uitoefenen
van een nader rechterlijk ambt kennis
heeft genomen van de zaak, verbiedt dat
een rechter, die als voorzitter van de
raadkamer de verdachte naar de politierechtbank verwezen heeft, zitting neemt
in de correctionele rechtbank die in hoger beroep over de strafvordering uitspraak doet.
26 november 1985
435

15. - Samenstelling van het rechtscollege - Strafzaken
Correctionele
I'echtbank die uitspraak doet over een
zaak waazin een van haar rechters als
onderzoeksrechter is opgetreden
Schending van art. 6.1 Europees Verdrag
Rechten van de Mens - Gevolg.
Het vonnis uitgesproken door een correctionele rechtbank waarvan een van de
rechters in dezelfde zaak als onderzoeksrechter is opgetreden, schendt art. 6.1
Europees Verdrag Rechten van de Mens
en is derhalve nietig.
10 december 1985
521
16. - Samenstelling van het rechtscolJege
Strafzaken
Correctionele
rechtbank die uitspraak doet over een
zaak waarin een van haa.r rechters als
onderzoeksrechter is opgetreden
Schending van art. 6.1 Europees Verdrag
Rechten van de Mens - Gevolg.
Het vonnis uitgesproken door een correctionele rechtbank waarvan een van de
rechters in dezelfde zaak als onderzoeksrechter is opgetreden, schendt art. 6.1
Europees Verdrag Rechten van de Mens
en is derhalve nietig.
28 januari 1986
710

- 150Strafzaken - Samenstelling van
het rechtscollege - Rechter die als voorzitter van een kamer van de correctionele rechtbank de zaak aileen maar verdaagt tot een Jatere terechtzitting Rechter die vervolgens deelneemt aan de
behandeling van de zaak in hager beroep
- Wettig.
Noch art. 292 Ger.W. noch enige andere wettelijke bepaling verbiedt de rechter dee! te nemen aan de behandeling
van een zaak in hoger beroep, wanneer
hij in de tiitoefening van het ambt van
voorzitter van een kamer van een correctionele rechtbank die zaak aileen maar
verdaagd heeft tot een latere terechtzitting.
29 januari 1986
715
17. -

18. - Samenstelling van het rechtscolJege - Strafzaken - Arrest van een hof
van beroep waaraan is meegewerkt door
een raadsheer die vroeger kennis genamen had van de zaak, in de hoedanigheid van voorzitter van de raadkamer.
Nietig is het arrest van het hof van beroep waarbij uitspraak is gedaan over de
strafvordering tegen een beklaagde, wanneer daaraan is meegewerkt door een
raadsheer die vroeger kennis genomen
had van de zaak in de hoedanigheid van
voorzitter van de raadkamer van de
rechtbank van eerste aanleg, die de beklaagde naar de correctionele rechtbank
verwezen heeft. (Art. 292 Ger.W.)
5 maart 1986
932
19. - Samenstelling van het rechtscolJege - Strafzaken - Hoger beroep Nietigheid van het beroepen vonnis Gevolg in hager beroep - Voorwaarde.
De nietigheid van een vonnis, die het
gevolg is van een onregelmatige samenstelling van het rechtscollege dat dit vonnis heeft uitgesproken, wordt niet over-.
genomen door het appelgerecht dat enkel uitspraak doet, zonder het vonnis te
bevestigen, op grond van zijn onderzoek
en behandeling van de zaak.
8 april 1986
1059

magistraat die vroeger in de zaak is opgetreden om uitspraak te doen op het
hoger beroep tegen een vonnis van de
krijgsraad, waarbij werd geweigerd de
beklaagde in vrijheid te stellen.
16 april 1986
1110
21. - Strafzaken - Samenstelling van
het rechtscollege - Beslissing alvorens
recht te doen - Latere beslissing over
de vordering zelf - Andere rechters Wettige beslissing.
Art. 779 Ger.W. vereist niet dat in
strafzaken een vonnis dat, na een vonnis
alvorens recht te doen, in dezelfde zaak
wordt uitgesproken, door dezelfde rechters wordt gewezen als degenen die zitting hebben genomen tijdens de debatten v66r het vonnis alvorens recht te
doen of bij de uitspraak van het vonnis.
29 april 1986
1158
22. - Strafzaken - Samenstelling van
het rechtscollege - Beslissing waarbij
de heropening van het debat wordt bevolen over een onderwerp dat de rechter
vaststelt - Latere beslissing over de
vordering zelf - Andere rechters - Vereisten.
Na een beslissing die de heropening
van het debat beveelt over een onderwerp dat die beslissing vaststelt, zodanig
dat in feite het vorige debat over dat
punt wordt voortgezet, moet de beslissing over de vordering zelf worden gewezen door de rechters die de vorige terechtzittingen hebben bijgewoond of, zo
niet, door een rechtscollege waarvoor het
geding volledig is hervat.
29 april 1986
1158
23. - Samenstelling van het rechtcolJege
Strafzaken
Correctionele
rechtbank die uitspraak doet over een
zaak waarin een van haar Jeden als onderzoeksrechter is opgetreden - Schending van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens - Gevolg.
Het vonnis uitgesproken door een correctionele rechtbank waarvan een van de
leden in dezelfde zaak als onderzoeksrechter is opgetreden, schendt art. 6.1
Europees Verdrag Rechten van de Mens
en is derhalve nietig.
20 mei 1986
1267

20. - Strafzaken - Militair Gerechtshof - Arrest van veroordeling - Lid
van het Militair Gerechtshof dat vroeger
in de zaak is opgetreden om uitspraak te
doen op het hager beroep tegen een von24. - Strafzaken - Strafgerecht dat
nis van de krijgsraad, waarbij wordt ge- uitspraak doet over een zaak waarin een
weigerd de beklaagde in vnjheid te stel- lid van het college in het onderzoeksgeJen - Onwettige beslissing.
recht zitting heeft gehad - Gevolg.
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens wordt geschonden door het ver- de Mens wordt geschonden door de veroordelend arrest van het Militair Ge- oordeling uitgesproken door een strafrechtshof, waarin o.m. zitting had een rechtelijk college dat onder meer be-

-151stond uit een magistraat die in de zaak
ook zitting heeft gehad in het onderzoeksgerecht.
27 mei 1986
1294
25. - Samenstelling van het rechtscollege
Strafzaken
Correctionele
rechtbank - Vonnis mede uitgesproken
door een rechter die niet alle 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. (Art. 779 Ger.W.)
10 juni 1986
1380

HOOFDSTUK VI
TUCHTZAKEN

29. - Tuchtzaken - Samenstelling
van het college - Orde van Apothekers
- Tuchtraad - Samenstelling volgens
het proces-verbaal verschillend van die
vermeld in de beslissing - Nietige beslissing.
Wanneer luidens de vermeldingen van
het proces-verbaal van de zitting van een
tuchtraad waarop een tuchtzaak is behandeld, enerzijds, en luidens de beslissing welke in die zaak door die raad is
uitgesproken, anderzijds, de leden van
die raad niet dezelfde zijn, moet die beslissing worden vernietigd. (Artt. 2 en
779 Ger.W.)
29 mei 1986
1336

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

26. - Advocaat - Tuchtraad van beroep - Verw1jzing na cassatie. - Raad
HOOFDSTUK IX
anders samengesteld - Begrip niet toeALLERLEI
passelijk op het openbaar ministerie.
30. - Samenstelling van het rechtscolHet laatste lid van art. 477 Ger.W., volgens hetwelk het Hof van Cassatie, wan- Jege - Arrest van het arbeidshof over
neer het een beslissing van de tuchtraad een geschil tussen een werkgever en een
van beroep van de Orde van Advocaten werknemer - Onpartijdige rechterlijke
vernietigt, de zaak verwijst naar die instantie in de zin van art. 6 Europees
raad, anders samengesteld, is niet toe- ' Verdrag Rechten van de Mens - Begrip.
Uit de omstandigheid dat een raadspasselijk op het openbaar ministerie, als
heer in sociale zaken, die als werkgever
partij in de zaak.
5 december 1985
500 werd benoemd overeenkomstig de artt.
198 tot 201, 202 en 206 Ger.W., geen
27.- Tuchtzaken - Orde van Advoca- werkgever is noch was, kan, ook al was
ten - Tuchtraad van beroep - Samen- zij bewezen, niet worden afgeleid dat
stelling - Vervanging van een gewoon over een geschil tussen een werkgever
lid door een plaatsvervangend lid - Ver- en een werknemer geen uitspraak is gemoeden dat het gewoon lid verhinderd daan door een onpartijdige rechterlijke
is.
instantie, in de zin van art. 6 Europees
Wanneer een plaatsvervangend lid als Verdrag Rechten van de Mens.
assessor zitting heeft genomen in de
21 oktober 1985
229
tuchtraad van beroep van de balies van
het rechtsgebied van een hof van beroep
die de zaak behandeld, daarover beraadslaagd en de beslissing gewezen heeft,
wordt naar recht vermoed dat het aldus RECHTERLIJKE TUCHT
vervangen gewoon lid wettig verhinderd
Plaatsvervangend rechter - Plaatswas. (Art. 473 Ger.W.)
vervangend rechter die tekort gekomen
13 februari 1986
822 is aan de plichten van zijn ambt of door
28. - Tuchtzaken - Orde van Advoca- zijn gedrag afbreuk heeft gedaan aan de
ten - Tuchtraad van beroep - Leden waardigheid van zijn ambt - Tuchtvorvan de raad van de Orde die de beroe- dering - Ontzetting uit het ambt.
De plaatsvervangend rechter die is
pen beslissing hebben gewezen - Leden
die geen kennis mogen nemen van het veroordeeld wegens valsheid in geschrifte en verduistering, heeft door zijn gehager beroep.
De leden van de raad van de Orde van drag afbreuk gedaan aan de waardigheid
een balie die de beslissing hebben gewe- van zijn ambt en is niet meer waardig
zen, waartegen hoger beroep is inge- deel te nemen aan de uitoefening van de
steld, mogen van de zaak geen kennis rechterlijke macht; het Hof ontzet hem
uit zijn ambt.
nemen in hoger beroep. (Art. 473 Ger.W.)
16 januari 1986
681
13 februari 1986
822

RECHTSBEGINSELEN

-1527.- Begrip.
(ALGEME-

NE)
1.- Begrip.
De regel volgens welke, wanneer de
vervaldag van een termijn een zaterdag,
een zondag of een wettelijke feestdag is,
die vervaldag op de eerstkomende werkdag wordt verplaatst, vormt geen algemeen rechtsbeginsel.
162
10 oktober 1985
2.- Begrip.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een onbevoegd
rechtscollege de zaak naar het bevoegde
gerecht moet verwijzen.
219
17 oktober 1985

3. - Rechtsmisbruik - Begrip.
Het begrip « rechtsmisbruik » wordt
niet miskend door het vonnis dat beslist
dat de partij bij een wederkerige overeenkomst, t.a.v. de wanprestatie van de
wederpartij, misbruik heeft gemaakt van ·
de haar door art. 1184 B.W. geboden mogelijkheid om te. kiezen tussen ~e %edwongen uitvoermg en de ontbmdmg
van de overeenkomst.
16 januari 1986
683

4.- Rechtsmisbruik- Overeenkomst
- Wederkerige overeenkomst - Wanprestatie van een der partijen bij een
overeenkomst - Recht van contractspm·tij rechtsmisbruik van andere partij aan
te voeren.
Wanprestatie van een partij bij een
wederkerige overeenkomst ontneemt
haar niet het recht aan te voeren dat de
wederpartij misbruik heeft gemaakt van
de haar bij art. 1184 B.W. geboden mogelijkheid om te kiezen tussen gedwongen
uitvoering en ontbinding van de overeenkomst.
16 januari 1986
683
5. - Exceptie van niet-uitvoering inzake wederkerige overeenkomsten - Algemeen rechtsbeginsel.
De exceptie van niet-uitvoering inzake
wederkerige overeenkomsten is een algemeen rechtsbeginsel. (Impliciet.)
6 maart 1986
935
6. - Rechtsspreuk volgens welke de
bijzaak de hoofdzaak volgt.
De rechtsspreuk volgens welke de bijzaak de hoofdzaak volgt is geen algemeen rechtsbeginsel.
7 april 1986
1053

De regel van de rechtspraak in twee
instanties is geen algemeen rechtsbeginsel.
4 juni 1986
1353

8. - Strafzaken - Vermoeden van onschuld - Aanwijzingen van schuld vermeld in beslissing van invrijheidstelling
tegen borgsom.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingsteling dat, na onder meer
vastgesteld te hebben dat bewezen is. dat
miljoenen frank zonder gerechtvaard1gde
motieven onttrokken werden aan de gefailleerde firma's en aan meerdere zaken
waarin de uit hoofde van bedrieglijke
bankbreuk vervolgde verdachte betrokken was en nog is, zegt dat verdachte
voorlopig in vrijheid wordt gesteld tegen
· betaling van een borgsom, spreekt geen
oordeel uit over het al dan niet bewezen
zijn van de telastlegging, doch geeft de
reden op waarom het aanwijzingen van
schuld aanwezig acht, zonder het algemeen rechtsbeginsel dat de verdachte geacht wordt onschuldig te zijn, te miskennen.
1465
24 juni 1986
9. - Recht op een onafhankelijke en
onpartijdige rechterlijke instantie Miskenning - Begrip.
Uit de enkele omstandigheid dat het
hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, ten tijde van de uitspraak
over de handhaving van de voorlopige
hechtenis van een verdachte, was sa- .
mengesteld uit dezelfde magistraten als
bij een vroeger arrest in de zaak van die
verdachte kan geen miskenning worden
afgeleid ~an het recht van iedere verdachte op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie en van het
recht van verdediging.
1493
4 juli 1986
10. - Recht van verdediging - Miskenning - Begrip.
Uit de enkele omstandigheid dat het
hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, ten tijde van de uitsprB;ak
over de handhaving van de voorlop1ge
hechtenis van een verdachte, was samengesteld uit dezelf~e magistraten a~s
bij een vroeger arrest m de zaak van d1e
verdachte, kan geen miskenn~ng worden
afgeleid van het recht van 1edere verdachte op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie en van het
recht van verdediging.
4 juli 1986
1493

153RECHTSBIJSTAND
Voorziening in cassatie - Beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan
over een verzoek om rechtsbijstand Procureur-generaal bij het hoi van beroep alleen bevoegd om zich in cassatie
te voorzien tegen zodanige beslissing.
1. -

Alleen de procureur-generaal bij het
hof van beroep is bevoegd om zich, in de
bij de wet bepaalde gevallen, in cassatie
te voorzien tegen de beslissingen betreffende een verzoek om rechtsbijstand.
(Artt. 688 en 690 Ger.W.)
18 december 1985
587
2. Beslissing waarbij uitspraak

wordt gedaan over een verzoek om
rechtsbijstand - Voorziening in cassatie
- Termijn.
De beslissing waarbij uitspraak wordt
gedaan over een verzoek om rechtsbijstand, zelfs gedurende een strafgeding,
is geen voorbereidende beslissing of beslissing van onderzoek, zodat art. 416 Sv.
daarop niet van toepassing is; tegen zodanige beslissing van het bureau in hoger beroep of van de rechter in hoger beroep voor wie de zaak aanhangig is, kan
binnen tien dagen na de uitspraak voorziening in cassatie worden ingesteld door
de procureur-generaal bij het hof van beroep. (Artt. 688 en 690 Ger.W.)
18 december 1985
587
3. - Toepassingsgebied - Afschriften

- Begrip.
Gewone afschriften waarvoor rechtsbijstand kan worden verleend, zijn afschriften van stukken die moeten worden overgelegd voor de rechter voor wie
het geschil aanhangig is of wordt gemaakt; rechtsbijstand kan niet worden
verleend voor afschriften van een strafdossier, daar de rechter die uitspraak
moet doen, beschikt over het strafdossier, waarvan het origineel door het
openbaar ministerie wordt overgelegd.
(Artt. 664, 665 en 671 Ger.W.)
18 december 1985
587

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN
- Algemene begrippen : reden, rechtsgrond...
HOOFDSTUK II. - Bij afwezigheid van
conclusie
Afdeling 1.
Algemeen.
HOOFDSTUK I.

Afdeling 2.
Afdeling 3.

Belastingzaken.
Burgerlijke zaken.

Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

4. 5.
6.
7.
9.

-

HOOFDSTUK
Afdeling 1. sie.
Afdeling 2.
Afdeling 3.
Afdeling 4.
Afdeling 5.
Afdeling 6.
Afdeling 7.
Afdeling 9.

Dienstplichtzaken.
Strafzaken.
Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.
Allerlei.
III. - Op conclusie
Algemeen, begrip concluBelastingzaken.
Burgerlijke zaken.
Dienstplichtzaken.
Strafzaken.
Tuchtzaken.
Ver kiezingszaken.
Aller lei.

HOOFDSTUK I
ALGEMENE
BEGRIPPEN
RECHTSGROND ...

RED EN,

1. - Belastingzaken in de kosten - Begrip.

Veroordeling

De veroordeling in de kosten is een
rechtsgevolg van de beslissing over het
geschil zelf en moet derhalve in beginsel
niet bijzonder met redenen worden omkleed, tenzij de partijen of een van hen
desaangaande conclusie hebben genomen. (Artt. 1017, eerste en derde lid,
Ger.W. en 97 Gw.)
18 oktober 1985
228
2. - Strafzaken
Stmfvordering Veroordeling wegens overtreding van
art. 10.1.1° Wegverkeersreglement- Redengeving.
Niet regelmatig met redenen omkleed
is de beslissing die een overtreding van
art. 10.1.1° Wegverkeersreglement ten laste van eiser tot cassatie bewezen verklaart, wanneer de redengeving in het
onzekere laat of de rechter de overtreding bewezen acht omdat eiser zijn snelheid niet heeft geregeld, dan wel omdat
hij niet aandachtig is geweest (Art. 97
Gw.).
12 november 1985
330

3. - Strafzaken - Strijdigheid tussen
de redenen en het beschikkende gedeelte
- Schending van art. 97 Gw. - Begrip.
Niet regelmatig met redenen omkleed
en onverenigbaar met de regel waarvan
art. 65 Sw. een toepassing uitmaakt, is
de beslissing waarbij de rechter, na te
hebben geoordeeld dat twee telastleggingen wegens eenheid van opzet slechts
een misdrijf opleveren, wegens ieder
van die telastleggingen een afzonderlijke
straf uitspreekt. (Art. 97 Gw.)
10 december 1985
523

-1544. - Dienstplicht - Herkeuringsraad
- Redenen.
Niet regelmatig met redenen omkleed
is de beslissing van de herkeuringsraad
die, uitspraak doende op een aanvraag
om vrijstelling of voorlopige afkeuring
op lichamelijke grond, zich ertoe beperkt
de aanvraag af te wijzen in de bewoordingen van art. 43, § 4, Dienstplichtwet,
zonder daarbij de redenen van die beslissing op te geven.
3 februari 1986
756
5. - Strafzaken
Tegenstrijdige redengeving - Begrip.
Tegenstrijdig en derhalve niet regelmatig met redenen omkleed is het arrest
dat de bestuurder van een motorvoertuig
veroordeelt wegens onopzettelijk doden
naar aanleiding van een verkeersongeval, op grond, enerzijds, dat de bestuurder het ongeval niet had kunnen voorkomen ook al had hij de voetganger
normaal opgemerkt, en, anderzijds, dat
het niet opmerken van de voetganger en
het niet terstond remmen op het ogenblik van de aanrijding zijn onoplettendheid bewijzen.
929
5 maart 1986
6. - Strafzaken
Dubbelzinnige redengeving - Begrip.
Dubbelzinnig en derhalve niet regelmatig met redenen omkleed is het arrest
dat, om de bestuurder van een motorvoertuig te veroordelen wegens onopzettelijk doden naar aanleiding van een verkeersongeval, vermeldt welke de verplichtingen van die bestuurder waren,
zonder nader aan te geven of hij die al
dan niet is nagekomen.
5 maart 1986
929

7. - 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, nadat
het de beklaagde op de strafvordering
heeft veroordeeld wegens opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen
met de omstandigheid dat deze een ziekte of een ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, als bedoeld
in art. 399, eerste lid, Sw., ten gevolge
hadden, bij de uitspraak op de burgerlijke rechtsvordering een deskundige benoemt met een opdracht die de mogelijkheid van een blijvende onge:;;chiktheid
insluit. (Art. 97 Gw.)
16 april 1986
1107

8. Burgerlijke zaken - Arrest
waarin niet kan worden uitgemaakt of
de rechter een vaststelling op persoonlijke wetenschap dan wei op hem regelmatig voorgelegde gegevens heeft doen
steunen - Dubbelzinnige beslissing.
Dubbelzinnig is het arrest waarin niet
kan worden uitgemaakt of de appelrechters een buiten de algemene bekendheid
vallende vaststelling op persoonlijke wetenschap dan wei op hun regelmatig
voorgelegde gegevens doen steunen, zodat het niet mogelijk is de wettigheid
van hun beslissing te toetsen. (Art. 97
Gw.; art. 1315 B.W.)
17 april1986
1114

HOOFDSTUK II
BIJ AFWEZIGHEID VAN CONCLUSIE

Algemeen.
Afdeling 1.
Belastingzaken.
Afdeling 2.
Afdeling 3.
Burgerlijke zaken.
Afdeling 4.
Dienstplichtzaken.
Afdeling 5.
Strafzaken.
9. - Strafzaken - Veroordeling wegens bedrieglijke bankbreuk - Opgave
van art. 489 Sw. en niet van art. 577 Kh.
- Beslissing niet met redenen omkleed.
Niet naar recht gemotiveerd is het arrest dat de beklaagde wegens bedrieglijke bankbreuk veroordeelt en enkel art.
489 Sw. vermeldt zonder opgave van art.
577 Kh. (Art. 97 Gw.)
19 november 1985
388

10. - Strafzaken - Geen conclusie In pleidooi ontwikkelde middelen Geen verplichting voor de feitenrechter
erop te antwoorden.
De feitenrechter behoeft niet te antwoorden op middelen die voor hem in
pleidooi door de beklaagde of zijn raadsmfln zijn voorgedragen.
26 november 1985
441
11. - Strafzaken - Hoger beroep van
het openbaar ministerie - Vaststelling
dat de door de eerste rechter uitgesproken straf ontoereikend is - Geen conclusie - Beslissing regelmatig met redenen omkleed.
Als de appelrechters, op het hoger beroep van het openbaar ministerie en bij
afwezigheid van een desbetreffende conclusie, vaststellen dat de door de eerste
rechter uitgesproken straf ontoereikend
is en de strafmaat verhogen, is hun beslissing regelmatig met redenen omkleed; zij behoeven niet bovendien de re-

-155denen te vermelden waarom zij die straf
ontoereikend achten.
26 november 1985
441
12. - Strafzaken. - Tegenstrijdigheid
tussen redengeving en beschikkend gedeelte - Schending van art. 97 Gw.
Art. 97 Gw. wordt geschonden door het
arrest dat in het beschikkende gedeelte
het beroepen vonnis, waarbij een beklaagde wordt veroordeeld wegens alle
hem ten laste gelegde feiten, bevestigt,
terwijl volgens de redengeving van het
arrest sommige telastleggingen niet bewezen gebleven zijn.
12 februari 1986
814
13. - Strafzaken - Geen conclusie Weigering van uitstel van de tenuitvoerlegging van de veroorde1ing - Opgave
van gronden niet verplicht.
Bij ontstentenis van conclusie dienaangaande is de rechter, die geen uitstel
verleent voor de tenuitvoerlegging van
de veroordeling, niet verplicht zijn beslissing daaromtrent met redenen te omkleden.
30 aprill986
1177
14. - Strafzaken - Veroordelende beslissing op de strafvordering - Vermelding van de toegepaste wettelijke bepalingen - Niet op straffe van nietigheid
voorgeschreven - Appelrechter - Verwijzing naar het beroepen vonnis WettJg.
De bepalingen van de artt. 163 en 195
Sv. zijn niet op straffe van nietigheid
voorgeschreven. Om in rechte met redenen omkleed te zijn, volstaat het dat de
veroordelende beslissing op de strafvordering, hetzij in de redenen van haar eigen beslissing, hetzij met verwijzing
naar de beroepen beslissing, de wettelijke bepalingen betreffende de bestanddelen van het aan de veroordeelde ten
laste gelegde misdrijf en de straf vermeldt.
28 mei 1986
1326
Afdeling 6.
Tuchtzaken.
Afdeling 7.
Verkiezingszaken.
Afdeling 9.
Aller lei.

HOOFDSTUK III
OP CONCLUSIE

Afdeling 1.
Algemeen, begrip conclusie.
Afdeling 2.
Belastingzaken.
15. - Belastingzaken - Belasting op
spelen en weddenschappen - Art. 43,
Wetboek van de met de lnkomstenbelas-

tingen Gelijkgestelde Belastingen
Volksvermakelijkheid - Belastingvrijstelling - Conclusie ten betoge dat aan
een voorwaarde voor vrijstelling niet is
voldaan - Beslissing waarin enkel
wordt vastgesteld dat een andere voorwaarde is vervuld - Redengeving.
Wanneer de minister van Financien in
zijn conclusie betoogt dat de winst van
een klaverjaswedstrijd in casu bestemd
was voor de goede werken van de organiserende vereniging, terwijl volksvermakelijkheden van belasting op spelen
en weddenschappen enkel zijn vrijgesteld als de inschrijvings- of deelnemingsrechten verdeeld worden in de
vorm van prijzen of besteed worden aan
de normale organisatiekosten, wordt die
conclusie niet beantwoord door de beslissing waarin enkel wordt vastgesteld dat
het belastingbestuur niet aantoont dat de
inzet meer bedroeg dan 200 frank en
evenmin dat de voor drank betaalde bedragen een andere bestemming hebben
gekregen. (Art. 43, 2°, Wetboek \·an de
met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen.)
653
9 januari 1986
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken.
16. - Burgerlijke zaken - Conclusie
voor de eerste rechter - Hervat vooz· de
appelrechter - Appelrechter verplicht
erop te antwoorden.
Wanneer een partij in haar akte van
hoger beroep verklaart haar voor de eerste rechter genomen conclusie opnieuw
te nemen en zij voor de appelrechter
verschijnt, is deze verplicht die conclusie
te beantwoorden. (Art. 97 Gw.)
4 oktober 1985
130
17. - Burgerlijke zaken - Tegenstrijdige redenen - Begrip.
Niet door tegenstrijdigheid aangetast
en wettelijk verantwoord is de beslissing
waarbij de rechter, na te hebben geoordeeld dat de verhuurder het goed niet in
zodanige staat heeft onderhouden dat
het kon dienen voor het gebruik waartoe
het was bestemd, en dat die tekortkoming ernstig genoeg is om te zijnen nadele de ontbinding van de huurovereenkomst te verantwoorden, niettemin, op
grond dat die tekortkoming het huurgenot slechts Iicht heeft verminderd en de
huurder niet toelaat de exceptie van
niet-uitvoering voor het geheel van zijn
verplichtingen,
waardoor
definitieve
schade ontstond, in te roepen, de huurovereenkomst ook ten nadele van de
huurder ontbindt.
6 maart 1986
9::!5

- 15618. - 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 de conclusie van de
tegenpartij regelmatig voorgedragen verweer.
11 april 1986
1085
Conclusie
19. - Burgerlijke zaken
met verwijzing naar een conclusie in een
ander geschil - Beantwoording.
Wanneer een partij in haar conclusie
naar een in een ander geschil genomen
conclusie verwijst zonder de bedoelde
middelen opnieuw te vermelden, behoeft
de rechter daarop niet te antwoorden.
(Art. 97 Gw.)
23 mei 1986
1284
20. - Burgerlijke zaken
Conclusie
waarin niet wordt betwist dat een voor
de toepassing van een wettelijke bepaling vereiste voorwaarde is vervuld Vervulling van die voorwaarde niet uitdrukkelijk vastgesteld door de rechter.
Als bij conclusie niet wordt betwist dat
een voor de toepassing van een wettelijke bepaling vereiste voorwaarde is vervuld, behoeft de rechter, die beslist dat
die bepaling toepasselijk is, in de regel,
niet uitdrukkelijk vast te stellen dat die
voorwaarde is vervuld.
9 juni 1986
1366
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken.
'Afdeling 5. - Strafzaken.
21. Strafzaken - Beschouwing
waaruit de conclusienemer geen J'echtsgevolg afleidt - Geen verplichting voor
de rechter erop te antwoorden.
De rechter behoeft niet te antwoorden
op een beschouwing waaruit de conclusienemer geen rechtsgevolg afleidt.
4 september 1985
3
22. - Strafzaken - Strafvordering Veroordeling - Verweer van de beklaagde onbeantwoord - Beslissing niet met
redenen omkleed.
Niet met redenen omkleed is de beslissing waarbij de beklaagde wordt veroordeeld zonder dat wordt geantwoord op
een regelmatig door hem voorgedragen
verweer. (Art. 97 Gw.)
19 november 1985
390
23. - Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Regeling van de procedure -

Arresten en beschikkingen - Motiveringsplicht - Grondslag.
De beschikking van de raadkamer of
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij uitspraak wordt gedaan over de regeling van de procedure
zijn geen werkelijke vonnissen in de zin
van art. 97 Gw.; die grondwettelijke bepaling is derhalve daarop niet van toepassing, al kan voor die beslissingen de
motiveringsplicht niettemin door een andere wettelijke bepaling zijn opgelegd.
27 november 1985
446
24. Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Regeling van de procedure Buitenvervolgingstelling.
Geen enkele wettelijke bepaling
schrijft voor dat de onderzoeksgerechten,
bij uitspraak over de regeling van de
procedure, de bezwaren nader dienen te
omschrijven of de gronden moeten aangeven waarom zij die bezwaren onvoldoende achten; wanneer derhalve bij
conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren wordt betwist of aangevoerd, antwoordt het onderzoeksgerecht daarop door de onaantastbare vaststelling dat zodanige bezwaren bestaan
of niet bestaan.
27 november 1985
446
25. - 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 straf
stelt. (Art. 97 Gw.)
633
7 januari 1986
26. - Strafzaken - Vermelding van
de toegepaste wettelijke bepalingen Vermelding door de appelrechter - Nietigverklaring van het beroepen vonnis Verwijzing naar dat vonnis - Wettigheid.
Uit de enkele omstandigheid dat de
appelrechters van de door hen toegepaste wettelijke bepalingen melding maken
door verwijzing naar het beroepen vonnis, dat zij nietig verklaren, valt niet af
te leiden dat zij de nietigheid van dat
vonnis overnemen.
8 januari 1986
648
27. - Strafzaken - Conclusie waarin
aan het bestuur wordt verweten het herstel van de plaats in de vorige staat te
hebben gevorderd in een geval en niet in

-157een ander - Beantwoording - Geen
verplichting.
De rechter behoeft niet te antwoorden
op een conclusie die erop neerkomt dat
aan het bestuur wordt verweten dat het,
inzake stedebouw, ten laste van een beklaagde wel het herstel van de plaats in
de vorige staat heeft gevorderd, terwijl
het zulks in een soortgelijk geval niet
had gedaan.
15 januari 1985
678

dert - Verplichting om op die conclusie
te antwoorden.
Wanneer de burgerlijke partij voor de
kamer van inbeschuldigingstelling, die
uitspraak moet doen over het verzet van
de burgerlijke partij tegen de door de
raadkamer gewezen beschikking van
buitenvervolgingstelling, in haar conclusie vraagt dat om de door haar aangegeven redenen bepaalde onderzoeksmaatregelen zouden worden bevolen, mag de
kamer van inbeschuldigingstelling niet
weigeren recht te doen op dat verzoek
zonder de gronden aan te geven waarom
zij oordeelt dat de gevorderde onderzoeksmaatregelen niet nodig zijn voor de ontdekking van de waarheid en er derhalve
geen grond bestaat om ze te bevelen.
12 maart 1986
966

28.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Veroordeling - Verweer van de beklaagde onbeantwoord gebleven - Beslissing niet met redenen
omkleed.
Niet met redenen omkleed is de beslissing waarbij de beklaagde op de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering wordt veroordeeld, zonder dat is ge32. - Strafzaken - Strafvordering antwoord op een door hem regelmatig Veroordelende beslissing - Verweermidvoorgedragen verweer. (Art. 97 Gw.)
.del van beklaagde onbeantwoord geble4 februari 1986
770
ven - Beslissing niet met redenen omkleed.
29. - Strafzaken - OnderzoeksgeNiet met redenen omkleed is de beslisrechten - Regeling van de procedure sing waarbij de beklaagde veroordeeld
Arresten en beschikkingen - Motive- wordt, zonder dat geantwoord wordt op
ringsverplichting - Grondslag.
een door hem regelmatig voorgedragen
De beschikking van de raadkamer of verweermiddel. (Art. 97 Gw.)
het arrest van de kamer van inbeschuldi29 april 1986
1163
gingstelling waarin de procedure wordt
geregeld, zijn geen echte vonnissen in de
33. - Strafzaken - Eenheid van opzet
zin van artikel 97 Gw.; die grondwette- - Vermelding van art. 65 Sw. niet verlijke bepaling is daarop derhalve niet eist.
van toepassing, wat niet wegneemt dat
De rechter, die beklaagde wegens verde motiveringsplicht door een andere scheidene misdrijven veroordeelt tot een
wetsbepaling kan zijn voorgeschreven.
enkele straf en daartoe de eenheid van
12 maart 1986
966 opzet vaststelt, is niet verplicht in zijn
30. - Strafzaken - Onderzoeksge- beslissing melding te maken van art. 65
Sw.
rechten - Regeling van de procedure 14 mei 1986
1239
Buitenvervolgingstelling.
Geen enkele wetsbepaling verplicht de
34. - Strafzaken - Conclusie strekonderzoeksgerechten om bij de regeling
van de procedure de bezwaren te om- kende tot vermindering van de door de
schrijven of de gronden op te geven eerste rechter uitgesproken straf- Antwaarom die bezwaren ontoereikend wor- woord noodzakel1jk.
Regelmatig met redenen omkleed is de
den geacht; derhalve beantwoordt het onderzoeksgerecht de conclusie waarin het beslissing van de appelrechter die op de
feitelijk bestaan van voldoende bezwaren conclusie waarin de beklaagde feitelijke
wordt betwist of aangevoerd, als het op gronden opgeeft om vermindering te veronaantastbare wijze vaststelt dat zodani- krijgen van de door de eerste rechter opgelegde straf, antwoordt dat laatstgege bezwaren bestaan of niet bestaan.
12 maart 1986
966 noemde een passende straf heeft uitgesproken.
31. - Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling, rechtdoende op het
verzet van de burgerlijke partij tegen de
door de raadkamer gewezen beschikking
van buitenvervolgingstelling - Conclusie
waarin de burgerlijke partij bepaalde
aanvullende onderzoeksmaatregelen vor-

17 juni 1986

1429

35. - Strafzaken - Conclusie - Verplichting om daarop te antwoorden Begrip.
De rechter behoeft niet te antwoorden
0p een conclusie waarvan de onjuistheid

- 158op authentieke wijze door de gedingstukken is aangetoond. (Art. 97 Gw.)
1468
25 juni 1986
36. - Strafzaken - Voorlopige hechte-

nis - Bevestiging van het bevel tot aanhouding - Conclusie van de verdachte
- Antwoord op die conclusie - Begrip.
De conclusie die de verdachte inzake
voorlopige hechtenis, met name bij de
bevestiging van het bevel tot aanhouding, heeft genomen, wordt beantwoord
door het arrest dat, tegenover de in die
conclusie voorgestelde interpretatie van
de eisen van het onderzoek, de feitelijke
beoordeling van die eisen door de kamer
van inbeschuldigingstelling aanvoert.
(Artt. 1, 4, 5 en 8 Wet Voorlopige Hechtenis.)
1502
24 juli 1986
37.- Strafzaken- Voorlopige hechte-

nis - Bevestiging van het bevel tot aanhouding - Redenen.
Inzake voorlopige hechtenis, en met
name bij de bevestiging van het bevel
tot aanhouding, heeft, volgens de regel
van geheimhouding van het onderzoek,
de kamer van inbeschuldigingstelling
niet het recht de identiteit van de nog te
ondervragen getuigen en de aard van de
aan de gang zijnde onderzoeksverrichtingen nader kenbaar te maken. (Artt. 1, 4,
5 en 8 Wet Voorlopige Hechtenis.)
24 juli 1986
1502
Mdeling 6. Mdeling 7. Afdeling 9. -

Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.
Allerlei.

REGELING VAN RECHTSGEBlED
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. HOOFDSTUK III. -

Burgerlijke zaken
Strafzaken

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

1. - Strafzaken - Vonnis van de politierechtbank dat, met toepassing van art.
23 Taalwet Gerechtszaken, de vezwijzing
van een zaak naar een ander rechtscollege van dezelfde rang beveelt - Rechtbank op vervvijzing die beslist dat zij
niet het bevoegde rechtscollege is - Beslissingen in kracht van gewijsde gegaan
- Regeling van rechtsgebied.
Wanneer, nadat een vonnis van een
politierechtbank, met toepassing van art.
23 Taalwet Gerechtszaken, een bij haar
aanhangige zaak naar een andere politierechtbank heeft verwezen en deze
rechtbank zich onlievoegd heeft verklaard omdat zij niet het rechtscollege
van dezelfde rang was dat het dichtst gelegen was bij de rechtbank die de verwijzing heeft bevolen, en de beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan,
dient het rechtsgebied te worden geregeld om het bevoegde vonnisgerecht aan
te wijzen.
20 mei 1986
1271
2. - Vordering in burgerlijke zaken of

vordering van een burgerlijke partij in
een strafproces - Bijstand van een advocaat bij het Hoi van Cassatie vereist.
De vordering tot regeling van rechtsgebied, die wordt ingesteld door een partij
in een burgerlijk geding of door een burgerlijke partij in een strafproces, is
slechts ontvankelijk als ze wordt ingeleid bij een verzoekschrift ondertekend
door een advocaat bij het Hof van Cassatie. (Artt. 478, 645, 646, 647 en 1080
Ger.W.; art. 528bis Sv.)
21 mei 1986
1278

HOOFDSTUK II
BURGERLIJKE ZAKEN

3. - Burgerlijke zaken - Ambtelijke
medewerking van een advocaat bij het
Hoi van Cassatie.

-159In burgerlijke zaken is de vordering
tot regeling van rechtgebied enkel ontvankelijk indien zij wordt gesteld bij een
verzoekschrift dat door een advocaat bij
het Hof van Cassatie is ondertekend.
(Artt. 478, 645 tot 647 en 1080 Ger.W.)
13 februari 1986
826

HOOFDSTUK III
STRAFZAKEN

Afdeling 1. - Algemene regels.
4. - Strafzaken - Begrip.
Regeling van rechtsgebied onderstelt
dat er werkelijk een geschil over rechtsmacht kan ontstaan; het verzoekschrift
dat het bestaan van een dergelijke mogelijkheid niet aantoont noch aanvoert, is
derhalve geen verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied in de zin van de bepalingen van hoofdstuk I, titel V, boek II,
Sv.
25 september 1985
93
5. - Verzet tegen een arrest van het
Hoi, uitspraak doende over een verzoek
tot regeling van rechtsgebied - Staat
niet open voor de partij die het verzoek
heeft ingediend.
Verzet tegen een arrest waarbij het
Hof uitspraak heeft gedaan over een verzoek tot regeling van rechtsgebied, staat
niet open voor de partij die het verzoek
heeft ingediend. (Artt. 532, 533 Sv.)
27 november 1985
453
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.
6. - Strafzaken
Beschikking van
de raadkamer waarbij wanbedrijven
werden gecontraventionaliseerd - Vonnisgerecht dat zich onbevoegd verklaart
op grand dat na de beschikking van de
raadkamer een omstandigheid is gebleken waardoor op een van de feiten een
zwaardere correctionele straf komt te
staan en dat de feiten samenhangend
zijn - Toetsing door het Hof - Beschikking gedeeltelijk vernietigd - Verwijzing naar dezelfde raadkamer, anders
samengesteld.

Wanneer, nadat de raadkamer met
aanneming van verzachtende omstandigheden een beklaagde wegens verscheidene wanbedrijven naar de politierechtbank heeft verwezen, die politierechtbank zich voor alle misdrijven onbevoegd heeft verklaard, op grond, enerzijds, dat na de verwijzende beschikking
een daaraan voorafgegane omstandigheid is gebleken waar op een van de feiten een zwaardere correctionele straf
komt te staan, en, anderzijds, dat alle
misdrijven samenhangend zijn, toetst
het Hof, op een verzoek tot regeling van
rechtsgebied, of beide beslissingen in
kracht van gewijsde zijn gegaan, of de
vaststellingen van de feitenrechter juist
en de misdrijven samenhangend lijken
te zijn; zo ja, vernietigt het Hof de beschikking van de raadkamer, behoudens
in zoverre zij verzachtende omstandigheden heeft aangenomen voor de andere
misdrijven dan dat waarvoor de genoemde omstandigheid in aanmerking is genomen, en verwijst de zaak naar dezelfde raadkamer, anders samengesteld.
28 januari 1986
711
§ 9. Allerlei.
Afdeling 4. - Tussen raadkamer en correctionele rechtbank.
§ 1. Aard van het misdrijf, misdaad.
7. - Strafzaken - Beschikking tot
verwijzing van de verdachte naar de correctionele rechtbank wegens oplichting
- Tweede beschikking waarbij dezelfde
verdachte, na aanneming van verzachtende omstandigheden, naar de correctionele rechtbank verwezen wordt wegens
valsheid in geschriften en gebruik van
valse stukken - Vaststelling, door het
hof van beroep, dat dezelfde feiten als
valsheid, gebruik van valse stukken, oplichting en, bovendien, als bedrieglijke
bankbreuk kunnen worden aangemerkt
- Arrest waarbij wordt beslist dat aan
die feiten een en hetzelfde• onsplitsbaar
opzet ten grondslag ligt - Hof van beroep dat de correctionele rechter niet bevoegd verklaart - Toezicht van het Hof
- Beschikkingen en arrest in kracht
van gew~jsde gegaan - Regeling van
rechtsgebied - Beslissing van het hof
van beroep die gegrond lijkt - Vernietiging van de twee beschikkingen - Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
Wanneer een verdachte, die voor een
eerste beschikking van de raadkamer
wegens oplichting is verwezen naar de
correctionele rechtbank, vervolgens door
een tweede beschikking ook wegens op-

- 160- Ve1·nietiging van de beschikking Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling

lichting en, bovendien, na aanneming
van verzachtende omstandigheden, wegens valsheid en gebruik van valse stukken verwezen wordt, en wanneer het hof
van beroep, na te hebben vastgesteld dat
het dezelfde feiten zijn die als valsheid,
gebruik van valse stukken, oplichting, en
bovendien als bedrieglijke bankbreuk
kunnen worden aangemerkt, en na erop
te hebben gewezen dat aan die feiten
een en dezelfde onsplitsbare opzet ten
grondslag ligt, de correctionele rechter
niet bevoegd verklaart om ervan kennis
te nemen, gaat het Hof, op een verzoek
tot regeling van rechtsgebied, na of de
beschikkingen en het arrest in kracht
van gewijsde zijn gegaan en/of het aan
de verdachte verweten feit een misdaad
lijkt te zijn; in bevestigend geval vernietigt het beide beschikkingen en verwijst
de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
4 juli 1986
1491
§ 2. Verschillende misdrijven, samenhang.

8. - Strafzaken - Beschikking van
de raadkamer waarbij een verdachte
naar de correctionele rechtbank wordt
verwezen wegens misdaden en wa.nbedr:ifven - Geen opgave van verzachtende' omstandigheden voor de misdaden Beslissing van het vonnisgerecl1t dat de
misdrijven samenhangend zijn en dat
het onbevoegd is voor de zaak in haar
geheel - Beslissingen in kracht van gewijsde - Regeling van 1'8chtsgebied Beslissing van onbev-oegdverklaring verantwoord Jijkend - 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 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.
25 september 1985
91
9. - Strafzaken - Beschikking tot
verwijzing naar de correctionele rechtbank wegens een misdaad, zonder opgave van verzachtende omstandigheden, en
wegens een wanbedrijf - Onbevoegdvez·klaring van de correctionele rechtbank

Wanneer de raadkamer een verdachte,
wegens misdaden en een wanbedrijf,
zonder opgave van verzachtende omstandigheden voor de misdaden, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, en
de correctionele rechtbank heeft beslist
dat de misdrijven samenhangend zijn en
zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de zaak, gaat het Hof
na of de beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan en of de beslissing
va~ onbevoegdverklaring verantwoord
lijkt; zo ja, regelt het Hof het rechtsgebied, vernietigt het de beschikking van
de raadkamer en verwijst het de zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
22 oktober 1985
240

10. - 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 daarmee same11hangen - Beslissingen in kracht van gewijsde gegaan Beslissing waarbij de rechtbank zich onbevoegd verklaart, gegrond lijkend Vernietiging van de beschikldng - 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.
487
3 december 1985
11. - Strafzaken - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij
een verdachte wegens als wanbedrijven
omschreven feiten naar de correctionele
rechtbank wordt verwezen - Vonnisgerecht dat zich onbevoegd verklaart omdat een van die feiten een niet gecorrectionaliseerde misdaad is - Beslissin-

-161gen met kracht van gewijsde - Vaststelling van het Hof dat dit feit een misdaad
schijnt te zijn en dat de andere feiten samenhangend schijnen te zijn - Vernietiging van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzing naar
de kamer van inbeschuldigingstelling,
anders samengesteld.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een verdachte wegens als
wanbedrijven omschreven feiten naar de
correctionele rechtbank heeft verwezen
en het vonnisgerecht zich onbevoegd
heeft verklaard omdat een van die feiten
een niet gecorrectionaliseerde misdaad
is, gaat het Hof, op een verzoek tot regeling van rechtsgebied, na of beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan, of het door het vonnisgerecht als
misdaad omschreven feit een misdaad
schijnt te zijn en of de andere feiten
daarmee samenhangend schijnen te zijn;
zo ja, dan vernietigt het Hof het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling en verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling, anders
samengesteld.
24 juli 1986
1500
§ 3. Verzachtende omstandigheden.
12. - Strafzaken - Beschikking van

de raadkamer waarbij een verdachte wegens misdaden naar de correctionele
rechtbank wordt verwezen na aanneming van verzachtende omstandigheden
voortvloeiende uit het ontbreken van
vroegere veroordelingen tot criminele
straffen - Vonnisgerecht dat het bestaan van zodanige veroordeling vaststelt en zich onbevoegd verklaart - Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
Wanneer de raadkamer een verdachte
wegens misdaden naar de correctionele
rechtbank heeft verwezen omdat er, gezien het ontbreken van vroegere veroordelingen tot criminele straffen, verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, en
het vonnisgerecht zich wegens het bestaan van zodanige vroegere veroordeling onbevoegd verklaart, dan vernietigt
het Hof, dat het rechtsgebied regelt, de
beschikking en verwijst de zaak naar de
kamer van inbeschuldigingstelling.
26 februari 1986
886
13. - Beschikking tot verwijzing naar
de correctionele rechtbank wegens misdaden - Geen opgave van verzachtende
omstandigheden - Vernietiging van de
beschikking en verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling.

Wanneer de raadkamer een verdachte
wegens misdaden 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, regelt
het Hof het rechtsgebied, vernietigt het
de beschikking van de raadkamer en
verwijst de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
16 april 1986
1113
14. - Strafzaken - Beschikking tot
verwijzing naar de politierechtbank Correctionele rechtbank, in hager beroep
rechtdoende, die zich onbevoegd verklaart - Voorziening in cassatie van de
procureur des Konings - Verwerping
van de voorziening - Bevoegdheid van
het Hof om het rechtsgebied te regelen.
Wanneer de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden,
een verdachte wegens een wanbedrijf
naar de politierechtbank heeft verwezen
en de correctionele rechtbank, in hoger
beroep rechtdoende, zich onbevoegd
heeft verklaard omdat het feit ook een
misdaad oplevert, is het Hof, bij verwerping van de voorziening van de procureur des Konings tegen het vonnis waarbij de laatstbedoelde rechtbank zich
onbevoegd heeft verklaard, bevoegd om
het rechtsgebied te regelen.
27 mei 1986
15. - Strafzaken -

i305
Beschikking van
de raadkamer houdende contraventionaIisering van een als wanbedrijf omschreven feit - Correctionele rechtbank, in
hager beroep rechtdoende, die zich onbevoegd verklaart omdat het feit oak een
misdaad oplevert - Nietigverklaring van
de beschikking - Verwijzing naar de
kamer van inbeschuldigingstelling.
Wanneer de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden,
een verdachte wegens een als wanbedrijf
omschreven feit naar de politierechtbank
heeft verwezen en de correctionele rechtbank, in hager beroep rechtdoende, zich
onbevoegd heeft verklaard omdat het feit
ook een misdaad is, gaat het Hof, bij
verwerping van de voorziening van de
procureur des Konings tegen het vonnis
waarbij laatstbedoelde rechtbank zich
heeft
verklaard,
dat
onbevoegd
vastststelt dat dit vonnis aldus kracht
van gewijsde heeft en dat tegen de verwijzingsbeschikking vooralsnog geen
rechtsmiddel openstaat, het rechtsgebied
regelen; het vernietigt de beschikking
van de raadkamer en verwij st de zaak

-162naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
27 mei 1986
1305
§ 4. Militair.
Beschikking tot
16. - Strafzaken
verwijzing naar de correctionele rechtbank - Vonnis waarbij die rechtbank
zich onbevoegd verklaart omdat de beklaagde door het militair gerecht moest
worden berecht - Vernietiging van de
beschikldng
Verwijzing naar de
krijgsauditeur.
Wanneer een beschikking van de raadkamer een verdachte naar de correctionele rechtbank heeft verwezen en die
rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard omdat de beklaagde door het militair gerecht moest worden berecht, beide
beslissingen in kracht van gewijsde zijn
gegaan en de beslissing van de correctionele rechtbank gegrond lijkt te zijn, regelt het Hof het rechtsgebied, vernietigt
de beschikking van de raadkamer en
verwijst de zaak naar de krijgsauditeur.
13 november 1985
343
§ 5. Minderjarige.
§ 6. Omstandigheden na de verwijzing.
§ !J. Allerlei.
Afdeling 5. - Tussen onderzoeksrechters of -gerechten.

17. - Strafzaken - Beschikking tot
verwijzing van een verdacbte naar de
correctionele rechtbank wegens een wanbedriji - Tweede beschikking tot verwijzing wegens hetzelfde, als misdaad
omschreven ieit - Hoi van beroep dat
zich onbevoegd verklaart - Vernietiging
van beide beschikkingen - Verwijzing
naar de kamer van inbeschuldigingstelJing.
Wanneer de raadkamer in een eerste
beschikking een verdachte naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens oplichting, die verdachte bij een
tweede beschikking opnieuw is verwezen
wegens valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken en het hof van
beroep zich op grond van de vaststelling
dat die misdrijven een geheel vormen,
niet bevoegd verklaart om kennis te nemen van het feit, zoals het in de eerste
beschikking is omschreven en dat in
werkelijkheid een niet gecorrectionaliseerde misdaad is, en verklaart dat de
zaak ingevolge de tweede beschikking
niet rechtsgeldig aanhangig is gemaakt,
nu het onderzoeksgerecht een verdachte
niet voor de tweede maal wegens hetzelf-

de feit mag verwijzen, gaat het Hof, op
een verzoek tot regeling van rechtsgebied, na of de beschikkingen en het arrest in kracht van gewijsde zijn gegaan
en of het aan de verdachte verweten feit
een misdaad lijkt te zijn; zo ja, vernietigt
het de beide beschikkingen en verwij st
het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
9 oktober 1985
156
18. - Strafzaken
Beschikking van
buitenvervolgingsteJling - Tweede beschikking waarbij de verdachte wegens
hetzelfde ieit en zonder vaststelling van
nieuwe bezwaren naar de correctionele
rechtbank wordt verwezen - Hoi van
beroep dat zich op die grand niet bevoegd verklaart - Vernietiging van de
tweede beschikking en van het arrest
van het hoi van beroep - Verwijzing
naar de kamer van inbeschuldigingstelJing.
Wanneer de raadkamer in een eerste
beschikking heeft verklaard dat er geen
gronden bestaan om de verdachte wegens oplichting te vervolgen, wanneer
die verdachte bij een tweede beschikking
naar de correctionele rechtbank is verwezen wegens valsheid in geschriften en
gebruik van valse stukken en het hof
van beroep zich op grond van de vaststelling dat die misdrijven een geheel
vormen, niet bevoegd verklaart om ervan
kennis te nemen omdat in de beschikking van verwijzing die op een beschikking van buitenvervolgingstelling volgt,
niet het bestaan van nieuwe bezwaren
wordt vastgesteld, gaat het Hof, op een
verzoek tot regeling van rechtsgebied, na
of de beslissingen in kracht van gewijsde
zijn gegaan en of de feiten een geheel
Iijken te vormen; zo ja, vernietigt het de
tweede beschikking alsook het arrest
van het hof van beroep en verwijst het
de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
156
9 oktober 1985

J;tEKENING
DING

EN

VERANTWOOR-

Ger. W:, art. 1368 - Rekening - Begrip.
Art. 1368 Ger.W., dat deel uitmaakt
van de wettelijke regeling inzake rekening en verantwoording en dat van toepassing is op het doen van rekening, zowel in rechte als in der minne, tussen de
rekeningdoende persoon en degene aan
wie rekening wordt gedaan, veronder-

-163stelt uiteraard dat werkelijk rekening is
gedaan tussen de partijen, dat wil zeggen dat de rekening is afgesloten, besproken, goedgekeurd of bekrachtigd onder voorwaarden die wijzen op een
werkelijke rekening en verantwoording
en op de wil van de partijen om hun respectieve rechten definitief vast te stellen.
29 januari 1986
718

RUST- EN
SIOEN

OVERLEVINGSPEN-

HOOFDSTUK I. - Werknemers
HOOFDSTUK II. - Zelfstandigen
HOOFDSTUK III.
Vrijwillig verzekerden
HOOFDSTUK IV.
Gewaarborgd inkomen voor bejaarden

S

SAMENHANG
Strafzaken - Correctionele rechtbank
waarbij een aan een militair ten Jaste
gelegd wanbedrijf aanhangig is gemaakt
- Vrijwillige verschijning van een burger wegens samenhangende misdrijven
- Rechtbank onbevoegd.
De correctionele rechtbank, waarbij
een wanbedrijf aanhangig is gemaakt tegen een militair, blijft onbevoegd zelfs
als zij op grond van art. 26 wet 15 juni
1899 een aan de gewone rechtsmacht onderworpen persoon heeft aangezocht
vrijwillig te verschijnen wegens samenhangende misdrijven.
12 februari 1986
815

HOOFDSTUK I
WERKNEMERS

1. - Werknemers - Vaststelling van
de loopbaan - Gelijkstelling met perioden van tewerkstelling - Statuut van
nationale erkentelijkheid - Begrip.
Het bij de wet van 18 aug. 1947 vastgestelde statuut van krijgsgevangenen van
de oorlog 1940-1945 is een statuut van
nationale erkentelijkheid, in de zin van
art. 34, § 1, E, 2•, K.B. van 21 dec. 1967
tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.
9 december 1985
509

HOOFDSTUK II
ZELFSTANDIGEN

2. - Zelfstandigen - Samenloop
Pensioenregeling der vrijwillig verzekerden - Begrip.
Voor de toepassing van art. 115, § 1,
K.B. 22 dec. 1967 valt onder « de regeling
der vrijwillig verzekerden » aileen de regeling bepaald bij de wet van 12 feb.
1963 betreffende de inrichting van een
ouderdoms- en overlevingspensioenregeling ten behoeve van de vrijwillig verzekerden.
16 juni 1986
1414

HOOFDSTUK III
VRIJWILLIG VERZEKERDEN

HOOFDSTUKIV
GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAARDEN

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN
Regel waarvan art. 65 Sw. een toepassing is - Rechter die, na te hebben geoordeeld dat twee telastleggingen wegens eenheid van opzet slechts een
misdrijf opleveren, twee onderscheiden
straffen uitspreekt - Gevolg.
Niet regelmatig met redenen omkleed
en onverenigbaar met de regel waarvan
art. 65 Sw. een toepassing uitmaakt, is
de beslissing waarbij de rechter, na te
hebben geoordeeld dat twee telastleggingen wegens eenheid van opzet slechts
een misdrijf opleveren, wegens ieder van
die telastleggingen een afzonderlijke
straf uitspreekt. (Art. 97 Gw.)
· 10 december 1985
523

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
Eigenhandig testament - Handtekening - Vereiste.
Naar recht verantwoord is het arrest
dat oordeelt dat een onderhands testament naar vereis van art. 970 B.W. door
de erflaatster ondertekend is wanneer
het vaststelt dat deze onder het testament haar volledige naam heeft aangebracht en daarbij de bedoeling heeft gehad haar handtekening te plaatsen.
13 juni 1986
1410

164SCHIP, SCHEEPVAART
1. - Vervoer over zee - Cognossement - Aflevering van koopwaar valgens een «delivery order» - Rechten en
verplichtingen van de vervoerder en de
ontvanger.
De rechten en verplichtingen van de
zeevervoerder en de ontvanger van de
goederen worden geregeld bij art. 91, A,
§ III, 6", Zeewet, wanneer de goederen
niet worden afgeleverd volgens de bepalingen van het cognossement, maar valgens een « delivery order », uitgeschreven voor het werkelijk verrichte vervoer.
3 oktober 1985
120
2. - Cognossementsbedingen - Toepasselijkheid.
Wettelijk verantwoord is het arrest
dat, na een onderscheid gemaakt te hebben tussen, enerzijds, de vergoeding die
aan de wederpartij van de rederij bij de
vervoerovereenkomst verschuldigd is wegens de beschadiging van het vervoerde
goed en, anderzijds, de schade die niet
door die wederpartij wordt geleden maar
door de rederij zelf, ten gevolge van de
wanprestatie van de stuwadoor, uitspraak doende over de eigen schade van
de rederij, onderscheiden van de schade
waarop de cognossementsbedingen in
verband met de beperking van aansprakelijkheid tegenover de wederpartij betrekking hebben, beslist dat die congnossementsbedingen niet toepasselijk zijn.
1226
9 mei 1986

SCHULDVERGELIJKING
1. - Wettelijke schuldvergelijking
B. W., art. 1291 - Vereiste dat de twee
schulden vaststaande zijn - Begrip.
Voor de wettelijke schuldvergelijking
is onder meer vereist dat de twee schulden vaststaande zijn, wat inhoudt dat ieder van die schulden effen is, althans gemakkelijk en prompt effen kan worden
gemaakt. (Art. 1291 B.W.)
11 april 1986
1093
2. - Wettelijke schuldvergelijking B. W., art. 1291 - Faillissement - WetteJijke schuldvergelijking tussen een
schuld van de gefailleerde jegens een
schuldeiser en een schuld van deze jegens de gefailleerde - Voorwaarde.
De voorwaarden voor wettelijke
schuldvergelijking tussen een schuld van
de gefailleerde jegens een schuldeiser en
een schuld van deze jegens de gefailleerde zijn slechts aanwezig als beide schul-

den v66r de faillietverklaring vaststaande waren (Impliciet.) (Artt. 444, 445, 561
Faillissementswet; art. 1298 B.W.)
11 april 1986
1093

3. - Wettelijke schuldvergelijking B. W., art. 1291 - Faillissement - Wettelijke schuldvergelijking tussen een
schuld van de gefailleerde jegens een
schuldeiser en een schuld van deze jegens de gefailleerde - Schuld van de
schuldeiser jegens de gefailleerde vaststaande - Schuld van de gefailleerde
nog te bepalen op het tijdstip van de faillietverklaring door een deskundigenonderzoek - Gevolg.
Niet wettelijk verantwoord is de beslissing die, na te hebben vastgesteld dat op
het tijdstip van de faillietverklaring een
schuld van een schuldeiser jegens de gefailleerde vaststaande was doch de
schuld van de gefailleerde jegens die
schuldeiser nog diende bepaald te worden door een deskundigenonderzoek,
aanneemt dat aile voorwaarden voor de
toepassing van de wettelijke schuldvergelijking tussen die schulden waren vervuld v66r het tijdstip van de faillietverklaring. (Art. 1291 B.W.)
11 april 1986
1093

SLAGEN EN
DO DEN

VERWONDINGEN,

HOOFDSTUK I. - Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden
HOOFSTUK II. - Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk
doden

HOOFDSTUK I.
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen - Fout - Begrip.
Elke fout, hoe Iicht ook, kan een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg in
de zin van artikel 418 Sw. opleveren.
27 september 1985
96

HOOFSTUK II
OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN

165SOCIALE ZEKERHEID
HOOFDSTUK I. - Werknemers
HOOFDSTUK II. - Mijnwerkers
HOOFDSTUK III. - Schepelingen
HOOFDSTUK IV. - Sociaal statuut van
de zelfstandigen
HOOFDSTUK V. - Overzeese sociale
zekerheid
HOOFDSTUK IX. - Allerlei

HOOFDSTUK I
WERKNEMERS

- Vonnis waartegen hager beroep openstaat.
Tegen het vonnis van een rechtbank
van eerste aanleg, dat uitspraak doet
over het beroep tegen een beslissing van
een registratiecommissie van aannemers, staat hoger beroep open. (Art. 19
K.B. 5 okt. 1978; artt. 2 en 1050 Ger.W.)
22 november 1985
417
5. - Werknemers
Sociaal secretariaat - Opdracht - Begrip.
De werkgever die het beheer van zijn
sociale dossiers aan een sociaal secretariaat toevertrouwt, belast door dat enkele feit dat secretariaat niet met de betaling van het verschuldigde loon aan de
door hem tewerkgestelde werknemers.
9 december 1985
516
6. - Werknemers - Bijdragen - Betaling - Werk uitgevoerd door een niet
geregistreerd aannemer - OpdrachtgeveJ' hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de bijdragen, de bijdrageopslagen en verwijlinteresten verschuldigd
door die aannemer aan de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid - Bedoelde bijdragen.
Art. 30bis, § 1, wet 27 juni 1969, dat bepaalt dat de opdrachtgever, die voor de
uitvoering van een der bij K.B. bepaalde
werkzaamheden 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 Sociale Zekerheid,
maakt geen onderscheid naargelang die
bijdragen al dan niet betrekking hebben
op de periode tijdens welke de opdrachtgever en de aannemer door een aannemingscontract waren verbonden. (Art.
30bis, § 1, Sociale Zekerheidswet Werknemers 1969.)
6 januari 1986
628

1. - Werknemers - Bijdragen - Opzeggingsvergoeding niet uitbetaald.
De sociale-zekerheidsbijdragen zijn
ook verschuldigd wanneer de opzeggingsvergoeding waarop de werknemer
aanspraak heeft, hem niet wordt uitbetaald. (Art. 14 Sociale-Zekerheidswet
Werknemers 1969; artt. 19, § 2, 2", en
35bis K.B. 28 nov. 1969.)
16 september 1985
53
2. - Werknemers - Bijdragen
Loon - Vergoeding voor reis- en telefoonkosten.
Uit de vaststelling dat de vergoedingen
voor reis- en telefoonkosten die de werkgever aan zijn handelsvertegenwoordiger
betaalt, door de arbeidsovereenkomst
forfaitair worden vastgesteld, kan de
rechter wettig afleiden dat deze vergoedingen geen terugbetaling vormen van
kosten die ten laste van de werkgever
vallen, maar loon zijn voor de berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen.
(Art. 2 Wet Bescherming Loon; art. 14,
§ 2, Sociale-Zekerheidswet Werknemers
1969; art. 19, § 2, 4", K.B. 28 nov. 1969.)
14 oktober 1985
182
3. - Sociale-Zekerheidswet WerknemeJ•s 1969, art. 30bis, § 2 - Registratie
als aannemer - Registratiecommissies
HOOFDSTUK II
- Aard.
MIJNWERKERS
De registratiecommissies, die tot opdracht hebben te beslissen over de registratie als aannemer, zijn geen adminisHOOFDSTUK III
tratieve rechtscolleges. (Artt. 299bis
SCHEPELINGEN
W.I.B. en 30bis wet van 27 juni 1969; art.
19 K.B. 5 old. 1978.)
HOOFDSTUKIV
22 november 1985
417 SOCIAAL STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN
4. - Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, art. 30bis, § 2 - Registratie
7. - Zelfstandigen - Toepassingsgeals aannemer - Registratiecommissies bied - Mandaat in een vereniging of
- Vonnis van een rechtbank van eerste · vennootschap - Art. 2 KB. 19 dec. 1967,
aanleg betreffende het verhaal tegen een gewijzigd bij KB. 20 sept. 1983 - Toebeslissing van een registratiecommissie passing in de tijd.

- 166Art. 2 K.B. 19 dec. 1967, zoals het is gewijzigd door het K.B. 20 sept. 1983, is
niet toepasselijk op personen die een
mandaat in een vereniging of een vennootschap hebben uitgeoefend v66r 1 juli
1983. (Art. 2 K.B. 20 sept. 1983.)
10 februari 1986
799
8. - Zelfstandigen - Toepassingsgebied - Beroepsbezigheid.
Niet naar recht verantwoord is de
rechterlijke beslissing dat een natuurlijke persoon als zelfstandige onder het
sociaal statuut valt, wanneer niet wordt
vastgesteld dat hij een beroepsbezigheid
als zelfstandige heeft uitgeoefend. (Art.
3, § 1, eerste lid, K.B. nr. 38 van 27 juli
1967.)
10 februari 1986
799

HOOFDSTUK V
OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

9. - Bijdragen - Algemeen voorrecht
op de roerende goederen van de schuldenaar - Omvang.
Het algemeen voorrecht op de roerende goederen van degene die bijdragen
verschuldigd is aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid geldt niet voor de bijdrageopslagen en de verwijlinterest.
(Art. 19, 4°ter, Hypotheekwet 16 dec.
1851, gewijzigd bij art. 41 wet 27 juni
1969.)
1053
7 april 1986

SPOORWEGEN
DE)

(POLITIE

OVER

Koninklijk besluit van 2 aug. 1977, art.
25 - Moree] bestanddeel van het misdriji
De feiten bedoeld in art. 25 K.B. van 2
aug. 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van de overwegen en betreffende het verkeer op
spoorwegen en aanhorigheden zijn
slechts strafbaar wanneer zij met opzet
zijn gepleegd.
25 maart 1986
1033

SPOORWEGVERVOER
Internationaal goederenvervoer
C.LM-Verdrag- Aansprakelijkheid van
de spoorweg - Personen bevoegd om
schadevergoeding te vorderen.

Van de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen kunnen, op grond
van het C.I.M.-Verdrag, alleen de in de
vrachtbrief als afzender of geadresseerde
vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen vergoeding van de uit de vervoerovereenkomst ontstane schade vorderen. (Artt. 1, § 1, 6, § 6, c en g, 8, § 1,
26 en 42, § 3, C.I.M.-Verdrag.)
267
25 oktober 1985

STEDEBOUW
HOOFDSTUK I. - Verkaveling
HOOFDSTUK II. - Bouwvergunning
HOOFDSTUK III. - Onteigening
HOOFDSTUK IV. - Belasting op niet
bebouwde percelen - Zie : Gemeente- en provinciebelastingen
HOOFDSTUK V. - Straf
HOOFDSTUK VI. - Herstel; betaling
meerwaarde
HOOFDSTUK IX. - Allerlei

HOOFDSTUK I
VERKAVELING

1. - Wet 29 maart 1962- Streekplannen - Gewestplannen - Gemeenteplannen - Rangorde van de plannen - Gevolg.
Nu de Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw een rangorde onder de diverse plannen van aanleg instelt, heft de
goedkeuring van een plan van een hoger
niveau van rechtswege de daarmee strijdige voorschriften van een lager plan op.
(Artt. 2, § 1, derde en vierde lid, 12, laatste lid, 15, laatste lid, 16, laatste lid, en
43 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
13 september 1985
37

HOOFDSTUK II
BOUWVERGUNNING

2. - Bouw- of verkavelingsverbod
Recht op schadevergoeding - Vereisten
- Negatief stedebouwkundig attest Begrip.
Een stedebouwkundig attest is negatief in de zin van art. 37, derde lid, Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw,
wanneer het, voor het perceel waarvoor
het attest wordt aangevraagd, een bestemming vermeldt waaruit een bouw- of
verkavelingsverbod voortvloeit en met

-167van de meerwaarde - Geen toekenning
van moratoire interesten.
Het arrest waarbij de beklaagde wegens overtreding van de Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw wordt veroorHOOFDSTUK III
deeld tot betaling van een geldsom die
ONTEIGENING
geheel of een deel van de door het goed
3. - Art. 31, Wet Ruimtelijke Ordeverkregen meerwaarde veregenwoorning en Stedebouw - Onteigening kan op dat bedrag geen moratoire
Vergoeding - Verbod rekening te hou- digt,
den met de waardevermeerdering of interest toekennen.
15 oktober 1985
193
-vermindering die voortvloeit uit de voorschriften van een streek-, gewest- of ge6. - Wet Ruimtelijke Ordening en Stemeentelijk plan van aanleg - Vereisten.
debouw, art. 65 - Vordering van de beHoewel, bij het bepalen van de vergoe- voegde administratieoverheid tot herstel
ding die verschuldigd is wegens een ont- van de plaats in de vorige staat - Wijze
eigening ten algemenen nutte met het waarop die vordering wordt ingesteld.
oog op de verwezenlijking van een
Geen enkele wettelijke bepaling
streek-, gewest- of gemeentelijk plan van schrijft voor op welke wijze de gemachaanleg, geen rekening mag worden ge- tigde ambtenaar of het college van burhouden met de waardevermeerdering of gemeester en schepenen de vordering tot
-vermindering die voortvloeit uit de voor- herstel van de plaats in de vorige toeschriften van een dergelijk plan, is de stand moet instellen, wanneer het werk
rechter niettemin bij het bepalen van de zonder bouwvergunning is uitgevoerd;
vergoeding verplicht rekening te houden het is voldoende dat een daartoe wettemet de waardevermeerdering of -vermin- lijk bevoegde administratieve overheid
dering die uit een dergelijk plan voort- haar wil duidelijk te kennen geeft.
vloeit, wanneer de onteigening daarmee
475
3 december 1985
niets uitstaande heeft.
7.- Wet Ruimtelijke Ordening en Ste5 september 1985
7
debouw - Bouwvergunning - BouwverHOOFDSTUK IV
gunning bij vergissing verleend - VerBELASTING OP NIET BEBOUWDE PERCE- gissing te wijten aan de gemeenteoverLEN - ZIE : GEMEENTE- EN PROVINheid - Verbod de vergunning in te
CIEBELASTINGEN
trekken.
In beginsel doet de bouwvergunning
HOOFDSTUK V
voor degene die ze verkrijgt rechten ontSTRAF
staan die de gemeenteoverheid niet mag
miskennen; achteraf mag de gemeenteHOOFDSTUK VI
overheid de bouwvergunning niet intrekHERSTEL; BETALING MEERWAARDE
ken op grand dat zij bij vergissing en
4. - Wet Ruimtelijke Ordening en Ste- dus onregelmatig is verleend, wanneer
debouw, art. 65 - Vordering van de be- die onregelmatigheid aan de gemeente
voegde administratieve overheid om de zelf is te wijten. (Titel II Wet Ruimteplaats in de vorige staat te herstellen lijke Ordening en Stedebouw.)
Wijze waarop die vordering wordt inge3 december 1985
475
steld.
Geen enkele wettelijke bepaling
8. - Conclusie waarin aan het bestuur
schrijft voor op welke wijze de gemach- wordt verweten het herstel van de plaats
tigde ambtenaar of het college van bur- in de vorige staat te hebben gevorderd in
gemeester en schepenen de vordering tot een geval en niet in een ander - Rechherstel van de plaats in de vorige staat ter niet verplicht erop te antwoorden.
moet instellen, wanneer het werk zonder
De rechter behoeft niet te antwoorden
bouwvergunning is uitgevoerd; het is vol- op een conclusie die erop neerkomt dat
doende dat een van de daartoe wettelijk aan het bestuur wordt verweten dat het,
bevoegde administratieve autoriteiten inzake stedebouw, ten laste van een bezijn wil duidelijk te kennen geeft.
klaagde wel het herstel van de plaats in
9 oktober 1985
154 de vorige staat heeft gevorderd, terwijl
5. - Uitvoering van een werk zonder het zulks in een soortgelijk geval niet
bouwvergunning - Wet Ruimtelijke Or- had gedaan.
15 januari 1985
678
dening en Stedebouw, art. 65, § 1, letter c
- Veroordeling tot betaling van een
9. - Onwettig opgericht gebouw geldsom gelijk aan het geheel of deel Bevel om de plaats in de vorige staat te
name een bouwverbod voor particuliere
woningen uit volgt.
13 juni 1986
1408

-168herstellen - Veroordeelde geen eigenaar
van het onroerend goed.
Het strafgerecht beveelt wettig het
herstel van de plaats in de vorige staat,
hoewel de veroordeelde niet de eigenaar
is van het onroerend goed waarop het
misdrijf betrekking heeft. (Artt. 44, 64 en
65 Stedebouwwet.)
13 mei 1986
1236

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

10. - Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw, art. 44, § 1, 1 - Bouwen of
een grond gebruiken voor het plaatsen
van een of meer vaste inrichtingen Begrip.
Art. 44, § 1, 1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw wordt niet geschonden door het arrest waarin wordt beslist
dat het aanbrengen van een zwarte verharding uit tarmac op de fundering van
een vroegere landbouwloods, het plaatsen van een afsluiting in geplastificeerde
groene draad en van een tennisnet niet
kunnen ondergebracht worden onder de
begrippen bouwen of een grond gebruiken voor het plaatsen van een of meer
vaste inrichtingen.
8 oktober 1985
135
11. - Plan van aanleg - Aanwijzing
door de Koning van de gewesten waarvoor een plan van aanleg moet worden
opgemaakt - Begrip.
Hoewel de Koning de gewesten aanwijst waarvoor plannen van aanleg moeten worden opgemaakt, verplicht geen
enkele wettelijke bepaling hem de grenzen of de perimeter van het aangewezen
gewest te vermelden. (Art. 11 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
13 december 1985
554
12. - Bouw- of ve1'kavelingsverbod Recht op schadevergoeding - Vereisten.
Onmiddellijk van toepassing, overeenkomstig art. 180 wet van 22 dec. 1977 betreffende de budgettaire voorstellen
1977-1978, is de bij artt. 177 en 178 van
die wet bepaalde wijziging van art. 37
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw
dat, met name, de voorwaarden vaststelt
voor het ontstaan van het recht op schadevergoeding wanneer het bouw- of verkavelingsverbod volgend uit een plan dat
bindende kracht heeft verkregen, een
einde maakt aan het gebruik waarvoor
een goed diende of normaal bestemd
was.
13 december 1985
554

13. - Uitvoeren en in stand houden
van werken - Artt. 64 en 65 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw - Vereisten.
Herstel van de plaats in de vorige
staat na een veroordeling wegens overtreding van art. 64 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw kan door de rechter enkel worden bevolen op voorwaarde
dat hij vaststelt dat die maatregel nog
noodzakelijk is om de gevolgen van het
misdrijf te doen verdwijnen, rekening ermee houdende dat de vergunningen van
de overheid ondertussen zijn gewijzigd.
27 mei 1986
1300

STRAF
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
- Straf en maatregel - Wettigheid
HOOFDSTUK II. - Vrijheidsstraffen
HOOFDSTUK III. - Geldboete en opdeciemen
HOOFDSTUK IV.
Vervangende gevangenisstraf
HOOFDSTUK V.
Andere straffen
(verbeurdverklaring, verval sturen,
enz.}
HOOFDSTUK VI. - Zwaarste stmf
HOOFDSTUK VII. - Samenloop
Afdeling 1. - Eimdaadse.
Afdeling 2.
Meerdaadse, een opzet of
niet.
Afdeling 3.
Gescheiden berechting.
HOOFDSTUK VIII. - Verzachtende en
verzwarende omstandigheden
HOOFDSTUK IX. - Allerlei

HOOFDSTUK I
ALGEM.ENE BEGRIPPEN STRAF EN
MAATREGEL - WETTIGHEID

1. - Bepaling va.r1 de strafmaat - Onaantastbare beoordeling binnen de bij de
wet gestelde perken.
De feitenrechter bepaalt, binnen de
door de wet gestelde perken, op onaantastbare wijze de strafmaat die hij in
verhouding acht met de zwaarte van de
bewezen verklaarde misdrijven.
26 november 1985
441
2. - Hoofd- en bijkomende straffen
bepaald in twee wetten - Respectieve
zwaarte der straffen - Hoofdstraf bepa.lend.

-169Wanneer twee wetten hoofd- en bijkomende straffen bepalen en de maat van
de hoofdstraffen verschilt, worden voor
de bepaling van de respectieve zwaarte
der straffen alleen de hoofdstraffen in
aanmerking genomen.
11 februari 19B6
BOB
3. - Straftoemeting t.a. v. verscheidene
beklaagden - Onaantastbare beoordeJing door de feitenrechter.
De feitenrechter bepaalt, binnen de
door de wet gestelde perken, op onaantastbare wijze de strafmaat die hij in
verhouding acht tot de zwaarte van de
bewezen verklaarde misdrijven en de individuele strafwaardigheid van elke beklaagde, zonder de redenen te hoeven
opgeven waarom hij de medebeklaagden
al dan niet tot een gelijke straf veroordeelt.
13 augustus 19B6
1519

HOOFDSTUK II

de artt. 2bis en 3 van de wet van 24 feb.
1921 bewezen heeft verklaard, laatstgenoemde onder meer wegens handel in
verdovende middelen heeft veroordeeld
en erop heeft gewezen dat de inbeslaggenomen geldbedragen voortkomen uit die
handel, beveelt hij naar recht de verbeurdverklaring van die geldbedragen,
nu het hier gaat om zaken, in de zin van
art. 4, § 6, die het voorwerp hebben uitgemaakt van de in die wetsbepaling omschreven misdrijven.
1494
4 juli 19B6

HOOFDSTUK VI
ZWAARSTE STRAF

HOOFDSTUK VII
SAMENLOOP

Afdeling 1. - E€mdaadse.
Afdeling 2. - Meerdaadse, een opzet of
niet.
Afdeling 3. - Gescheiden berechting.

VRIJHEIDSSTRAFFEN

HOOFDSTUK VIII

HOOFDSTUK III

VERZACHTENDE EN VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN

GELDBOETE EN OPDECIEMEN

HOOFDSTUK IV
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF

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

4. - Verbeurdverklaring - Geen vaststelling dat aan de wettelijke vereisten is
voldaan - Beslissing niet met redenen
omkleed.
Niet met redenen omkleed is de beslissing die in strafzaken verbeurdverklaring uitspreekt, zonder vast te stellen dat
aan de wettelijke vereisten is voldaan.
1B september 1985
63
5. - Verbeurdverklaring - Geen vaststelling van de wettelijk vereiste voorwaarden - Niet gemotiveerde beslissing.
Niet regelmatig met redenen omkleed
is de beslissing die in strafzaken een
verbeurdverklaring uitspreekt zonder
vast te stellen dat aan de wettelijke vereisten is voldaan. (Art. 97 Gw.; art. 42
Sw.)
1B december 1985

580
6. - Verbeurdverklaring - Verdovende middelen - Handel - Wet 24 feb.
1921, art. 4, § 6 - Zaken die het voorwerp hebben uitgemaakt van de misdrijven, omschreven in de artt. 2bis en 3 van
de wet - Begrip.
Wanneer de rechter de aan de beklaagde ten laste gelegde inbreuken op

7. - Beklaagde wegens een wanbedrijf naar de politierechtbank verwezen
- Aanneming van verzachtende omstandigheden - Correctionele straf - Onwettig.
Wanneer 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 hager beroep rechtdoende, voor dat misdrijf een correctionele straf opleggen.
29 januari 1986
722
8. - Gecontraventionaliseerd wanbedrijf - Correctionele straf - Onwettige
beslissing.
Wanneer de beklaagde, wegens een
wanbedrijf « onopzettelijk toebrengen
van slagen of verwondingen », bij een
beschikking van de raadkamer, met opgave van verzachtende omstandigheden,
naar de politierechtbank is verwezen,
kunnen noch de politierechtbank, noch
de correctionele rechtbank in hoger beroep rechtdoende, hem voor dat misdrijf
een correctionele straf opleggen, al stellen zij vast dat het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg ook aan een ander
slagen of verwondingen heeft veroorzaakt.
16 april 1986
1112

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

170STRAFVORDERING
1.- Voorrecht van rechtsmacht- Instellen van de strafvordering.
Aileen de procureur-generaal bij het
hof van beroep, en niet de gelaedeerde,
is bevoegd om, op grond van art. 479 Sv.,
de strafvordering in te stellen ten laste
van een persoon met een in die wettelijke bepaling vermelde hoedanigheid.
22 oktober 1985
230
2.- Voorrecht van rechtsmacht- Samenhang.
Als hij een persoon met een in art. 479
Sv. vermelde hoedanigheid vervolgt, kan
de procureur-generaal bij het hof van beroep tegelijkertijd de daders van of de
medeplichtigen aan hetzelfde of aan een
daarmee samenhangend misdrijf voor
het hof van beroep dagvaarden.
22 oktober 1985
230

niet heeft geregeld, is een rechtstreekse
dagvaarding, op verzoek van het openbaar ministerie, van een beklaagde voor
het vonnisgerecht wegens een feit waarvoor het onderzoek is ingesteld, niet ontvankelijk.
4 maart 1986
926
6. - Orde van de procesgang ter terechtzitting voor de correctionele en de
politierechtbank - Niet dwingend voorschrift - Mogelijkheid voor de beklaagde om het laatst aan het woord te komen
- Vereiste.
De bij artt. 153 en 190 Sv. bepaalde orde voor de behandeling van de zaken ter
terechtzitting van de correctionele en de
politierechtbank is niet op straffe van
nietigheid voorgeschreven; aan de beklaagde of zijn raadsman moet de mogelijkheid worden geboden als laatste hun
opmerkingen voor te dragen, voor zover
zij erom verzoeken.
11 maart 1986
959

3. - Voorrecht van rechtsmacht - Beslissing van de procureur-generaal dat
geen vervolging wordt ingesteld ten laste
van een persoon met voorrecht van
rechtsmacht en, wegens samenhang, ten
7. - Opzettelijk toebrengen van slalaste van andere personen - Draagwijd- gen of verwondingen - Draagwijdte van
te van die beslissing.
de strafvordering - Omvang.
Wanneer de procureur-generaal bij het
Wanneer een beklaagde wordt verhof van beroep beslist heeft dat geen volgd wegens onopzettelijk toebrengen
vervolging wordt ingesteld ten laste van van slagen of verwondingen aan een beeen persoon op wie de bepalingen van paald persoon, ten gevolge van een geart. 479 Sv. van toepassing zijn of, we- brek aan voorzichtigheid of voorzorg,
gens samenhang, ten laste van andere slaat de strafvordering op aile dodingen,
personen die de in die wettelijke bepa- slagen of verwondingen die door dat geling vermelde hoedanigheden niet heb- brek aan voorzichtigheid of voorzorg zijn
ben, belet die beslissing niet dat ten las- veroorzaakt, ongeacht wie daarvan het
te van de andere personen de strafvorde- slachtoffer was.
ring volgens de algemene procedurere16 april 1986
1112
gels wordt ingesteld.
22 oktober 1985
230
8. - Op gang brengen van de strafvor4. - Ontvankelijkheid
Niet-inacht- Rechtstreekse dagvam·ding
neming van art. 29 Sv. ten aanzien van dering
door de burgerlijke partij - Misdrijf dat
andere personen dan de beklaagde.
ten aanzien van de beklaagde niet als
De tegen een beklaagde ingestelde
bedrog, zware schuld of een lichte schuld
strafvordering is niet onontvankelijk
door het enkele feit dat gelijkaardige of die bij hem gewoonlijk voorkomt, kan
worden aangemerkt - Ontvankelijkheid
identieke feiten, gepleegd door anderen,
niet ter kennis van de procureur des Ko- van de vordering.
De omstandigheid dat het aan de benings zijn gebracht door ambtenaren die
verplicht waren daarvan dadelijk bericht klaagde verweten misdrijf, onopzettelijk
toebrengen van slagen en verwondingen,
te geven overeenkomstig art. 29 Sv.
niet aan zijn bedrog, zijn zware schuld
4 maart 1986
921 of aan zijn Iichte schuld die bij hem ge5. - Onderzoek gevorderd - Procedu- woonlijk voorkomt, in de zin van art. 18
re niet door het onderzoeksgerecht gere- Arbeidsovereenkomstenwet, te wijten is,
geld - Rechtstreekse dagvaarding door heeft geen betrekking op de ontvankehet openbaar ministerie - Niet ontvan- lijkheid van de strafvordering, maar wei
op de grondslag van de burgerlijke
kelijk.
Wanneer een onderzoek is gevorderd rechtsvordering.
en het onderzoeksgerecht de procedure
29 april 1986
1163
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HOOFDSTUK I
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)

kel 12 Taalwet Gerechtszaken van toepassing is.
18 september 1985
63
2. - Gerechtszaken
Strafzaken Politierechtbank te Brussel - Dagvaarding- Taal.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat de in het Nederlands betekende dagvaarding om voor de politierechtbank te Brussel te verschijnen regelmatig is, gewezen op grond dat de
beklaagde, die in de Brusselse agglomeratie woonachtig was, geen taalkeuze
had gedaan en dat er rekening diende te
worden gehouden met de noodwendigheden van de zaak, inzonderheid de samenvoeging ervan met een andere zaak, die
door een dagvaarding in het Nederlands,
ten laste van een andere beklaagde, bij
dezelfde rechtbank aanhangig was gemaakt, zonder dat is onderzocht of de
beklaagde zich in het onderzoek of in
het vooronderzoek van het Frans of van
het Nederlands had bediend. (Art. 16
Taalwet Gerechtszaken.)
19 november 1985
385
3. - Strafzaken - Wet van 15 juni
1935, art. 38 - Akten van rechtspleging
- Begrip - Gevolgen.
Aangezien de processen-verbaal betreffende de vaststellingen van misdrijven
geen akten van rechtspleging zijn in de
zin van art. 38 wet van 15 juni 1935, mag
een afschrift van een in het Nederlands
gesteld proces-verbaal zonder Franse
vertaling toegezonden worden aan een
beklaagde, die in een Waalse gemeente
woont.
26 februari 1986
884
4. - Strafzaken - In het Nederlands
gesteld proces-verbaal - Toevoeging aan
het dossier van een Franse vertaling Voorwaarde.
Van in het Nederlands gestelde stukken moet bij het dossier aileen dan
een Franse vertaling worden gevoegd
wanneer de beklaagde, die enkel Frans
verstaat, zulks vordert.
26 februari 1986
884

Afdeling 1. - In eerste aanleg.
§ 1. Burgerlijke zaken.
§ 2. Strafzaken.
1. - Strafzaken - Taalwet Gerechts§ 3. Andere zaken.
zaken, art. 12 - Daad van vervolging of
van onderzoek - Begrip.
5. - Gerechtszaken - ArbeidsrechtHet kantschrift dat de procureur des bank te Brussel geadieerd door een verKonings doet toekomen aan de politie- zekerde wonende in een gemeente van
commissaris die hem bijstaat in de uitoe- het administratief arrondissement Hallefening van zijn ambt bij de politierecht- Vilvoorde, met ee11 geschil inzake ziektebank, is slechts een administratief stuk en invaliditeitsverzekering.
dat wordt toegezonden binnen een en
Geheel de rechtspleging in een zaak
hetzelfde parket en is geen daad van waarvoor de Arbeidsrechtbank te Brusvervolging of van onderzoek waarop arti- sel territoriaal bevoegd is, moet, wan-

-172neer zij is ingeleid door een inwoner van
het administratief arrondissement HalleVilvoorde, in het Nederlands worden gevoerd. (Art. 3, tweede lid, Taalwet Gerechtszaken.)
25 november 1985
426
Verzoekschrift
6. - Gerechtszaken
tot inleiding van het geding voor de arbeidsrechtbank - Verzoekschrift deel
van de procedure, in de zin van de Taalwet Gerechtszaken.
Het verzoekschrift tot inleiding van
het geding voor de arbeidsrechtbank, in
de gevallen waarvan sprake is in art. 704
Ger.W., maakt deel uit van de rechtspleging, in de zin van art. 3, § 2, Taalwet
Gerechtszaken.
25 november 1985
426

aan Belgie gericht verzoek om uitlevering.
13 augustus 1986
1520
§ 3. Andere zaken.

Mdeling 5. - Vonnissen en arresten Nietigheden.
§ 1. Burgerlijke zaken
§ 2. Strafzaken.
§ 3. Andere zaken.

HOOFDSTUK II
GERECHTSZAKEN (BUITEN WET 15 JUNI 1935)

HOOFDSTUK III
BESTUURSZAKEN

Mdeling 2. - In hager beroep.
§ 1. Burgerlijke zaken.
§ 2. Strafzaken.
§ 3. Andere zaken.
Mdeling 3. - In cassatie.
§ 1. Burgerlijke zaken.
§ 2. Strafzaken.
§ 3. Andere zaken.
Mdeling 4. - Betekening en tenuitvoerlegging.
§ 1. Burgerlijke zaken.
§ 2. Strafzaken.
7. - Strafzaken - Cassatieberoep
Memorie gesteld in een andere taal dan
die van de bestreden beslissingen - Nietigheid.
Nietig is de tot staving van een cassatieberoep in strafzaken neergelegde memarie, die is gesteld in een andere taal
dan die van de bestreden beslissing.
(Artt. 27 en 40 Taalwet Gerechtszaken.)
9 oktober 1985
155
8. - Gerechtszaken - Verzoek om
uitlevering - Betekening van een in den
vreemde verleende bevel tot aanhouding.
De regel van artikel 38, tweede lid,
Taalwet Gerechtszaken, volgens welke
een Nederlandse vertaling wordt toegevoegd aan ellte in het Frans gestelde akte van rechtspleging waarvan de betekening of de kennisgeving moet worden
gedaan in een Vlaamse gemeente die
niet behoort tot de Brusselse agglomeratie, is niet van toepassing op een in een
vreemde taal gestelde akte, bijv. op een
in den vreemde verleend bevel tot aanhouding dat dient tot staving van een

HOOFDSTUK IV
SOCIALE BETREKKINGEN

9.
Sociale betrekkingen tussen
werkgevers en werknemers - Nederlands Taaldecreet - Toepassingsgebied
- Personen in het Nederlandse taalgebied tewerkgesteld - Bedrijf' in BrusselHoofdstad gevestigd.
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,
houdt geen afwijking in voor de prive-bedrijven in het tweetalig gebied BrusselHoofdstad die personeel in het Nederlandse taalgebied tewerkstellen.
2 december 1985
463

HOOFDSTUK V
ONDERWIJS

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

TERUGGAVE
VAN
GINGSSTUKKEN

OVERTUI-

Vereisten.
Wanneer het strafgerecht beslist dat
een telastlegging niet bewezen is, dan
behoeft het zich niet uit te spreken over
de teruggave van de in beslag genomen
voorwerpen. (Art. 44 Sw.; art. 161 Sv.)
11 december 1985
528

-173TERUGVORDERING VAN HET ON- TUSSENKOMST
VERSCHULDIGD BETAALDE
1. - Burgerlijke zaken - Verzoek van
1. - Vereisten.
een partij tot onttrekking van de zaak
Terugvordering van het onverschul- aan de rechter wegens wettige verdendigd betaalde is slechts aan twee voor- king - Verzoekschrift tot tussenkomst
waarden onderworpen, enerzijds een be- van andere partij in het bodemgeschil taling, en anderzijds het onverschuldigd Verzoek tot tussenkomst ontvankelijk.

karakter daarvan, d.w.z. het ontbreken
van een oorzaak. (Artt. 1235, 1376 en
1377 B.W.)
12 december 1985
537

2. - Verjaring - Onverschuldigd betaalde dat uit een misdnjf lean voortkomen - Termijn.
Tenzij de wet een andere termijn bepaalt verjaart de rechtsvordering tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde door verloop van dertig jaren; dat
is ook het geval wanneer het onverschuldigd betaalde uit een misdrijf zou kunnen voortkomen, nu het onverschuldigd
karakter van de betaling, d.w.z. het ontbreken van een oorzaak, kan worden gescheiden van het misdrijf. (Artt. 1235,
1376, 1377 en 2262 B.W.)
12 december 1985
537

TRAI\I!S

Wanneer in burgerlijke zaken bij het
Hof het verzoek van een partij tot anttrekking van de zaak aan de rechter wegens wettige verdenking aanhangig is,
kan ontvankelijk zijn een verzoek tot
tussenkomst dat wordt ingediend door
een andere in het bodemgeschil betrokken partij. (Artt. 15, 16, 648, 650, 653, 655
tot 657 en 812 Ger.W.)
790
6 februari 1986
2. - Vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde voor de strafrechter - Vereisten.
Vrijwillige of verplichte tussenkomst
van een derde voor de strafgerechten is
slechts ontvankelijk als een bijzondere
wet die uitdrukkelijk voorschrijft of de
wet de strafrechter bevoegd maakt om
uitzonderlijk een veroordeling, een
sanctie of een maatregel uit te spreken
tegen een derde.
11 februari 1986
811
3. - Strafzaken
Tussenkomst van
de verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de beklaagde Vereiste.
Geen wettelijke bepaling verleent aan
de strafrechter bevoegdheid om kennis
te nemen van een vordering tot bindendverklaring van een vonnis wanneer die
vordering door de veroorzaker van een
ongeval is ingesteld tegen een andere
verzekeraar van zijn burgerrechtelijke
aansprakelijkheid dan de verplichte verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, in
de zin van de W.A.M.-wet.
11 februari 1986
811

Geconcedeerde of te concederen diensten voor stedelijk gemeenschappelijk
personenvervoer - Gemeenschappelijk
vervoer in het Brusselse- Maatschappij
voor het lntercommunaal Vervoer te
Brussel - « Algemeen lastkohier », art.
15bis - Bepaling waarbij de reiziger
zonder geldig vervoerbewijs verplicht
wordt een toeslag te betalen - Art.
15bis, ingevoegd bij KB. 30 nov. 1964 Onregelmatige bekendmaking van dat
KB. - Gevolg.
Het K.l3. van 30 nov. 1964, waarvan
art. 1 een art. 15bis invoegt in het « algemeen lastenkohier » toepasselijk op de
geconcedeerde of te concederen diensten
voor stedelijk gemeenschappelijk personenvervoer, met name op de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te
Brussel, is niet regelmatig bekendgemaakt, zodat genoemd art. 15bis, waarbij
de reiziger zonder geldig vervoerbewijs
wordt verplicht een toeslag te betalen,
geen in het gehele Rijk verbindende UITLEVERING
kracht heeft verkregen. (Art. 6. eerste
1. - Raadkamer - Uitvoerbaarverklalid, wet 31 mei 1961; art. 56, § 1, Taalwet ring
van aanhoudingsbevel met het oog
Bestuurszaken.)
op uitlevering - Betekeningsexploot
12 december 1985
547 Vereiste vermeldingen.

u

-174aan de betrokkene betekend is - Belgische rechtscolleges niet bevoegd om invrijheidstelling te bevelen.
De Belgische rechtscolleges zijn niet
bevoegd om de invrijheidstelling te bevelen van een vreemdeling, die in hechtenis is krachtens een buitenlands bevel
tot aanhouding, dat naar behoren uitvoerbaar is verklaard en aan de betrokkene is betekend. (Art. 3 Uitleveringswet.)
13 november 1985
349
7. - Vreemdeling voorlopig aangehou2. Uitvoerbaarverklaring van een den met het oog op uitlevering - Hoger
door een buitenlandse overheid verleend beroep tegen de beschikking waarbij het
aanhoudingsbevel - Geen vonnis in de verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
wordt verworpen - Door de buitenlandzin van art. 97 Gw.
De beslissing waarbij een onderzoeks- se rechterlijke overheid verleend bevel
gerecht uitspraak doet over de uitvoer- tot aanhouding uitvoerbaar verklaard baarverklaring van een door een buiten- Hoger beroep zonder reden van bestaan.
Wanneer het bevel tot aanhouding, dat
landse overheid verleend aanhoudingsbevel is geen vonnis in de zin van art. 97 door een buitenlandse gerechtelijke overheid is verleend ten laste van een voorloGw.
6 november 1985
314 pig aangehouden vreemdeling wiens uitlevering is gevraagd, uitvoerbaar is ver3. - Europees Verdrag Rechten van klaard, heeft het hoger beroep van die
de Mens, art. 5.1 - Geen toepassing.
vreemdeling tegen de beschikking van
Art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van de raadkamer, waarbij zijn verzoek tot
de Mens is niet toepasselijk op degene voorlopige invrijheidstelling werd vertegen wie een uitleveringsprocedure han- worpen, geen bestaansreden meer. (Artt.
gende is en die van zijn vrijheid is be- 3 en 5 Uitleveringswet.)
roofd, als bedoeld in lid 1, f, van datzelf13 november 1985
349
de artikel.
8.
Uitleveringswet,
art.
5,
tweede
lid
13 november 1985
349
- Verplichting om binnen drie weken,
4. - Beschikking van uitvoerbaarver- te rekenen van zijn aanhouding, aan de
klaring - Aard.
vreemdeling mededeling te doen van het
De beschikking waarbij de raadkamer buitenlands bevel tot aanhouding een buitenlands bevel tot aanhouding Draagwijdte.
De verplichting om aan de vreemdemet het oog op uitlevering uitvoerbaar
verklaart, is weliswaar een jurisdictio- ling, die zich in voorlopige hechtenis benele handeling maar geen vonnis over de vindt met het oog op uitlevering, binnen
zaak zelve.
drie weken na zijn aanhouding medede13 november 1985
349 ling te doen van het door de bevoegde
buitenlandse overheid verleende bevel
5. - Beschikking van uitvoerbaarver- tot aanhouding is nagekomen, als die
klaring - Hoger beroep - Wetboek van vreemdeling binnen die termijn en in
Strafvordering, art. 203, § 3 - Bepaling een taal die hij verstaat, kennis heeft gezonder verband met het hager beroep te- kregen van de redenen van zijn aanhougen die beschikking.
ding; niet vereist is dat de vreemdeling,
Art. 203, § 3, Sv., dat enkel betrekking binnen diezelfde termijn, een volledige
heeft op het hoger beroep tegen vonnis- vertaling krijgt van het buitenlands besen van de politierechtbank en de correc- vel tot aanhouding. (Art. 5, tweede lid,
tionele rechtbank, houdt geen verband Ui tleveringswet.)
met het hoger beroep tegen de beschik13 november 1985
351
king waarbij de raadkamer een buiten9. Uitvoerbaarverklaring van een
lands bevel tot aanhouding met het oog
bevel tot aanhouding met het oog op uitop uitlevering uitvoerbaar verklaart.
13 november 1985
349 levering - Hoger beroep buiten de termijn - Hoger beroep niet ontvankelijk,
6. Vreemdeling in hechtenis op oak al heeft appellant pas achteraf de
grand van een buitenlands bevel tot aan- vertaling van de stukken in zijn taal onthouding, dat uitvoerbaar verklaard en vangen.
Noch art. 5.4 Europees Verdrag Rechten van de Mens, noch art. 135 Sv. houdende regeling van het recht van hager
beroep tegen een beschikking van de
raadkamer tot uitvoerbaarverklaring van
het door een buitenlandse rechterlijke
overheid verleend aanhoudingsbevel, vereisen dat het exploot van betekening van
die beschikking aan de kennis kennis
geeft van het hager beroep dat hij kan
instellen en van de termijn waarbinnen
dat beroep moet worden ingesteld.
6 november 1985
314

- 175Niet ontvankelijk is het hager beroep
tegen een beschikking waarbij een door
een vreemde overheid verleend bevel tot
aanhouding met het oog op uitlevering
uitvoerbaar wordt verklaard, als dat hager beroep meer dan vierentwintig uren
na de betekening van de beschikking
wordt ingesteld, ook al heeft appellant,
binnen die termijn, niet de vertaling in
een taal die hij verstaat ontvangen van
het aanhoudingsbevel en van de beschikking van uitvoerbaarverklaring.
19 februari 1986
852
10. - Uitleveringswet, art. 3 - Uitleveringsverdrag tussen Belgie en het Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannie en
Ierland, artt. 3.1, 1", 1, en 8 - Betekening van de akte ter uitvoering waarvan
de vreemdeling, wiens uitlevering wordt
verzocht, is opgesloten.
Krachtens art. 3, tweede en derde lid,
Uitleveringswet, wordt het in den vreemde verleende bevel tot aanhouding, dat
door de verzoekende Staat tot staving
van zijn verzoek om uitlevering wordt
overgelegd, aan de betrokkene vooraf
« behoorlijk , betekend. Noch het tussen
Belgie en Groot-Brittannie gesloten uitleveringsverdrag, noch de Uitleveringswet
schrijven voor dat het origineel of een
authentiek afschrift van die akte hem
moet worden betekend. (Wet 15 maart
1874, art. 3.)
13 augustus 1986
1520

v
VALS GETUIGENIS
1. Vals getuigenis in correctionele
zaken voor het vonnisgerecht - Bestaan
van het misdrijf - Vereiste.
De intrekking van een onder eed afgelegde valse verklaring sluit het bestaan
van het misdrijf van vals getuigenis uit,
indien zij geschiedt ten overstaan van de
rechter die het vals getuigenis heeft gehoord, en v66r de sluiting der debatten
in de zaak waarin getuigenis werd afgelegd ofwel v66r de schorsing der debatten met het oog op een onderzoek van
en eventuele vervolging wegens vals getuigenis, dan wel v66r een onmiddellijke

bestraffing met toepassing van artikel
181 Sv. (Art. 218 Sw.)
26 november 1985
440
2. - Bedrieglijk opzet - Bestanddeel
van het misdrijf
Het bedrieglijk opzet of het oogmerk
om te schaden is een bestanddeel van
het misdrijf vals getuigenis. (Artt. 215 tot
220 Sw.)
11 december 1985
527

VALSHEID EN GEBRUIK
VALSE STUKKEN
-

VAN

1. - Jaarrekening van vennootschap
Begrip.

Voor de toepassing van de artt. 207 en
208 Vennootschappenwet betreffende de
valsheid en gebruik van valse akten in
de jaarrekeningen van vennootschappen
is vereist dat die rekeningen voor de
aandeelhouders of de vennoten ter inzage zijn gelegd. (Art. 209 Vennootschappenwet.)
19 november 1985
390
2. - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Vervalsing van verlopen attesten
- Schade veroorzaakt aan de ziekenfondsen.
De rechter die een verpleegster veroordeelt wegens vervalsing van verlopen attesten en die vaststelt dat zij op die manier, ofschoon de bij art. 106, § 1, 3", van
de Ziekte- en Invaliditeitswet bepaalde
verjaringstermijn van twee jaar verstreken was, van de ziekenfondsen betaling
heeft ontvangen voor prestaties, zelfs al
waren ze werkelijk verstrekt, kan niet
wettig beslissen dat de ziekenfondsen
geen schade hebben geleden door de
valsheid en het gebruik van valse stukken.
11 december 1985
530
3. - Gebruik - Tijdstip waarop dat
gebruik eindigt.
Het gebruik van valse stukken, zelfs
zonder dat door de dader van de valsheid een nieuw feit wordt gepleegd en
zonder herhaalde tussenkomst zijnerzijds, duurt voort zolang het door hem
beoogde doel niet volkomen is bereikt en
zolang de hem verweten beginhandeling
te zijnen voordele, behoudens verzet van
zijn kant, het nuttig gevolg heeft dat hij
ervan verwachtte; de loutere mogelijkheid dat van het stuk gebruik gemaakt
wordt, betekent nog niet dat het opmaken van het valse stuk blijft voortduren.
4 maart 1986
917

-1764. - WI.B., art. 342, gew. bij wet van 4
aug. 1978 - Wet van 10 feb. 1981 - Gevolgen.
Overtredingen van art. 342 W.I.B., na
de wijziging van dat artikel bij de wet
van 4 aug. 1978, maar gepleegd v66r de
inwerkingtreding van de wet van 10 feb.
1981, blijven strafbaar na de invoeging,
bij laatstgenoemde wet, van de nieuwe
artt. 339 en 340 in bedoeld wetboek.
4 maart 1986
921

VASTSTELLING VAN DE IDENTITEIT VAN EEN VROEGER VEROORDEELDE
Wetboek van Strafvordering, art. 518
- Vordering tot vaststelling van de identiteit - Belang - Begrip.
Het belang om op grond van art. 518
Sv. een vordering in te stellen tot vaststelling van de identiteit blijft bestaan,
ook al is de straf verjaard, daar die verjaring de veroordeling en de gevolgen ervan laat voortbestaan.
13 november 1985
336

nootschap in vereffening is met name
van toepassing op de schuldeisers die
een algemeen voorrecht bezitten en wier
schuldvordering is ontstaan v66r de vereffening, nu de aard van hun schuldvordering hun enkel een voorkeurrecht verleent bij de verdeling van de opbrengst
van de tegeldemaking van de goederen
die tot het gemeenschappelijk pand behoren.
7 april 1986
1053
2. - Handelsvennootschap
Vereffening - Interesten van de schuldvorderingen van de schuldeisers, wier schuldvordering niet door een bijzonder voorrecht of een zakelijke zekerheid wordt
gewaarborgd - Loop van de interesten
geschorst op de dag van de vereffening.
Voor de onderlinge verhouding tussen
de schuldeisers wier schuldvordering
niet door een bijzonder voorrecht of door
een zakelijke zekerheid is gewaarborgd,
en voor de vaststelling van hun wederzijdse rechten, wordt de loop van de interest van hun schuldvorderingen geschorst op de dag van de vereffening.
(Art. 184 Vennootschappenwet.)
7 april 1986
1053

HOOFDSTUK II
ONDER FIRMA

VENNOOTSCHAP
HOOFDSTUK I. regels

HOOFDSTUK III

Gemeenschappelijke

NAAMLOZE

HOOFDSTUK IV

HOOFDSTUK II. - Onder firma
HOOFDSTUK III. - Naamloze

MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

HOOFDSTUK V

HOOFDSTUK IV. - Met beperkte aansprakelijkheid
HOOFDSTUK V. - Commanditaire
HOOFDSTUK VI. - Cooperatieve
HOOFDSTUK VII. - Landbouwvennootschap
HOOFDSTUK VIII. - Vennootschappen
naar buitenlands recht
HOOFDSTUK IX. - Vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid
HOOFDSTUK XIX. - Allerlei

COMMANDITAIRE

HOOFDSTUK VI
COOPERATIEVE

HOOFDSTUK VII
LANDBOUWVENNOOTSCHAP

HOOFDSTUK VIII
VENNOOTSCHAPPEN NAAR BUITENLANDS
RECHT

HOOFDSTUK IX
VENNOOTSCHAP ZONDER
SOONLIJKHEID

RECHTSPER-

HOOFDSTUK XIX
ALLERLEI

HOOFDSTUK I
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS

1. - Handelsvennootschap - Vereffening - Beginsel van de gelijkheid tussen de schuldeisers - Draagwijdte.
Het o.m. in art. 184 Vennootschappenwet neergelegde beginsel van de gelijkheid tussen de schuldeisers van een ven-

VERBINTENIS
-

1. - Tenietgaan van een verbintenis
Teruggave van de titel - Begrip.

-177Het wettelijk vermoeden van bevrijding van de schuldenaar, dat door art.
1282 B.W. verbonden wordt aan het feit
dat de schuldeiser de titel van de schuld
aan de schuldenaar vrijwillig teruggeeft,
geldt niet als de schuldeiser zijn titel
vernielt.
14 februari 1986
829
2. - Schuld die in een geldsom bestaat - Tenietgaan van de schuld - Betaling per cheque.
Indien een schuldenaar zijn schuld per
cheque wenst te betalen, gaat de schuld
niet teniet door de enkele overhandiging
van die titel aan de schuldeiser, maar
wanneer aan de schuldeiser het bedrag
van zijn schuldvordering ter beschikking
wordt gesteld.
2 mei 1986
1183
3. - Verbintenis onder opschortende
voorwaarde - Rechten en verplichtingen van de partijen hangende de voorwaarde - Niet-vervulling van de voorwaarde door de fout van een partij Gevolgen.
Wanneer een overeenkomst is gesloten
onder opschortende voorwaarde en die
voorwaarde door de fout van een van de
partijen niet is vervuld, kan de rechter
de ontbinding van de overeenkomst ten
late van die partij uitspreken en haar op
grond van de, hangende de voorwaarde,
begane fout tot schadevergoeding veroordelen. (Art. 1181 B.W.)
1248
15 mei 1986
4. - Uitstel - Voorwaarde.
De termijnen, die de rechter krachtens
art. 1244, tweede lid, B.W. kan verlenen
onder de daarin bepaalde voorwaarden,
mogen enkel worden toegestaan voor de
betaling van een schuld; de rechter is
evenwel niet bevoegd om de schuldenaar
van de verplichting tot betaling te ontslaan.
19 juni 1986
1438

VERDELING
1. - Onsplitsbaarheid van de vordering tot verdeling - Gedeeltelijke verdeling niet uitgesloten.
De beslissing die de afzonderlijke verdeling van de lichamelijke roerende goederen toestaat, doet geen afbreuk aan de
onsplitsbaarheid van de vordering tot
verdeling.
3 april 1986
1042
2. - Onverdeeld onroerend goed in
huur gegeven - Rechten van de medeei-

genaars - Aanwijzende werking van de
verdeling - Begrip.
Ingevolge de aanwijzende werking van
de verdeling wordt ieder medeerfgenaam, in wiens kavel een v66r het ontstaan van de onverdeeldheid in huur gegeven goed is begrepen, geacht daarvan
uitsluitend de eigendom te hebben gehad
sedert het begin van de onverdeeldheid
en als gevolg daarvan bezit hij alle rechten van een enige verpachter. (Art. 883
B.W.)
22 mei 1986
1279

VERDELING DOOR BLOEDVERWANTEN IN DE OPGAANDE
LIJN
Boedelverdeling bij testament
Vrouw gehuwd onder het stelsel van de
wettelijke gemeenschap - Huwelijksvermogensstelsel van v66r de wet van 14 juli 1976 - Verdeling van de eigen goederen en van het aandeel in de gemeenschappelljke goederen - Rechtsgeldigheid.
Onder vigeur van de wettelijke bepalingen betreffende de huwelijksvermogensstelsels van v66r de wet van 14 juli
1976 kon de in wettelijke gemeenschap
van goederen gehuwde vrouw rechtsgeldig haar eigen goederen en haar aandeel
in de gemeenschappelijke goederen bij
testament verdelen onder haar kinderen
en bloedverwanten in de nederdalende
lijn.
6 december 1985
501

VERHAAL OP DE RECHTER
1. - Ambtelijke medewerking van een
advocaat bij het Hof van Cassatie vereist.
Daar het verhaal op de rechter een
burgerlijk geding is, kan het enkel worden ingesteld bij een door een advocaat
bij het Hof van Cassatie ondertekend
verzoekschrift. (Artt. 478, 1080, 1140 tot
1147 Ger.W.)
5 november 1985
305
2. - Bijstand van een advocaat bij het
Hof van Cassatie vereist.
Daar het verhaal op de rechter een civielrechtelijke vordering is, kan het enkel worden ingesteld bij een door een
advocaat bij het Hof van c, ssatie ondertekend verzoekschrift. (Art .. 478, 1080,
1140 tot 1147 Ger.W.)
13 augustus 1986
1518

178VERJARING
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken
Afdeling 1.
aanvang
Afdeling 2.
Afdeling 3.

- Termijnen (aard, duur,
en einde).
- Schorsing.
- Stuiting.

HOOFDSTUK IV. - (Opgeheven.)
HOOFDSTUK V. - Strafzaken
Afdeling 1. - Termijnen (aard, duur,
aanvang en einde).
Afdeling 2.
Schorsing.
Afdeling 3. - Stuiting.
Afdeling 5. - Verjaring van de straf.
HOOFDSTUK VI. HOOFDSTUK VII. -

Tuchtzaken
Verkiezingszaken

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

1. - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Onverschuldigd betaalde dat uit een misdrijf kan voortkomen - T<?rmijn.
Tenzij de wet een andere termijn bepaalt verjaart de rechtsvordering tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde door verloop van dertig jaren; dat
is ook het geval wanneer het onverschuldigd betaalde uit een misdrijf zou kunnen voortkomen, nu het onverschuldigd
karakter van de betaling, d.w.z. het ontbreken van een oorzaak, kan worden gescheiden van het misdrijf. (Artt. 1235,
1376, 1377 en 2262 B.W.)
12 december 1985
537

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

2. - Rechtsvordering van de minister
van Economische Zaken tot betaling van
ontdoken heffingen die, bij invoer, verschuldigd zijn met toepassing van de
verordeningen en richtlijnen van de
E.E.G. - Dertigjarige verjaring.
De rechtsvordering van de minister
van Ecohomische Zaken tot betaling van
ontdoken heffingen die, bij invoer, verschuldigd zijn met toepassing van de
verordeningen en richtlijnen van de
E.E.G., is gegrond op een bijzondere bepaling van de wetgeving inzake douane
en accijnzen en niet op een misdrijf; zij
verjaart na dertig jaar. (Art. 249 wet 26
aug. 1822; artt. 1 en 4 wet 20 dec. 1897;

artt. 2, 8 en 10 wet 11 sept. 1962; artt. 2, 3
en 7 K.B. 26 juli 1962; art. 1 K.B. 24 okt.
1962; art. 2262 B.W.)
12 december 1985
537

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. - Termijnen (aard, duur,
aanvang en einde).
3. - Strafzaken - Strafvordering Veroordeling - Misdrijf gepleegd tussen
twee data, zonder verduidelijking - Onmogelijkheid voor het Hoi na te gaan of
de strafvordering al dan niet was verjaard - Vernietiging met verwijzing.
Wanneer de hestreden beslissing, zonder te verduidelijken, de beklaagde veroordeelt wegens feiten die tussen een bepaalde datum en een andere datum zijn
gepleegd, en het Hof aan de hand van de
stukken waarop het vermag acht te
slaan, niet kan nagaan of de strafvordering al dan niet verjaard was, vernietigt
het de veroordeling en verwijst de zaak
(Art. 97 Gw.; artt. 21, 22, 23 wet 17 april
1878.)
17 september 1985
56
4. - Burgerlijke rechtsvordering volgende uit een misdrijf - Termijn.
De burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf verjaart door verloop van vijf jaren, te rekenen van de
dag waarop het misdrijf is gepleegd; zij
kan niet verjaren v66r de strafvordering.
(Wet van 17 april 1878, artikel 26.)
27 september 1985
96
5. - Strafzaken - Strafvordering Gecontraventionaliseerd wanbedrijf of
overtreding van het Wegverkeersreglement- Termijn.
De strafvordering volgend )lit een gecontraventionaliseerd wanbedrijf of uit
een overtreding van het Wegverkeersreglement verjaart, bij ontstentenis van
een grond tot schorsing van de verjaring,
door verloop van' een jaar na de laatste
daad van onderzoek of van vervolging
verricht binnen een jaar te rekenen van
de dag waarop het misdrijf is gepleegd.
16 oktober 1985
213

-1796. - Strafzaken - Strafvordering Overtreding van het Wegverkeersreglement - Termijn.
De strafvordering wegens overtreding
van het Wegverkeersreglement verjaart
wanneer, bij ontstentenis van een grand
van schorsing, een jaar is verlopen sedert de laatste daad van onderzoek of
van vervolging, verricht binnen een jaar
te rekenen van de dag waarop het misdrijf is begaan. (Artt. 21 tot 25 wet van
17 april 1878; art. 68 Wegverkeerswet.)
19 november 1985
392
7. - Strafzaken - Gemeenteverordening houdende verbod om, zonder toelating, reclameborden aan te brengen Aflopend misdrijf.
De overtreding van een gemeenteverordening houdende verbod om, zonder
toelating, reclameborden aan te brengen,
is een aflopend misdrijf.
19 november 1985
393
8. - Strafzaken - Strafvordering Veroordeling - Misdrijf gepleegd tussen
twee bepaalde data, zonder nadere bepaling van tijd - Onmogelijkheid voor het
Hof na te gaan of de strafvordering al
dan niet was verjaard.
Wanneer de bestreden beslissing, de
beklaagde veroordeelt wegens feiten gepleegd tussen twee bepaalde data zonder
nadere bepaling van tijd en het Hof aan
de hand van de processtukken waarop
het vermag acht te slaan, niet kan nagaan of de strafvordering al dan niet verjaarct was, vernietigt het de veroordeling
met verwijzing. (Art. 97 Gw.; artt. 21, 22
en 23 wet van 17 april 1878.)
19 november 1985
393
9. - Strafzaken - Strafvordering Overtreding van het Wegverkeersreglement - Termijn.
De strafvordering wegens overtreding
van het Wegverkeersreglement is niet
verjaard wanneer niet een jaar is verlopen sedert de laatste daad van onderzoek of van vervolging verricht binnen
een j aar te rekenen van de dag waarop
het misdrijf is begaan. (Art. 68 Wegverkeerswet; artt. 22, 23 en 25 wet van 17
april 1878.)
19 november 1985
395
10. - Strafzaken - Strafvordering Gecontraventionaliseerd wanbedrijf en
overtreding van het Wegverkeersreglement - Termijn.
De · strafvordering voortvloeiend uit
een gecontraventionaliseerd wanbedrijf
en uit een overtreding van de Wegverkeerswet of van het Wegverkeersregle-

ment verjaart, bij ontstenten!s van een
grand tot schorsing van de verjaring,
door verloop van een jaar na de laatste
daad van onderzoek of van vervolging,
verricht binnen een jaar te rekenen van
de dag waarop het wanbedrijf en de verkeersovertreding werden gepleegd. (Art.
21 wet 17 april 1878, lid twee, en Wegverkeerswet, art. 68.)
17 december 1985
578
11.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Wet van 17 april1878,
art 26 - Draagw1jdte.
Art. 26 wet 17 april 1878 regelt oak de
verjaring van de rechtsvorderingen ontstaan uit een misdrijf dat bestaat in een
feit dat terzelfder tijd de niet-nakoming
van een overeenkomst oplevert.
30 december 1985
610

12. - Strafzaken - Strafvordering Gecontraventionaliseerd wanbedrijf en
overtredingen van de Wegverkeerswet of
van het Wegverkeersreglement.
De strafvordering ten gevolge van een
gecontraventionaliseerd wanbedrijf en
van overtredingen van het Wegverkeersreglement is noodzakelijk verjaard wanneer, bij gebrek aan schorsirig van de
verjaring, sedert de feiten twee jaren
zijn verlopen. (Artt. 21, tweede lid, 22, 23,
24 en 25 wet van 17 april 1878 en art. 68
Wegverkeerswet.)
646
8 januari 1986
13. - Strafzaken
Valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken
door de vervalser - Aanvang van de
verjaring van de strafvordering.
Wanneer de dader van valsheid in geschrifte ook gebruik heeft gemaakt van
het valse stuk met hetzelfde bedrieglijk
opzet of oogmerk om te schaden, gaat de
verjaring van de strafvordering, zowel
ten opzichte van de valsheid als van het
gebruik van het valse stuk, eerst in vana£ de laatste gebruikmaking; de loutere
mogelijkheid dat van het stuk gebruik
gemaakt wordt, heeft dat gevolg niet.
4 maart 1986
917
Afdeling 2. -

Schorsing.

14. - Strafzaken - StrafvorderingSchorsing van de verjaring. - Begrip.
Schorsing van de verjaring van de
strafvordering ontstaat hetzij uit een
wettekst waarbij ze wordt ingevoerd,
hetzij uit een wettelijk beletsel dat het
berechten van de strafvordering verhindert. (Art. 24 wet van 17 april 1878.)
475
3 december 1985

-18015. - Strafzaken - Strafvordwing Schorsing van de verjaring - Voorziening in cassatie - Gevolg t.o.v. de verjaring.
Wanneer een partij zich in cassatie
heeft voorzien tegen een beslissing waarbij definitief en op tegenspraak op de
strafvordering uitspraak is gedaan, is de
verjaring van die vordering geschorst
vanaf de uitspraak van die beslissing totdat het cassatiearrest wordt uitgesproken. (Art. 24 wet van 17 april 1878.)
3 december 1985
475

Afdeling 3. -

Stuiting.

16. - Strafzaken - Kantschrift van
het parket bij de politierechtbank aan de
procureur des Konings van het arrondissement - Geen stuiting van de verjaring van de strafvordering.
Een kantschrift van het parket bij de
politierechtbank, dat aan de procureur
des Konings van het arrondissement
wordt gericht, is geen daad van onderzoek of van vervolging waardoor de verjaring van de strafvordering wordt gestuit. (Art. 22 wet van 17 april 1878.)
19 november 1985
392

17. - Strafzaken - Strafvordering Verzoek van het openbaar ministerie tot
het verkrijgen van een uittreksel uit het
strafregister - Verjaringstuitende daad.
Een daad van onderzoek waardoor de
verjaring van de strafvordering wordt
gestuit, is het verzoek van het openbaar
ministerie om een uittreksel uit het
strafregister van de beklaagde te verkrijgen. (Art. 22 wet van 17 april 1878.)
491
3 december 1985

18. - Strafzaken - Strafvordering Veroordelende beslissing - Misdrijven,
gepleegd tijdens een welbepaalde periode - Afzonderlijke straffen - OnmogeJijkheid voor het Hof om na te gaan of
de strafvordering al dan niet verjaard
was - Vernietiging met verw1jzing.
Wanneer de bestreden beslissing de
beklaagde, zonder verdere precisering,
veroordeelt tot afzonderlijke straffen wegens feiten die tijdens een welbepaalde
periode gepleegd zijn, en uit de processtukken niet blijkt dat voor elk van de
bewezen verklaarde feiten een verjaringstuitende daad werd verricht of dat
de verj aring werd geschorst binnen de
wettelijke verjaringstermijn, kan het
Hof niet nagaan of de strafvordering al
dan niet verjaard was op de dag van de
uitpsraak van de beslissing; dientenge-

volge vernietigt het de bestreden beslissing, met verwijzing.
4 december 1985
495
19. - Strafzaken - Strafvordering Stuiting van de verjaring - Nazien van
een staat van inlichtingen door politiecommissaris ter uitvoering van een opdracht van het openbaar ministerie Verjaringsstuitende daad.
Het nazien van een staat van inlichtingen door de daartoe bevoegde politiecommissaris, ter uitvoering van een opdracht
van het openbaar ministerie, is een daad
van onderzoek die de verjaring van de
strafvordering stuit. (Wet van 17 april
1878, art. 22.)
17 december 1985
578
20. - Strafzaken - Strafvordering Schorsing van de verjaring - Cassatiegeding.
De verjaring van de tegen een beklaagde ingestelde strafvordering wordt
niet geschorst door de voorziening die
deze als burgerlijke partij heeft ingesteld tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling waarin wordt beslist dat er geen grand bestaat om andere verdachten te vervolgen.
17 juni 1986
1416
Afdeling 5. Verjaring van de straf.
21. - Strafzaken - Verjaring van de
straf - Gevolgen.
Hoewel verjaring de straf die niet binnen de wettelijke termijn ten uitvoer is
gelegd, doet vervallen, laat zij, afgezien
van de tenuitvoerlegging van de verjaarde straf, de veroordeling en alle gevolgen
ervan voortbestaan.
13 november 1985
336

HOOFDSTUK VI
TUCHTZAKEN

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

VERKEERSBELASTING OP MOTORRIJTUIGEN
(MOTORRIJTUIGENBELASTING)
Ingeschreven voertuig - Onweerlegbaar vermoeden van gebruik op de openbare weg.
Art. 36ter, § 1, Wetboek van de met de
Inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen vestigt een onweerlegbaar vermoeden dat een voertuig op de openbare
weg in gebruik is genomen, zolang het in

-181het repertorium van de Dienst van het VERWIJZING NA CASSATIE
Wegverkeer ingeschreven is of moet zijn.
5 december 1985
499

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken

Burgerlijke zaken
Dienstplichtzaken
HOOFDSTUK V. - Strafzaken
HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken
HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken
HOOFDSTUK III. -

VEROORDELING MET UITSTEL
EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING
Gewoon uitstel
HOOFDSTUK II. - Probatie-uitstel
HOOFDSTUK III. - Gewone opschorting
HOOFDSTUK IV. - Probatieopschorting
HOOFDSTUK I. -

HOOFDSTUK IV. -

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

HOOFDSTUK I
GEWOON UITSTEL

Toekenning of weigering van uitstel Onaantastbare beoordeling - Perken.
De rechter oordeelt op onaantastbare
wijze, binnen de perken van de wet, of
aan bepaalde beklaagden uitstel moet
worden verleend voor de tenuitvoerlegging van de veroordeling en of dat uitstel voor andere beklaagden moet worden geweigerd, zelfs als ze zich in een
gelijkaardige toestand bevinden.
30 april 1986
1177

HOOFDSTUK II
PROBATIE-UITSTEL

HOOFDSTUK III
GEWONE OPSCHORTING

HOOFDSTUK IV
PROBATIEOPSCHORTING

VERVOER,
KOMST

VERVOEROVEREEN-

Internationaal goederenvervoer per
spoorweg - C.LM-Verdrag - Aansprakelijkheid van de spoorweg - Personen
bevoegd om schadevergoeding te vorderen.
Van de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen kunnen, op grond
van het C.I.M.-Verdrag, alleen de in de
vrachtbrief als afzender of geadresseerde
vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen vergoeding van de uit de vervoerovereenkomst ontstane schade vorderen. (Artt. 1, § 1, 6, § 6, c en g, 8, § 1,
26 en 42, § 3, C.I.M.-Verdrag.)
25 oktober 1985
267

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

HOOFDSTUK IV
DIENSTPLICHTZAKEN

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

1. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering- Bevoegdheid van de rechter
op verwijzing.
'
Wanneer in een arrest de beklaagde
op de strafvordering wordt veroordeeld
en hij alleen aansprakelijk wordt verklaard voor het ongeval, nu aan de burgerlijke partij geen fout kan worden ten
laste gelegd, en het Hof het arrest heeft
vernietigd, in zoverre het uitspraak doet
op de strafvordering en op de burgerlijke
rechtsvordering, kan de rechter, op verwijzing, als hij de beklaagde vrijspreekt,
aan de burgerlijke partij haar rechtsvordering ontzeggen op grond dat twijfel
blijft bestaan over de juiste plaats van
het ongeval, zodat hij aldus aanneemt
dat het theoretisch mogelijk is dat de
burgerlijke partij een fout heeft begaan;
hierbij is die rechter niet gebonden door
de redenen van het vroeger vernietigde
arrest volgens hetwelk de burgerlijke
partij geen enkele fout had begaan.
8 oktober 1985
140
2. - Strafzaken - Vernietiging van

de beslissing op de strafvordering w&gens verval van die rechtsvordering Kosten van die vordering ten laste van
de Staat - Cassatie zonder verwijzing.
Wanneer de beslissing op de strafvordering vernietigd wordt wegens verval
van die rechtsvordering en de kosten
voor die rechtsvordering ten laste van de

-182Staat moeten blijven, geschiedt de cassatie zonder verwijzing.
16 oktober 1985
213
3. - Strafzaken - Vernietiging van
de beslissing op de strafvordering wegens verval - Kosten van die rechtsvordering ten Jaste van de Staat - Vernietiging zonder verwijzing.
Wanneer de beslissing op de strafvordering wordt vernietigd wegens verval
van die vordering door verjaring en de
kosten van die vordering ten laste van
de Staat moeten blijven, geschiedt de
vernietiging zonder verwijzing.
19 november 1985
392
4. - Strafzaken - Vernietiging van
de beslissing op de strafvordering wegens verval van die rechtsvordering Kosten van die vordering ten Jaste van
de Staat - Vernietiging zonder verwijzing.
W anneer 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 vernietiging zonder verwijzing.
8 januari 1986
646
5. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing van de rechter in
hager beroep vernietigd omdat de rechter heeft beslist over een burgerlijke
rechtsvordering die bij hem niet aanhangig was - Vernietiging zonder verwijzing.
Wanneer een beslissing in hager beroep wordt vernietigd omdat de rechter
in hager beroep heeft beslist over een
burgerlijke rechtsvordering die bij hem
niet aanhangig was gemaakt, wordt de
vernietiging uitgesproken zonder verwijzing.
28 januari 1986
708

6. - Strafzaken
Veroordeling Geen misdrijf - Vernietiging zonder
verwijzing.
Wanneer het Hof in strafzaken een
veroordelende beslissing vernietigt omdat het bewezen verklaarde feit geen
misdrijf is, vernietigt het de beslissing
zonder verwijzing.
4 februari 1986
762
7. - Strafzaken
Veroordelend arrest - Procedure niet door het onderzoeksgerecht geregeld Vernietiging
van hetgeen aan het veroordelend arrest
is voorafgegaan vanaf het bevel tot dagvaarding van de beklaagde om te verschijnen voor de correctionele rechtbank

- Verwijzing naar de onderzoeksrechter.
Wanneer een veroordelend arrest
wordt vernietigd op grand dat een onderzoek was ingesteld en de procedure niet
door het onderzoeksgerecht was geregeld, en de vernietiging zich uitstrekt tot
hetgeen aan het arrest is voorafgegaan
vanaf het bevel tot dagvaarding van de
beklaagde om te verschijnen voor de correctionele rechtbank, verwijst het Hof de
zaak naar de onderzoeksrechter. (Art.
427 Sv.)
4 maart 1986
926
8. - Strafzaken - Vernietiging van
de beslissing op de strafvoz-dering wegens onwettigheid van de uitgesproken
straf - Strafvordering verjaard - Kosten van die vordering ten laste van de
Staat - Vernietiging zonder verwijzing.
Wanneer de beslissing op de strafvordering wordt vernietigd wegens onwettigheid van de uitgesproken straf, de
strafvordering verjaard is en de kosten
van die rechtsvordering ten laste van de
Staat moeten blijven, geschiedt de vernietiging zonder verwijzing.
16 april 1986
1112
9. - Strafzaken - Vernietiging van
een veroordelende beslissing wegens
niet-ontvankelijkheid van het hager beroep van het openbaar ministerie - Vernietiging zonder verw1jzing.
Wanneer de vernietiging van een beslissing waarbij de burgerrechtelijk aansprakelijke partij in de kosten van de
strafvordering verwezen wordt, vernietigd wordt op grand dat die partij door
de politierechtbank buiten het geding
was gesteld en dat het hager beroep van
de procureur des Konings tegen die partij niet ontvankelijk was, wordt de vernietiging uitgesproken zonder verwijzing.
29 april 1986
1163
10. - Strafzaken - Beslissing waarbij
de strafvordering verjaard wordt verklaard - Vernietiging van de beslissing
omdat de evocatie onwettig is - Vernietiging met verwijzing.
Wanneer de beslissing waarbij de
strafvordering verjaard wordt verklaard,
wegens onwettigheid van de evocatie
wordt vernietigd, geschiedt de vernietiging met verwijzing.
27 mei 1986
1291
11. - Strafzaken - Vernietiging van
de beslissing op de strafvordering wegens verval van die rechtsvordering -
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BANK NAAR EEN ANDERE

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.
17 juni l!i86
1416

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
HOOFDSTUK III. - Burgeriljke zaken
HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken

HOOFDSTUK V. - Strafzaken
Strafzaken
Regeling van HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken
rechtsgebied - Tegenstrijdigheid van HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot verwijzing van een verdachte naar de correctionele rechtbank
HOOFDSTUK I
met het vonnis waarbij die rechtbank
ALGEMENE BEGRIPPEN
zich onbevoegd verklaart - Vernietiging
HOOFDSTUK II
door het Hof van het arrest van de kaBELASTINGZAKEN
mer van inbeschuldigingstelling - VerWljzing naar de kamer van inbeschuldiHOOFDSTUK III
gingstelling, anders samengesteld.
BURGERLIJKE ZAKEN
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een verdachte wegens als
1. - Burgerlijke zaken - Gewettigde
wanbedrijven omschreven feiten naar de verdenking - Vereisten - Eerlijke becorrectionele rechtbank heeft verwezen handeling van de zaak met de vereiste
en het vonnisgerecht zich onbevoegd sereniteit.
heeft verklaard omdat een van die feiten
Niet gegrond is een vordering tot anteen niet gecorrectionaliseerde misdaad trekking van de zaak aan een rechtbank
is, gaat het Hof, op een verzoek tot rege- van eerste aanleg wegens gewettigde
ling van rechtsgebied, na of beide beslis- verdenking wanneer uit de tot staving
singen in kracht van gewijsde zijn ge- van de vordering aangevoerde feiten
gaan, of het door het vonnisgerecht als geen gewettigde verdenking kan ontmisdaad omschreven feit een misdaad staan m.b.t. de mogelijkheid voor die
schijnt te zijn en of de andere feiten rechtbank om aan de eiser een eerlijke
daarmee samenhangend schijnen te zijn; en met de nodige sereniteit verlopende
zo ja, dan vernietigt het Hof het arrest behandeling van zijn zaak te verzekeren.
van de kamer van inbeschuldigingstel21 november 1985
408
ling en verwijst het de zaak naar de ka2. - Burgerlijke zaken - Gewettigde
mer van inbeschuldigingstelling, anders
verdenking- Eerste vordering niet ontsamengesteld.
24 juli 1986
1500 vankelijk verklaard- Nieuwe vordering
op dezelfde feiten gegrond - Vordering
niet ontvankelijk.
Niet ontvankelijk in burgerlijke zaken
HOOFDSTUK VI
is een nieuwe vordering tot onttrekking
TUCHTZAKEN
van de zaak aan een rechtbank, wegens
13. - Advocaat - Tuchtraad van be- gewettigde verdenking, wanneer zij niet
roep, anders samengesteld - Begrip niet is gegrond op feiten die zich hebben
toepasseiljk op het openbaar ministerie. voorgedaan sedert de uitspraak van het
Het laatste lid van art. 477 Ger.W., val- arrest tot verwerping van een eerste vorgens hetwelk het Hof van Cassatie, wan- dering, ongeacht of deze vordering niet
neer het een beslissing van de tuchtraad ontvankelijk dan wel niet gegrond is vervan beroep van de Orde van, Advocaten klaard. (Art. 659 Ger.W.)
vernietigt, de zaak verwijst naar die
21 november 1985
410
raad, anders samengesteld, is niet toe3. - Burgerlijke zaken
Gewettigde
passelijk op het openbaar ministerie, als
verdenking - Vereisten - Feiten waarpartij in de zaak.
uit geen gewettigde verdenking kan ont5 december 1985
500 staan t.a. v. het gehele rechtscollege.
Niet gegrond is een vordering tot anttrekking van de zaak aan een rechtbank
van koophandel, wegens gewettigde verHOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN
denking, wanneer uit de tegen rechters
12.

-

-

184-

van die rechtbank aangevoerde vage feiten geen gewettigde verdenking kan ontstaan t.a.v. het gehele rechtscollege.
21 november 1985
410
4. - Burgerlijke zaken - Gewettigde
verdenking - Vordering gericht tegen
een lid van het openbaar ministerie, een
curator of een deskundige - Vordering
niet ontvankelijk.
Niet ontvankelijk is de vordering tot
voltrekking van de zaak aan de rechtbank van koophandel, wegens gewettigde verdenking, wanneer zij gericht is tegen een lid van het openbaar ministerie,
een curator of een deskundige.
21 november 1985
410
5. - Burgerlijke zaken - Gewettigde
verdenking- Vordering tot onttrekking
van de zaak aan de rechter - Medewerking van een advocaat bij het Hof van
Cassatie vereist.
De vordering tot onttrekking van de
zaak aan de rechter wegens gewettigde
verdenking moet, in burgerlijke zaken,
worden voorgedragen met medewerking
van een advocaat bij het Hof van Cassatie.
19 december 1985
591

denking, dat gegrond is op de omstandigheid dat haar voorzitter bij de rechtbank
een vordering tot echtscheiding aanhangig heeft gemaakt, wanneer de eerste
voorzitter van het hof van beroep drie
magistraten uit andere rechtbanken van
het rechtsgebied van het hof van beroep
heeft opgedragen hun ambt uit te oefenen bij de genoemde rechtbank en er
uitsluitend kennis te nemen van de vordering tot echtscheiding en wanneer
noch de verzoeker noch derden redelijkerwijze kunnen vrezen dat de zaak niet
onpartijdig zal worden behandeld.
6 februari 1986
790

HOOFDSTUK IV
DIENSTPLICHTZAKEN

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

8. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek van de verdachte Vordering tot onttrekking van de zaak
aan een rechtbank van eerste aanleg Onttrekking reeds bevolen - Geen reden van bestaan - Niet ontvankelijk.
Wanneer het Hof, op vordering van de
procureur-generaal bij het Hof van Cas6. - Onttrekking wegens wettige ver- satie ertoe strekkende een welbepaalde
denking - Burgerlijke zaken - Verzoek zaak te onttrekken aan een rechtbank
van een partij tot onttrekking van de van eerste aanleg, de verwijzing van die
zaak aan de rechter wegens wettige ver- zaak naar een andere rechtbank van eerdenking - Verzoekschrift tot tussen- ste aanleg heeft bevolen, dan heeft het
komst van andere partij in het bodemge- daartoe strekkende verzoek van de verschil - Verzoek tot tussenkomst ontvan- dachte geen reden van bestaan meer en
kelijk.
is het niet ontvankelijk.
Wanneer in burgerlijke zaken bij het
19 februari 1986
859
Hof het verzoek van een partij tot anttrekking van de zaak aan de rechter we9. - Strafzaken - Gewettigde verdengens wettige verdenking aanhangig is, king- Rechtbank van eerste aanleg kan ontvankelijk zijn een verzoek tot
Vordering van de procureur-generaal bij
tussenkomst dat wordt ingediend door het Hof van Cassatie - Vordering tot
een andere in het bodemgeschil betrok- onttrekking van de zaak - Gegevens
ken partij. (Artt. 15, 16, 648, 650, 653, 655
waarmee rekening kan worden gehoutot 657 en 812 Ger.W.)
den.
Wanneer de aan het Hof van Cassatie
790
6 februari 1986
overgelegde beoordelingsgegevens tot
7. - Burgerlijke zaken - Wettige ver- staving van de vordering van de procudenking - Verzoekschrift tot onttrek-' reur-generaal bij dat Hof strekkende tot
king hierop gegrond dat een vordering onttrekking van de zaak aan een rechttot echtscheiding bij de rechtbank van bank van eerste aanleg, met name de
eerste aanleg aanhangig is gemaakt door omstandigheid dat de burgerlijke partij
de voorzitter van die rechtbank - Op- in de zaak de vader van een rechter van
dracht van de eerste voorzitter van het die rechtbank is, erop wijzen dat het
hof van beroep aan magistraten van an- voor alle magistraten van die rechtbank
dere rechtbanken om kennis te nemen onmogelijk is in die zaak uitspraak te
van de zaak - Verwerping van het ver- doen, zonder bij de partijen en bij derzoek.
den een gewettigde verdenking te wekHet Hof verwerpt het verzoek tot out- ken omtrent de strikte onpartijdigheid
trekking van de zaak aan de rechtbank van het rechtscollege dat van de zaak
van eerste aanleg wegens wettige ver- kennis neemt, aanvaardt het Hof de vor-

-185dering tot verwijzing wegens gewettigde
verdenking. (Artt. 542 en 545 Sv.)
19 februari 1986
860

10. - Strafzaken - Gewettigde verdenking- Niet ontvankelijk verzoek tot
verwijzing - Begrip.
Niet ontvankelijk is het verzoek tot
verwijzing van een zaak van een correctionele rechtbank naar een andere, wegens gewettigde verdenking, wanneer
dat verzoek gegrond is op grieven die
zijn aangevoerd niet tegen het rechtscollege waarbij de vervolgingen aanhangig
zijn, maar wel tegen personen die niet
tot dat rechtscollege behoren. (Artt. 542
tot 552 Sv.)
23 april 1986
1148
11. - Strafzaken
Gewettigde verdenking - Ontvankelijkheid - Verzoek
gegrond op feiten die aan bepaalde magistraten van een rechtbank ten laste
worden gelegd.
Niet ontvankelijk is het verzoek tot
verwijzing van de zaak wegens gewettigde verdenking wanneer het is gegrond
op feiten die niet aan een rechtbank in
haar geheel, maar wel aan bepaalde magistraten van die rechtbank anderen dan
een onderzoeksrechter ten laste worden
gelegd. (Artt. 542 tot 552 Sv.)
23 april 1986
1148
12. - Strafzaken - Gewettigde ver-.
denking - Verzoek gegrond op feiten
ten laste van personen die niet behoren
tot het rechtscollege waarbij de vervolgingen aanhangig zijn - Niet ontvankelijk verzoek.
Niet ontvankelijk is het verzoek tot
verwijzing van een rechtbank naar een
andere wegens gewettigde verdenking
wanneer dat verzoek gegrond is op grieven die niet zijn aangevoerd tegen het
rechtscollege waarbij de vervolgingen
aanhangig zijn, maar wel tegen personen die niet tot dat rechtscollege behoren. (Art. 542 Sv.)
1207
7 mei 1986

Strafzaken
Gewettigde verdenking - Verzoek gegrond op vage
grieven.
Het Hof verwerpt een verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking wanneer de aangevoerde grieven te vaag zijn ·
dan dat zij een grond tot gewettigde verdenking kunnen opleveren. (Artt. 542 en
545 Sv.)
7 mei 1986
1207
13. -

14. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Vordering gegrond op de omstandigheid dat de rechtspleging leemten
vertoont.
Geen reden tot verwijzing van een
rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking is de omstandigheid
dat de rechtspleging leemten zou vertonen wanneer die, in de onderstelling dat
ze aangetoond werden, niet zouden kunnen leiden tot verdenking van de rechtbank. (Artt. 542 en 545 Sv.)
7 mei 1986
1207
15. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verdenking niet af te leiden
uit de gegevens uiteengezet door de verzoeker.
Het Hof verwerpt een verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking wanneer uit de door de verzoeker uiteengezette gegevens niet kan worden afgeleid
dat alle rechters, die in deze rechtbank
zitting houden, niet in staat zijn op een
onafhankelijke en onpartijdige wijze
over de zaak uitspraak te doen of dat ze
bij de openbare opinie gewettigde twijfel
doen ontstaan aan hun geschiktheid om
de zaak op die wijze te beoordelen.
7 mei 1986
1207
16. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksgerecht - Regeling van de procedure - Onttrekking
wegens gewettigde verdenking, zonder
dat de onderzoeksrechter het bij art. 127
Sv. voorgeschreven verslag heeft uitgebracht - Ontvankelijkheid van het verzoekschrift gericht aan het Hof van Cassatie.
Een verzoekschrift tot verwijzing van
een zaak naar een ander onderzoeksgerecht wegens gewettigde verdenking
mag bij het Hof van Cassatie worden ingediend v66r de onderzoeksrechter het
voor de regeling van de procedure bij
art. 127 Sv. voorgeschreven verslag heeft
uitgebracht. (Impliciete oplossing.)
17 juni 1986
1431

HOOFDSTUK VI

TUCHTZAKEN
17. "- Tuchtzaken - Gewettigde verdenking- Advocaat- Tuchtvervolging
voor een raad van de Orde van Advocaten - Onttrekking wegens gewettigde
verdenking - Verwijzing van de zaak
naar een raad van de Orde van een ander arrondissement.
Wanneer omstandigheden bij een advocaat, tegen wie tuchtvervolging is ingesteld voor een raad van de Orde van Ad-

- 186vocaten, gewettigde verdenking kunnen
doen ontstaan in verband met de strikte
onpartijdigheid van de te wijzen beslissingen, onttrekt het Hof de zaak aan die
raad van de Orde en verwijst ze naar de
raad van de Orde van een ander arrondissement.
3 februari 1986
752
18. - Tuchtzaken - Gewettigde verdenking - Advocaat - Raad van de Orde van Advocaten - Verbod om het gerechtsgebouw te betreden opgelegd aan
een advocaat - Vordering tot onttrekking - Raad van de Orde die uitspraak
doet niettegenstaande de vordering Beslissing vernietigd door het Hoi Vordering doelloos geworden.
Doelloos wordt de vordering tot anttrekking wegens gewettigde verdenking
gericht tegen een raad van de Orde van
Advocaten, die uitspraak moet doen over
de verlenging van het verbod om het gerechtsgebouw te betreden dat de stafhouder van de Orde voorlopig heeft opgelegd, wanneer de genoemde raad van de
Orde niettegenstaande die vordering uitspraak heeft gedaan, maar die beslissing
door het Hof is vernietigd met verwijzing naar een andere raad van de Orde.
3 februari 1986
753

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

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

HOOFDSTUK I. -

HOOFDSTUK II. HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK

HOOFDSTUK I
ALGEMENE REGELS

1. - Wet 24 dec. 1968 tot voorlopige
uitbreiding van de bevoegdheid van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
- Terugwerking.
Art. 2, § 2, van de wet van 24 dec. 1968
tot voorlopige uitbreiding van de bevoegdheid van het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds is niet uitgesloten
van de terugwerkende kracht die de wetgever aan die wet in haar geheel heeft
toegekend.
31 oktober 1985
291

2. - Algemene regels - Verzekeringsovereenkomst - Bewijs.
De verzekeringsovereenkomst kan niet
bewezen worden door geschriften die
geen schriftelijke overeenkomst zijn of
niet beantwoorden aan de vereisten gesteld door art. 1347 B.W. om als begin
van bewij s door geschrift te kunnen worden aangemerkt. (Art. 25 Verzekeringswet.)
24 maart 1986
1024

HOOFDSTUK II
LANDVERZEKERING

3. - Landverzekering - Vrijstelling
van de verzekeraar - Grove lout - Begrip.
Onder grove fout, als bedoeld in art. 16
Verzekeringswet, wordt verstaan de fout
die kan worden gelijkgesteld met een opzettelijke daad, waarvan de verzekerde
en niet ieder ncrmaal bedachtzaam,
voorzichtig en in dezelfde omstandigheden verkerend mens wist of moest weten
dat zij een verzwaring van het te dekken
risico met zich bracht.
21 november 1985
406
4. - Landverzekering
Verzekering
tegen brand - Onroerend goed verzekerd door de eigenaar - Schadegeval Faillissement van de verzekerde
Rechten van het faillissement tegenover
de verzekeraar.
Wanneer een onroerend goed door de
eigenaar is verzekerd tegen brand en in
de verzekeringspolis is bepaald dat, bij
schadegeval, de vergoeding slechts wordt
betaald naar mate van de wederopbouw
en wedersamenstelling en dat, ingeval
deze niet plaatshebben, ook wegens onmogelijkheid, de verzekerde wordt vergoed voor de door het schadegeval getroffen materialen, brengt, bij schadegeval en bij gebrek aan wederopbouw of
wedersamenstelling, de omstandigheid
dat de verzekerde in staat van faillissement is verklaard niet mee dat de curator tE;;genover de verzekeraar meer rechten kan doen gelden dan de verzekerde
zelf.
20 december 1985
592
5. - Landverzekering - Door een
echtgenoot gesloten brandverzekeringOvereenkomst met clausule tot minnelijke schatting van de eventuele schade
- Schatting aangenomen door de echtgenoot die de overeenkomst heeft ondertekend - Gevolg.
De rechter die oordeelt dat een echtgenoot op geldige wijze een overeenkomst
kon sluiten om de gezinswoning tegen

-187brand t~ verzekeren, kan niet wettig beslissen dat die echtgenoot niet bekwaam
is om een schatting in der minne van de
schade aan te nemen, terwijl de overeenkomst in die schatting in der minne
voorziet. (Artt. 215, 224 B.W.)
15 mei 1986
1249
6. - Landverzekering
Driejarige
verjaring vastgesteld bij art. 32 Verzekeringswet- Rechtsvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde tot terugbetaling van de bedragen betaald aan
het slachtoffer van een ongeval - Betalingen gespreid in de tijd - Aanvang
van de verjaring.
De uitkering die de verzekeraar heeft
gedaan, nadat is uitgemaakt dat hij wettelijk verplicht is tot schadeloosstelling
van de benadeelde persoon, is de gebeurtenis die hem het recht geeft de rechtsvordering in te stellen, gegrond op een
van de oorzaken van verval uit de verzekeringspolis en strekkende tot terugbetaling van de aan de slachtoffers van een
ongeval uitgekeerde bedragen; vanaf die
gebeurtenis loopt ook de driejarige verjaringstermijn van art. 32 Verzekeringswet; als de verzekeraar verscheidene bedragen achtereenvolgens heeft uitgekeerd, loopt de verjaringstermijn van de
rechtsvordering tot terugbetaling van elk
van die bedragen telkens vanaf de dag
van uitkering van ieder bedrag. (Wet 11
juni 1874, art. 32.)
29 mei 1986
1338
7. - Landverzekering - Levensverzekering - Verzekeringswet 11 juni 1874
art. 43, Jaatste lid - Draagwijdte.
'
. J\rt. 43, laatste lid, Verzekeringswet 11
Jum 1874 bepaalt dat, ingeval door een
van de echtgenoten, gehuwd onder een
stelsel van gemeenschap van goederen,
een levensverzekering i.s aangegaan ten
behoeve van de andere echtgenoot bij
het ove~lijden van de verzekerde geen
vergoedmg aan het. gemeenschappelijk
vermogen verschuldigd is uit hoofde van
stortingen door de verzekerde tijdens het
huwelijk gedaan met gelden van de gemeenschap, ook al is het kapitaal eigendom van de begunstigde echtgenoot tenzij die stortingen kennelijk overd~even
zijn, gelet op de mogelijkheden van de
verzekeringnemer; in zoverre die bepaling .stelt dat in beginsel voor zodanige
stortmgen geen vergoeding is verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen, is zij niet van toepassing wanneer
een van de echtgenoten, v66r de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976

gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten, tijdens het huwelijk een levensverzekering heeft afgesloten in de vorm van een groepsverzekering die voorziet in de uitbetaling van
een kapitaal bij overlijden of bij leven,
de echtgenoten geen verklaring hebben
afgelegd als bedoeld in art. 1, 1°, van de
overgangsbepalingen vervat in art. 3 van
de voormelde wet, tijdens het huwelijk
premies werden betaald met gelden van
de gemeenschap, het huwelijk door echtscheiding werd ontbonden en de verzekeringnemer, na de ontbinding van het huwelijk, zijn recht van afkoop uitoefent.
27 juni 1986
1481

HOOFDSTUK III
ZEEVERZEKERING

HOOFDSTUK IV
W.A.M.-VERZEKERING

8. - W.A.M-verzekering - W.A.M.wet, art. 2, § 1, tweede lid - Verplichting
tot het sluiten van de verzekering Verplichting ten Jaste van de eigenaar
van het voertuig - Draagwijdte.
Ingevolge art. 2, § 1, tweede lid,
W.A.M.-wet rust de verplichting om de
v~rzekering te sluiten, in de regel, op de
mgenaar van het voertuig, maar wordt
ze geschorst als iemand anders de verzekering heeft gesloten; uit die wetsbepaling valt niet af te leiden dat de nieuwe
eigenaar van een motorrijtuig per se gedekt is door de verzekering van de vroegere eigenaar. (Impliciet.) (Artt. 2 § 1
tweede lid, en 12 W.A.M.-wet.)
'
'
16 oktober 1985
203
9. W.A.M-verzekering - Eigen
recht van de benadeelde tegen de verzekeraar - Voorwaarde - Schorsing van
de verzekeringsovereenkomst v66r het
schadegeval - Gevolg t.a. v. de directe
rechtsvordering van de bij het ongeval
benadeelde persoon tegen de verzekeraar.
De bij art. 11 W.A.M.-wet bedoelde excepties die door de verzekeraar niet aan
de benadeelde kunnen worden tegengeworpen, zijn die welke de verzekeraar
krachtens een bestaande verzekeringsovereenkomst kan opwerpen om zich
van zijn verplichtingen tegenover de verzekerde te bevrijden, maar niet die welke het bestaan zelve van de overeenkomst of de draagwijdte ervan en de
dekking van het risico betreffen.
26 november 1985
436

-
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10. W:A.M-verzekering - Eigen
recht van de benadeelde tegen de verzekeraar - Grondslag en vereiste.
Het eigen recht tegen de verzekeraar,
dat door art. 6 W.A.M.-wet ten gunste
van de benadeelde is ingevoerd, hangt
niet af van het bestaan van gelijk welke
verzekeringsovereenkomst, doch van een
overeenkomst die het litigieuze risico
dekt.
5 februari 1986
776
11. - W.A.M-verzekering - Excepties
die door de verzekeraar aan de benadeelde niet kunnen worden tegengeworpen
- Begrip.
De uit de verzekeringsovereenkomst
voortvloeiende excepties die, ingevolge
art. 11 W.A.M.-wet door de verzekeraar
aan de benadeelde niet kunnen worden
tegengeworpen, zijn de excepties die de
verzekeraar op een bestaande overeenkomst kan doen steunen om ontslagen te
worden van zijn verplichtingen jegens de
verzekeringnemer en niet die welke het
bestaan zelf van de overeenkomst, haar
draagwijdte en de dekking van het risico
betreffen.
5 februari 1986
776
12. - W.A.M-verzekering
Rechten
die de verzekeraar kan doen gelden tegen de verzekerde - Begrip.
Wanneer het strafgerecht tussen de
verzekerde en de verzekeraar die in het
geding is betrokken, een geschil beslist
omtrent het bestaan van de verzekeringsovereenkomst, dan doet het geen
uitspraak over de rechten die de verzekeraar kan doen gelden tegen de verzekerde of de verzekeringnemer in de zin
van art. 9, vierde lid, W.A.M.-wet.
776
5 februari 1986
13. - Tussenkomst voor de strafrechter - Tussenkomst van de verzekeraar
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde - Vereiste.
Geen wettelijke bepaling verleent aan
de strafrechter bevoegdheid om kennis
te nemen van een vordering tot bindendverklaring van een vonnis wanneer die
vordering door de veroorzaker van een
ongeval is ingesteld tegen een andere
verzekeraar van zijn burgerrechtelijke
aansprakelijkheid dan de verplichte verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, in
de zin van de. W.A.M.-wet.
11 februari 1986
811

waarvan de motorrijtuigen door geen
verzekering zijn gedekt - Verplichte
dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de houders en de bestuurders van die motorrijtuigen door de
staat of door die instellingen - Omvang
van die verplichting.
Artikel 14, § 1, eerste lid, W.A.M.-wet
stelt de Staat en de andere rechtspersonen die het noemt, vrij van de verplichting om een verzekering aan te gaan
voor hun motorrijtuigen mits zij, onder
de voorwaarden van deze wet, zelf de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekken van aile houders of bestuurders van
die motorrijtuigen; in die bepaling worden met de woorden « hun motorrijtuigen » aileen bedoeld de motorrijtuigen
waarvan de Staat of de andere genoemde rechtspersonen eigenaar zijn.
1212
9 mei 1986

15. - W.A.M-verzekering
W.A.Mwet, art. 4, § 1 - Uitsluiting van bepaalde personen van het recht op uitkering.
Art. 4, § 1, W.A.M.-wet laat toe bepaalde personen, onder meer de echtgenoot
van de bestuurder van het motorrijtuig
dat het ongeval heeft veroorzaakt, van
het recht op uitkering uit te sluiten.
10 juni 1986
1375
16. - W.A.M-verzekering
W.A.M.wet, art. 4, § 1.2 - Uitsluiting van het
recht op uitkering - Draagwijdte.
De uitsluiting van het recht op uitkering, in de verzekeringspolis bedongen
overeenkomstig art. 4, § 1.2, W.A.M-wet,
is niet afhankelijk van de aard van de
schade of van de aard en de grond van
het door de benadeelde uitgeoefende herstelrecht.
10 juni 1986
1375

17. - W.A.M-verzekering
W.A.Mwet, art. 4, § 1.2 - Uitsluiting van het
recht op uitkering - Benadeelde echtgenote van de bestuurder van het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt Verzekeraar veroordeeld tot vergoeding
- Verantwoording.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing die, na te hebben geconstateerd
dat de benadeelde de echtgenote was
van de bestuurder van het motorrijtuig
dat het ongeval had veroorzaakt, dat
haar echtgenoot het ongeval opzettelijk
had veroorzaakt, dat zij een persoonlijke
schade had geleden en dat zij krachtens
14. - W.A.M-verzekering
Staat of een beding van de verzekeringspolis
instellingen van openbaar nut, bedoeld overeenkomstig art. 4, § 1.2, W.A.M.-wet
in art. 14, § 1, eerste lid, W.A.M-wet, van het recht op uitkering was uitgeslo-

-189ten, niettemin de verzekeraar veroordeelt om de benadeelde te vergoeden.
10 juni 1986
1375

HOOFDSTUK V
LEVENSVERZEKERING

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

VERZET
1. - Burgerlijke zaken - Geen verplichting voor de eiser in verzet een reden op te geven waarom hij niet is verschenen voor de rechter die het verstekvonnis heeft gewezen.
Noch art. 1047, vierde lid, Ger.W., naar
luid waarvan de akte van verzet, op
straffe van nietigheid, de middelen van
de eiser in verzet moet bevatten, noch
enige andere wettelijke bepaling verplicht de eiser in verzet te zeggen waarom hij voor de rechter, die het verstekvonnis heeft gewezen, niet is verschenen.
74
19 september 1985
2. - Strafzaken - Doel.
Het verzet van de veroordeelde heeft
enkel tot doel dat hij van de tegen hem
uitgesproken veroordelingen geheel of
ten dele wordt ontlast; dat verzet kan
niet tot gevolg hebben dat zijn toestand,
zoals die voortvloeit uit het verstekvonnis, te zijnen nadele wordt gewijzigd.
13 november 1985
340

3. - Strafzaken - Veroordeling bij
verstek - Verzet - Verzwaring van de
bij verstek uitgesproken straf - Onwettige verzwaring.
Onwettig is het op verzet gewezen arrest dat de beklaagde, al is het maar wegens een enkele telastlegging, een
zwaardere straf oplegt dan die welke het
verstekarrest had uitgesproken en hem
voor het overige vrijspreekt, omdat het
aldus, niettegenstaande die vrijspraak,
de toestand van de verzetdoende partij
verzwaart. (Artt. 187, 188 en 208 Sv.)
13 november 1985
340
4. - Strafzaken - Verzet tegen een
arrest van het Hof, uitspraak doende
over een verzoek tot regeling van rechtsgebied - Staat niet open voor de partij
die het verzoek heeft ingediend.
Verzet tegen een arrest waarbij het
Hof uitspraak heeft gedaan over een verzoek tot regeling van rechtsgebied, staat

niet open voor de partij die het verzoek
heeft ingediend. (Artt. 532, 533 Sv.)
27 november 1985
453
5. - Strafzaken - Strafvordering Veroordeling bij verstek - Beklaagde
die verzet doet en verschenen is op de in
de akte van verzet vermelde terechtzitting - Zaak verdaagd tot een latere terechtzitting - Beklaagde op die terechtzitting niet verschenen - Verzet ongedaan verklaard in het arrest of vonnis Onwettige beslissing.
Het gerecht dat uitspraak moet doen
op een verzet tegen een verstekbeslissing kan dat verzet niet ongedaan verklaren wanneer de eiser in verzet, die op
de eerste dienende terechtzitting is verschenen, niet meer verschijnt op een latere terechtzitting tot welke de zaak
werd verdaagd. (Artt. 151, 188 en 208 Sv.)
649
8 januari 1986
6. - Strafzaken - Door het verzet
veroorzaakte kosten ten Jaste gelaten
van de eiser in verzet - Wettigheid Vel'eiste.
In strafzaken kan de rechter de door
het verzet veroorzaakte kosten niet ten
laste laten van de opposant, tenzij hij
vaststelt dat het verstek aan hem te wijten is. (Art. 187, zesde lid, Sv.)
10 juni 1986
1381
7. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Buitengewone termijn Begrip.
De beslissing dat het verzet van de beklaagde tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering te laat is gedaan, is niet naar recht verantwoord
wanneer daarin enkel wordt vastgesteld
dat het rechtsmiddel meer dan vijftien
dagen na de betekening van het verstekvonnis is betekend, nu die betekening
niet is gedaan aan de beklaagde in persoon. (Artt. 151 en 187, tweede lid, Sv.)
10 juni 1986
1381
8. - Strafzaken - Verzet ongedaan
verklaard - Gevolg.
Het bij verstek gewezen veroordelend
arrest wordt een eindarrest wanneer de
rechter het verzet daartegen ongedaan
verklaart. (Artt. 187, 188 en 208 Sv.)
24 juli 1986
1496
9. - Strafzaken - Tweemaal verzet
- Beslissing op het eerste verzet - Beslissing waardoor de geadieerde rechter
zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend - Latere beslissing waarbij het
tweede verzet ontvankelijk wordt verklaard - Gevolg.

- 190W anneer een beklaagde tweemaal verzet heeft gedaan tegen de veroordelende
verstekbeslissing en de geadieerde rechter over het eerste verzet uitspraak heeft
gedaan, met name door het ongedaan te
verklaren, heeft die rechter met die beslissing zijn rechtsmacht volledig uitgeoefend en kan hij niet dan met machtsoverschrijding het tweede verzet ontvankelijk verklaren.
24 juli 1986
1496
10. - Strafzaken
Voorziening in
cassatie - Voorziening tegen een arrest
waarbij een verzet wegens niet-verschijning ongedaan wordt verklaard
Draagwijdte van de voorziening.
De voorziening tegen een arrest waarbij een verzet wegens niet-verschijning
ongedaan wordt verklaard, doet geen andere vraag rijzen dan die of de beslissing al dan niet wettig is.
24 juli 1986
1498

VISSERIJ
1. - Riviervisserij - Wet 1 juli 1954
Toepassingsgebied.
De bepalingen van de wet van 1 juli
1954 op de riviervisserij regelen de
vangst, in de binnenwateren, van vissen,
waaronder begrepen de palingen, en van
kreeften.
4 december 1985
493

-

Wet 1 juli 1954
2. - Riviervisserij
Vis - Begrip.
De term « vis >> die in de wet van 1 juli
1954 wordt gebezigd, moet in de gebruikelijke en de wetenschappelijke betekenis worden verstaan.
4 december 1985
493
-

VONNISSEN EN ARRESTEN
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
HOOFDSTUK
Afdeling 1. Afdeling 2. HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
Afdeling 1. Afdeling 2. ring.

III. - Burgerlijke zaken
Algemeen.
Sociaal procesrecht.
IV. - (Opgeheven.)
V. - Strafzaken
Strafvordering.
Burgerlijke rechtsvorde-

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken
HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

1. - Uitspraak in openbare terechtzitting - Grondwet, art. 97 - Toepassingsgebied.
Art. 96 Gw., volgens hetwelk de terechtzittingen openbaar moeten zijn, en
art. 97 Gw., in zoverre het bepaalt dat
elk vonnis in openbare terechtzitting
wordt uitgesproken, zijn van rechtswege
enkel toepasselijk op de rechtbanken,
bedoeld in de artt. 92 en 93 Gw., d.w.z.
op de vonnisgerechten van de Rechterlijke Orde.
10 april 1986
1084

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

Directe gemeentebelastingen
Beslissing van de bestendige deputatie
- Niet ondertekende beslissing - Nietigheid.
Wanneer een beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad inzake directe gemeentebelastingen niet is
ondertekend, leidt dat verzuim, in de regel, tot nietigheid van de beslissing. (Art.
782 Ger.W.)
12 september 1985
37
2. -

HOOFDSTUK III
BURGERLIJKE ZAKEN

Afdeling 1. -

Algemeen.

3. - Burgerlijke zaken - Verplichting
voor de rechter om de heropening van de
debatten te bevelen alvorens een vordering af te wijzen op grand van een exceptie die de partijen voor hem niet hebben aangevoerd.
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 hadden aangevoerd,
met name van een exceptie van onbevoegdheid, nietigheid, verjaring, verval
of niet-ontvankelijkheid. (Art. 774, tweede lid, Ger.W.)
19 september 1985
74
4. - Burgerlijke zaken
Interpretatief vonnis of arrest - Interpretatie Begrip.
Wanneer de rechter, uitspraak doende
op een vordering tot interpretatie van
een door hem gewezen duistere of dubbelzinnige beslissing, zich nader verklaart over de draagwijdte ervan, neemt
hij hierdoor alleen niet de onwettigheden of onregelmatigheden van die beslissing over; die onwettigheden of onregel-

-191matigheden kunnen dus op zichzelf geen
vernietiging van het interpretatief arrest
of vonnis tot gevolg hebben. (Artt. 793
e.v. Ger.W.)
325
8 november 1985
5. - Burgerlijke zaken - Heropening
van de debatten - Verplichting - Voorwaarde.
De rechter behoeft de heropening van
de debatten niet te bevelen wanneer hij
de gehele of gedeeltelijke afwijzing van
de vordering laat steunen op feitelijke
omstandigheden die aan zijn oordeel zijn
onderworpen. (Ger.W., art. 774.)
31 januari 1986
726
Afdeling 2. -

Sociaal procesrecht.

HOOFDSTUK IV
(OPGEHEVEN.)

HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN

.Afdeling 1. - Strafvordering.
6. - Arrest van het Hoi - Strafzaken
- Arrest waarin uitspraak wordt gedaan
op een voorziening in cassatie van het
openbaar ministerie - Vertraging in de
overzending van het dossier - Wetsschending te wijten aan de eiser - Gevolg t.a. v. de toetsing van eisers memorie door het Hof.
Het Hof kan geen acht slaan op de
memorie van het openbaar ministerie, eiser tot cassatie, wanneer het vaststelt
dat de indiening van die memorie binnen de bij art. 420bis, tweede lid, Sv. bepaalde termijn het gevolg is van een
door de eiser zelf begane schending van
de wet; zulks is o.m. het geval wanneer
de memorie te laat zou zijn ingediend,
had de eiser, overeenkomstig art. 424 Sv.
het dossier onverwijld aan de procureurgeneraal bij het Hof van Cassatie overgezonden. (Artt. 422, 423 en 424 Sv.)
25 september 1985
87
Strafzaken - Ondervraging van
de beklaagde - Verdaging van de zaak
voor verdere behandeling - Vordering
van het openbaar ministerie, buiten de
aanwezigheid van de beklaagde - Verstekbeslissing.
Wanneer een beklaagde op een eerste
terechtzitting is ondervraagd en de zaak
is verdaagd tot een latere terechtzitting
waarop het openbaar ministerie in zijn
vordering, buiten de aanwezigheid van
de beklaagde, is gehoord, is de na die
beide terechtzittingen gewezen beslissing
een verstekbeslissing.
2 oktober 1985
107
7. -

8. - Strafzaken - Beroepen vonnis
nietig - Nietigheid in de beslissing van
de appelrechter overgenomen door gedeeltelijke bevestiging van dat vonnis op
grand van gegevens uit het dossier.
Nietig is de beslissing van de appelrechter die de nietigheid van een beroepen vonnis overneemt door dat vonnis
o.m. op grond van gegevens uit het dossier gedeeltelijk te bevestigen.
2 oktober 1985
107
9.
Strafzaken
Correctionele
rechtbank - Proces-verbaal van een terechtzitting tijdens welke de zaak is behandeld, niet voorzien van de handtekening van de voorzitter - Vonnis waarin
aile vereiste vaststellingen voorkomen
ten blijke van de regelmatigheid van de
procedure - Vonnis niet nietig.
Bijaldien het proces-verbaal van de terechtzitting tijdens welke de zaak is behandeld, ook niet is voorzien van de
handtekening van de voorzitter of van de
griffier, toch is het vonnis van de correctionele rechtbank niet nietig wanneer
het alle vereiste vaststellingen bevat ten
blijke van de regelmatigheid van de procedure te bewijzen.
149
9 oktober 1985
10. - Strafzaken
Verstekvonnis Vonnis niet aan de beklaagde in persoon
betekend - Gevolg.
Wanneer een bij verstek gewezen vonnis, waartegen een rechtsmiddel voor de
beklaagde openstaat, regelmatig is betekend, maar niet aan de beklaagde in persoon, verkrijgt dat vonnis, bij het verstrijken van de gewone verzettermijn,
kracht van gewijsde, onder de ontbindende voorwaarde dat daartegen binnen
de buitengewone verzettermijn een ontvankelijk verklaard verzet wordt aangetekend. (Art. 187, tweede en derde lid,
Sv.)
9 oktober 1985
160
11. - Strafzaken - Samenstelling van
het rechtscollege - Proces-verbaal van
de terechtzitting zonder vermelding van
de samenstelling - Proces-verbaal houdende vaststelling van de indiening van
een nota - Samenstelling van het
rechtscollege in die nota vermeld.
De samenstelling van het rechtscollege
ter terechtzitting kan worden bewezen
aan de hand van een door de voorzitter
en de griffier ondertekende vermelding
op een nota waarvan de indiening is
vastgesteld in het proces-verbaal van de
terechtzitting.
16 oktober 1985
206

-19212. - Strafzaken - Proces-verbaal nietigheid een tolk te benoemen, is ook
van de terechtzitting - Keerzijde niet van toepassing op de andere vonnisgeondertekend en niet vernietigd - Ge- rechten, wanneer de beklaagde de taal
van de voor deze gerechten gevolgde provolg.
Wanneer het proces-verbaal van een cedure niet machtig is; deze omstandigterechtzitting onderaan op de voorzijde heid wordt op onaantastbare wijze bevoorzien is van de handtekening van de oordeeld door de feitenrechter; benoevoorzitter en de griffier, dan hoeft de ming van een tolk door de appelrechter
keerzijde niet te worden ondertekend en . impliceert niet dat de in eerste aanleg
vernietigd.
zonder bijstand van een tolk gevoerde
6 november 1985
310 procedure nietig is.
481
3 december 1985
13. - Art. 78 Sv. - Niet goedgekeurde
doorhaling en overschrijving - Toepas17. - Strafzaken - Beroepen vonnis
singsgebied.
nietig - Arrest van het hoi van beroep
Art. 78 Sv., luidens hetwelk niet goed- dat de nietigheid overneemt - Nietiggekeurde doorhalingen, verwijzingen en heid van het arrest.
overschrijvingen als niet bestaande worNietig is het arrest van het hof van beden beschouwd, is van toepassing op alle roep dat de nietigheid overneemt waarauthentieke akten van de strafrechtsple- door het beroepen vonnis is aangetast.
ging.
10 december 1985
521
12 november 1985
332
18. - Strafzaken - Beslissingen die
14. - Strafzaken - Beslissing van de
correctionele rechtbank zitting houdende bij voorraad uitvoerbaar kunnen worden
in hager beroep - Vonnis waarover me- verklaard niettegenstaande hager beroep
de werd beraadslaagd door een rechter - B~jzondere motiveringsplicht - Sv.,
die vroeger van de zaak kennis heeft ge- art. 203, § 3 - Toepassingsgebied.
De bijzondere motiveringsplicht die
nomen als voorzitter van de raadkamer
die de verdachte naar de politierecht- door art. 203, § 3, Sv. wordt voorgeschreven voor de beslissingen die bij voorraad
bank heeft verwezen - Nietig vonnis.
Art. 292 Ger.W., krachtens hetwelk uitvoerbaar kunnen worden verklaard
nietig is de beslissing gewezen door een niettegenstaande hoger beroep, geldt
rechter die vroeger bij het uitoefenen voor de vonnissen op de civielrechtelijke
van een nader rechterlijk ambt kennis vordering alsook voor de vonnissen op
heeft genomen van de zaak, verbiedt dat de strafvordering buiten die van verooreen rechter, die als voorzitter van de deling, vrijspraak of ontslag van rechtsraadkamer de verdachte naar de politie- vervolging, dat wil zeggen voor de vonrechtbank verwezen heeft, zitting neemt nissen alvorens recht te doen, de vonnisin de correctionele rechtbank die in ho- sen op tussengeschil en de vonnissen
ger beroep over de strafvordering uit- gewezen op een exceptie van onbevoegdheid.
spraak doet.
581
18 december 1985
26 november 1985
435
19. - Strafzaken - Wet 1 aug. 1985
15. - Uitspraak in openbare terechtzitting - Gw., art. 97 - Toepassingsge- houdende fiscale en andere bepalingen
- Veroordeling tot een criminele of corbied.
Art. 96 Gw., dat de openbaarheid van rectionele hoofdstraf - Verplichting om
de terechtzittingen voorschrijft, en art. een bedrag van 5 frank te betalen bij
97, in zoverre het bepaalt dat elk vonnis wijze van bijdrage tot de finanoiering
in openbare terechtzitting wordt uitge- van het Fonds tot Hulp aan de Slachtofsproken, zijn in rechte enkel van toepas- fers van Opzettelijke Gewelddaden sing op de rechtbanken in de zin van de Toepassingsvereiste.
Zolang een K.B. de bepalingen van afartt. 92 en 93 Gw., dat wil zeggen op de
vonnisgerechten van de Rechterlijke Or- deling II, hoofdstuk III, van de wet van 1
aug. 1985 houdende fiscale en andere bede.
27 november 1985
446 palingen niet in werking heeft gesteld,
vermag de strafrechter, bij veroordeling
16. - Strafzaken - Beklaagde die de tot een criminele of een correctionele
taal van de rechtspleging niet machtig is hoofdstraf, niet de verplichting op te leg- Talk.
gen om een bedrag van vijf frank te beDe bij art. 332 Sv. aan de voorzitter talen bij wijze van bijdrage tot financievan het hof van assisen opgelegde ver- ring van het Fonds tot Hulp aan de
plichting om ambtshalve op straffe van Slachtoffers van Opzettelijke Geweldda-

-193den, bij art. 28 van die wet ingesteld.
(Artt. 28, 29 en 41 wet 1 aug. 1985.)
21 januari 1986
697
20. - Strafzaken - Beroepen vonnis
nietig - Arrest van het hof van beroep
dat de nietigheid overneemt - Nietigheid van het arrest.
Nietig is het arrest van het hof van beroep dat de nietigheid overneemt waardoor het beroepen vonnis is aangetast.
28 januari 1986
710
21. - Strafzaken - Jeugdbescherming
- Minderjarige meer dan zestien jaar,
maar nag geen valle achttien jaar oud
ten tijde van de feiten - Minderjarige
verdacht van een in art. 36bis Jeugdbeschermingswet omschreven misdrijf Strafvordering ingesteld voor het gemeenrechtelijk rechtscollege - Openbaarheid van de terechtzitting - Toepasselijke regels.
In de bij art. 36bis Jeugdbeschermingswet omschreven gevallen, en met name
in het geval van overtreding van de wetten en verordeningen betreffende het
wegverkeer en van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, geschiedt het onderzoek van .~e
vervolging voor een gemeenrechteh]k
rechtscollege, ingesteld tegen een beklaagde die ten tijde van de feiten meer
dan zestien jaar maar nog geen voile
achttien jaar oud was, in raadkamer,
zelfs als de beklaagde ten tijde van de
debatten ouder is dan achttien jaar. (Art.
96 Gw.; art. 36bis wet 8 april 1965.)
29 januari 1986
720
22. - Strafzaken - Correctionele en
politiezaken - Afzonderlijke beslissingen over de schuld, enerzijds, over de
straf, anderzijds - Onwettig.
In correctionele en in politiezaken mag
niet afzonderlijk worden beslist over de
schuld, enerzijds, over de straf, anderzijds.
779
5 februari 1986
23. - Strafzaken
Beschikkend gedeelte - Begrip.
Elke beslissing van een rechter betreffende een betwisting is een beschikkend
gedeelte, ongeacht de plaats van die beslissing in het vonnis of het arrest en ongeacht de vorm ervan.
5 februari 1986
779
24. - Strafzaken - Arrest van een
hof van beroep waaraan is meegewerkt
door een raadsheer die vroeger kennis
genomen had van de zaak m de hoeda-

nigheid van voorzitter van de raadkamer
- Nietig.
Nietig is het arrest van het hof van beroep waarbij uitspraak is gedaan over de
strafvordering tegen een beklaagde, wanneer daaraan is meegewerkt door een
raadsheer die vroeger kennis genomen
had van de zaak in de hoedanigheid van
voorzitter van de raadkamer van de
rechtbank van eerste aanleg, die de beklaagde naar de correctionele rechtbank
verwezen heeft. (Art. 292 Ger.W.)
932
5 maart 1986
25. - Vonnis op tegenspraak
Begrip - Vonnis uitgesproken op verdaagde terechtzitting, in afwezigheid van de
beklaagde nadat deze op een vorige terechtzitting de vordering van het openbaar ministerie heeft gehoord en zijn
verdediging heeft voorgedragen zonder
daarna nag het woord te vragen - Geen
nieuwe vorderingen, onderzoeksdaden of
stukken t.a. v. de beklaagde in diens afwezigheid.
Wanneer de beklaagde aanwezig was
bij de vordering van het openbaar ministerie c.q. bij het pleidooi van de burgerlijke partij en zijn verdediging heeft
voorgedragen zonder dat hij ter terechtzitting gevraagd heeft nog het woord te
nemen, wordt het op een latere zitting in
afwezigheid van de beklaagde uitgesproken vonnis geacht op tegenspraak te zijn
gewezen, indien in afwezigheid van beklaagde geen nieuwe vorderingen werden genomen, geen onderzoeksdaden
werden verricht of geen stukken werden
neergelegd die hem aanbelangen.
11 maart 1986
959
Conclusie - Be26. - Strafzaken
grip.
Een geschrift, zelfs als het van het
opschrift « nota » is voorzien, dat blijkens de vermeldingen van de beslissing
of van het proces-verbaal van de terechtzitting door een partij of door haar
raadsman tijdens de debatten aan de
rechter is overgelegd, dat door de griffier
voor gezien is getekend en ondertekend
en waarin een middel wordt aangevoerd
tot staving van een eis, verweer of exceptie, moet worden beschouwd als e~n
schriftelijke conclusie, zelfs als het met
door de partij of haar raadsman is ondertekend.
12 maart 1986
970
27. - Arrest van het Hof - Strafzaken - Arrest dat uitspraak doet op een
voorziening van het openbaar ministene
Dossier met vertraging overgezonden
- Onwettighe1d te wijten aan eiser -

-194Gevolgen t.a.v. de toetsing van eisers
memorie door het Hof.
Het Hof mag geen acht slaan op de
memorie van het openbaar ministerie, eiser tot cassatie, als het vaststelt dat de
neerlegging van die memorie binnen de
door art. 420bis, tweede lid, Sv. voorgeschreven termijn maar mogelijk is geweest ten gevolge van een door eiser zelf
begane wetsschending; dit is het geval
onder meer wanneer die memorie te laat
zou zijn ingediend indien eiser overeenkomstig art. 424 van dat wetboek het
dossier onverwijld overgezonden had aan
de procureur-generaal in het Hof van
Cassatie. (Artt. 420bis, 422, 423 en 424
Sv.)
12 maart 1986
973
28. Strafzaken
Proces-verbaal
van de terechtzitting - Niet goedgekeurde doorhaling en toevoeging - Doorhaling en toevoeging als niet bestaande beschouwd.
Een wijziging, aangebracht door een
doorhaling en een toevoeging in een proces-verbaal van een terechtzitting van
een strafgerecht, wordt als niet bestaande beschouwd indien die doorhaling en
toevoeging niet regelmatig zijn goedgekeuril. (Art. 78 Sv.)
1199
7 mei 1986
29. - Strafzaken - Beslissing van de
appelrecl1ter, gegrond op een eigen redengeving - Beroepen vonnis nietig Nietigheid zonder invloed op de wettigheid van de beslissing in hoger beroep.
De nietigheid van het beroepen vonnis
heeft geen invloed op de wettigheid van
de beslissing van de rechter in hoger beroep wanneer die, bij wege van een nieuwe beschikking, uitspraak doet op grond
van eigen redenen, zelfs al verklaart hij
te verwijzen naar de in het beroepen
vonnis aangewezen wettelijke bepalingen.
14 mei 1986
1239
30. - Straizaken - Hoi van beroep
dat, kennis nemend van de vervolging,
het verzoek om voorlopige invrijheidstelling van beklaagde afwijst - Hoi van
beroep dat, in dezelfde samenstelling,
uitspraak doet over de zaak zelf - Geen
vooroordeel.
Uit de enkele omstandigheid dat het
hof van beroep, waarbij de vervolging
zelf aanhangig was, in dezelfde samenstelling, het door beklaagde overeenkomstig art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis ingediende verzoek om voorlopige invrijheidstelling heeft afgewezen alvorens de

gegrondheid van de vervolgingen na te
gaan en erover uitspraak te doen, kan
niet worden afgeleid dat het hof van beroep op de berechting van de zaak is
vooruitgelopen.
14 mei 1986
1239
31. - Straizaken - Beroepen vonnis
nietig - Arrest van het hoi van beroep
dat de nietigheid overneemt - Nietigheid van het arrest.
Nietig is het arrest van het hof van beroep dat de nietigheid overneemt waardoor het beroepen vonnis is aangetast.
20 mei 1986
1267
32. - Straizaken - Vormen van het
onderzoek voor de rechter in hager beroep - Bewijs.
Het bewijs dat de wettelijke bepalingen betreffende de vormen van het onderzoek voor de appelrechter in strafzaken in acht zijn genomen, blijkt in de
regel uit de vermeldingen van de processen-verbaal van terechtzitting; de beslissing zelf behoeft geen vermelding dienomtrent te bevatten, doch, als zodanige
vermelding in de processen-verbaal niet
voorkomt, kan het bewijs van de naleving der vormen blijken uit de uitspraak
zelve. (Artt. 190 en 211 Sv.)
27 mei 1986
1298
33. - Strafzaken - Europees Verdrag
Rechten van de Mens, art. 6.1 - Onwettigheid doordat de zaak niet door een onpartijdige rechterlijke instantie is behandeld - Gevolg.
De onwettigheid die hieruit voortvloeit
dat de zaak niet door een onpartijdige
rechterlijke instantie is behandeld, is
niet beperkt tot de rechterlijke beslissing. Zij geldt, in de regel, ook voor de
gezamenlijke v66r die rechterlijke instantie verrichte daden van onderzoek.
11 juni 1986
1385
Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvordering.
34. - Strafzaken - Alleen burgerlijke
rechtsvordering aanhangig gemaakt bij
het hoi van beroep - Openbaar ministerie niet verplicht advies te geven.
Sinds de inwerkingtreding van art. 4
K.B. nr. 258 van 24 maart 1936 houdende
wijziging van art. 210 Sv., is het openbaar ministerie, wanneer het hof van beroep enkel kennis neemt van de burgerlijke rechtsvordering, niet meer verplicht
hierover advies uit te brengen.
13 november 1985
338
35. Strafzaken - Proces-verbaal
van de terechtzitting - Niet goedgekeur-

-195de doorhalingen - Doorhalingen zonder
verband met de inachtneming van substantiiHe vormvoorschriften - Geen nietigheid.
Dat doorhalingen in een proces-verbaal van de terechtzitting niet zijn goedgekeurd, maakt noch het proces-verbaal,
noch het arrest nietig, mits die doorhalingen geen verband houden met de vermelding van een substantii:He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorm.
13 november 1985
338
36.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering- Verstekvonnis datenkef nag op de burgerlijke rechtsvordering uitspraak doet - Bevoegdheid van
het openbaar ministerie om die beslissing te doen betekenen.
Wanneer een strafgerecht enkel nog
op de civiele belangen uitspraak moet
doen, vermag het openbaar ministerie,
wegens de aard van zijn bevoegdheden
en die van het strafgerecht, de nodige
maatregelen te nemen om de rechtspleging te voltooien, onder meer door de beslissing aan de bij verstek veroordeelde
partij te doen betekenen.
21 januari 1986
693
37.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Verplichting vooz· de
rechter uitspraak te doen over aile punten van de vordering.
Art. 1138, 3°, Ger.W. wordt door de
rechter geschonden wanneer deze zich in
strafzaken niet uitspreekt over een van
de punten van de vordering van de burgerlijke partij.
22 januari 1986
701
38.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Eindvonnis - Begrip.
Een eindvonnis is het vonnis waarbij
aan de burgerlijke partij, rekening houdende met de verdeling van de aansprakelijkheid, de helft van het door haar gevorderde wordt toegekend en waarbij de
rechter niets reserveert waarover de
strafrechter nog uitspraak zal moeten
doen. (Art. 416 Sv.)
17 juni 1986
1420

HOOFDSTUK VI
TUCHTZAKEN

39.- Tuchtzaken - Beslissing van de
raad van de Orde van Advocaten - Beslissing enkel ondertekend door de voorzitter en door de secretaris - Geen nietigheid.
Indien vaststaat dat de raad van de
Orde van Advocaten een beslissing heeft

gewezen en daarvoor geen eenstemmigheid van de leden van de raad was vereist, heeft niet-ondertekening van de beslissing door de andere leden dan de
voorzitter en de secretaris geen nietigheid van die beslissing tot gevolg. (Artt.
447 tot 454, 782, 860 en 862 Ger.W.)
21 maart 1986
1014
40. - Tuchtzaken - Orde van Geneesheren - Tuchtraad - Geheime beraadslaging - Beslissing waarin wordt vastgesteld dat een lid van die raad de
beslissing heeft goedgekeurd - Schending van het geheim - Gevolg.
De vaststelling in de beslissing van
een tuchtraad van de Orde van Geneesheren, dat een van de leden van die raad
« de beslissing heeft goedgekeurd », is
weliswaar in strijd met het beginsel dat
de beraadslaging van de rechters geheim
is, maar maakt op zich de beslissing
waarin zij is vervat, niet nietig.
29 mei 1986
1329
41. Tuchtzaken - Tuchtraad Proces-verbaal van de zitting - Vermelding van de samenstelling van het college - Vermelding onleesbaar gemaakt en
nadien overschreven - Niet goedgekeurde overschrijving - Gevolg.
Wanneer in een proces-verbaal van
een zitting van een tuchtraad de naam
en de hoedanigheid van een lid van het
college is vermeld door overschrijving
over een andere onleesbaar gemaakte
vermelding, zonder dat die overschrijving is goedgekeurd, wordt zij als niet
bestaande beschouwd.
29 mei 1986
1336

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

VOORLOPIGE HECHTENIS
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
HOOFDSTUK
zen
HOOFDSTUK
nis
HOOFDSTUK
pleging

I. - Aanhouding
II. - Bevestiging
III. - Handhaving
IV. - Uitlevering
V. - Borgstelling
VI. - Douane en accijnVII.
VIII. -

Onwettige hechteMilitaire rechts-

196HOOFDSTUK I
AANHOUDING

1. - Bevel tot aanhouding door een
onderzoeksrechter verleend, onmiddellijk
nadat een andere onderzoeksrechter, die
een eerste bevel tot aanhouding had verleend, van het onderzoek was ontlast Toepasselijke regels.
Wanneer de onderzoeksrechter die met
het verder onderzoek van de zaak wordt
belast, nadat de zaak is onttrokken aan
een eerste onderzoeksrechter, die al een
bevel tot aanhouding had verleend, een
nieuw bevel tot aanhouding uitvaardigt,
is dit bevel geen nieuw bevel tot aanhouding in de zin van art. 8 Wet Voorlopige
Hechtenis, maar wel een bevel tot aanhouding verleend krachtens art. 1 van
voornoemde wet en onderworpen aan de
voorschriften van art. 4; hieruit volgt dat
het dossier niet gedurende twee dagen
ter griffie hoeft te worden neergelegd
vooraleer de raadkamer of de kamer van
inbeschuldigingstelling over de bevestiging van het nieuwe bevel tot aanhouding uitspraak doet.
15 oktober 1985
198

van de verdachte ter beschikking van de
onderzoeksrechter.
7 januari 1986
636

5. - Bevel tot medebrenging
Termijn van vierentwintig uur om de verdachte te ondervragen - Aanvang van
de termijn.
Wanneer overeenkomstig art. 91 Sv.
door de onderzoeksrechter een bevel tot
medebrenging is verleend, gaat de bij
art. 93 van hetzelfde wetboek voor de ondervraging van de verdachte gestelde
termijn van vierentwintig uur pas in
vanaf het ogenblik dat de verdachte ter
beschikking van de onderzoeksrechter is
gesteld.
636
7 januari 1986

6. - Bevel tot medebrenging - Tenuitvoerlegging - Opneming in een strafinrichting - Geen invloed op de wettigheid van het bevel tot aanhouding.
De omstandigheid dat de verdachte,
ter uitvoering van het te zijnen laste verleende bevel tot medebrenging, voorlopig
in een strafinrichting is opgenomen, kan
de geldigheid van het later te zijnen las2. - Met redenen omkleed bevel tot te verleende bevel tot aanhouding niet
aantasten.
medebrenging - Begrip.
7 januari 1986
636
Hoewel het door de onderzoeksrechter
verleende bevel tot medebrenging als
7. - Voorlopige invrijheidstelling dusdanig niet met redenen behoeft te
zijn omkleed, vormt het, wanneer daarin Tweede bevel tot aanhouding verleend
het misdrijf wordt aangegeven op grond wegens andere feiten - Wettigheid waarvan het is verleend, een met rede- Vereisten.
Wanneer, in de loop van hetzelfde genen omkleed bevel van de rechter, in de
rechtelijk onderzoek, na de voorlopige
zin van art. 7, derde lid, Gw.
invrijheidstelling van de verdachte een
636 tweede bevel tot aanhouding, op grond
7 januari 1986
van andere feiten dan die van het eerste
3. - Beslissingen van de onderzoeks- bevel, ten laste van die verdachte wordt
gerechten - Motivering - Wettelijke verleend, wordt de wettigheid van het
grondslag.
tweede bevel tot aanhouding bei:nvloed
De verplichting voor de onderzoeksge- noch door de omstandigheid dat de feirechten om inzake voorlopige hechtenis ten al bekend waren voordat het eerste
hun beslissingen met redenen te omkle- bevel werd verleend, noch door het feit
den, is niet gegrond op art. 97 Gw., maar dat de raadsman van de verdachte aldus
wel op de bepalingen van de Wet Voorlo- gedurende een nieuwe periode van een
pige Hechtenis.
maand geen inzage kon nemen van het
7 januari 1986
636 dossier.
641
7 januari 1986
4. - Bevel tot medebrenging
Titel
van vrijheidsberoving - Geldigheids8. - Bevel tot aanhouding
Onderduur.
zoeksrechter die voordien kennis heeft
Het overeenkomstig art. 91 Sv. tegen genomen van een andere zaak waarbij
een verdachte verleende bevel tot mede- de verdachte was betrokken - Wettigbrenging kan vrijheidsberoving tot ge- heid.
volg hebben en maakt meteen de titel
Niet onwettig is het bevel tot aanhoudaarvan uit; die vrijheidsberoving moet ding dat is verleend door een onderworden beperkt tot de tijd die strikt zoeksrechter, die voordien als lid van de
noodzakelijk is voor de voorgeleiding correctionele rechtbank kennis heeft ge-
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verdachte betrokken was.
7 januari 1986
641
9. - Aanhouding - Bevel tot verschijning en bevel tot medebrenging - Begrip.
Art. 91 Sv. laat aan de onderzoeksrechter weliswaar de mogelijkheid slechts
een bevel tot verschijning te verlenen tegen een verdachte die een woonplaats
heeft en wanneer het feit waarvan die
verdacht is, alleen strafbaar is met een
correctionele straf, maar belet de onderzoeksrechter niet een bevel tot medebrenging uit te vaardigen, wanneer hij
zulks noodzakelijk acht.
6 mei 1986
1191
10. - Aanhouding - Bevel tot medebrenging - Art. 7, derde lid, Gw. - Gemotiveerd bevel van de rechter - Begrip.
Een met redenen omkleed bevel tot
medebrenging, door de onderzoeksrechter uitgevaardigd en aan de verdachte
betekend binnen vierentwintig uur na
zijn vrijheidsbeneming, is « een met redenen omkleed bevel van de rechter »,
als bedoeld in art. 7, derde lid, Gw.
6 mei 1986
1191
11. - Aanhouding - Bevel tot medebrenging - Art. 7, derde lid, Gw. - Gemotiveerd bevel van de rechter - Begrip.
Een bevel tot medebrenging, dat in de
regel geen enkele redengeving hoeft te
bevatten, is als een « met redenen omkleed bevel van de rechter » te beschouwen wanneer het het misdrijf aangeeft
op grond waarvan het is uitgevaardigd.
6 mei 1986
1191
12. - Aanhouding - Bevel tot medebrenging - Art. 91 Sv. - Doel.
Het bevel tot medebrenging van een
verdachte, als omschreven in art. 91 Sv.,
bedoelt de voorgeleiding voor de onderzoeksrechter - desnoods onder dwang
- van een persoon die deze magistraat
meent te moeten ondervragen in verband met tegen hem bestaande schuldaanwijzingen en tegen wie hij daarna
eventueel een bevel tot aanhouding zal
verlenen.
6 mei 1986
1191
13. - Aanhouding - Bevel tot medebrenging - Begrip.
De omstandigheid dat een verdachte
reeds zijn vrijheid werd ontnomen ten
einde hem onder de hand van de justitie
te stellen met toepassing van art. 8 Sv..

vormt geen beletsel voor de verlening en
uitvoering van een bevel tot medebrenging.
6 mei 1986
1191
14. - Aanhouding - Bevel tot medebrenging - Titel voor de vrijheidsbeneming - Duur van de geldigheid.
Een bevel tot medebrenging heeft vrij.heidsbeneming tot gevolg en maakt meteen de titel ervan uit; de vrijheidsbeneming is uiteraard, op straffe van overtreding van onder meer de artt. 147, 155,
156 en 157 Sw., beperkt tot de tijd die
strikt noodzakelijk is voor de voorgeleiding ter beschikking van de onderzoeksrechter.
6 mei 1986
1191
15. - Aanhouding - Bevel tot medebrenging - Art. 93 Sv. - Termijn van
vierentwintig uur door dat artikel bepaald - Begrip.
Wanneer door de onderzoeksrechter,
met toepassing van art. 91 Sv., een bevel
tot medebrenging is uitgevaardigd, gaat
de door artikel 93 van hetzelfde wetboek
bepaalde termijn van vierentwintig uur
voor de ondervraging van de verdachte
pas in vanaf de tenuitvoerlegging van
dat bevel, dit wil zeggen vanaf het ogenblik dat de verdachte ter beschikking is
gesteld van de onderzoeksrechter; het arrest, dat vaststelt dat het bevel tot aanhouding door de onderzoeksrechter werd
uitgevaardigd met betekening binnen
vierentwintig uur nadat eiser te zijner
beschikking was gesteld, beslist wettig
dat het aanhoudingsbevel binnen de door
de wet gestelde termijn werd verleend.
6 mei 1986
1191
16. - Aanhouding - Grondwet, art. 7,
derde lid - Met redenen omkleed bevel
van de rechtez· - Begr.ip.
Een met redenen omkleed bevel tot
medebrenging dat door de onderzoeksrechter is uitgevaardigd en aan de verdachte bij zijn aanhouding of uiterlijk
binnen vierentwintig uren is betekend, is
een met redenen omkleed bevel van de
rechter, in de zin van art. 7, derde lid,
Gw.
24 juli 1986
1502
17. - Aanhouding - Bevel tot medebrenging - Bevel dat aan de verdachte
bij de aanhouding of uiterlijk binnen
vierentwintig uren moet worden betekend.
Een met redenen omkleed bevel tot
medebrenging dat door de onderzoeksrechter is uitgevaardigd en aan de verdachte bij zijn aanhouding of uiterlijk
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een met redenen omkleed bevel van de
rechter, in de zin van art. 7, derde lid,
Gw.
24 juli 1986
1502
18. - Aanhouding - Wet Voorlopige
Hechtenis, art. 8 - Bevel tot aanhouding
uitgevaardigd tegen een in vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte Nieuwe en ernstige omstandigheden Begrip.
Ingevolge art. 8 Wet Voorlopige Hechtenis kan de onderzoeksrechter tegen de
in vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde
verdachte een nieuw bevel tot aanhouding uitvaardigen, met name, telkens
wanneer nieuwe en ernstige omstandigheden die maatregel nodig maken; die
omstandigheden kunnen bestaan in het
vinden van nieuwe aanwijzingen van
schuld van die verdachte.
24 juli 1986
1502
19. - Wet Voorlopige Hechtenis, artt.
4 en 8 - Verdachte in vrijheid gelaten
of in vrijheid gesteld - Tweede bevel tot
aanhouding verleend wegens nieuwe en
ernstige omstandigheden - Geen inzage
van het dossier voor de verdediging Geen schending van het recht van verdediging.
Geen schending van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat, bij de bevestiging van een bevel tot aanhouding, ook
al is het uitgevaardigd met toepassing
van art. 8 Wet Voorlopige Hechtenis, de
wet niet toestaat dat het dossier aan de
verdachte of aan diens raadsman ter inzage wordt gegeven; dezen zijn immers
op de hoogte gebracht van de stand van
de rechtspleging door het verslag, dat in
de raadkamer is uitgebracht door een
onafhankelijk en onpartijdig rechter, de
onderzoeksrechter. (Artt. 1, 4, 5, en 8 Wet
Voorlopige Hechtenis.)
24 juli 1986
1502
20. - Onderzoeksgerechten
Toezicht van die gerechten bij de bevestiging van een bevel tot aanhouding Kennisneming voor die gerechten van
stukken waarvan de verdachte en zijn
raadsman in die stand van de rechtsple-)
ging overeenkomstig de wet geen inzage
mogen nemen - Wettigheid.
De onderzoeksgerechten, inzonderheid
de kamer van inbeschuldigingstelling die
trouwens de volheid van rechtsmacht
van onderzoek bezit, nemen, bij de uitoefening van hun toezicht op de wettigheid
van een aanhoudingsbevel overeenkom-

stig artt. 4 en 20 Wet Voorlopige Hechtenis, kennis van stukken waarvan de verdachte en zijn raadsman vooralsnog
geen inzage mogen nemen.
13 augustus 1986
1523

HOOFDSTUK II
BEVESTIGING

21. - Bevestiging van het bevel tot
aanhouding - Wet Voorlopige Hechtenis, artt. 2 en 4 - Redengeving.
Aan het door artt. 2 en 4 Wet Voorlopige Hechtenis gestelde vereiste van regelmatige redengeving wordt niet voldaan
door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, om het bevel tot
aanhouding te bevestigen, op het gevaar
voor tegenwerking van het onderzoek en
de door het misdrijf verwekte beroering
wijst, welke omstandigheden de openbare veiligheid kunnen betreffen, doch nalaat te preciseren uit welke gegevens eigen aan de zaak of de persoonlijkheid
van de verdachte het bestaan van zodanig gevaar blijkt.
10 september 1985
20
22. - Bevestiging van het bevel tot
aanhouding - Wet Voorlopige Hechtenis, art. 4 - Redengeving.
De bevestiging van het bevel tot aanhouding in de zin van artikel 4 Wet
Voorlopige Hechtenis wordt wettelijk
verantwoord door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat niet
enkel zegt dat de feiten zwaar zijn en
dat de uitleg van de verdachte nader
client te worden onderzocht en getoetst,
doch bovendien, met verwijzing naar omstandigheden eigen aan de zaak, aanduidt waarom de invrijheidstelling van
de verdachte beroering zou veroorzaken
en de vrees doet ontstaan van belemmering van het onderzoek.
10 september 1985
21
23. - Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, gewezen na afloop van een krachtens art. 484
Sv. ingesteld onderzoek - Verklaring
van onbevoegdheid om uitspraak te doen
over de voorlopige hechtenis - Niet ontvankelijke voorziening.
Niet ontvankelijk is de voorziening die
v66r de eindbeslissing wordt ingesteld tegen een arrest dat door de kamer van inbeschuldigingstelling is gewezen na afloop van een met toepassing van art. 484
Sv. geopend onderzoek en waarin die kamer verklaart « niet bevoegd >> te zijn om
uitspraak te doen over de voorlopige
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zolang de dagvaarding van de procureurgeneraal bij het hof van beroep niet is
betekend, de voorlopige hechtenis van d~
verdachte valt onder art. 5 wet 20 apnl
1874 op de voorlopige hechtenis en derhalve onderworpen is aan de regel van
de maandelijkse bevestigingen waarover
het arrest niets beslist.
23 oktober 1985
247
24. - Bevestiging van het bevel tot
aanhouding - Motivering steunend op
de verklaring van een anonieme getuige.
Het recht van verdediging als dusdanig wordt niet miskend door het enkele
feit dat de raadkamer, tot bevestiging
van het bevel tot aanhouding, steunt op
de verklaring van een anonieme getuige.
7 januari 1986
641
25. - Bevestiging van het bevel tot
aanhouding binnen vijf dagen - Wet
Voorlopige Hechtenis, artt. 2 en 4 - Redengeving.
De ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die dermate de openbare veiligheid raken dat het bevel tot aanhouding
moet worden bevestigd, worden, onder
vermelding van gegevens eigen aan de
zaak of de persoonlijkheid van de verdachte niet nauwkeurig omschreven in
het ar~est van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, na de beroepen beschikking van de raadkamer waarbij het bevel tot aanhouding bevestigd werd, teniet
te hebben gedaan en de zaak aan zich te
hebben getrokken, voormeld bevel bevestigt op grond dat « door het onderzoek
voor het Hof aangetoond wordt dat de
wettelijke voorwaarden tot het uitvaardigen van het bevel tot aanhouding ge- :
grond zijn en nog steeds bestaan », ter-'
wijl het bevel tot aanhouding enkel
vaststelde dat vaststaat dat bij verdachte
thuis minstens twee gestolen luxewagens
ondergebracht werden, waarvan er nog
een werd aangetroffen, dat verdachte beweert dat zulks zonder zijn medeweten
is gebeurd, dat verdachte actief is in de
autohandel zodat het verhandelen van
soortgelijke gestolen wagens een ernstige en zwaarwichtige omstandigheid uitmaakte dat ook de openbare veiligheid
hierdoor aangetast wordt, vermits wij
dagelijks geconfronteerd worden met
ganse reeksen gestolen en verscheepte
luxewagens. (Artt. 2 en 4 Wet Voorlopige
Hechtenis.)
1352
3 juni 1986

dossier door de verdachte of z1jn advocaat niet toegestaan.
Uit art. 4 juncto het laatste lid van art.
5 Wet Voorlopige Hechtenis blijkt dat de
wetgever heeft gewild dat het onderzoek
bij de bevestiging van het bevel tot aanhouding geheim zou zijn.
10 juni 1986
1383
27.- Bevel tot aanhouding- Bevestiging binnen vijf dagen - Inzage van het
dossier door de verdachte of zijn advocaat niet toegestaan.
Nu de wet, bij de bevestiging van het
bevel tot aanhouding, de inzage van het
dossier door de verdachte of zijn raadsman niet toestaat, kan de verdachte
geen miskenning van het recht van verdediging noch schending van art. 7 Gw.
afleiden uit het wettelijk verbod van inzage van het dossier.
10 juni 1986
1383
28. - Nieuw bevel tot aanhouding Bevestiging - Middel van de verdachte
ten betoge dat het onderzoeksgerecht,
ten tijde van de beslissing, niet beschikte over aile gegevens van het dossier Bewering die geen steun vindt in het bestreden arrest noch in een van de overige stukken waarop het Hoi vermag acht
te slaan - Middel dat feitelijke grandslag mist.
Feitelijke grondslag mist het middel,
hieruit afgeleid dat bij de verschijning
van de verdachte, eiser, voor de kamer
van inbeschuldigingstelling die uitspraak
moest doen over de bevestiging van een
nieuw aanhoudingsbevel, het dossier
waarover de magistraten beschikten,
minder « mappen » telde dan het dossier
bij een vroegere vrijlating van eiser en
dat dit rechtscollege dus niet in de mogelijkheid verkeerde te oordelen of er nieuwe gegevens waren die een nieuw bevel
tot aanhouding noodzakelijk maakten,
wanneer de bewering dat de kamer van
inbeschuldigingstelling, ten tijde van de
beslissing, niet over alle gegevens van
het dossier beschikte, geen steun vindt
in het bestreden arrest noch in een van
de overige stukken waarop het Hof vermag acht te slaan.
11 juni 1986
1394

29. - Bevestiging van het bevel tot
aanhouding - Wet Voorlopige Hechtenis, art. 4 - Openbare veiligheid - Begrip.
De bevestiging van het bevel tot aanhouding is regelmatig met redenen om26. - Bevel tot aanhouding - Bevesti- kleed en is naar recht verantwoord, zonging binnen vijf dagen - Inzage van het der dat daarbij het begrip « openbare
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Voorlopige Hechtenis, wordt miskend
wanneer de rechter erop wijst dat « nog
tal van getuigen moeten worden ondervraagd en dat nog belangrijke onderzoeksverrichtingen aan de gang zijn en
dat rechtmatig te vrezen valt dat de verdachte, zo hij thans in vrijheid wordt gesteld, gebruik zal maken van dezelfde
praktijken en pressiemiddelen, waarvan
hij wordt verdacht meer dan eens gebruik te hebben gemaakt voor de uitvoering van de hem ten laste gelegde feiten,
en zulks met het oogmerk om de getuigen te bei:nvloeden en het doeltreffend
verloop van het onderzoek te hinderen >>.
(Artt. 1, 4 en 8 Wet Voorlopige Hechtenis.)
24 juli 1986
1502
30. - Bevestiging van het bevel tot
aanhouding - Wet Vool'lopige Hechtenis, art. 4 - Conclusie van de verdachte
- Antwoord op die conclusie - Begrip.
De conclusie die de verdachte inzake
voorlopige hechtenis, met name bij de
bevestiging van het bevel tot aanhouding, heeft genomen, wordt beantwoord
door het arrest dat, tegenover de in die
conclusie voorgestelde interpretatie van
de eisen van het onderzoek, de feitelijke
beoordeling van die eisen door de kamer
van inbeschuldigingstelling aanvoert.
(Artt. 1, 4, 5 en 8 Wet Voorlopige Hechtenis.)
24 juli 1986
1502

de conclusie waarin de verdachte het gevaar voor belemmering van het onderzoek en voor recidive betwist. (Art. 5 wet
20 april 1874.)
110
2 oktober 1985
33. - Handhaving van de hechtenis Ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid raken Begrip.
Naar recht verantwoord en regelmatig
met redenen omkleed is de beslissing tot
handhaving van de voorlopige hechtenis
waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling, onder vermelding van de gegevens eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte, de ernstige en
uitzonderlijke omstandigheden die de
openbare veiligheid raken, nauwkeurig
omschrijft door niet aileen gewag te rnaken van de ernst van de feiten en de
klaarblijkelijke herhaling ervan, maar
door er ook op te wijzen dat de invrijheidstelling van verdachte opspraak zou
verwekken, de openbare mening en de
openbare rust ernstig zou verstoren en
het gevoel van veiligheid zou schokken,
dat de burgers terecht van de gerechtelijke overheden mogen verwachten.
2 oktober 1985
110

34.
Onderzoeksgerecht dat uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis
- Geen verplichting om in de beslissing
melding te maken van de door de verdachte neergelegde conclusie.
Geen enkele wetsbepaling verplicht
31. - Bevestiging van het bevel tot het onderzoeksgerecht in zijn beslissing
aanhouding - Wet Voorlopige Hechte- over de voorlopige hechtenis melding te
nis, art. 4 - Redenen.
maken van de door de verdachte ter zitInzake voorlopige hechtenis, en met ting neergelegde conclusie.
name bij de bevestiging van het bevel
114
2 oktober 1985
tot aanhouding, heeft, volgens de regel
van geheimhouding van het onderzoek,
35. - Handhaving van de hechtenis de kamer van inbeschuldigingstelling Wet 20 april1874, art. 5- Redengeving.
niet het recht de identiteit van de nog te
De ernstige en uitzonderlijke omstanondervragen getuigen en de aard van de digheden die de openbare veiligheid deraan de gang zijnde onderzoeksverrichtin- mate raken dat de voorlopige hechtenis
gen nader kenbaar te maken. (Artt. 1, 4, moet worden gehandhaafd, worden
5 en 8 Wet Voorlopige Hechtenis.)
nauwkeurig omschreven door het arrest
24 juli 1986
1502 dat, onder vermelding van gegevens eigen aan de zaak of de persoonlijkheid
van de verdachte, de ernst van de feiten
HOOFDSTUK III
vaststelt en vervolgens erop wijst dat de
HAND HAVING
bijzonder zwakke bindingen van ver32. - Handhaving van de hechtenis dachte met Belgie, te zamen met zijn
Conclusie van de verdachte - Verplich- door het arrest omschreven persoonlijkting te antwoorden op de conclusie heid en gedragingen, doen vrezen dat de
Begrip.
verdachte, eenmaal vrijgelaten, zal ontWanneer de kamer van inbeschuldi- vluchten en van zijn betrekkingen met
gingsteling de handhaving van de voorlo- het drugmilieu gebruik zal maken om
pige hechtenis grondt op andere gege- sommige personen te bei:nvloeden opdat
vens, behoeft zij niet te antwoorden op ze de door hen tijdens het onderzoek af-

-201gelegde verklaringen intrekken of wijzigen.
2 oktober 1985
114
36. - Verzoekschrift tot invrijheidstelling - Afwijzing - Redengeving.
Een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling van de beklaagde kan
slechts worden afgewezen als de hechtenis van de beklaagde voor de openbare
veiligheid moet worden gehandhaafd;
geen enkele wettelijke bepaling verplicht
echter de rechter zodanige beslissing bijzonder met redenen te omkleden. (Art. 7
Wet Voorlopige Hechtenis.)
246
23 oktober 1985
37. - Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5,
derde lid - Handhaving van de voorlopige hechtenis - Terbeschikkingstelling
van het dossier gedurende twee dagen
ter inzage van de raadsman van de verdachte - Niet-naleving van die vorm Sanctie.
De door art. 5, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis voorgeschreven verplichting het dossier gedurende twee dagen
v66r de dag vastgesteld voor de verschijning op de griffie ter beschikking te stellen van de raadsman van de verdachte is
geen op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm; verzuim ervan brengt
slechts nietigheid mee als het recht van
verdediging daardoor werd miskend.
29 oktober 1985
286
38. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 5.4- Militair- Verdachte
onder bevel tot aanhouding gesteld door
de rechterlijke commissie van een krijgs-,
raad- Recht van de verdachte om voorziening te vragen bij de krijgsraad Omvang van het toetsingsrecht van de
krijgsraad.
Krachtens art. 5.4 Europees Verdrag
Rechten van de Mens heeft de verdachte, tegen wie een bevel tot aanhouding is
verleend door de rechterlijke commissie
van een krijgsraad, het recht voorziening
te vragen bij de krijgsraad opdat deze op
korte termijn over de wettigheid van de
handhaving van zijn hechtenis beslist en
zijn invrijheidstelling beveelt indien die
hechtenis onrechtmatig is. Ook al is het
bij die bepaling gewaarborgde recht op
een rechterlijk onderzoek niet zo ruim
dat de krijgsraad en, in hoger beroep,
het Militair Gerechtshof hun eigen oordeel over alle aspecten van de zaak,
overwegingen van loutere opportuniteit
inbegrepen, in de plaats mogen stellen
van dat van de rechterlijke commissie,
toch schrijft die bepaling een toetsing
voor die zich ook uitstrekt tot de voor- ·

waarden voor de wettigheid van de
handhaving van de hechtenis, met name
de voorwaarden die zijn bepaald in art.
5.3 van dat verdrag, te meer daar de
aanvankelijke gronden van de hechtenis
intussen verdwenen kunnen zijn.
18 december 1985
581
39. - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 5.3 - Verdachte onder bevel tot aanhouding gesteld door de rechterlijke commissie van een krijgsraad Redelijke termijn - Omvang van het
toetsingsrecht van de krijgsraad.
Om uit te maken of in een bepaald geval de voorlopige hechtenis van een verdachte tegen wie door de rechterlijke
commissie van een krijgsraad een bevel
tot aanhouding is verleend, de redelijke
termijn van art. 5.3 Europees Verdrag
Rechten van de Mens niet overschrijdt,
moeten de krijgsraad en, in hoger beroep, het Militair Gerechtshof nagaan of
de gronden waarmee de rechterlijke
commissie de hechtenis of de handhaving ervan heeft verantwoord nog bestaan en, zo ja, of ze ter zake dienend
zijn en voldoende om te beslissen dat de
voorlopige hechtenis een redelijke termijn niet heeft overschreden.
18 december 1985
581
40. - Handhaving van de hechtenis Ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid raken Begrip.
De ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid dermate raken dat de voorlopige hechtenis
moet worden gehandhaafd, worden
nauwkeurig omschreven als de kamer
van inbeschuldigingstelling vermeldt dat
de uitzonderlijk gewichtige feiten die
aan de verdachte worden verweten, wijzen op een gevaarlijke geestesgesteldheid, welke nog wordt bevestigd door de
omstandigheden die het arrest aanwijst,
en dat de verdachte, nu hij zijn passies
niet heeft kunnen bedwingen, een gevaar vormt voor de openbare veiligheid.
15 januari 1986
679

41. - 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 februari 1986
850

-20242. - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt
bevolen - Geen antwoord op de conclusie van de verdachte ten betoge dat de
redelijke termijn van art 5.3 Europees
Verdrag Rechten van de Mens is overschreden - Miskenning van het recht
van verdediging.
Met name het algemeen beginsel van
het recht van verdediging wordt miskend
door de kamer van inbeschuldigingstelling, als zij in haar arrest de handhaving
van de voorlopige hechtenis beveelt zonder te antwoorden op de conclusie waarin de verdachte betoogde dat, ofschoon
hij vijf weken tevoren had gevraagd dat
hij opnieuw zou worden ondervraagd
met de bijstand van een tolk, dat verhoor nog altijd niet had plaatsgevonden, ·
en daaruit afleidde dat, gelet op artikel
5.3 Europees Verdrag Rechten van de
Mens, de handhaving van de hechtenis
niet mocht worden bevolen.
12 maart 1986
972

en een voertuig en wegens zware diefstal.
9 april1986
1069
45. - Handhaving van de 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
- Begrip.
Art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van
de Mens wordt niet geschonden door het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de handhaving van de
voorlopige hechtenis beveelt en dat op
de conclusie waarin de verdachte de
overschrijding van de in die bepaling bedoelde redelijke termijn aanvoerde op
grand dat de door de procureur des Konings gevorderde aanvullende onderzoeksverrichtingen enkel strekten tot het
verhoor van getuigen over de moraliteit,
die al bij de aanvang van het onderzoek
hadden kunnen worden ondervraagd,
antwoordt, enerzijds, dat die onderzoeksverrichtingen bedoeld waren om daders
aandeel in de verweten feiten juist te
43. - Handhaving van de he~htenis Regelmatigheid van het bevel tot aan- kunnen vaststellen en dat ze niet laattijdig waren bevolen, gelet op het ingewikhouding niet meer te betwisten.
Het onderzoeksgerecht behoeft zich, keld karakter van het misdrijf, de vele
wanneer het te beslissen heeft over de uiteenlopende versies die de verdachten
handhaving van de voorlopige hechtenis, hebben gegeven betreffende hun deelneniet meer uit te spreken over de regel- ming, anderzijds, dat de voorlopige hechmatigheid van het bevel tot aanhouding. tenis van de verdachte wegens ernstige
(Art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis 20 april en uitzonderlijke omstandigheden die de
openbare veiligheid raken, moet worden
1874.)
gehandhaafd.
8 april 1986
1061
9 april 1986
1069
44. - Handhaving van de hechtenis 46. - Handhaving van de hechtenis Wet 20 april1974, art. 5 - Redengeving.
Wet. Voorlopige Hechtenis, art. 5 - ConDe ernstige en uitzonderlijke omstan- clusie van de verdachte - Redengeving.
digheden die de openbare veiligheid derDaar art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis
mate raken dat de voorlopige hechtenis voorschr~jft dat het onderzoeksgerecht,
moet worden gehandhaafd, worden, on- dat beshst de voorlopige hechtenis te
der vermelding van gegevens eigen aan handhaven, de ernstige en uitzonderlijke
de zaak of de persoonlijkheid van de ver- o~standigheden die de openbare veiligdachte, nauwkeurig omschreven door het heid dermate raken dat de hechtenis
arrest van de kamer van inbeschuldi- moet worden gehandhaafd, nauwkeurig
gingstelling, dat, na de ernst van de fei- moet omschrijven en de gegevens eigen
ten te hebben vastgesteld, erop wijst dat aan de zaak of de persoonlijkheid van de
die feiten zelf al bewijzen dat verdachte verdachte moet vermelden, moet dat gedoor zijn geestesgesteldheid een zeer recht, op straffe van schending van gegroat gevaar betekent voor de openbare noemd artikel, antwoorden op de concluveiligheid en doen vrezen dat hij, zo hij sie waarin o.a. wordt betwist dat dergein voorlopige vrijheid werd gesteld, gelet lijke ernstige en uitzonderlijke omstanop zijn geestesgesteldheid, opnieuw aan- digheden bestaan.
slagen zal plegen tegen het leven of de
9 april 1986
1073
lichamelijke integriteit van anderen, te
meer daar hij reeds vier jaar geleden tot
47. - Voorstel tot opheffing van het
een gevangenisstraf van drie jaar is ver- bevel tot aanhouding door de onderoordeeld wegens diefstal door middel zoeksrechter - Strijdige conclusie van
van geweld of bedreiging, gepleegd bij df! procureur des Konings - Rechtsplenacht, in bende, met gebruik van wapens gmg.
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het vierde lid van art. 6 Wet Voorlopige
Hechtenis is niet van toepassing wanneer een voorstel tot opheffing van het
bevel tot aanhouding, gevolgd door een
strijdige conclusie van de procureur des
Konings, door de onderzoeksrechter
wordt gedaan terwijl voor de kamer van
inbeschuldigingstelling het hoger beroep
van de verdachte aanhangig is tegen een
beschikking van de raadkamer, die reeds
over de handhaving van de voorlopige
hechtenis heeft beslist.
22 april 1986
1142
48. - Handhaving van de hechtenis Regelmatigheid van het bevel tot aanhouding niet meer te betwisten.
Het onderzoeksgerecht behoeft zich,
wanneer het te beslissen heeft over de
handhaving van de voorlopige hechtenis,
niet meer uit te spreken over de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding.
(Art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis 20 april
1874.)
29 april 1986
1171
49. - Handhaving - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat de
beschikking van de raadkamer vernietigt
en bij een nieuwe beslissing de voorlopige hechtenis handhaaft zoals de vernietigde beschikking had gedaan.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat de beschikking
van de raadkamer vernietigt en bij een
nieuwe beslissing de voorlopige hechtenis handhaaft zoals de vernietigde beschikking had gedaan, verzwaart niet de
toestand van de verdachte; mitsdien
hoeft het niet met eenparige stemmen
van de !eden van de kamer van inbeschuldigingstelling te worden uitgesproken.
6 mei 1986
1195
50. - Handhaving - Art. 5 Wet VoorJopige Hechtenis - Redengeving.
Krachtens art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis, gew. bij art. 3 van de wet van 13
maart 1973, moeten de onderzoeksgerechten die de voorlopige hechtenis
handhaven, in hun beslissing nauwkeurig de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden aanduiden waardoor, in het belang van de openbare veiligheid, de
handhaving van de voorlopige hechtenis
vereist is, onder vermelding van de gegevens eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte; die bepaling
belet evenwel niet - mits er geen onduidelijkheid in de motivering uit voortvloeit - dat de onderzoeksgerechten die
de voorlopige hechtenis handhaven hun

beslissing laten steunen op de redengeving vermeld in het bevel tot aanhouding, in de beschikking of het arrest
waarbij het bevel tot aanhouding bevestigd wordt of in een vroegere beschikking of arrest waarbij de handhaving
van de voorlopige hechtenis werd bevolen, indien zij oordelen dat de daarin
vermelde redenen, op het tijdstip waarop
zij uitspraak doen, nog steeds bestaan;
de beslissing dat die redenen nog steeds
aanwezig zijn, is in feite onaantastbaar.
6 mei 1986
1195
51. - Handhaving - Art. 5, eerste en
tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis Vereisten.
Krachtens art. 5, eerste en tweede lid,
Wet Voorlopige Hechtenis wordt de verdachte in vrijheid gesteld indien de raadkamer binnen een maand na de laatste
handhaving de voorlopige hechtenis niet
opnieuw heeft gehandhaafd; door die
wetsbepaling wordt enkel vereist dat binnen de termijn van een maand na de
laatste handhaving de voorlopige hechtenis opnieuw door de raadkamer wordt
gehandhaafd, doch niet dat de beschikking van handhaving binnen diezelfde
termijn aan de verdachte wordt betekend.
6 mei 1986
1195
52. - Handhaving - Art. 20, eerste en
tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis Termijn van 24 uur - Begrip.
De termijn van 24 uren, bepaald bij
art. 20, eerste en tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, heeft enkel betrekking
op de betekening van de beschikking
van de raadkamer en op het hoger beroep tegen die beschikking; krachtens
art. 20, tweede lid, dient de betekening
van de beschikking te geschieden binnen
24 uren na de dag waarop de beschikking is gewezen en krachtens art. 20,
eerste lid, moet het hoger beroep door de
verdachte worden ingesteld binnen 24
uren na de dag waarop de beschikking
hem werd betekend.
6 mei 1986
1195
53. - Handhaving van de hechtenis Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 - Redengeving.
Schending van art. 5 Wet Voorlopige
Hechtenis kan niet worden afgeleid uit
het enkele feit dat de redengeving van
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de handhaving
van de voorlopige hechtenis van de verdachte wordt bevolen, verwij st naar de
redengeving van een arrest dat een
maand tevoren in dezelfde zin uitspraak

-204had gedaan en door het Hof na de beide
arresten was vernietigd.
14 mei 1986
1242

I

54. - Handhaving van de hechtenis Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 - Redengeving.
De ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid dermate raken dat de voorlopige hechtenis
moet worden gehandhaafd, worden, onder vermelding van gegevens eigen aan
de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte, nauwkeurig omschreven door het
arrest waarin de kamer van inbeschuldigingstelling, na de ernst van de feiten te
hebben vastgesteld, erop wijst dat die
feiten zelf al wijzen op een volslagen ·
misprijzen van de persoon en het leven
van anderen, hetgeen, enerzijds, een
voor de openbare veiligheid bijzonder gevaarlijke geestesgesteldheid aantoont en,
anderzijds, wegens de gesteldheid die uit
die feiten blijkt, ernstige redenen geeft
om te vrezen dat de verdachte in geval
van voorlopige invrijheidstelling opnieuw
aanslagen zal plegen tegen het !even of
de lichamelijke integriteit van anderen.
14 mei 1986
1242
55. - Handhaving van de hechtenis Wet 20 april 1874, art. 5 - Redengeving.
De ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid dermate raken dat de voorlopige hechtenis
moet worden gehandhaafd, worden, onder vermelding van gegevens eigen aan
de zaak en aan de persoonlijkheid van
de verdachte, nauwkeurig omschreven
door het arrest waarin de kamer van inbeschuldigingstelling, na de ernst van de
feiten te hebben vastgeteld, erop wijst,
enerzijds, dat de herhaling van die feiten
bewijst dat de verdachte, die over geen
bronnen van inkomsten beschikt, in een
zo gevaarlijke geestesgesteldheid verkeert dat ervoor kan worden gevreesd
dat hij in gevalvan invrijheidstelling opnieuw misdrijven zal plegen en, anderzijds, dat zijn invrijheidstelling een
schandaal zou verwekken en de openbare rust zou kunnen verstoren.
14 mei 1986
1246
56. - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt
bevolen, gevolgd door een in kracht van
gewijsde gegane beschikking tot gevangenneming met onmiddellijke tenuitvoerJegging - Voorziening.
De voorziening van de verdachte tegen
een arrest van de kamer van inbeschul-

digingstelling waarbij de handhaving
van de voorlopige hechtenis wordt bevolen, heeft geen reden van bestaan meer
wanneer de verdachte op het tijdstip
waarop het Hof op die voorziening uitspraak moet doen, is aangehouden
krachtens een in dezelfde zaak gewezen
en in kracht van gewijsde gegane beschikking tot gevangenneming waarvan
de onmiddellijke tenuitvoerlegging is bevolen.
1360
4 juni 1986

57. - Verslag ter terechtzitting - Kamer van inbeschuldigingstelling - VoorJopige hechtenis.
Art. 209 Sv., krachtens hetwelk, in geval van hager beroep, door een van de
rechters van het appelgerecht ter terechtzitting verslag moet worden uitgebracht, vindt geen toepassing op de kamer van inbeschuldigingstelling die moet
beslissen op het hager beroep tegen een
beschikking inzake handhaving van een
verdachte in voorlopige hechtenis; in dat
geval wordt de rechtspleging geregeld bij
art. 20 Wet Voorlopige Hechtenis, waarvan het zesde lid bepaalt dat de kamer
van inbeschuldigingstelling uitspraak
doet « met voorrang boven alle andere
zaken, ·het openbaar ministerie en de
verdachte of zijn raadsman gehoord ».
18 juni 1986
1435
58. - Handhaving van de hechtenis Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 - Redenen.
De ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die dermate de openbare veiligheid raken dat de voorlopige hechtenis
moet worden gehandhaafd, worden, onder vermelding van gegevens eigen aan
de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte, nauwkeurig omschreven door het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat er met name op wijst
dat er ernstige aanwijzingen van schuld
bestaan omdat de verdachte in het bezit
was van een balpen waarvan het voorstuk cocai:ne bevatte, aan een medeverdachte foto's had gegeven opdat deze
hem een vals paspoort zou bezorgen, en
omdat de verdachte, nu hij in contact
stond met mensen die te maken hebben
met handel in drugs en identiteitspapieren en hij zelf actief betrokken was bij
de invoer van voor de volksgezondheid
schadelijke stoffen, meewerkte aan een
internationaal net dat in handen is van
delinquenten, dat hij, dank zij het feit
dat hij in het bezit was van valse identiteitspapieren, in Belgie kon verblijven in
strijd met het hem gegeven bevel om het
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worden gevreeds dat de verdachte, in geval van invrijheidstelling, opnieuw misdrijven zou plegen.
18 juni 1986
1435
59. - Handhaving - Wet Voorlopige
Hechtenis, art. 5 - Twee dagen v66r de
terbeschikkingstelling van het dossier
ter griffie en verplichting tot verwittiging van de raadsman van de verdachte
- Begrip.
Voor de bepaling van de in art. 5, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis bedoelde twee dagen van terbeschikkingstelling van het dossier ter griffie en de
daarmee samenhangende verplichting
tot verwittiging van de raadsman van de
verdachte, dient rekening te worden gehouden met de inmiddels ingetreden wijzigingen in de dagen waarop de griffies
van de hoven en rechtbanken open zijn.
24 juni 1986
1463
60. - Handhaving - Invrijheidstelling
tegen borgsom - Redenen.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingsteling dat, na onder meer
vastgesteld te hebben dat bewezen is dat
miljoenen frank zonder gerechtvaardigde
motieven onttrokken werden aan de gefailleerde firma's en aan meerdere zaken
waarin de uit hoofde van bedrieglijke
bankbreuk vervolgde verdachte betrokken was en nog is, zegt dat verdachte
voorlopig in vrijheid wordt gesteld tegen
betaling van een borgsom, spreekt geen
oordeel uit over het al dan niet bewezen
zijn van de telastlegging, doch geeft de
reden op waarom het aanwijzingen van
schuld aanwezig acht, :z;onder het algemeen rechtsbeginsel dat de verdachte geacht wordt onschuldig te zijn, te miskennen.
24 juni 1986
1465
61. - Handhaving van de hechtenis Europees 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.
De beslissing dat de in art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van de Mens bedoelde « redelijke termijn » niet is overschreden, vindt haar verantwoording
naar recht in het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling tot handhaving van de voorlopige hechtenis waarin,
als antwoord op de conclusie van de verdachte ten betoge dat het onderzoek
traag is verlopen, aan de hand van concrete gegevens in verband met de zaak,

de redenen worden aangegeven waarom
de aangevoerde vertraging, te dezen, is
gerechtvaardigd.
24 juli 1986
1510

HOOFDSTUK IV
UITLEVERING

HOOFDSTUK V
BORGSTELLING

HOOFDSTUK VI
DOUANE EN ACCIJNZEN

HOOFDSTUK VII
ONWETTIGE HECHTENIS

HOOFDSTUK VIII
MILITAIRE RECHTSPLEGING

62. - Militair - Rechterlijke commissie van de krijgsraad - Bevoegd tot het
verlenen van een bevel tot aanhouding.
De rechterlijke commissie van de
krijgsraad is bevoegd om een bevel tot
aanhouding uit te vaardigen tegen de
verdachte, die aan de militaire rechtsmacht onderworpen is. (Art. 56, Rechtspleging bij de Landmacht van 1814, en
artt. 35 en 36 Wetboek van Strafrechtspleging voor het Leger van 1899.)
5 februari 1986
783
63. - Militair - Bevel tot aanhouding
- Geen vaststelling van de voorafgaande ondervraging van de verdachte Niet onwettig.
Geen enkele wetsbepaling schrijft voor
dat het door de rechterlijke commissie
van de krijgsraad verleende bevel tot
aanhouding moet vaststellen dat de verdachte vooraf is ondervraagd door de
rechterlijke commissie.
5 februari 1986
783

·voORRECHTEN
KEN

EN

HYPOTHE-

1. - Gerechtskosten - Honoraria van
een curator in een onbeheerde nalatenschap- Bevoorrechte gerechtskosten Vereisten.
Onwettig is het arrest waarin wordt
beslist dat de honoraria van een curator
in een onbeheerde nalatenschap bevoorrechte gerechtskosten zijn op de prijs
van de tegeldemaking van een onroerend
goed, op grond dat die curator een zeker
aantal verrichtingen heeft gedaan in
rechtstreeks verband met die tegeldemaking en in het belang van de hypothecaire schuldeiser, terwijl het, enerzijds, de
bewijskracht van bepaalde akten m1s-
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initiatief heeft genomen om het onroerend goed te doen verkopen en het, anderzijds, niet aantoont in welk opzicht
die verrichtingen in het belang van de
hypothecaire schuldeiser zijn gedaan.
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.; art. 17 Hypotheekwet.)
10 oktober 1985
166
2. - Hypotheken
Hypotheekwet,

art. 10 - Onroerend goed door de eigenaar verzekerd - Schadegeval - Rechten van de hypothecaire schuldeiser tegenover de verzekeraar.
W anneer een onroerend goed door de
eigenaar verzekerd is, hetzij tegen
brand, hetzij tegen enig ander onheil,
kan, bij schadegeval, de hypothecaire
schuldeiser tegenover de verzekeraar
niet meer rechten doen gelden dan de
verzekerde schuldenaar zelf. (Art. 10 wet
16 dec. 1851.)
20 december 1985
592

3.- Algemeen voorrecht op de roerende goederen van de schuldenaar - Voorrecht voor de bijdragen verschuldigd aan
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Omvang.
Het algemeen voorrecht op de roerende goederen van degene die bijdragen
verschuldigd is aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid geldt niet voor de bijdrageopslagen en de verwijlinterest.
(Art. 19, 4oter, Hypotheekwet 16 dec.
1851, gewijzigd bij art. 41 wet 27 juni
1969.)
1053
7 april 1986

4. - Kosten tot behoud van de zaak Begrip.
Kosten die niet zijn gemaakt tot behoud van bepaalde en in het patrimonium van de schuldenaar identificeerbare
roerende goederen zijn geen kosten tot
behoud van de zaak, in de zin van art.
20, 2°, Hypotheekwet.
24 april 1986
1151

VOORZIENING IN CASSATIE
HOOFDSTUK I. -

(Inleiding) Algemene
begrippen. Voorziening in het belang
van de wet - zie : Cassatie, hoofdstuk III
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken
Afdeling 1. - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan worden ingesteld.
§ 1. Eisers en verweerders.
~ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijkheid t.a.v. een partij.

Afdeling 2. - Termijnen van cassatieberoep en betekening.
§ 1. Duur, begin en einde.
§ 2. Voorbarig cassatieberoep.
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep.
Afdeling 3. - Vormen.
~ 1. Vorm van het cassatieberoep en
vermeldingen.
§ 2. Vorm en termijn van betekening
en/of neerlegging.
§ 3. Vorm en termijn voor memories
en stukken.
§ 4. Te voe.gen stukken (bij cassatieberoep of memorie).
§ 5. Gronden van niet~ontvankelijk
heid.
§ 6. Onsplitsbare zaken.
§ 9. Allerlei.
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep.
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun
aard niet vatbaar voor cassatieberoep.
§ 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 cassatiebeberoep en betekening.
§ 1. Duur, begin en einde.
§ 2. Voorbarig cassatieberoep.
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vat- baar voor cassatieberoep.
Afdeling 3. Vormen.
§ 1. Vorm van het cassatieberoep en
vermeldingen.
§ 2. Vorm en termijn van betekening
en/of neerlegging.
§ 3. Vorm en termijn voor memories
en stukken.
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie).
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijkheid.
§ 6. Onsplitsbare zaken.
§ 9. Allerlei.

-207Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep.
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun
aard niet vatbaar voor cassatieberoep.
§ 2. Beslissingen in feite en in rechte.
§ 3. Beslissingen waartegen reeds
cassatieberoep is ingesteld.
§ 4. Gemis aan belang of bestaansreden.
Afdeling 5. - Afstand.
Afdeling 6. - Registratie en zegel.
HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken
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.
Afdeling 5. - Afstand.
Afdeling 6. - Registratie en zegel.
HOOFDSTUK V. - Strafzaken
Afdeling 1. - Eisers en verweerders.
Onderafdeling 1. - Strafvordering.
§ 1. Beklaagde en verdachte.
§ 2. Openbaar ministerie en vervolgende partij.
§ 3. Burgerrechtelijk aansprakelijke.
§ 4. Burgerlijke partij.
§ 5. Tussenkomende partij.
§ 6. Andere partijen.
Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechtsvordering.
§ 11. Beklaagde.
§ 12. Openbaar ministerie.
§ 13. Burgerrechtelijk aansprakelijke.
§ 14. Burgerlijke partij.
§ 15. Tussenkomende partij.
§ 16. Andere partijen.
Afdeling 2. - Termijnen van cassatieberoep en van betekening.
Onderafdeling 1. - Strafvordering.
§ 1. Duur, begin en einde.
§ 2. Voorbarig cassatieberoep (geen
eindbeslissing).
§ 3. Eindbeslissing.
§ 4. Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep.
§ 5. Geschil inzake bevoegdheid.
Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechtsvordering.
§ 11. Duur, begin en einde.
§ 12. Voorbarig cassatieberoep.
§ 13. Eindbeslissing.
§ 14. Geen eindbeslissing, maar onmiddellijk vatbaar voor cassatie.
§ 15. Geschil inzake bevoegdheid.

Afdeling 3. - Vormen.
§ 1. Vorm van het cassatieberoep en
vermeldingen.
§ 2. Vorm en termijn van betekening
en/of neerlegging.
§ 3. Vorm en termijn voor memories
en stukken.
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie).
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijkheid.
§ 6. Onsplitsbare zaken.
§ 9. Allerlei.
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep.
Onderafdeling 1. - Strafvordering.
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun
aard niet vatbaar voor cassatieberoep.
§ 2. Beslissingen in feite en in rechte.
§ 3. Beslissingen waartegen reeds
cassatieberoep is ingesteld.
§ 4. Gemis aan belang of bestaansreden.
Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechtsvordering.
§ 11. Algemeen.
§ 12. Eeklaagde.
§ 13. Openbaar ministerie.
§ 14. Eurgerlijke partij.
§ 15. Tussenkomende partij.
§ 16. Andere partijen.
Afdeling 5. - Afstand.
§ 1. Strafvordering.
§ 11. Eurgerlijke 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. - Eeslissingen vatbaar voor
cassatieberoep.
Afdeling 5. - Afstand.
Afdeling 6. - Registratie en zegel.
HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken
Afdeling 1. - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan worden ingesteld.
Afdeling 2. - Termijnen van cassatieberoep en betekening.
Afdeling 3. - Vormen.
Afdeling 4. - Eeslissingen vatbaar voor
cassatieberoep.

-208Afdeling 5. - Afstand.
Afdeling 6. - Registratie en zegel.
HOOFDSTUK VIII. - Arresten Raad
van State

HOOFDSTUK I
(INLEIDING)
ALGEMENE
BEGRIPPEN.
VOORZIENING IN HET BELANG VAN
DE WET - ZIE : CASSATIE, HOOFDSTUK III

HOOFDSTUK II
BELASTINGZAKEN

Afdeling 1. - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan worden ingesteld.
§ 1. Eisers en verweerders.
§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijkheid t.a.v. een partij.
Afdeling 2. - Termijnen van cassatieberoep en betekening.
§ 1. Duur, begin en einde.
§ 2. Voorbarig cassatieberoep.
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep.
Afdeling :'!. - VormP.n.
ii 1. Vorm van het cassatieberoep en
vermeldingen.
1. - Vorm - Directe gemeentebelastingen - Voorziening tegen een beslissing van de bestendige deputatie - Betekening van de verklaring van voorziening - Betekening overgelegd in de
vorm van een gewone fotokopie - Niet
ontvankelijke Tloorziening.
Niet ontvankelijk is de voorziening in
cassatie tegen een beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad, uitspraak doende inzake directe gemeentebelastingen, wanneer slechts een
gewone fotokopie van het exploot van
betekening wordt overgelegd.
5 september 1985
13
2. - Belastingzaken - Vormen - Gemeente- en provinciebelastingen - Voorziening in te stellen door een gemeente
- Beslissing van het college van burgemeester en schepenen - Machtiging
door de gemeenteraad.
De gemeenteraad moet het college van
burgemeester en schepenen machtigen
hetzij om een voorziening in cassatie in
te stellen, hetzij om het geding op een
conservatoir ingestelde voorziening te
vervolgen.
28 februari 1986
893

§ 2. Vorm en termijn van betekening

en/of neerlegging.
3. - Vorm - Directe provinciebelastingen - Beslissing van de bestendige
deputatie - Betekening van de verklaring van voorziening aan de partij tegen
wie zij is gericht binnen een termijn van
tien dagen - Ontvankelijkheidsvereiste.
De voorziening in cassatie tegen de beslissing van de bestendige deputatie van
een provincieraad over het bezwaar van
een belastingplichtige inzake directe provinciebelastingen moet, op straffe van
verval, binnen tien dagen betekend worden aan de partij tegen wie zij is gericht.
(Art. 4 wet 22 januari 1849, gewijzigd
door art. 2 wet 18 maart 1874; art. 2 wet
22 juni 1865.)
27 december 1985
606
4. - Belastingzaken - Vormen - Gemeente- en provinciebelastingen - Voorziening in te stellen door een gemeente
- Beslissing van het college van burgemeester en schepenen - Machtiging
voor de gemeenteraad - Termijn van de
beslissing van machtiging op de griffie
van het Hoi over te leggen.
Niet ontvankelijk is de voorziening in
cassatie wanneer de beslissing van de
gemeenteraad die het college van burgemeester en schepenen machtigt om die
voorziening in te stellen, niet binnen
twee maanden na de dag waarop de
zaak op de algemene rol is ingeschreven,
op de griffie van het Hof is neergelegd.
28 februari 1986
893
§ 3. Vorm en termijn voor memories

en stukken.
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatie-

beroep of memorie).
5. - Belastingzaken - Vormen - Te
voegen stukken - Volmacht - Termijn
om stukken te voegen.
Niet ontvankelijk is de voorziening in
cassatie tegen een beslissing van de bestendige deputatie van een provinciale
raad, wanneer die voorziening door een
advocaat die geen advocaat is bij het Hof
van Cassatie ter griffie van de provincieraad uit naam van de belastingschuldige
werd ingesteld, onder verklaring daartoe
volmacht ontvangen te hebben, doch die
volmacht noch bij de akte van cassatieberoep werd gevoegd, noch binnen de bij
artikel 420bis, tweede lid, Sv. bepaalde
termijn ter griffie van het Hof werd
neergelegd.
28 februari 1986
906

-209§ 5. Gronden van niet-ontvankelijkheid.
§ 6. Onsplitsbare zaken.
§ 9. Aller lei.
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep.
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun
aard niet vatbaar voor cassatieberoep.
6. - Beslissingen waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld - Directe
gemeente- en provinciebelastingen
Besluit van de bestendige deputatie van
een provincieraad over de reclamatie
van een naamloze vennootschap of van
een commanditaire vennootschap op
aandelen tegen een aanslag in een met
het patent analoge belasting - Geen beslissing in laatste aanleg - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Niet ontvankelijk is de voorziening tegen het besluit van de bestendige deputatie van een provincieraad over de reclamatie van een naamloze vennootschap
of van een commanditaire vennootschap
op aandelen, tegen een aanslag in een
met het patent analoge directe provinciebelasting, daar dit besluit geen beslissing
in laatste aanleg is. (Wet 22 jan. 1849,
art. 4, gewijzigd bij de wet 10 okt. 1967;
art. 603, 3", Ger.W.)
20 februari 1986
871
7. - Vorm - Gemeente- en provinciebelastingen - Directe gemeentebelastingen - Voorziening bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de eerste
voorzitter van het Hoi, tegen een beslissing van de bestendige deputatie van
een provincieraad - Niet ontvankelijke
voorziening.
Niet ontvankelijk is de voorziening die
is ingesteld bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de eerste voorzitter
van het Hof, tegen een beslissing van de
bestendige deputatie van een provincieraad, uitspraak doende over een reclamatie inzake directe gemeentebelastingen. (Art. 4 wet 22 januari 1849; art. 2
wet 22 juni 1865; art. 16 wet 22 juni
1877.)
940
6 maart 1986
8. - Beslissingen waartegen cassa tieberoep kan worden ingesteld - Strafzaken - Beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij waarbij de inrichting wordt aangewezen
waarin de internering zal plaatsvinden.
De beslissing waarbij de commissie tot
bescherming van de maatschappij, ter
uitvoering van een rechterlijke beslis-

sfng van internering, de inrichting aanwijst waarin de internering zal plaatsvinden, is niet vatbaar voor cassatieberoep ..
(Artt. 407 en 413 Sv.; art. 14 Wet Bescherming Maatschappij.)
27 mei 1986
1312
9. - Beslissing vatbaar voor cassatieberoep - Directe gemeente- en provinciebelasting - Ontvankelijkheid - Beslissing van de bestendige deputatie van
een provincieraad over het bezwaar van
een naamloze vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen tegen een aanslag in een met het patent
analoge belasting - Beslissing niet in
Jaatste aanleg gewezen.
Niet ontvankelijk is de voorziening tegen de beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad over een
bezwaar van een naamloze vennootschap
of een commanditaire vennootschap op
aandelen tegen een aanslag in een met
het patent analoge directe gemeentebelasting, nu zodanige beslissing niet in
laatste aanleg is gewezen. (Art. 4 wet 22
jan. 1849, gew. bij wet van 10 okt. 1967;
art. 603, 3", Ger.W.)
12 juni 1986
1402
§ 2. Beslissingen in feite en in rechte.
§ 3. Beslissingen waartegen reeds
cassatieberoep is ingesteld.

10. - Beslissingen waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld - Strafzaken - Casatieberoep is maar eenmaal
toegelaten.
In strafzaken kan een partij zich, in
de regel, geen tweemaal tegen een en dezelfde beslissing in cassatie voorzien,
ook al is de eerste voorziening niet ontvankelijk verklaard.
27 mei 1986
1312
§ 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.
11. - Burgerlijke zaken - Personen
bevoegd om cassatieberoep in te stellen
- Vnjwillig tussengekomen partij Veroordeling van een partij die een vordering tot vrijwaring kan instellen.
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cassatieberoep instellen tegen een voor
haar bindendverklaarde beslissing tot
veroordeling van een partij die ingevolge
deze veroordeling een vordering tot vrijwaring tegen haar kan instellen.
25 oktober 1985
270
12. - Personen tegen wie cassatiebe-

roep kan worden ingesteld - BurgerJijke zaken - Veroordeling van de eiser
ten voordele van een verweerder Voorziening van de eiser tegen die verweerder - Veroordeling bekritiseerd in
een enkel middel en niet in de andere Niet-ontvankelijkheid van die andere
middelen - Gevolg wat de ontvankelijkheid van de voorziening betreft.
Uit de enkele omstandigheid dat een
tot staving van een voorziening aangevoerd middel niet ontvankelijk is, kan
niet worden afgeleid dat de voorziening
zelf niet ontvankelijk is.
323
8 november 1985
13. - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien - Burgerlijke zaken
- Voorziening van het openbaar ministerie - Ontvankelijkheid - Vereiste.

Het openbaar ministerie kan zich in
cassatie voorzien tegen een in laatste
aanleg gewezen beslissing in burgerlijke
zaken, wanneer de openbare orde in het
gedrang komt door een toestand die
moet worden verholpen; zulks is het geval als een arrest van een hof van beroep onder vaststelling dat er geen antkenning van vaderschap is daar het
vonnis, waarbij de ontkenning wordt
aangenomen, niet binnen de wettelijke
termijn aan de ambtenaar van de burgerlijke stand is betekend, onrechtmatig
aan de oorspronkelijke eiser een nieuwe
termijn verleent om die formaliteit te
vervullen. (Art. 138, tweede lid, Ger.W.;
art. 318, tweede en vijfde lid, B.W.) (Impliciet.)
8 november 1985
328
14. - Personen door wie cassatiebe-

roep kan worden ingesteld - BurgerJijke zaken - Geen geding voor de feitenrechter tussen eiser en verweerder Eiser door de bestreden beslissing veroordeeld ten voordele van verweerder Ontvankelijke voorziening.
Hoewel eiser voor de feitenrechter
geen geding heeft gevoerd met verweerder, is zijn voorziening ontvankelijk
wanneer hij door de bestreden beslissing
veroordeeld is ten voordele van verweerder en aldus partij in die beslissing is
geworden.
6 februari 1986
788

15. - Burgerlijke zaken - Personen
bevoegd om cassatieberoep in te stellen
- Partij die buiten de zaak is gesteld.

Niet bevoegd om cassatieberoep in te
stellen is de partij die niet opkomt tegen
de beslissing waarbij zij buiten de zaak
wordt gesteld en tegen haar veroordeling
in kosten geen middel aanvoert.
24 februari 1986
879
16. - Personen bevoegd om zich in

cassatie te voorzien - Burgerlijke zaken
- Geen geding gevoerd voor de feitenrechter tussen de eiser en de verweerder, en geen veroordeling ten Jaste van
de ene partij uitgesproken ten voordele
van de andere - Oproeping van het Hoi
alleen tot bindendverklaring - Niet ontvankelijke voorziening.
Niet ontvankelijk is de voorziening tegen een verweerder wanneer bij gebrek
aan een conclusie geen geding is gevoerd
tussen de eiser en de verweerder, ten
laste van een partij geen veroordeling is
uitgesproken ten gunste van de andere
partij en de verweerder enkel is gedagvaard tot bindendverklaring van het arrest.
3 maart 1986
907
§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijkheid t.a.v. een partij.
Afdeling 2. - Termijnen van cassatieberoep en betekening.
§ 1. Duur, begin en einde.
§ 2. Voorbarig cassatieberoep.
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep.
Afdeling 3. - Vormen.
§ 1. Vorm van het cassatieberoep en
vermeldingen.
§ 2. Vorm en termijn van betekening
en/of neerlegging.
17. - Vorm - Burgerlijke zaken Betekening van de voorziening aan een
vennootschap met rechtspersoonlijkheid
- Plaats van betekening.
Voor de regelmatigheid van de betekening van een voorziening aan een vennootschap met rechtspersoonlijkheid is
vereist dat het wordt gedaan op de zetel
van de vennootschap en niet op haar administratieve zetel. (Artt. 35 en 42, 5°,
Ger.W.)
22 mei 1986
1278
§ 3. Vorm en termijn voor memories
en stukken.
18. - Burgerlijke zaken - Vorm

Termijn -

Memorie van antwoord.

-211Het Hof kan geen acht slaan op een
memorie van antwoord die buiten de termijn bepaald in artikel 1093 Ger.W. ter
griffie van het Hof werd ingediend.
25 oktober 1985
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§ 4. Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie).
19. - Vorm - Burgerlijke zaken -

Bij te voegen stukken - Voorziening tegen de Vlaamse Gemeenschap als rechtsopvolger van de Belgische Staat - Ontvankelijkheid van de voorziening Voorwaarde.
Een voorziening in cassatie ingesteld
tegen de Vlaamse Gemeenschap als
rechtsopvolger van de Belgische Staat is,
voor de lasten die de Staat heeft aangegaan en die voortvloeien uit verbintenissen die vanaf 1 jan. 1980, in de aangelegenheden bedoeld in artikel 4, 11" tot 17",
en in artikel 5 van de bijzondere wet tot
hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980, zijn aangegaan, slechts ontvankelijk wanneer uit de stukken waarop het Hof van Cassatie vermag acht te
slaan, blijkt dat die verbintenissen zijn
aangegaan ingevolge beraadslagingen
van de ministeriiHe comites voor de Nederlandse Gemeenschap.
21 maart 1986
1004

verklaard, is de voorziening tegen de beslissing op de hoofdvordering niet van
belang ontbloot als de tweede vordering
een beperkter voorwerp en een andere
oorzaak had dan de hoofdvordering.
3 maart 1986
907
§ 6. Onsplitsbare zaken.

§ 9. Allerlei.

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep.
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun
aard niet vatbaar voor cassatieberoep.
22. - Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Begrip.
Het proces-verbaal waarin de verrichtingen van de aflegging van een gedingbeslissende eed werden opgetekend, is
geen beslissing in de zin van art. 608
Ger.W. waartegen cassatieberoep openstaat.
459
29 november 1985
23. - Burgerlijke zaken
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissing betreffende de omstandigheden
en de interpretatie van een gedingbeslissende eed - Ontvankelijkheid.
Ontvankelijk is het cassatieberoep te§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk- gen een beslissing betreffende een beheid.
twisting in verband met de omstandighe20. - Vorm - Middel van niet-ontvan- den waarin een gedingbeslissende eed
kelijkheid - Burgerlijke zaken - Mid- werd afgelegd en met de interpretatie
del van niet-ontvankelijkheid, ambtshal- die de rechter van die eedaflegging heeft
ve onderzocht door het Hoi van Cassatie gegeven.
- Gerechtelijk Wetboek, art. 1097, derde
29 november 1985
459
lid.
24.
Burgerlijke
zaken
BeslissinWanneer het Hof ambtshalve een middel van niet-ontvankelijkheid wenst te gen vatbaar voor cassatieberoep - Beonderzoeken, beveelt het de verdaging slissing waarbij een derde wordt verzocht een stuk bij het dossier van de
van de zaak.
rechtspleging
te voegen.
4 november 1985
300
Niet ontvankelijk is het cassatiebe21. - Burgerlijke zaken - Middel van roep, dat v66r de eindbeslissing is ingeniet-ontvankelijkheid - Twee vorderin- steld, tegen een beslissing waarbij een
gen, nl. een hoofdvordering tegen een derde wordt verzocht een stuk bij het
partij en een subsidiaire vordering tegen dossier van de rechtspleging te voegen.
een andere partij - Beslissing waarbij (Artt. 878 en 1077 Ger.W.)
enkel de subsidiaire vordering gegrond
23 juni 1986
1460
is verklaard - Middel van niet-ontvan25. - Burgerlijke zaken
Beslissinkelijkheid tegen de voorziening door de
verweerder op de hoofdvordering opge- gen niet vatbaar voor cassatieberoep worpen en afgeleid uit het gebrek aan Beslissing waarin een rechtsregel wordt
opgegeven, zonder beslissing van een gebelang - Belang - Begrip.
Wanneer een partij twee vorderingen schil.
Niet ontvankelijk is het cassatiebeheeft ingesteld, nl. een hoofdvordering
tegen een verweerder en een subsidiaire roep, dat v66r de eindbeslissing is ingevordering tegen een tweede verweerder, steld tegen een beslissing waarin een
en aileen de tweede vordering gegrond is rechtsregel wordt opgegeven, zonder dat

-212daarbij een geschil wordt beslist. (Art.
1077 Ger.W.)
23 juni 1986
1460
§ 2. Beslissingen in feite en in rechte.
§ 3. Beslissingen waartegen reeds
cassatieberoep is ingesteld.
§ 4. Gemis aan belang of bestaansreden.

Afdeling 5.
Afdeling 6.

Afstand.
Registratie en zegel.

HOOFDSTUK IV
DIENSTPLICHTZAKEN

Afdeling 1. - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan worden ingesteld.
26. Dienstplicht - Personen bevoegd om cassatieberoep in te stellen Gewetensbezwaarden - Handtekening.
Niet ontvankelijk is een cassatieberoep tegen een beslissing van de Raad
van Beroep voor Gewetensbezwaren,
wanneer het verzoekschrift niet ondertekend is en uit niets blijkt dat het cassatieberoep is ingesteld door een persoon
die daartoe bevoegd is. (Art. 10 Gewetensbezwaardenwet.)
27 januari 1986
707

§ 2. Openbaar ministerie en vervolgende partij.
28. - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien - Rechtsbijstand Beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over een verzoek om rechtsbijstand
- Procureur-generaal bij het hoi van beroep aileen bevoegd om zich in cassatie
te voorzien tegen zodanige beslissing.
Alleen de procureur-generaal bij het
hof van beroep is bevoegd om zich, in de
bij de wet bepaalde geval.le~, in cassatie
te voorzien tegen de besllssmgen betreffende een verzoek om rechtsbijstand.
(Artt. 688 en 690 Ger.W.)
18 december 1985
587
§ 3. Burgerrechtelijk aansprakelijke.
§ 4. Burgerlijke partij.

29. - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien - Strafzaken Voorziening van de burgerlijke partij Voorziening tegen de beslissing op de
strafvordering - Ontvankelijkheid
Grenzen.
De voorziening van de burgerlijke partij tegen de beslissing op de strafvordering is niet ontvankelijk als die partij
niet is veroordeeld in door het openbaar
ministerie gemaakte vervolgingskosten.
4 februari 1986
769

30. - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien - Strafzaken Burgerlijke rechtsvordering - Beslis27. - Termijn - Dienstplichtzaken sing die de burgerl1jke rechtsvordering
Beslissing van de herkeuringsraad niet ontvankelijk verklaart - VoorzieVoorziening van de dienstplichtige.
ning van de beklaagde - Niet ontvankeBehoudens overmacht is laattijdig en lijke voorziening.
derhalve niet ontvankelijk de door een
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan bedienstplichtige tegen een beslissing van lang, is de voorziening van de beklaagde
de herkeuringsraad ingestelde voorzie- tegen de beslissing die de rechtsvordening, die aan de griffie van het Hof v.~n ring van de burgerlijke partij niet ontCassatie wordt gezonden meer dan VIJf- vankelijk verklaart.
tien dagen nadat betrokkene van die be-·
22 april 1986
1141
slissing kennis heeft gekregen. (Art. 51,
§§ 2 en 4, Dienstplichtwet)
§ 5. Tussenkomende partij.
4 juli 1986
1490
§ 6. Andere partijen.
Afdeling 3. - Vormen.
Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechtsAfdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
vordering.
cassatieberoep.
§ 11. Beklaagde.
Afdeling 5.
Afstand.
§ 12. Openbaar ministerie.
Afdeling 6. - Registratie en zegel.
§ 13. Burgerrechtelijk aansprakelijke.
§ 14. Burgerlijke partij.
HOOFDSTUK V
STRAFZAKEN
31. - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien - Strafzaken Afdeling 1. - Eisers en verweerders.
Ontvankelijkheid - Burgerlijke rechtsOnderafdeling 1. - Strafvordering.
vordering - Eiser die geen partij meer
§ 1. Beklaagde en verdachte.
is in de zaak.
Afdeling 2. - Termijnen van cassatieberoep en betekening.

-213Niet ontvankelijk is de voorziening die
de burgerlijke partij tegen de beslissing
van de appelrechter heeft ingesteld wanneer die burgerlijke partij, wier verdering in eerste aanleg werd afgewezen,
bij afwezigheid van hoger beroep, geen
partij meer is in de zaak voor de appelrechter en deze rechter te haren opzichte
geen uitspraak heeft gedaan.
17 juni 1986
1420
§ 15. Tussenkomende partij.
§ 16. Andere partijen.

Afdeling 2. - Termijnen van cassatieberoep en van betekening.
Onderafdeling 1. - Strafvordering.
§ 1. Duur, begin en einde.
32. - Termijn - Strafzaken - Veroordeling bij verstek - Voorziening door
de beklaagde ingesteld tijdens de gewone verzettermijn - Niet ontvankelijk
cassatieberoep.
Niet ontvankelijk is de voorziening die
door de beklaagde tijdens de gewone
verzettermijn wordt ingesteld tegen een
vonnis waarbij hij bij verstek wordt veroordeeld. (Art. 413 Sv.)
17 september 1985
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33. - Termijn - Strafzaken
Voorziening van de beklaagde tegen een arrest dat zijn verzet ongedaan verklaart
- Termijn van vijftien dagen, ingaande
de dag na de betekening.
Niet ontvankelijk is de voorziening die
door een beklaagde wordt ingesteld na
het verstrijken van de termijn van vijftien vrije dagen, die ingaat daags na de
betekening van een arrest dat het verzet
ongedaan verklaart, ook al is de betekening niet aan de beklaagde in persoon
gedaan. (Artt. 187, 373 en 413, derde lid,
Sv.)
26 februari 1986
884
§ 2. Voorbarig cassatieberoep (geen
eindbeslissing).

34. - Termijn - Strafzaken - Arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelJing waarbij ongegrond wordt verklaard
het hager beroep tegen een beslissing
van de onderzoeksrechter die een verzoek om vrijgave van een in beslag genamen voorwerp afwijst - Geen bevoegdheidsgeschil - Voorziening v66r de eindbeslissing - Niet-ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is de voorziening
van de verdachte, v66r de eindbeslissing,
tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij, zonder dat
uitspraak wordt gedaan over een geschil

inzake bevoegdheid, ongegrond wordt
verklaard het hoger beroep van de verdachte tegen een beslissing van de onderzoeksrechter die het verzoek van die
verdachte om vrijgave van een in beslag
genomen voorwerp afwijst. (Sv., art. 416.)
17 september 1985
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35. - Termijn - Strafzaken - Arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat niet ontvankelijk verklaart het
hager beroep van de verdachte tegen de
beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank en zijn verzoek om
invrijheidstelling verwerpt - Geen geschil inzake bevoegdheid - Voorziening
v66r de eindbeslissing - Niet-ontvankelijkheid.
Wanneer de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten noch de raadkamer
noch van de kamer van inbeschuldigingstelling werd betwist, is niet ontvankelij:k de voorziening die is ingesteld tegen
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te
doen over een geschil inzake bevoegdheid, niet ontvankelijk verklaart het verzet van de verdachte tegen de beschikking waarbij hij, in staat van hechtenis,
wordt verwezen naar de correctionele
rechtbank. (Art. 416 Sv.)
16 oktober 1985
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36. - Termijn - Strafzaken
Voorrecht van rechtsmacht - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling waarbij wordt aangenomen dater verzachtende omstandigheden aanwezig zijn en aan
de procureur-generaal de zorg wordt
overgelaten te handelen als naar recht.
Niet ontvankelijk is de voorziening die
v66r de eindbeslissing wordt ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij, zonder dat
het uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil, wordt aangenomen dat er
verzachtende omstandigheden aanwezig
zijn en aan de procureur-generaal bij het
hof van beroep de zorg wordt overgelaten te handelen als naar recht t.a.v. een
verdachte met voorrecht van rechtsmacht en, wegens samenhang, t.a.v. andere verdachten. (Artt. 416 en 479 Sv.)
23 oktober 1985
244
37.- Termijn- Strafzaken- Arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling, gewezen na afloop van een krachtens art. 484 Sv. ingesteld onderzoek Verklaring van onbevoegdheid om uitspraak te doen over de voorlopige hechtenis - Niet ontvankelijk.
Niet ontvankelijk is de voorziening die
v66r de eindbeslissing wordt ingesteld te-

-214gen een arrest dat door de kamer van inbeschuldigingstelling is gewezen na afloop van een met toepassing van art. 484
Sv. geopend onderzoek en waarin die kamer verklaart « niet bevoegd » te zijn om
uitspraak te doen over de voorlopige
hechtenis van de verdachte op grond dat,
zolang de dagvaarding van de procureurgeneraal bij het hof van beroep niet is
betekend, de voorlopige hechtenis van de
verdachte valt onder art. 5 wet 20 april
1874 op de voorlopige hechtenis en derhalve onderworpen is aan de regel van
de maandelijkse bevestigingen waarover
het arrest niets beslist.
23 oktober 1985
247

38. - Termijn - Strafzaken - Arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het verzet van de verdachte tegen een beschikking tot verwijzing naar
de correctionele rechtbank niet ontvankelijk verklaart - Arrest dat geen uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid van de onderzoeksgerechten
- Voorziening van de verdachte v66r de
eindbeslissing
Niet ontvankelijke
voorziening.
Wanneer de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten noch voor de raadkamer, noch voor de kamer van inbeschuldigingstelling is betwist, is niet ontvankelijk de voorziening v66r de eindbeslissing ingesteld tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat,
zonder uitspraak te doen over een geschil inzake bevoegdheid, het verzet van
de verdachte tegen de beschikking van
de raadkamer tot verwijzing naar de correctionele rechtbank niet ontvankelijk
verklaart. (Art. 416 Sv.)
19 november 1985
399

heid, het hager beroep van de beklaagde
tegen de beschikking van de raadkamer
tot verwijzing naar de correctionele
rechtbank niet ontvankelijk wordt verklaard. (Art. 416 Sv.)
27 november 1985
452
40. - Termijn - Strafzaken - Veroordeling bij verstek - Voorziening van
de beklaagde tijdens de gewone verzettermijn - Niet ontvankelijke voorziening.
Niet ontvankelijk is de door een beklaagde tijdens de gewone verzettermijn
ingestelde voorziening tegen een vonnis
waarbij hij bij verstek is veroordeeld.
(Art. 413 Sv.)
487
3 december 1985

41. - Termijn - Strafzaken - Arrest
houdende weigering om de beklaagde te
laten vertegenwoordigen - Voorziening
v66r de eindbeslissing- Niet ontvankelijke voorziening.
Niet ontva.nkelijk is de voorziening die
v66r de eindbeslissing wordt ingesteld tegen een arrest waarin enkel aan de advokaat de machtiging wordt geweigerd
de beklaagde ter zitting te vertegenwoordigen.
3 december 1985
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42. - Termijn - Strafzaken - Niet
definitieve beslissing - Voorziening ingesteld tegen deze beslissing wanneer zij
nag vatbaar is voor verzet gedurende de
gewone termijn - Niet ontvankelijke
voorziening.
·
Niet ontvankelijk is de voorziening die
tegen een niet definitieve beslissing
wordt ingesteld op het ogenblik dat de
op dezelfde dag bij verstek gewezen
eindbeslissing nog vatbaar is voor verzet
39. - Termijn - Strafzaken - Arrest gedurende de gewone termijn.
van de kamer van inbeschuldigingstel3 december 1985
489
ling waarbij het hager beroep van de beklaagde tegen een beschikking tot ver43. - Termijn - Strafzaken - Besliswijzing naar de correctionele rechtbank sing waarbij de onderzoeksrechter weiniet ontvankelijk wordt verklaard gert een beslag op te heffen - Hoger beGeen uitspraak over een geschil inzake roep - Door de kamer van inbeschuldibevoegdheid van de onderzoeksgerechten gingstelling niet ontvankelijk verklaard
- Cassatieberoep van de beklaagde v66r - Geen bevoegdheidsgeschil - Voorziede eindbeslissing - Niet ontvankelijk ning, v66r de eindbeslissing ingesteld cassatieberoep.
Niet ontvankelijk.
Wanneer de bevoegdheid van de onNiet ontvankelijk is de voorziening die
derzoeksgerechten noch voor de raadka- door de verdachte v66r de eindbeslissing
mer noch voor de kamer van inbeschul- wordt ingesteld tegen een arrest waarbij
digingstelling is betwist, is niet ontvan- de kamer van inbeschuldigingstelling,
kelijk het cassatieberoep dat v66r de zonder uitspraak te doen over een beeindbeslissing is ingesteld tegen het ar- voegdheidsgeschil, het hager beroep van
rest van de kamer van inbeschuldiging- de verdachte tegen een beslissing van de
stelling waar, zonder dat uitspraak wordt onderzoeksrechter waarbij de vordering
gedaan over een geschil inzake bevoegd- van de verdachte tot opheffing van een

-215beslag afgewezen wordt, niet ontvanke- een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat geen uitspraak doet
lijk verklaart. (Art. 416 Sv.)
5 februari 1986
782 over een geschil inzake bevoegdheid en
niet ontvankelijk verklaart het hoger be44. - Termijn - Strafzaken - Arrest roep van de verdachte tegen de beschikvan de kamer van inbeschuldigingstel- king tot verwijzing naar de correctionele
ling dat het verzet van de verdachte te- rechtbank en verwerping van zijn vergen een beschikking tot verwijzing naar zoek om invrijheidstelling. (Art. 416 Sv.)
de correctionele rechtbank niet ontvan20 mei 1986
1273
kelijk verklaart - Geen uitspraak over
47. - Termijn - Strafzaken - Onteen geschil inzake de bevoegdheid van
de onderzoeksgerechten - Voorziening vankelijkheid - Arrest waarin de strafvan de verdachte v66r de eindbeslissing vordering niet verjaard wordt verklaard
en de zaak tot een Jatere terechtzitting
- Niet ontvankelijke voorziening.
Wanneer de bevoegdheid van de on- wordt verdaagd - Voorziening v66r de
derzoeksgerechten noch voor de raadka- eindbeslissing.
Niet ontvankelijk is de voorziening die
mer noch voor de kamer van inbeschuldigingstelling werd betwist, is niet ont- v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen
vankelijk de voorziening v66r de eindbe- een arrest waarbij, zonder dat uitspraak
slissing ingesteld tegen het arrest van de wordt gedaan over een geschil inzake bekamer van inbeschuldigingstelling dat, voegdheid, enkel wordt beslist dat de
zonder uitspraak te doen over een ge- strafvordering niet verjaard is en de
schil inzake bevoegdheid, het verzet van zaak tot een latere terechtzitting wordt
de verdachte tegen de beschikking van verdaagd. (Art. 416 Sv.)
de raadkamer tot verwijzing naar de cor27 mei 1986
1303
rectionele rechtbank niet ontvankelijk
48.
Termijn
Strafzaken
Ontverklaart. (Art. 416 Sv.)
vankelijkheid - Arrest waarbij een ver11 maart 1986
957 zoek om verdaging van de zaak wordt
45. - Termijn - Strafzaken - Ont- verworpen en wordt beslist dat de zaak
vankelijkheid - Arrest van de kamer zelve zal worden behandeld - Voorzievan inbeschuldigingstelling dat het ver- ning v66r de eindbeslissing.
Niet ontvankelijk is de voorziening die
zet van de verdachte tegen een beschikking tot verwijzing naar de correctionele v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen
een arrest waarbij een verzoek om verrechtbank niet ontvankelijk verklaart Geen uitspraak over een geschil inzake daging van de zaak wordt verworpen en
de bevoegdheid van de onderzoeksge- wordt beslist dat de zaak zelve wordt behandeld.
rechten.
Wanneer de bevoegdheid van de on17 juni 1986
1416
derzoeksgerechten noch voor de raadka49.
Termijn
Strafzaken
Ontmer noch voor de kamer van inbeschuldigingstelling is betwist, is niet ontvan- vankelijkheid - Voorziening ingesteld
kelijk de voorziening v66r de eindbeslis- terwijl de eindbeslissing nag vatbaar is
sing tegen het arrest van de kamer van voor verzet gedurende de gewone terinbeschuldigingstelling dat, zonder uit- mijn.
Niet ontvankelijk is de voorziening die
spraak te doen over een geschil inzake
bevoegdheid, het verzet van de verdachte tegen een niet definitieve beslissing is
tegen de beschikking tot verwijzing naar ingesteld op een tijdstip dat tegen de bij
de correctionele rechtbank niet ontvan- verstek gewezen eindbeslissing tijdens
de gewone termijn nog verzet kan workelijk verklaart. (Art. 416 Sv.)
den gedaan.
20 mei 1986
1270
17 juni 1986
1416
46. - Termijn - Strafzaken
Ontvankelijkheid - Arrest van de kamer
§ 3. Eindbeslissing.
van inbeschuldigingstelling dat niet ontvankelijk verklaart het hager beroep van
§ 4. Geen eindbeslissing, toch onmidde verdachte tegen de beschikking tot
dellijk vatbaar voor cassatiebeverw1jzing naar de correctionele rechtroep.
bank en verwerping van zijn verzoek om
_nvrijheidstelling - Geen geschil inzake
50. - Termijn - Rechtsbijstand bevoegdheid Voorziening v66r de Beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over een verzoek om rechtsbijstand
eindbeslissing.
Niet ontvankelijk is de voorziening die - Geen voorbereidende beslissing of bev66r de eindbeslissing is ingesteld tegen slissing van onderzoek - Onmiddellijke

-216voorziening van de procureur-generaal
bij het hof van beroep - Ontvankelijk.
De beslissing waarbij uitspraak wordt
gedaan over een verzoek om rechtsbijstand, zelfs gedurende een strafgeding,
is geen voorbereidende bes!issing of beslissing van onderzoek, zodat art. 416 Sv.
daarop niet van toepassing is; tegen zodanige beslissing van het bureau in hoger beroep of van de rechter in hoger beroep voor wie de zaak aanhangig is, kan
binnen tien dagen na de uitspraak voorziening in cassatie worden ingesteld door
de procureur-generaal bij het hof van beroep. (Artt. 688 en 690 Ger.W.)
18 december 1985
587
§ 5. Geschil inzake bevoegdheid.
Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechtsvordering.
§ 11. Duur, begin en einde.

Termijn - Strafzaken - Arrest
van buitenvervolgingstelling - Voorziening van de burgerlijke partij.
De termijn waarover de burgerlijke
partij beschikt om zich in cassatie te
voorzien tegen een arrest van buitenvervolgingstelling dat te haren opzichte
door de kamer van inbeschuldigingstelling op tegenspraak is gewezen en dat
haar in de kosten van de strafvordering
alsmede tot schadevergoeding ten gunste
van de verdachten veroordeelt, begint te
lopen vanaf de dag waarop het arrest is
gewezen en niet vanaf de betekening
van dat arrest, dat is met name het geval wanneer het arrest bij verstek is gewezen ten aanzien van de verdachten.
2 oktober 1985
110
52. - Termijn - Strafzaken - Beklaagde veroordeeld op tegenspraak Arrest bij verstek gewezen ten aanzien
van de burgerlijke partij - Arrest niet
vatbaar voor verzet - Aanvang van de
termijn om cassatieberoep in te stellen.
De bij art. 373 Sv. bepaalde termijn
om zich in cassatie te voorzien gaat in
de dag van de uitspraak van het bestreden arrest ingeval de burgerlijke partij
tegen een aileen te haren opzichte bij
verstek gewezen beslissing geen verzet
kan doen.
3 juni 1986
1351
§ 12. Voorbarig cassatieberoep.
53. - Termijn - Strafzaken - Ontvankelijkheid - Burgerlijke rechtsvordering - Veroordeling bij verstek Voorziening van de beklaagde tijdens de
gewone verzettermijn.
51. -

Niet ontvankelijk is de voorziening die
de beklaagde tijdens de gewone verzettermijn heeft ingesteld tegen een arrest
waarbij hij bij verstek wordt veroordeeld
op de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen. (Art. 413 Sv.)
25 juni 1986
1469
§ 13. Eindbeslissing.
§ 14. Geen eindbeslissing maar onmiddellijk vatbaar voor cassatie.
§ 15. Geschil inzake bevoegdheid.
Afdeling 3. - Vormen.
§ 1. Vorm van het cassatieberoep en
vermeldingen.
54. - Vorm - Strafzaken - Jeugdbescherming - Ontzetting uit de ouderJijke macht - Voorziening van de ontzette persoon.
De voorziening in cassatie van een uit
de ouderlijke macht ontzette persoon tegen het arrest van het hof van beroep,
jeugdkamer, waarbij de ontzetting is uitgesproken, moet worden ingesteld overeenkomstig het vormvoorschrift van art.
417 Sv.; zij behoeft niet te worden betekend aan het openbaar ministerie. (Art.
62 Jeugdbeschermingswet.) (Impliciet.)
13 november 1985
341
§ 2. Vorm en termijn van betekening
en/of neerlegging.
55. - Vorm - Strafzaken - Voorzie-

ning van de vrijwillig tussengekomen
partij - Geen betekening van de voorziening - Niet ontvankelijke voorziening.
Niet ontvankelijk is de voorziening
van de partij, die vrijwillig voor het
strafgerecht is tussengekomen indien zij
niet is betekend aan de partijen waartegen zij is gericht. (Art. 418 Sv.)
22 oktober 1985
242
56. - Vorm - Strafzaken - Voorziening van de vrijwillig tussengekomen
partij - Memorie ingediend ter griffie
van het Hof van Cassatie - NoodzakeJijke medewerking van een advocaat bij
het Hof van Cassatie.
Niet ontvankelijk is de memorie van
de voor het strafgerecht vrijwillig tussengekomen partij, eiseres in cassatie, wanneer zij ter griffie van het Hof van Cassatie is ingediend zonder medewerking
van een advocaat bij dat Hof. (Art. 425
Sv.)
22 oktober 1985
242
57. - Vorm - Strafzaken
Voorziening in cassatie van de beklaagde tegen

-217de beslissing tot teruggave van een in
beslag genomen geldsom - Cassatieberoep niet betekend aan het openbaar ministerie - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Niet ontvankelijk, wegens niet-betekening aan het openbaar ministerie, is het
cassatieberoep van de beklaagde tegen
een beslissing tot teruggave aan een derde van een tijdens de vervolging in beslag genomen geldsom. (Artt. 417 en 418
Sv.)
15 januari 1986
675
58. - Vorm - Strafzaken - Herstel
in eer en rechten - Verwerping van de
aanvraag - Voorziening van de verzoeker - Geen betekening - Ontvankelijke voorziening.
Ontvankelijk, ofschoon niet betekend
aan het openbaar ministerie, is de voorziening die de verzoeker tot herstel in
eer en rechten heeft ingesteld tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij zijn aanvraag wordt
verworpen. (Art. 417 Sv.) (Impliciete
oplossing.)
29 januari 1986
717
59. - Vorm - Strafzaken
Voorziening van de burgerlijke part~j - Voorziening niet betekend - Niet ontvankeJijke voorziening.
Niet ontvankelijk is de voorziening
van een burgerlijke partij wanneer zij
niet is betekend aan de partij tegen wie
zij is gericht. (Art. 418 Sv.)
769
4 februari 1986
60. - Vorm - Herstel in eer en rechten - Voorziening van de procureur-generaal bij het hof van beroep - Geen
betekening - Niet ontvankelijk.
Het cassatieberoep van de procureurgeneraal bij het hof van beroep tegen
een arrest dat een aanvraag tot herstel
in eer en rechten afwijst, is niet ontvankelijk indien het niet is betekend aan de
aanvrager. (Artt. 418, 621 en vlg. Sv.)
928
4 maart 1986
61. Vorm - Strafzaken - Openbaar ministerie, eiser - Dossier met
vertraging overgezonden - Onwettigheid te wijten aan eiser - Gevolgen
t.a. v. de toetsing van eisers memorie
door het Hoi.
Het Hof mag geen acht slaan op de
memorie van het openbaar ministerie, eiser tot cassatie, als het vaststelt dat de
neerlegging van die memorie binnen de
door art. 420bis, tweede lid, Sv. voorgeschreven termijn maar mogelijk is geweest ten gevolge van een door eiser zelf

begane wetsschending; dit is het geval
onder meer wanneer die memorie te laat
zou zijn ingediend indien eiser overeenkomstig art. 424 van dat wetboek het
dossier onverwijld overgezonden had aan
de procureur-generaal in het Hof van
Cassatie. (Artt. 420bis, 422, 423 en 424
Sv.)
12 maart 1986
973
62. - Vorm - Strafzaken
Voorziening van de burgerlijke partij - Exploot
van betekening - Neerlegging - Termijn gesteld bij art. 420bis, tweede lid,
Sv.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van de burgerlijke partij wier exploot
van betekening aan de verweerder ter
griffie van het Hof is neergelegd na het
verstrijken van de termijn gesteld bij
art. 420bis, tweede lid, Sv.
25 maart 1986
1032
63. - Vorm - Strafzaken
Voorziening van de burgerlijke partij - Betekeningsexploot neergelegd ter griffie van
het Hof buiten de bij art. 420bis, tweede
lid, Sv. gestelde termijn - Niet ontvankelijke voorziening.
Niet ontvankelijk is de voorziening
van de burgerlijke partij wiens exploot
van betekening aan de verweerder ter
griffie van het Hof is neergelegd na het
verstrijken van de termijn, gesteld bij
art. 420bis, tweede lid, Sv.
29 april1986
1170

64. - Vorm - Strafzaken
Voorziening van de burgerlijke partij - Memorie neergelegd ter griffie van het Hoi
van Cassatie - Medewerking van een
advocaat bij het Hof van Cassatie vereist.
Niet ontvankelijk is de memorie van
de burgerlijke partij, eiseres tot cassatie,
ter griffie van het Hof van Cassatie neergelegd zonder de medewerking van een
advocaat bij dat Hof. (Art. 425 Sv.)
29 april 1986
1170
65. - Vorm - Strafzaken - Voorziening van de beklaagde tegen de beslissing waarbij zijn vordering tot terugbetaling van een voorschot wordt afgewezen
- Betekening - Ontvankelijkheid.
De voorziening van een beklaagde tegen het beschikkende gedeelte van een
arrest waarbij wordt afgewezen zijn vordering tot terugbetaling van een door
hem als voorschot teveel betaald bedrag,
is niet ontvankelijk indien zij niet is betekend aan de partij waartegen zij is gericht. (Art. 418 Sv.) ·
27 mei 1986
1295

-21866. - Vorm - Strafzaken - Voorziening van het openbaar ministerie - Betekening - Ontvankelijkheid.

Niet ontvankelijk is de voorziening die
het openbaar ministerie in strafzaken
heeft ingesteld en die niet is betekend
aan de partij tegen wie zij is gericht; dat
die partij een eensluidend verklaarde kopie van een eensluidend verklaarde uitgifte van de akte van voorziening heeft
ontvangen en voor die ontvangst naamtekende, geldt niet als betekening. (Art.
418 Sv.)
27 mei 1986
1311
67. - Vorm - Strafzaken - Ontvan-

kelijkheid - Cassatieberoep van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij Cassatieberoep niet betekend.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van de burgerrechtelijk aansprakelijke
partij dat niet is betekend aan de partij
tegen wie het is gericht. (Art. 418 Sv.)
17 juni 1986
1420
§ 3. Vorm en termijn voor memories
en stukken.
68. - Vorm - Strafzaken - Open-

baar ministerie, eisende partij - Vertraging in de overzending van het dossier
- Wetsschending te wijten aan de eiser
- Gevolg t.a. v. de toetsing van eisers
memorie door het Hoi

kelen 477bis en 477quater van het Gerechtelijk Wetboek vereiste samenwerking met een advocaat die bij het Hof
praktijk uitoefent of daartoe bevoegd is.
148
8 oktober 1985
70. - Strafzaken - Vorm - Memorie

- Memorie gesteld in een andere taal
dan die van de bestreden beslissing Nietigheid.
Nietig is de tot staving van een cassatieberoep in strafzaken neergelegde memarie, die is gesteld in een andere taal
dan die van de bestreden beslissing.
(Artt. 27 en 40 Taalwet Gerechtszaken.)
9 oktober 1985
155
71. Vorm - Strafzaken - Indie-

ning van een memorie - Termijn - Berekening.
Wanneer een zaak de laatste dag van
de maand op de algemene rol is ingeschreven, verstrijkt de in art. 420 bis Sv.
bepaalde termijn van twee maanden
voor de indiening van de memorie van
de eiser in cassatie eerst op de laatste
dag van de tweede kalendermaand na de
inschrijving. (Impliciet.)
22 oktober 1985
235
72. - Vorm - Strafzaken - Stukken

tot staving van de voorziening - Indiening nadat het Hof de zaak in beraad
heeft genomen.

Aangezien de eiser tot cassatie in
Het Hof kan geen acht slaan op de
memorie van het openbaar ministerie, ei- strafzaken minder dan acht dagen v66r
ser tot cassatie, wanneer het vaststelt de terechtzitting geen andere stukken
dat de indiening van die memorie bin- meer mag indienen dan akten van afnen de bij art. 420bis, tweede lid, Sv. be- stand of hervatting van het geding of akpaalde termijn het gevolg is van een ten waaruit blijkt dat de voorziening
door de eiser zelf begane schending van doelloos is geworden, houdt het Hof geen
de wet; zulks is o.m. het geval wanneer rekening met een stuk dat de eiser tot
de memorie te laat zou zijn ingediend, staving van zijn voorziening indient nahad de eiser, overeenkomstig art. 424 dat het Hof de zaak in beraad heeft geSv., het dossier onverwijld aan de procu- nomen. (Artt. 420bis, eerste lid, en 425
reur-generaal bij het Hof van Cassatie "Sv.)
4 februari 1986
769
overgezonden. (Artt. 422, 423 en 424 Sv.)
25 september 1985
87
73. Vorm - Strafzaken - Open69. - Strafzaken - Vorm - Memorie baar ministerie, eiser - Vertraging bij

ingediend door een advocaat gevestigd in
een andere Lid-Staat van de Europese
Gemeenschappen zonder de vereiste samenwerking met een advocaat die bij
het Hof praktijk uitoefent of daartoe bevoegd is - Memorie waarop het Hof
geen acht vermag te slaan.
In strafzaken kan het Hof geen acht
slaan op een memorie welke voor eiser
werd ingediend door een advocaat gevestigd in een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen zonder de door
artikel 2 van het koninklijk besluit van
14 maart 1983 tot uitvoering van de arti-

de overzending van het dossier - Onwettigheid te wijten aan eiser - Gevolg
t.a. v. de toetsing van eisers memorie
door het Hoi
Het Hof kan geen acht slaan op de
memorie van het openbaar miriisterie, eiser tot cassatie, wanneer het vaststelt
dat de indiening van die memorie binnen de bij art. 420bis, tweede lid, Sv. bepaalde termijn maar mogelijk is geweest
ten gevolge van een schending van de
wet door eiser zelf; dat is met name het
geval wanneer die memorie te laat ingediend zou geweest zijn, indien eiser,

-219overeenkomstig artikel 424 Sv., het dossier onverwijld had gezonden aan de
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie. (Artt. 422, 423 en 424 Sv.)
779
5 februari 1986
74.- Vorm- Straizaken - Indienen

van een memorie -

Termijn.

Niet ontvankelijk is de memorie tot
staving van een voorziening in strafzaken die op de griffie van het Hof is ingediend na het verstrijken van de bij art.
420bis, tweede lid, Sv. gestelde termijn.
27 mei 1986
1303
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie).
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijkheid.
75. - Grand van niet-ontvankelijkheid

- Straizaken - Burgerlijke rechtsvordering - Enig middel niet ontvankelijk
- Geen invloed op de ontvankelijkheid
van de voorziening.
In strafzaken heeft de niet-ontvankelijkheid van het enige cassatiemiddel
geen invloed op de ontvankelijkheid van
de voorziening van de burgerlijke partij
tegen de beslissing op de door haar tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke
rechtsvordering.
30 oktober 1985
289
§ 6. Onsplitsbare zaken.
§ 9. Allerlei.
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep.
Onderafdeling 1. - Strafvordering.
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun
aard niet vatbaar voor cassatieberoep.
76. - Straizaken - Voorziening tegen

een beslissing waarbij een verzet ongedaan wordt verklaard, wegens niet-verschijning - Draagwijdte van de voorziening.
De voorziening tegen een vonnis waarbij een verzet ongedaan wordt verklaard,
wegens niet-verschijning, werpt geen ander probleem op dan dat van de wettigheid van die beslissing.
22 oktober 1985
238
77. - Beslissingen vatbaar voor cassa-

tieberoep - Straizaken - Dagvaarding,
op verzoek van de procureur-generaal bij
het hoi van beroep, van een verdachte
met voorrecht van rechtsmacht - Proceshandeling waartegen geen cassatieberoep kan worden ingesteld.
Geen beslissing waartegen cassatieberoep openstaat is de dagvaarding, op ver-

zoek van de procureur-generaal bij
hof van beroep, van een verdachte
voorrecht van rechtsmacht. (Artt.
413 en 479 Sv.)
23 oktober 1985
78. - Termijn - Straizaken -

het
met
407,
245

Beschikking van de raadkamer niet vatbaar voor verzet van de verdachte en
waarbij deze als gedetineerde naar de
correctionele rechtbank wordt verwezen
- Voorziening v66r de eindbeslissing Niet ontvankelijke voorziening.

Niet ontvankelijk is de voorziening die
de verdachte v66r de eindbeslissing instelt tegen een beschikking van de raadkamer waartegen hij geen verzet kan
doen en waarbij hij als gedetineerde
naar de correctionele rechtbank wordt
verwezen. (Art. 416 Sv.)
19 november 1985
399
79. - Beslissingen vatbaar voor cassa-

tieberoep - Strafzaken - Arrest van
het hoi van assisen tot vrijstelling van
de opgeroepen gezworenen - Cassatieberoep van de beschuldigde niet ontvankelijk.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van de veroordeelde tegen het arrest
waarbij het hof van assisen, met toepassing van art. 243 Ger.W., opgeroepen gezworenen heeft vrijgesteld.
7 januari 1986
634

80. - Straizaken - Correctionele en
politiezaken - Afzonderlijke beslissingen over de schuld, enerzijds, over de
straf, anderzijds - Voorziening tegen de
tweede beslissing - Draagwijdte.
Wanneer de rechter in correctionele en
politiezaken afzonderlijk heeft beslist
over de schuld, enerzijds, en de straf, anderzijds, brengt de voorziening tegen de
tweede beslissing noodzakelijk mee dat
het Hof de wettigheid van de eerste beslissing moet toetsen.
779
5 februari 1986
81. - Straizaken - Hoi van assisen
- Voorziening van de beschuldigde tegen het veroordelend arrest - Gevolg
t.a. v. het verwijzend arrest.

De voorziening van de beschuldigde tegen een veroordelend arrest van het hof
van assisen slaat niet op het arrest tot
verwijzing naar dat hof.
1064
9 april 1986
82. - Termijn - Straizaken
Voorziening tegen een eindarrest op tegenspraak.

Buiten het bij artikel 40, vierde lid,
Taalwet Gerechtszaken bedoelde geval is

-220de voorziening tegen een op tegenspraak
gewezen eindarrest, ingesteld na het verstrijken van de bij art. 373 Sv. bepaalde
termijn, niet ontvankelijk tenzij eiser
van overmacht doet blijken.
3 juni 1986
1351
83. - Beslissingen waartegen cassatieberoep openstaat - Strafzaken - Arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de handhaving van de
voorlopige hechtenis wordt bevolen, gevolgd door een in kracht van gewijsde
gegane beschikking tot gevangenneming
met onmiddellijke tenuitvoerlegging Voorziening.
De voorziening van de verdachte tegen
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de handhaving
van de voorlopige hechtenis wordt bevolen, heeft geen reden van bestaan meer
wanneer de verdachte op het tijdstip
waarop het Hof op die voorziening uitspraak moet doen, is aangehouden
krachtens een in dezelfde zaak gewezen
en in kracht van gewijsde gegane beschikking tot gevangenneming waarvan
de onmiddellijke tenuitvoerlegging is bevolen.
4 juni 1986
1360
84. - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafzaken - Vonnis van
de correctionele rechtbank in eerste aanleg gewezen - Ontvankelijkheid van de
voorziening.
Niet ontvankelijk is de voorziening tegen een vonnis dat in eerste aanleg door
de correctionele rechtbank is gewezen.
(Artt. 407 en 413 Sv.)
17 juni 1986
1428
85. - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafzaken - Vordering
van de procureur des Konings tot wederopneming, in de psychiatrische afdeling
van een strafinrichting, van een op proef
vrijgelaten gei'nterneerde - Art. 20,
tweede lid, Wet Bescherming Maatschappij - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Cassatieberoep staat niet open tegen
de op grond van artikel 20, tweede lid,
Wet Bescherming Maatschappij genamen vordering van de procureur des Konings tot wederopneming van een op
proef vrijgelaten gei:nterneerde.
24 juli 1986
1501

§ 2. Beslissingen in feite en in rechte.

§ 3. Beslissingen waartegen reeds
cassatieberoep is ingesteld.

86. - Beslissingen waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld - Strafzaken - Cassatieberoep is maar eenmaal
toegelaten.
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, ook al
is dat cassatieberoep ingesteld v66r de
verwerping van het eerste cassatieberoep. (Art. 48 Sv.)
11 februari 1986
813
87. - Beslissingen waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld - Strafzaken - Cassatieberoep is maar eenmaal
toegelaten.
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, ook al
is het tweede cassatieberoep ingesteld
v66r de verwerping van het eerste. (Art.
48 Sv.)
27 mei 1986
1303
§ 4. Gemis aan belang of bestaansreden.

88. - Beslissingen waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld - Strafzaken - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die niet ontvankelijk verklaart het hager beroep van een
verdachte tegen de beschikking van de
raadkamer, waarbij wordt bevolen dat de
stukken aan de procureur-generaal zulJen worden toegestuurd en een beschikking tot gevangenneming wordt gegeven
- Voorziening in cassatie niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is de voorziening tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat niet ontvankelijk verklaart het
hager beroep van een verdachte tegen
een beschikking van de raadkamer,
waarbij wordt bevolen dat de stukken
aan de procureur-generaal zullen worden
toegestuurd en een beschikking tot gevangenneming wordt gegeven, nu de ka-

-221mer van inbeschuldigingstelling zelf
moet onderzoeken en onderzocht heeft of
er voldoende gronden zijn voor verwijzing naar het vonnisgerecht en of er termen waren om een beschikking tot gevangenneming te geven. (Artt. 221 tot
239 Sv.)
13 november 1985
344

Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechtsvordering.
§ 11. Algemeen.
§ 12. Beklaagde.
92. - Beslissingen waartegen cassatie-

beroep kan worden ingesteld - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Cassatieberoep van de beklaagde tegen
de burgerlijke partij - Burgerlijke
rechtsvordering niet voor de appelrechter gebracht - Cassatieberoep niet ontvankelijk.

89. - Vreemdelingenwet, art. 27, derde
lid - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling houdende handhaving
Niet ontvankelijk, want zonder bevan de hechtenis van de vreemdeling die
bij administratieve maatregel van zijn staansreden, is het cassatieberoep van
vrijheid is berooid - Vreemdeling naar de beklaagde tegen de burgerlijke partij,
de grens teruggeleid - Cassatieberoep wanneer de rechtsvordering van de burgerlijke partij tegen de beklaagde niet
van die vreemdeling doelloos.

Doelloos wordt het cassatieberoep van
een vreemdeling tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling waarbij is beslist dat hij, overeenkomstig art.
27, derde lid, Vreemdelingenwet, opgesloten zal blijven als, v66r de uitspraak van
het Hof op het cassatieberoep, de tegen
de eiser genomen maatregel van vrijheidsberoving is verlopen doordat hij
naar de grens van een buurland is teruggeleid.
23 april 1986
1150

voor de appelrechter is gebracht en deze
op die vordering geen uitspraak heeft gedaan.
22 januari 1986
703
§
§
§
§

13.
14.
15.
16.

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

Afdeling 5. - Afstand.
§ 1. Strafvordering.
93. - Afstand - Strafzaken -

Voor90. - Straizaken - Voorziening tegen
een beslissing waarbij een verzet wegens' ziening in cassatie van het openbaar miniet-verschijning ongedaan wordt ver- nisterie - Afstand - Akteverlening
klaard - Draagwifdte van de voorzie- door het Hoi - Vereiste.
In de regel kan het openbaar ministening.
De voorziening tegen een arrest waarbij een verzet wegens niet-verschijning
ongedaan wordt verklaard, doet geen andere vraag rijzen dan die of de beslissing al dan niet wettig is.
24 juli 1986

1498

91. - Straizaken - Arrest van een
hoi van beroep - Voorziening van de
beklaagde en van de procureur-generaal
bij het lwf van beroep - Arrest reeds
vernietigd op voorziening van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie Art. 441 Sv. - Geen reden van bestaan
- Niet ontvankelijke voorziening.

Wanneer het Hof, op de voorziening
die de procureur-generaal bij het Hof
van Cassatie overeenkomstig art. 441 Sv.
heeft ingesteld, een arrest van het hof
van beroep heeft vernietigd, is de voorziening tegen het arrest, door de procureur-generaal bij dat hof van beroep of
door de beklaagde ingesteld, doelloos en
derhalve niet ontvankelijk.
24 juli 1986

1498

rie geen afstand doen van de voorziening
die het bij het Hof heeft ingesteld; het
Hof verleent echter wel akte van de afstand, als de afstand geenszins betekent
dat van de strafvordering wordt afgezien, maar integendeel aan het openbaar
ministerie, als eiser, de kans biedt die
vordering verder uit te oefenen. (Impliciet.)
650
8 januari 1986
94. - Afstand - Strafzaken - Voor-

ziening van de Belgische Staat, minister
van Financien (Bestuur van Douane en
Accijnzen), optredende als vervolgende
partij tegen een vrijsprekend arrest Afstand door een lasthebber zonder bijzondere volmacht - Afstand die gelijkstaat met afstand van rechtsvordering
- Gevolg.
Het Hof slaat geen acht op de afstand
van een voorziening tegen een vrijsprekend arrest als die afstand gelijkstaat
met afstand van rechtsvordering, omdat
hij namens de Belgische Staat, minister
van Financien (Bestuur van Douane en
Accijnzen), vervolgende partij, is onder-

-222tekend door een advocaat die geen advocaat is bij het Hof van Cassatie en die
niet doet blijken van een bijzondere volmacht daartoe.
29 januari 1986
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95. - Afstand - Strafzaken - Voorziening van de Belgische Staat, minister
van Financien (Bestuur van Douane en
Accijnzen), als vervolgende partij tegen
een vrijsprekend arrest - Afstand door
een lasthebber zonder bijzondere volmacht - Gevolg.
Het Hof slaat geen acht op de afstand
van een voorziening tegen een vrijsprekend arrest omdat die afstand gelijkstaat met een afstand van rechtsvordering, wanneer hij namens de Belgische
Staat, minister van Financien (Bestuur
van Douane en Accijnzen), als vervolgende partij, is ondertekend door een advocaat die geen advocaat bij het Hof van
Cassatie is en die niet doet blijken van
een bijzondere volmacht daartoe.
28 mei 1986
1319

over de wraking van een lid van de raad
van beroep van die orde. (Artt. 24, § 2, en
33 Architectenwet 26 juni 1963; art. 40
K.B. 31 augustus 1963.)
14 februari 1986
828
Afdeling 5. Afdeling 6. -

Afstand.
Registratie en zegel.

HOOFDSTUK VII
VERKIEZINGSZAKEN

Afdeling 1. - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan worden ingesteld.
Afdeling 2. - Termijnen van cassatieberoep en betekening.
Afdeling 3. - Vormen.
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep.
Afdeling 5. - Afstand.
Afdeling 6. - Registratie en zegel.

HOOFDSTUK VIII
ARRESTEN RAAD VAN STATE

§ 11. Burgerlijke rechtsvordering.

96.- Strafzaken - Afstand- lntrekking van de afstand - Gevolgen.
Wanneer eiser bij een ter griffie van
het Hof neergelegde akte verklaart afstand te doen van zijn voorziening en
nadien verklaart zijn afstand in te trekken, verleent het Hof geen akte van de
afstand, maar doet het uitspraak op de
voorziening.
11 september 1985
26

VORDERING IN RECHTE

1. - Kart geding - Belang - Begrip.
W anneer een vordering in kort geding
wordt ingeleid tegen een partij die zich
op een eigen subjectief recht beroept,
kan de eiser er niet mee volstaan uitsluitend als belang aan te voeren dat hij het
subjectief recht heeft om een annulatieberoep bij de Raad van State in te stellen; ook in dat geval moet hij aantonen
dat zijn annulatieberoep berust op een
Afdeling 6. - Registratie en zegel.
eigen subjectief recht.
HOOFDSTUK VI
25 oktober 1985
249
TUCHTZAKEN
2. - Rechter die kennis neemt van
Afdeling 1. - Personen door of tegen een vordering gegrond op een bepaling
wie cassatieberoep kan worden inge- van vreemd recht - Rechter verplicht
steld.
de betekenis en de draagwijdte van die
Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe- . wetsbepaling na te gaan - Uitzondering.
roep en betekening.
Hoewel de rechter die kennis neemt
van een vordering gegrond op een bepaAfdeling 3. - Vormen.
ling van vreemd recht, de betekenis en
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor
de draagwijdte van die bepaling dient
cassatieberoep.
vast te stellen, in voorkomend geval na
97. - Beslissingen waartegen cassatie- daarover de nodige inlichtingen te hebberoep kan worden ingesteld - Tuchtza- ben ingewonnen, met inachtneming van
ken - Orde van Architecten - Tucht- het recht van verdediging , wordt op die
vordering - Wraking van een lid van de regel een uitzondering gemaakt wanneer
raad van beroep van de Orde van Archi- de Belgische rechter, omdat de zaak
tecten - Beslissing van de nationale dringend is, uitspraak moet doen alvoraad van die orde over de wraking rens hij die inlichtingen heeft kunnen inwinnen; in een dergelijk geval is de voorNiet ontvankelijk cassatieberoep.
Geen cassatieberoep kan worden inge- lopige toepassing van de Belgische wet
steld tegen de beslissing van de natio- door de rechter wettig.
nale raad van de Orde van Architecten
12 december 1985
550

-2233. - Burgerlijke zaken - Exceptie
van nietigheid van een proceshandeling
- Verval van verstekvonnis - Op te
werpen v66r elk ander middel - Gevolg.
De bij art. 806 Ger.W. gestelde termijn
van een jaar voor de betekening van een
verstekvonnis is op straffe van verval
voorgeschreven; dit verval is niet gedekt
wanneer het niet is opgeworpen v66r
enig ander middel. (Artt. 862, § 1, 1", en
864 Ger.W.)
10 januari 1986
657
4. - Oorzaak van de vordering - Begrip.
De oorzaak van de vordering wordt
niet gewijzigd door de rechter die de verkoop van een onroerend goed nietig verklaart omdat het voorwerp ervan onmogelijk was, wanneer de eisers zich met
name erop beriepen dat het goed, in de
omstandigheden waarin het was verkocht, niet voor zijn normaal gebruik
kon worden aangewend en dat de overeenkomst aldus elke betekenis had verloren. (Art. 1138, 2", Ger.W.)
30 januari 1986
723

VREEMDELINGEN
1. - Vreemdelingenwet, art. 27, derde
lid - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling houdende handhaving
van de hechtenis van de vreemdeling die
b1j administratieve maatregel van zifn
vrijheid is beroofd - Vreemdeling naar
de grens teruggeleid - Cassatieberoep
van die vreemdeling doelloos.
Doelloos wordt het cassatieberoep van
een vreemdeling tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling waarbij is beslist dat hij, overeenkomstig art.
27, derde lid, Vreemdelingenwet, opgesloten zal blijven als, v66r de uitspraak van
het Hof op het cassatieberoep, de tegen
de eiser genomen maatregel van vrijheidsberoving is verlopen doordat hij
naar de grens van een buurland is teruggeleid.
23 april 1986
1150

2. - Wet 15 dec. 1980 - Terugwifzing
en uitzetting - Voorkeursbehandeling
bedoeld in art. 21, 4' - Huwelifk met een
Belg of een Belgische - Huwelifk na de
maatregel van terugwijzing - Geen invloed op het terugwifzingsbesluit.
De vreemdeling die, nadat hem een
ministerieel terugwijzingsbesluit ter kennis is gebracht, met een Belg of een Belgische huwt, geniet niet de voorkeursbehandeling bedoeld in art. 21, 4°, wet 15
dec. 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen.
4 juni 1986
1358

5. - Burgerlijke zaken - Wifziging
van de vordering - Begrip.
Wegens miskenning van het op het
burgerlijk geding toepasselijke beginsel
van de autonomie der procespartijen is
niet wettig de beslissing van de rechter
die de oorspronkelijke vordering ambtshalve wijzigt, door een op verbreking
van het evenwicht tussen naburige eigendommen gegronde vordering te vervangen door een andere vordering, die is
gegrond op het gebrek van de zaak die
men onder zijn bewaring heeft.
VREEMDE WET
21 maart 1986
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Vordering in rechte - Rechter die
kennis neemt van een vordering gerond
6. - Strafzaken
Burgelifke rechts- op een bepaling van vreemd recht vordering - Belang - Algemeen belang Rechter verplicht de betekenis en de
te onderscheiden van het privaatrechte- draagwifdte van die wetsbepaling na te
lifk belang.
gaan - Uitzondering.
De uitoefening van de civielrechtelijke
Hoewel de rechter die kennis neemt
vordering voor het strafgerecht, tot her- van een vordering gegrond op een bepastel van de door een misdrijf veroorzaak- ling van vreemd recht, de betekenis en
te schade, staat enkel aan degene die de draagwijdte van die bepaling dient
door dat misdrijf persoonlijk en recht- vast te stellen, in voorkomend geval na
streeks is benadeeld; die rechtsvordering daarover de nodige inlichtingen te hebkan niet worden uitgeoefend door dege- ben ingewonnen, met inachtneming van
ne die enkel het herstel nastreeft van het recht van verdediging, wordt op die
het door het misdrijf gekrenkte alge- regel een uitzondering gemaakt wanneer
meen belang, waarvan de bescherming de Belgische rechter, omdat de zaak
uitsluitend aan het openbaar ministerie dringend is, uitspraak moet doen alvois opgedragen.
rens hij die inlichtingen heeft kunnen in13 mei 1986
1234 winnen; in een dergelijk geval is de voor-

-224lopige toepassing van de Belgische wet
door de rechter wettig.
12 december 1985
550

Afdeling 2. - Wetsbepalingen
§ 1. Art. 1.
§ 2. Art. 2.
§ 3. Art. 3.
§ 68. Art. 68.

w
WATERS

HOOFDSTUK II. - Wegverkeersreglement 1975
Afdeling 1.
Algemeen.
Afdeling 2. - Reglementsbepalingen.

§ 1. Art. 1.
§ 2. Art. 2.
Grondwaterwinning - Aanspra§ 3. Art. 3.
kelijkheid van de exploitant en van de
opdrachtgever van openbare en private
§ 87. Art. 87.
werken - Vergoedingsplicht - Draagwijdte.
De bepaling van artikel 1, eerste lid, HOOFDSTUK III. - Wegverkeersreglement 1968
van de wet van 10 januari 1977 houdende
schadeloosstelling voor schade door het
winnen en het pompen van grondwater, HOOFDSTUK IV. - Inschrijving van
waarbij een stelsel van objectieve aanvoertuigen
sprakelijkheid vanwege de exploitant
van een grondwaterwinning en de opdrachtgever van openbare of private wer- HOOFDSTUK IX. - Allerlei voorschriften
ken, die door hun toedoen de da!ing van
de grondwaterlaag veroorzaken, wordt
ingevoerd, moet aldus worden uitgelegd
dat de vergoedingsplicht beperkt is tot
HOOFDSTUK I
de grondwaterwinningen met een debiet
WEGVERKEERSWET
van meer dan 10 m3 per dag; met het dagelijks werkelijk verbruik client geen re- Afdeling 1. - Algemeen.
Afdeling 2. - Wetsbepalingen.
kening te worden gehouden.
27 september 1985
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§ 1. Art. 1.
§ 2. Art. 2.
2. - Art. 1 wet van 10 juni 1977 hou§ 3. Art. 3.
dende regeling van de schadeloosstelling
voor schade veroorzaakt door het winnen
en pompen van grondwater - Schade
§ 32. Art. 32.
bovengronds toegebracht aan onroerende
1. Rijbewijs
Verplicllting goederen - Begrip.
Art. 1 van de wet van 10 juni 1977 hou- Grenzen.
Het rijbewijs of het als dusdanig geldende regeling van de schadeloosstelling
voor schade veroorzaakt door het winnen dend bewijs is niet verplicht voor de been pompi:m van grondwater, dat een stel- stuurder van een bromfiets klasse B, die
sel van objectieve aansprakelijkheid in- de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft v66r
voert voor de schade die bovengronds 14 februari 1977. (Art. 32 Wegverkeersaan onroerende goederen wordt toege- wet; art. 3.2° K.B. van 1 feb. 1977.)
bracht door de daling van het grondwa3 december 1985
490
terpeil, is toepasse!ijk op vijvers, die bo2. - Rijbewijs en leervergunning vengronds gelegen onroerende goederen
Overtreding van de Wegverkeerswet; art.
zijn.
32 - Voertuig toevertrouwd aan een per14 november 1985
360 soon die niet voorzien is van het rijbewijs of van het als zodanig geldend bewijs - Begrip.
Aangezien het bewijs dat geldt als rijWEGVERKEER
bewijs enkel geldig is voor het leren sturen met bijstand van de in dat bewijs
HOOFDSTUK I. - Wegverkeerswet
vermelde begeleider, is naar recht verAfdeling 1 - Algemeen.
antwoord de beslissing waarin de rech1. -

-225ter, na te hebben vastgesteld dat de begeleider de leerling-bestuurder de toestemming heeft gegeven om zonder zijn
bijstand met het voor scholing bestemde
voertuig op de openbare weg te rijden,
de begeleider veroordeelt wegens het
toevertrouwen van een auto aan een persoon die niet voorzien was van het voor
het besturen van dat voertuig vereiste
rijbewijs of van het als zodanig geldend
bewijs. (Art. 32 Wegverkeerswet, art. 8,
§ 6, K.B. 1 feb. 1977 betreffende het rijbewijs.)
5 maart 1986
930
§ 33. Art. 33.
3. - Vluchtmisdrijf - Begrip.
Krachtens art. 33, § 1, Wegverkeerswet
wordt gestraft hij die, onder de in die
wettelijke bepaling gestelde voorwaarden, de vlucht neemt om zich aan de
dienstige vaststellingen te onttrekken;
een veroordeling wegens dat misdrijf zou
niet onwettig zijn wanneer bewezen was
dat de verbalisanten de dader van het
vluchtmisdrijf amper een goed uur later
in zijn woning vlakbij de plaats van het
ongeval hebben kunnen verhoren. (Art.
33, § 1, 1o en 2", Wegverkeerswet [K.B. 16
maart 1968].)
19 maart 1986
1001
§ 34. Art. 34.
§ 42. Art. 42.

4. - Verval van het recht tot sturen Verval voorgoed uitgesproken wegens lichamelijke ongeschiktheid - Vereiste
vaststellingen.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij het verval van het recht
tot het besturen van een voertuig voorgoed wordt uitgesproken wegens lichamelijke ongeschiktheid, zonder dat wordt
vastgesteld dat de ongeschiktheid blijvend blijkt te zijn. (Art. 42 Wegverkeerswet.)
20 november 1985
403
5. - Verval van het recht tot sturen
wegens lichamelijke ongeschiktheid Vernietiging van de veroordeling naar
aanleiding waarvan de vervallenverklaring is uitgesproken - Vernietiging van
de beslissing die de vervallenverklaring
uitspreekt.
De vernietiging van de beslissing,
waarbij de beklaagde wordt veroordeeld
wegens inbreuk op de politie van het
wegverkeer, leidt tot de vernietiging van
de beslissing waarbij hij, naar aanlei-

ding van die veroordeling, wegens lichamelijke ongeschiktheid, vervallen wordt
verklaard van het recht tot sturen.
5 februari 1986
779
§ 43. Art. 43.
§ 62. Art. 62.

6. - Bewijs van de overtreding - Proces-verbaal - Afschrift niet gezonden
aan de overtreder binnen de termijn van
acht dagen te rekenen van de datum van
de vaststelling van het misdrijf - Gevolg.
Het feit dat een afschrift van het proces-verbaal houdende vaststelling van
een overtreding van de Wegverkeerswet
of van verordeningen inzake wegverkeer
niet binnen de termijn van acht dagen te
rekenen van de datum van de vaststelling van de overtreding aan de overtreder is gezonden, heeft enkel tot gevolg
dat dit proces-verbaal niet bewijskrachtig is tot bewijs van het tegendeel; de
rechter beoordeelt vrij de bewijswaarde
van zodanig proces-verbaal. (Art. 62 Wegverkeerswet.)
22 oktober 1985
239
7. - Overtreding - Processen-verbaal
die bewijskracht hebben op het bewijs
van het tegendeel - Grenzen van de bewijswaarde.
De processen-verbaal die overeenkomstig artikel 62 Wegverkeerswet door bevoegde agenten zijn opgemaakt, leveren,
behoudens bewijs van het tegendeel, bewijs op van de materiiHe vaststellingen
die de agenten binnen de perken van
hun bevoegdheid hebben gedaan; die bewijskracht hebben evenwel niet de gevolgtrekkingen die de agenten uit die
vaststellingen afleiden.
12 maart 1986
962
§ 63. Art. 63.
§ 68. Art. 68.

HOOFDSTUK II
WEGVERKEERSREGLEMENT 1975

Afdeling 1. Afdeling 2. -

Algemeen.
Reglementsbepalingen.

§ 1. Art. 1.
§ 2. Art. 2.
8. - Wegverkeersreglement - Overtreding door niet gei'dentificeerde bestuurder - Houder van de nummerplaat

-226van het voertuig - Toerekening van de
overtreding.
Wanneer een overtreding van het Wegverkeersreglement werd vastgesteld ten
laste van de bestuurder van een voertuig
en die bestuurder bij de vaststelling niet
kon worden gei'dentificeerd, wordt wettig
vermoed dat die overtreding is toe te rekenen aan de houder van de bij de vaststelling genoteerde nummerplaat van het
betrokken voertuig, tenzij die houder
kan aantonen dat hij die overtreding
niet heeft begaan.
6 mei 1986
1189
§ 3. Art. 3.
§ 7. Art. 7.

9. - Wegverkeersreglement, art. 7.1 Belemmering - Begrip. De aanwezigheid van slijk op een
openbare weg is geen belemmering, in
de zin van art. 7.1 Wegverkeersreglement.
19 maart 1986
999
§ 8. Art. 8.
§ 9. Art. 9.
~ 10. Art. JO

10. - Veroordeling wegens overtreding
van art. 10.1.1" WegverkeersreglementRedengeving.
Niet regelmatig met redenen omkleed
is de beslissing die een overtreding van
art. 10.1.1" Wegverkeersreglement ten laste van eiser tot cassatie bewezen verklaart, wanneer de redengeving in het
onzekere laat of de rechter de overtreding bewezen acht omdat eiser zijn snelheid niet heeft geregeld, dan wel omdat
hij niet aandachtig is geweest (Art. 97
Gw.}.
12 november 1985
330
§ 11. Art. 11.
§ 12. Art. 12.

11. - Voorrang - Verplichting om
voorrang te verlenen - Begrip.
De verplichting voor de bestuurder om
voorrang te verlenen aan degene die van
rechts komt, is een algemene verplichting, die geldt zolang de rijbeweging
duurt en geen verband houdt met het inachtnemen van de voorschriften van het
Wegverkeersreglement door de voorranghebbende bestuurder, voor zover diens
gedraging niet onvoorzienbaar is. (Art.
12.3.1 Wegverkeersreglement.)
15 oktober 1985
191

12. - Voorrang - Voorranghebbende
bestuurder - Onvoorzienbare gedraging
- Begrip.
De gedraging van een voorranghebbende bestuurder kan onvoorzienbaar
zijn, o.m. als die bestuurder een fout begaat die van die aard is dat de voorrangsplichtige in zijn normale verwachtingen wordt bedrogen.
15 oktober 1985
191
13. - Wegverkeersreglement, art. 12.2
- Oprijden van een kruispunt - Verplichting tot bijzondere voorzichtigheid
- Begrip.
Art. 12.2 Wegverkeersreglement, valgens hetwelk de bestuurder die een
kruispunt oprijdt, dubbel voorzichtig
moet zijn ten einde alle ongevallen te
voorkomen, wordt geschonden door de
beslissing die als regel stelt dat aan de
weggebruiker die een kruispunt oprijdt
waar hij voorrang van rechts geniet, niet
de verplichting kan worden opgelegd om
zich ervan te vergewissen dat niemand
links komst aangereden, daar anders alle betekenis wordt ontnomen aan de regel rechts gaat voor.

9 april 1986

1063

§ 13. Art. 13.
§ 16. Art. 16.
14. - Wegverkeersreglement, art. 16.3,
tweede lid - Rechts inhalen - Voorwaarden.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de beklaagde veroordeeld wordt wegens overtreding van art.
16.3, tweede lid, Wegverkeersreglement,
namelijk wegens het niet rechts inhalen,
wanneer ze vaststelt dat de in te halen
bestuurder niet te kennen heeft gegeven
dat hij voornemens was naar links af te
slaan of zijn voertuig op de linkerkant
van de openbare weg op te stellen.
29 april 1986
1163
§ 17. Art. 17.
§ 18. Art. 18.
§ 19. Art. 19.
15. Verandering van richting Wegverkeersreglement, art. 19.3.3'
Verplichting tegenliggers te laten voorgaan, zelfs indien hun rijwijze niet als
normaal verkeer kan worden aangemerkt.

-227Art. 19.3.3° Wegverkeersreglement verplicht de bestuurder die links afslaat,
voorrang te verlenen aan de tegenligger
op de rijbaan die hij gaat verlaten; die
verplichting is niet afhankelijk van de
voorwaarde dat de rijwijze van de voorranghebbende bestuurder als normaal
verkeer kan worden aangemerkt, mits
deze geen niet te voorziene hindernis
oplevert.
12 maart 1986
964
§ 20. Art. 20.
§ 27. Art. 27.
16.
Wegverkeersreglement, art.
27.3.1 - Parkeermeter - IJking niet valgens voorschriften van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden,
meetstandaarden en meetwerktuigen,
art. 12 - Gevolg.
Wettelijk verantwoord is de beslissing
die een beklaagde veroordeelt wegens
overtreding van art. 27.3.1 Wegverkeersreglement, op grond dat, zo de meting
van de parkeermeter niet met geijkte
meetwerktuigen werd verricht, de §§ 1
en 2 van art. 12 wet 16 juni 1970 niet de
parkeermeters bedoelen en de Koning
niet, ter uitvoering van de §§ 3 en 4 van
art. 12 van de voormelde wet, het gebruik van geijkte meeteenheden voor
parkeermeters heeft opgelegd, doch deze
omstandigheid geen afbreuk doet aan
het verbindend karakter van de aanduidingen van de parkeermeters.
879
25 februari 1986
§ 28. Art. 28.

§ 63, Art. 63.
§ 66. Art. 66.

18. - Gevaarsbord - Wegverkeersreglement, art. 66 - Verkeersb01·d A 39 Draagwijdte.
Het verkeersbord A 39 is een gevaarsbord volgens hetwelk het verkeer in beide richtingen is toegelaten voorbij een
gedeelte van de rijbaan met eenrichtingsverkeer; wanneer dat bard voorbij de
plaats staat waar een weggebruiker de
linkerrijbaan is opgereden, verleent het
aan die weggebruiker niet het recht om
de middenberm over te steken ten einde
die rijbaan op te rijden.
1398
12 juni 1986
§ 67. Art. 67.
§ 71. Art. 71.
19. Aanwijzingsbord -

Wegverkeersreglement, art. 71 - Verkeersbord
F 83 - Draagwijdte.
Het verkeersbord F 83 is een aanwijzingsbord dat aankondigt dat de weggebruikers zich op een bepaalde afstand
zullen bevinden voor een gebodsbord,
krachtens hetwelk zij de middenberm
zullen moeten oversteken en op de linkerrijbaan rijden, of voor een verkeersbord of voor een andere verkeersinrichting waarbij aan de weggebruikers wordt
verboden verder te rijden op de rijbaan
waarop zij zich bevinden; het verkeersbord F 83 geeft op zichzelf niet de toelating om de berm op de aangeduide afstand over te steken.
12 juni 1986
1398
§ 72. Art. 72.

§ 62. Art. 62.

Ontruimingspijl op een kruispunt - Wegverkeersreglement, art. 62 Geen uitsluiting van de verplichting, vervat in art. 19.3.3' van genoemd reglement.
Art. 62 Wegverkeersreglement, naar
luid waarvan een naar links gerichte
groene pijl afzonderlijk geplaatst bij het
uitrijden van een kruispunt betekent dat
het tegenliggend verkeer op de rijbaan
die de bestuurders bij het links afslaan
gaan verlaten, tegengehouden wordt
door een rood licht ten einde het ontruimen van het kruispunt te vergemakkelijken, sluit de verplichting vervat in art.
19.3.3° van dat reglement niet uit.
12 maart 1986
964
17. -

§ 78. Art. 78.
20. - Wegverkeersreglement, art. 78.2

- Verplichting tot signaleren - Voorwerp.
De verplichting tot signaleren, bedoeld
in art. 78.2 Wegverkeersreglement, geldt
enkel belemmeringen; derhalve behoeft
de overheid die het beheer van de openbare weg heeft, enkel belemmeringen te
signaleren ingeval degenen die ze in het
leven hebben geroepen, in gebreke blijven.
19 maart 1986
999
§ 79. Art. 79.
§ 87. Art. 87.

-228HOOFDSTUK III
WEGVERKEERSREGLEMENT 1968

21. - W.A.M-verzekering - W.A.Mwet, art. 2, § 1, tweede lid - Verplichting
tot het sluiten van de verzekering Verplichting ten Jaste van de eigenaar
van het voertuig - Draagwijdte.
Ingevolge art. 2, § 1, tweede lid,
W.A.M.-wet rust de verplichting om de
verzekering te sluiten, in de regel, op de
eigenaar van het voertuig, maar wordt
ze geschorst als iemand anders de verzekering heeft gesloten; uit die wetsbepaling valt niet af te leiden dat de nieuwe
eigenaar van een motorrijtuig per se gedekt is door de verzekering van de vroegere eigenaar. (Impliciet.) (Artt. 2, § 1,
tweede lid, en 12 W.A.M.-wet.)
16 oktober 1985
203
22. Technische eisen waaraan de
auto's en hun aanhangwagens moeten
voldoen - Technische controle - Schouwingsbewijs - KB. van 15 maart 1968,
art. 24, § 1, eerste lid - Personen op wie
die wetsbepaling toepasselijk is.
Art. 23, § 1, eerste lid, K.B. van 15
maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de
auto's en hun aanhangwagens moeten
voldoen, naar luid waarvan geen volgens
art. 23 aan technische controle onderworpen voertuig zich op de openbare weg
mag bevinden tenzij voorzien van een
met zijn gebruik overeenstemme~d
schouwingsbewijs waarvan de geldigheidsduur niet verstreken is, is toepasselijk op degene die zodanig voertuig op de
openbare weg gebruikt.
16 oktober 1985
203
23. - Rijbewijs - Voertuig voor traag
vervoer.
De bestuurder van een landbouwtractor, voertuig voor traag vervoer als omschreven in art. 1.11 van het K.B. van 15
maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de
auto's en hun aanhangwagens moeten
voldoen, behoeft noch houder noch drager te zijn van een rijbewijs. (Art. 3, 4",
K.B. van 1 feb. 1977.)
4 maart 1986
928

HOOFDSTUK IV
INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI VOORSCHRIFTEN

WERKLOOSHEID
1. - Gerechtigden op werkloosheidsuitkering - Behoud van de hoedanigheid - Onderbreking van de uitkeringen
- Verblijf in een andere Lid-Staat.
De uitkeringsgerechtigde werkloze die
Belgie heeft verlaten en in een andere
Lid-Staat van de E.E.G. aanspraak heeft
op werkloosheidsuitkering met toepassing van art. 69, lid 1, verordening nr.
1408/71 van 19 juni 1971, verliest zijn
aanspraak op uitkering in Belgie .'."'anneer hij er terugkeert na het verstnJken
van de in lid 1, c, van dit artikel bedoelde termijn, die in de regel drie maanden
bedraagt , ook al behoudt hij volgens art.
123 Werkloosheidsbesluit de hoedanigheid van gerechtigde, omdat zijn uitkeringen in Belgie niet langer dan vijftien
maanden werden onderbroken. (Art. 69,
lid 2, verordening nr. 1408/71 van 19 juni
1971.)
18 november 1985
379
2. - Recl1t op werkloosheidsuitkering
- Terugvordering - Beperking - Goede trouw - Bewijslast.
De terugvordering van onrechtmatig ontvangen werkloosheidsuitkeringen
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 a~~ de
werkloze zijn goede trouw te bewiJzen.
(Art. 210 Werkloosheidbesluit.)
2 december 1985
467
3. - Gerechtigden op werkloosheidsuitkering - Jonge werknemers - Buitenlandse werknemers - Marokkanen.
Jonge Marokkaanse werknemers die
hun studie beeindigd hebben, kunnen
geen aanspraak maken op de hoedaJ?-igheid van gerechtigde op werkloosheidsuitkering met toepassing van art. 125
Werkloosheidsbesluit. (Artt. 1, 2, § 1.2, f,
en 36 Sociale-Zekerheidsverdrag 24 juni
1968 met Marokko; art. 125 Werkloosheids besluit.)
16 december 1985
566
4. - Recht op werkloosheidsuitkering
- Werkloosheid door eigen toedoen van
de werknemer - Ontslag om billijke redenen ten gevolge van de houding van
de werknemer - Begrip.
Een werknemer die wordt ontslagen
omdat hij aan zijn werkgever een medisch attest van zijn behandelend geneesheer heeft overhandigd, volgens hetwelk het beter zou zijn hem bepaalde
werken niet te laten uitvoeren, wordt

-229niet ontslagen om billijke redenen ten
gevolge van zijn houding, in de zin van
art. 134, tweede lid, 2°, Werkloosheidsbesluit 20 dec. 1963, en zijn werkloosheid is
derhalve niet aan zijn eigen schuld of
toedoen te wijten.
23 december 1985
599
5. - Bedrag van de werkloosheidsuit-

kering - Werknemer-gezinshoofd - Samenwonen - Begrip.
Voor de toepassing van artikel 83ter,
eerste lid, van het ministerieel besluit
van 4 juni 1964, dat bepaalt wie voor de
vaststelling van het bedrag van de werkloosheidsuitkering als werknemer-gezinshoofd wordt beschouwd, wordt onder samenwonen verstaan het onder hetzelfde
dak samenleven van twee of meer personen die een gemeenschappelijke huishouding hebben; vereist is niet dat de betrokkenen in de bevolkingsregisters op
hetzelfde adres zijn ingeschreven.
13 januari 1986
672
6. - Art. 261, 5', KB. 20 dec. 1963 -

Overtreding van die wettelijke bepaling
- Bestanddelen.
Art. 261, 5°, Werkloosheidsbesluit vereist bedrieglijk oogmerk. Nalatigheid is
niet voldoende.
21 januari 1986
697
7. - Gerechtigden op werkloosheids-

uitkering - Referentieperiode - Verlenging - Werknemer die een zelfstandig
beroep uitoefent.
De verlenging van de referentieperiode
gedurende welke de werknemer het vereiste aantal arbeidsdagen in aanmerking
moet kunnen doen nemen om op werkloosheidsuitkering gerechtigd te zijn,
vindt geen toepassing op de werknemer
die een zelfstandig beroep begint uit te
oefenen als hij werkloos is. (Art. 118,
vijfde lid, Werkloosheidsbesluit, gew.
K.B. 12 april 1983.)
10 februari 1986
796

8. - Gerechtigden op werkloosheidsuitkering - Behoud van de hoedanigheid van gerechtigde - Uitkeringsgerechtigde werkloze die een beroep uitoefent waardoor hij niet onder de sociale
zekerheid valt - Verlies van de hoedanigheid alvorens op het behoud aanspraak wordt gemaakt.
De uitkeringsgerechtigde werkloze die
aan zijn werkloosheid een einde maakt
om een beroep uit te oefenen waardoor
hij niet als werknemer onder de sociale
zekerheid valt, kan bij een nieuwe aanvraag om werkloosheidsuitkering geen
aanspraak maken op behoud van zijn

hoedanigheid van gerechtigde wanneer
hij die hoedanigheid v66r zijn aanvraag
heeft verloren. (Art. 123, § 2, eerste lid,
Werkloosheidsbesluit.)
10 februari 1986
796

9. - Recht op werkloosheidsuitkering
- Beslissing - Ontzegging of beperking
van het recht - Verhoor van de werkloze.
Alvorens een werkloze het recht op
werkloosheidsuitkering te ontzeggen wegens onbeschikbaarheid voor de algemene arbeidsmarkt, dient de werkloosheidsinspecteur hem op te roepen om hem te
verhoren, ook al grondt hij zijn beslissing op dezelfde gegevens als die waaromtrent hij de werkloze tevoren reeds
heeft verhoord zonder hem ervan te verwittigen dat deze gegevens tot die maatregel kunen leiden. (Art. 174 Werkloosheids besluit.)
24 maart 1986
1028
10. - Toepasselijkheid van de in art.
261, 5', Werkloosheidsbesluit bepaalde

strafrechtelijke sanctie oogmerk vereist.

Bedrieglijk

De bepaling van art. 261, 5°, Werkloosheidsbesluit stelt het bedrieglijk oogmerk als vereiste voor de toepasselijkheid van de bij dat artikel vastgestelde
straffen.
6 mei 1986
1188

WETTEN,DECRETEN,BESLUITEN
HOOFDSTUK I. - Begrippen, vereisten
HOOFDSTUK II. - Uitlegging
HOOFDSTUK III. - Werking in de tijd

Wettigheid van decreten, besluiten en verordeningen
HOOFDSTUK V. - Geldigheid t.a. v. Europese en internationale normen
HOOFDSTUK IX. - Allerlei
HOOFDSTUK IV. -

HOOFDSTUK I
BEGRIPPEN, VEREISTEN

1. - Reglementen van de algemene
raad van de Nationale Orde van Advocaten.
De door de algemene raad van de Nationale Orde van Advocaten aangenomen
reglementen die, ingevolge art. 501, eerste lid, Ger.W., verbindend zijn voor alle
advocaten, zijn wetten in de zin van art.
608 van dit wetboek. (Impliciet.)
12 december 1985
533

-2302. - Koninklijke en ministeriele besluiten - Verbindende kracht - Vereiste.
In de regel zijn koninklijke en ministeriele besluiten verbindend in het gehele
Rijk de tiende dag na die van hun bekendmaking; hun verbindende kracht is
steeds afhankelijk van hun regelmatige
bekendmaking. (Art. 6, eerste lid, wet 31
mei 1961.)
12 december 1985
547
3. - Koninklijke en ministeriele besluiten - Bekendmaking - Begrip.
De koninklijke en ministeriele besluiten worden, in de regel, integraal in het
Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt;
nochtans, wanneer zij geen « belang hebben voor de meerderheid van de burgers "• mogen zij bij uittreksel bekendgemaakt worden of het voorwerp zijn van
een gewone vermelding in het Belgisch
Staatsblad. (Art. 56, § 1, Taalwet Bestuurszaken.)
12 december 1985
547
4. - Koninklijke en ministeriele besluiten - Besluiten die belang hebben
voor de meerderheid van de burgers Integrale bekendmaking - Art. 56, § 1,
Taalwet Bestuurszaken - Meerderheid
van de burgers - Begrip.
Onder besluit dat betrekking heeft op
« de meerderheid van de burgers "• in de
zin van art. 56, § 1, Taalwet Bestuurszaken, moet worden verstaan een besluit
dat een hele categorie van in dezelfde
feitelijke omstandigheden verkerende
burgers betreft.
12 december 1985
547
5. - Wet van 1 aug. 1974 tot oprichting
van gewestelijke instellingen, artt. 9 en
10- Beraadslaging van het ministerieel
comite voor gewestelijke aangelegenheden - Rechtsvormen.
De bij de beraadslagingen van het ministerieel comite voor gewestelijke aangelegenheden in acht te nemen rechtsvormen zijn niet op straffe van nietigheid voorgeschreven noch substantieel.
(Artt. 9 en 10 wet tot oprichting van gewestelijke instellingen 1 aug. 1974.)
13 december 1985
554
6. - Wetten van politie en veiligheid ·
- Arbeidsovereenkomst - Bedienden
- ·Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet.
Bedienden - Bepaling van dwingend
recht - Wet van politie en veiligheid.
Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden is van dwingend recht en tevens
een wet van politie en veiligheid, zowel
in zoverre het de minimum opzeggings-

termijn vaststelt als 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 gedaan, door de rechter worden vastgesteld. (Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden, gew. bij de wetten van 21 nov. 1969 en 6 juli 1975.)
1369
9 juni 1986

HOOFDSTUK II
UITLEGGING

Plan als bijlage bij een gemeenteverordening - Uitlegging van dat plan
door de rechter - Draagwijdte.
De bewijskracht van een akte wordt
niet miskend door de rechter als hij een
onjuiste uitlegging geeft aan een plan bij
een gemeenteverordening van de stad
Gent d.d. 19 dec. 1966, waarin de begrenzing van het havengebied wordt vastgesteld en waarnaar art. 1.4, tweede lid,
K.B. van 12 jan. 1973 tot oprichting van
het Paritair Comite van het Havenbedrijf verwijst.
4 februari 1986
760
8. - Wet van 1 juli 1983 - Bekrachtiging van het koninklijk besluit van 15 februari 1982 - Draagwijdte van de bekrachtiging.
De bekrachtiging, door de wet van 1
juli 1983, van het koninklijk besluit nr. 2
van 15 februari 1982, heeft betrekking op
het gehele koninklijk besluit en dus ook
op zijn artikel 4, lid 3, dat bepaalt dat artikel 308 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen niet toepasselijk is op de
terugbetaling van de belastingen geheven met toepassing van artikel 67, 7", C,
van gezegd wetboek.
28 februari 1986
895
7. -

HOOFDSTUK III
WERKING IN DE TIJD

9. - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Art. 70, § 2, zesde lid, Z.L V.-wet 9
aug. 1963- Verzekeringsinstelling- Eigen recht tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds - Fonds bedoeld
in art. 15 W:A.M-wet 1 juli 1956 Opheffing van dat art. 15 - Gevolg.
De opheffing, op 9 juni 1982, van art.
15, § 1, tweede en derde lid, W.A.M.-wet,
bij art. 24, § 1, 1", K.B. 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering
van de artt. 49 en 50 van de wet van 9
juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft niet tot

-231gevolg dat de verzekeringsinstelling het
eigen recht van terugvordering van de
verleende prestaties verliest dat haar
krachtens art. 70, § 2, zesde lid, Z.I.V.wet, vervangen door art. 1, 1°, K.B. nr.
19, 4 dec. 1978, was toegekend tegen het
in genoemd art. 15 aangewezen Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, nu,
enerzijds, de voornoemde artt. 49 en 50
dezelfde aangelegenheid regelen als de
artt. 15 en 16 W.A.M.-wet en, anderzijds,
art. 16, derde lid, van voornoemd K.B.
van 16 dec. 1981, het eigen recht dat de
verzekeringsinstelling reeds vroeger bezat, uitdrukkelijk erkent.
25 september 1985
82

Art. 2, § 2, van de wet van 24 dec. 1968
tot voorlopige uitbreiding van de bevoegdheid van het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds is niet uitgesloten
van de terugwerkende kracht die de wetgever aan die wet in haar geheel heeft
toegekend.
31 oktober 1985
291
13. - Geneeskunde
Orde van Apothekers - Toepasselijke wettelijke bepalingen.
Met ingang van 1 april 1969 vallen de
taak, de bevoegdheid en de werking van
de Orde van Apothekers niet meer onder
de artt. 5 en 11 wet van 19 mei 1949 houdende inrichting van de Orde van Apo10. - Wijziging van de bevoegdheids- thekers, nu die wet op die datum, nl. 1
regels - Strafzaken - Nieuwe wet on- april 1969, is opgeheven door het K.B.
middellijk toepasselijk op de hangende van 25 maart 1969 ter uitvoering van art.
1 K.B. nr. 80 van 10 nov. 1967 betreffengedingen - Grenzen.
Behoudens andersluidende bepaling is de de Orde van Apothekers.
een wijziging van de bevoegdheidsregels
17 januari 1986
689
in strafzaken van toepassing op de han14.
Strafzaken
Douane
en
accijngende gedingen waarin nog geen beslissing over de zaak zelf is gewezen hou- zen - Regime van de alcohol - Wet 29
dende vaststelling van de bevoegdheid. · aug. 1919 - Opheffing - Wet 28 dec.
1983 - Handhaving van de telastleggin16 oktober 1985
207 gen - Handhaving van de straiten 11. - Werking in de tijd - Strafzaken Gevolgen.
De wet van 28 dec. 1983 betreffende
Dierenvoeders
Hoedanigheden
waaraan de grondstoffen bestemd voor het verstrekken van sterke drank en bedierlijke voeding moeten voldoen - Be- treffende het vergunningsrecht, die de
drag nopens de hoofdzakelijke hoedanig- wet van 29 aug. 1919 op het regime van
heden - Hoofdzakelijke hoedanigheid de alcohol vervangt, regelt dezelfde aanbepaald bij KB. 12 juli 1972 - Hoofdza- gelegenheid als de opgeheven wet, zodat
kelijke hoedanigheid niet meer vermeld strafbaar blijft een bij de opgeheven wet
in het KB. 13 november 1981 dat het als misdrijf aangemerkt en strafbaar geKB. 12 juli 1972 heeft opgeheven - Uit- steld feit, gepleegd onder de gelding van
spraak na de inwerkingtreding van het die vroegere wet, voor zover de nieuwe
KB. 13 november 1981 - Bedrog blijft wet het feit ook als misdrijf aanmerkt en
strafbaar.
strafbaar stelt.
lngevolge art. 2, § 1, 1°, van de wet 11
691
21 januari 1986
juli 1969 worden de hoedanigheden
waaraan voor dierlijke voeding bestemde
15. - Toepassing in de tijd - Nieuwe
grondstoffen moeten voldoen, bepaald bij strafwet.
koninklijk besluit en is bedrog nopens
Wanneer een nieuwe strafwet dezelfde
een der hoofdzakelijke hoedanigheden aangelegenheid regelt als een wet die zij
van die grondstoffen strafbaar ingevolge opheft, blijft strafbaar een feit gepleegd
art. 8, § 1, 4°, van die wet; bedrog nopens onder de gelding van de opgeheven wet,
een hoofdzakelijke hoedanigheid bepaald voor zover dit feit ook door de nieuwe
bij K.B. 12 juli 1972 blijft strafbaar, ook wet als misdrijf wordt aangemerkt en
al is ten tijde van de uitspraak deze strafbaar gesteld.
hoofdzakelijke hoedanigheid niet meer
21 januari 1986
691
vermeld in het K.B. 13 november 1981,
16. - Wet 1 aug. 1985 houdende fiscale
dat genomen is krachtens dezelfde wet,
die niet was gewijzigd, en dat het K.B. en andere bepalingen - Veroordeling tot
een criminele of correctionele hoofdstraf
12 juli 1972 heeft opgeheven.
- Verplichting om een bedrag van 5
29 oktober 1985
279 frank te betalen bij wijze van bijdrage
12. - Wet 24 dec. 1968 tot voorlopige tot de finan'ciering van het Fonds tot
uitbreiding van de bevoegdheid van het Hulp aan de Slachtoffers van OpzetteGemeenschappelijk Motorwaarborgfonds lijke Gewelddaden - Toepassingsvereiste.
- Terugwerking.

-232Zolang een K.B. de bepalingen van afdeling II, hoofdstuk III, van de wet van 1
aug. 1985 houdende fiscale en andere bepalingen niet in werking heeft gesteld,
vermag de strafrechter, bij veroordeling
tot een criminele of een correctionele
hoofdstraf, niet de verplichting op te leggen om een bedrag van vijf frank te betalen bij wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot Hulp aan de
Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden, bij art. 28 van die wet ingesteld.
(Artt. 28, 29 en 41 wet 1 aug. 1985.)
21 januari 1986
697
17. - Strafzaken - Douane en accijnzen - Regime van de alcohol - Wet 29
aug. 1919 - Opheffing - Wet 28 dec.
1983 - Handhaving van de telastleggingen - Handhaving van de straiten Gevolg.
Nu de feiten die een overtreding van
art. 2 wet 29 aug. 1919 op het regime van
de alcohol opleveren ook als misdrijf zijn
aangemerkt en strafbaar zijn gesteld bij
de bepalingen van de wet van 28 dec.
1983 betreffende het verstrekken van
sterke drank en betreffende het vergunningsrecht, waarvan art. 33 de genoemde
wet van 29 aug. 1919 heeft opgeheven,
volgt daaruit dat de v66r die opheffing
begane overtredingen van art. 2 van de
wet van 29 aug. 1919, ook na de inwerkingtreding van de nieuwe wet van 28
dec. 1983 strafbaar blijven, onder voorbehoud van de toepassing van art. 2 Sw.
11 februari 1986
808

HOOFDSTUK IV
WETTIGHEID VAN DECRETEN, BESLUITEN
EN VERORDENINGEN

18. - Inkomstenbelastingen - Art. 4
KB. nr. 23 van 23 mei 1967, dat art. 263
W.LB. vervangt en waarbij een buitengewone aanslagtermijn wordt vastgesteld
- Bepaling niet conform de machtigingswet.
Art. 4 K.B. nr. 23 van 23 mei 1967, genomen ter uitvoering van art. 2, § 5, van
de wet van 31 maart 1967 tot toekenning
van bepaalde machten aan de Koning
ten einde de economische heropleving,
de bespoediging van de regionale reconversie en de stabilisatie van het begrotingsevenwicht te verzekeren, en dat art.
263 W.I.B. door een nieuwe bepaling vervangt, is niet conform de machtigingswet
in zoverre het een buitengewone aanslagtermijn vaststelt t.a.v. belastingplichtigen voor wie die tot dan toe niet gold.
14 november 1985
362

19. - Strijdigheid tussen een wet en
een decreet - Prejudiciele vraag - Arbitragehof.
Wanneer een voorziening de uitspraak
over een conflict tussen een wetsbepaling en een decreet van de Gemeenschapsraad noodzakelijk maakt, stelt het
Hof aan het Arbitragehof de prejudicii:\le
vraag of de wetsbepaling dan wel het decreet de regels schendt die door of
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld
voor het bepalen van de onderscheiden
bevoegdheid van de Staat en de Gemeenschappen. (Art. 15, § 1, a, wet 28 juni
1983.}
463
2 december 1985
20. - 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 koninklijk besluit - Geen wet,
in de zin van art. 608 Ger. W. - Voorziening in cassatie wegens schending van
zodanige bepalingen niet ontvankelijk.
Niet ontvankelijk is een voorziening in
cassatie gegrond op schending van de regels van de Code van Plichtenleer voor
Apothekers, opgesteld door de nationale
raad van de Orde van Apothekers; nu de
Koning niet bij een in ministerraad overlegd besluit aan die code verbindende
kracht heeft verleend, zijn de regels van
die code geen wet, in de zin van art. 608
Ger.W. (Art. 15 K.B. nr. 80 van 10 nov.
1967.}
17 januari 1986
689
21. - Bekrachtiging van een koninklijk besluit genomen ter uitvoering van
een volmachtwet - Gevolgen van de bekrachtiging.
De wet van 1 juli 1983 houdende bevestiging o.m. van het K.B. nr. 2 van 15 feb.
1982 ter uitvoering van de volmachtwet
van 2 feb. 1982 met uitwerking op de dag
van de inwerkingtreding van genoemd
koninklijk besluit, heeft dat besluit omgezet in een wet met uitwerking op voormelde datum; die omzetting heeft tot gevolg dat art. 107 Gw. en de artt. 67 en 68
· Gw. geen toepassing meer kunnen vinden.
28 februari 1986
895

HOOFDSTUK V
GELDIGHEID T.A.V. EUROPESE EN INTERNATIONALE NORMEN

HOOFDSTUK IX
ALLERLEI

22. - Dringende noodzakelijkheid op
grond waarvan de bevoegde minister aan

-233de Raad van State, afdeling wetgeving, de nationale raad van die orde - Niet
geen advies behoefde te vragen over het ontvankelijk cassatiebel'Oep.
Geen cassatieberoep kan worden ingeantwerp van het KB. van 17 nov. 1971
houdende vaststelling van het tarief voor steld tegen de beslissing van de natiohet vervoer van goederen over de weg nale raad van de Orde van Architecten
tegen vergoeding tussen Belgie en over de wraking van een lid van de raad
Frankrijk - Dringende noodzakelijkheid van beroep van die orde. (Artt. 24, § 2, en
33 Architectenwet 26 juni 1963; art. 40
- Begrip.
Noch de omstandigheid dat het K.B.
van 17 nov. 1971 houdende vaststelling
van het tarief voor het vervoer van goederen over de weg tegen vergoeding tussen Belgie en Frankrijk, uitgevaardigd
werd ter uitvoering van een verordening
van 30 juli 1968, noch de bewering dat
het Belgisch bestuur ten dele verantwoordelijk kan zijn voor het traag verloop van de bilaterale onderhandelingen,
noch het feit dat genoemd K.B. van 17
nov. 1971 in het Belgisch Staatsblad van
9 dec. 1971 werd bekendgemaakt, noch
de omstandigheid dat de minister zich,
naar aanleiding van latere wijzigingen
van dat besluit, op de dringende noodzakelijkheid heeft beroepen, leveren een
voldoend bewijs op dat de bestuurlijke
overheid haar macht is te buiten gegaan
bij de beoordeling van de dringende
noodzakelijkheid op grond waarvan zij
aan de Raad van State over het ontwerp
van dat besluit geen advies behoefde te
vragen. (Art. 3. Wet Raad van State.)
25 september 1985
87

WRAKING
1. -

Redenen - Begrip.

Redenen tot wraking steunen in de regel op de persoonlijke positie van een
bepaalde rechter ten aanzien van de of
een der partijen.
13 januari 1986
665

2. - Tuchtzaken - Orde van Architecten - Tuchtvordering - Bevoegde
raad.
Over de wraking van een lid van een
provinciale raad van de Orde van Architecten wordt beslist door de raad van beroep van die orde en over de wraking
van een lid van de raad van beroep van
de Orde van Architecten door de nationale raad van die orde. (Artt. 24, § 2, en
32 Architectenwet 26 juni 1963; art. 40
K.B. 31 augustus 1963.)
14 februari 1986
828
3. - Tuchtzaken - Orde van Architecten - Tuchtvordering - Wraking van
een lid van de raad van beroep van de
Orde van Architecten - Beslissing van

K.B. 31 augustus 1963.)
14 februari 1986
4. - Wraking toegestaan

828

Rechtsmiddel - Partij die het rechtsmiddel
kan instellen.

Wanneer een partij de wraking van
een rechter heeft voorgedragen, komt
het aan de tegenpartij in het hoofdgeschil toe een voorziening in te stellen tegen de beslissing die de wraking toestaat, mits zij in het incident is tussengekomen.
4 april 1986
1047
5. - Gronden tot wraking - Partij die

de wraking kan aanvoeren - Begrip.
De in art. 828, 10°, Ger.W. bepaalde
grond tot wraking heeft een betrekkelijke draagwijdte, in deze zin dat hij niet
kan worden aangevoerd door degene die
op zijn kosten de rechter heeft ontvangen, en slechts kan worden voorgedragen door andere partijen, die door dat
feit gerechtigd zijn te vermoeden dat de
zaak niet meer zal worden onderzocht en
berecht met de vereiste onpartijdigheid
en de noodzakelijke vrijheid van geweten.
4 april 1986
1047

z
ZEGEL (MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN)
1. - Regeling van de aanplakking Wetboek der met het Zegel Gelijkgestelde Taksen, art. 200, eerste lid - Begrip.

Uit de bepaling van art. 200, eerste lid,
Wetboek der met het Zegel Gelijkgestelde
Taksen, luidens welke de regering is gemachtigd d~ aanplakking van alle hoe
dan ook genaamde plakbrieven of van
plakbrieven die een zekere grootte te
buiten gaan, op bepaalde plaatsen te verbieden, ten einde de schoonheid der ge-
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landschappen te vrijwaren, vloeit voort
dat de regering over een vrije beoordelingsbevoegdheid beschikt om te beslissen of de schoonheid van bepaalde gebouwen, monumenten, gezichten of landschappen zodanig is dat ze moet worden
gevrijwaard door een verbod van aanplakken en van het maken van reclame.
29 oktober 1985
284
2. - Regeling van de aanplakking Wetboek der met het Zegel Gelijkgestelde Taksen, art. 200, eerste lid - " Bepaalde plaatsen » - Begrip.
De vermelding « bepaalde plaatsen » in
art. 200, eerste lid, Wetboek der met het
Zegel Gelijkgestelde Taksen betreft de
plaatsen die de regering zal aanwijzen;
de in art. 1, 3", K.B. 1 maart 1960 aangewezen « na 1 januari 1959 voor het verkeer opengestelde en open te stellen
rijkswegen » beantwoordt aan het begrip
« bepaalde plaatsen ».
29 oktober 1985
284
3. - Regeling van de aanplakkingWetboek der met het Zegel Gelijkgestelde Taksen, art. 200, eerste lid - KB. 1
maart 1960, art. 1, :f, - " Na 1 januari
1959 voor het verkeer opengestelde of
open te stellen rijkswegen » - Begrip.
Een v66r 1 januari 1959 bestaande gemeenteweg die na 1 januari 1959 een
rijksweg wordt, is eerst voor het verkeer
op een rijksweg opengesteld vanaf het
ogenblik dat hij een rijksweg is. (Art. 1,
3", K.B. 1 maart 1960 houdende bepaling
van de verkeerswegen waarvoor regelen
worden gesteld op het aanplakken en reclame maken.)
29 oktober 1985
284
4. - Ambtenaar van het Bestuur der
Registratie en Domeinen - Inzage van
het dossier van een strafonderzoek Machtiging verleend door de procureurgeneraal bij het hoi van beroep of door
de auditeur-generaal bij het Militair Gerechtshof- Draagwijdte van die machtiging.
Uit de bepaling van artikel 211, § 1,
eerste lid, van het Wetboek der met het
Zegel Gelijkgestelde Taksen volgt dat de
procureur-generaal bij het hof van beroep of de auditeur-generaal bij het militair gerechtshof machtiging kan verlenen aan een ambtenaar van het Bestuur
der Registratie en Domeinen om inzage
te nemen van een dossier in een strafzaak waarvan het onderzoek nog niet
afgesloten is, ook al is de geheimhouding
van het onderzoek dan niet meer valledig, ten einde het Bestuur in staat te

stellen tot richtige heffing en invordering van de verschuldigde belastingen
over te gaan.
20 juni 1986
1448
5. - Ambtenaar van het Bestuur der
Registratie en Domeinen - Inzage van
het dossier van een strafonderzoek Bankbescheiden of bescheiden afkomstig
van een kredietinstelling - Bescheiden
die dee] uitmaken van het strafonderzoek - Machtiging verleend voor de procureur-generaal bij het hoi van beroep
- Draagwijdte.
De bepalingen van de artikelen 205-1,
err 211, § 1, vierde lid, van het Wetboek
der met het Zegel Gelijkgestelde Taksen
zijn niet van toepassing op bescheiden
die niet bij bankiers of kredietinstellingen berusten, al gaat het zelfs om bescheiden die van banken of kredietinstellingen afkomstig zijn; wanneer die bescheiden in een strafdossier berusten,
dan is de met toepassing van artikel 211,
§ 1, derde lid, door de procureur-generaal
aan de ambtenaar van het Bestuur der
Registratie verleende machtiging voldoende om van die bescheiden inzage te
nemen.
20 juni 1986
1448

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen
HOOFDSTUK II. - Arbeidsongeschiktheid
HOOFDSTUK III. - Ziektekosten - Revalidatie

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEGRIPPEN

1. - Art. 70, § 2, zesde lid, Z.l V.-wet 9
aug. 1963- Verzekeringsinstelling- Eigen recht tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds - Fonds bedoeld
in art. 15 WA.M-wet 1 juli 1956 Opheffing van dat art. 15 - Gevolg.
De opheffing, op 9 juni 1982, van art.
15, § 1, tweede en derde lid, W.A.M.-wet,
bij art. 24, § 1, 1", K.B. 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering
van de artt. 49 en 50 van de wet van 9
juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft niet tot
gevolg dat de verzekeringsinstelling het
eigen recht van terugvordering van de
verleende prestaties verliest dat haar
krachtens art. 70, § 2, zesde lid, Z.I.V.wet, vervangen door art. 1, 1", K.B. nr.
19, 4 dec. 1978, was toegekend tegen het
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enerzijds, de voornoemde artt. 49 en 50
dezelfde aangelegenheid regelen als de
artt. 15 en 16 W.A.M.-wet en, anderzijds,
art. 16, derde lid, van voornoemd K.B.
van 16 dec. 1981, het eigen recht dat de
verzekeringsinstelling reeds vroeger bezat, uitdrukkelijk erkent.
25 september 1985
82
2.- Algemene begrippen - Gerechtelijke interest - Veroordeling van de
Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering tot betaling van moratoire
interest - Onwettige veroordeling.
De Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering is niet verplicht aan de
rechthebbenden enige vergoeding te betalen, zodat hij niet wettig kan worden
veroordeeld tot betaling van moratoire
interest op de door de verzekeringsinstellingen verschuldigde bedragen.
25 november 1985
430
3. - Indeplaatsstelling van de 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.)
2 december 1985
473
4.- Indeplaatsstelling van de verzekeringsinstelling - Interest.
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 niet aileen uit tot
de terugbetaling van het hoofdbedrag,
maar ook tot de interest, berekend over
de bedragen die zij op grand van de indeplaatsstelling gerechtigd is te vorderen
vanaf elke uitbetaling. (Art. 70, § 2,
Z.I.V.-wet.)
7 april 1986
1057
5. - Verzekeringsinstelling
Verzekerde, door een arbeidsongeval getroffen
- Toekenning aan de getroffene van uitkeringen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering - Rechtsvordering van de
getroffene tegen de arbeidsongevallenverzekeraar - Driejarige verjaring Rechtsvordering door de getroffene inge-

steld voor het verstrijken van die termijn van drie jaar - Vordering van de
verzekeringsinstelling tegen de arbeidsongevallenverzekeraar - Vordering tot
terugbetaling van toegekende uitkeringen - Vordering ingesteld na het verstrijken van de termijn van drie jaar Ontvankelijkheid.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de vordering, die de verzekeringsinstelling van de getroffene van
een arbeidsongeval tegen de arbeidsongevallenverzekeraar instelt tot terugbetaling van aan die getroffene toegekende
uitkeringen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, wegens verjaring niet
ontvankelijk wordt verklaard, op grand
dat die vordering is ingesteld na het verstrijken van de wettelijke termijn van
drie jaar, als in die beslissing wordt
vastgesteld dat de getroffene zelf binnen
die termijn, van de arbeidsongevallenverzekeraar, betaling heeft gevorderd
van de vergoedingen bedoeld in de wetgeving inzake arbeidsongevallen; immers, de verzekeringsinstelling stelt
geen andere rechtsvordering in dan die
van de getroffene, maar stelt, bij een afzonderlijke vordering, de rechtsvordering
in tot betaling van de vergoedingen van
de getroffene zelf, in wiens rechten zij
rechtens is getreden. (Art. 70, § 2, vierde
lid, Z.I.V.-wet; artt. 69 en 70 Arbeidsongevallenwet.)
12 juni 1986
1404
6. - Arbeidsongeval - Overeenkomst
tussen de getroffene en de arbeidsongevallenverzekeraar - Overeenkomst die
tegen de verzekeringsinstelling kan worden aangevoerd - Vereiste.
De overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de getroffene van een arbeidsongeval en de arbeidsongevallenverzekeraar kan tegen de verzekeringsinstelling niet worden tegengeworpen
dan met haar instemming. (Art. 70, § 2,
vijfde lid, Z.I.V.-wet.)
12 juni 1986
1404

HOOFDSTUK II
ARBEIDSONGESCHIKTHEID

7. - Vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid - Arbeidsongeval - Getroffene door de arbeidsongevallenverzekeraar vergoed wegens tijdelijke volledige ongeschiktheid - Tweede ongeval Arrest waarin is beslist dat de arbeidsongeschiktheid, in de zin van de arbeidsongevallenwet en van de ZL V.-wet, valledig te wijten is aan het arbeidsongeval
en als dusdanig is vergoed - Weigering
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HOOFDSTUK III
bedoelde vergoedingen wegens arbeidsZIEKTEKOSTEN - REVALIDATIE
ongeschiktheid - Beslissing naar recl1t
verantwoord.
Wanneer de rechter oordeelt dat de ar9. - Gezondheidszorgen - Vervalsing
beidsongeschiktheid van een rechtheb- van verlopen attesten - Schade veroorbende op ongeschiktheidsvergoedingen, zaakt aan de ziekenfondsen.
zowel in de zin van de ArbeidsongevalDe rechter die een verpleegster veroorlenwet als van de Z.I.V.-wet, volledig te deelt wegens vervalsing van verlopen atwijten is aan een arbeidsoil.geval en als testen en die vaststelt dat zij op die madusdanig wordt vergoed, terwijl een rrier, ofschoon de bij art. 106, § 1, 3°, van
tweede ongeval dat hem is overkomen 'de Ziekte- en Invaliditeitswet bepaalde
en dat met het eerste geen verband verjaringstermijn van twee jaar verstrehoudt, te gener tijd, ook niet gedeeltelijk, ken was, van de ziekenfondsen betaling
een verlies van zijn vermogen tot verdie- heeft ontvangen voor prestaties, zelfs al
nen van meer dan 60 pet. ten gevolge waren ze werkelijk verstrekt, kan niet
heeft gehad, beslist hij wettig dat de ge- wettig beslissen dat de ziekenfondsen
troffene geen recht heeft op vergoedin- geen schade hebben geleden door de
gen wegens arbeidsongeschiktheid ten valsheid en het gebruik van valse stuklaste van zijn verzekeringsinstelling. ken.
(Art. 50 Z.I.V.-wet.)
11 december 1985
530
907
3 maart 1986
10. - Ziektekostenverzekering - Toe8. Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Invaliditeitsuitkering - Gerech- passingsgebied - Nag niet beschermde
tigde met persoon ten Jaste - Art. 2 personen - Gewezen zelfstandigen.
De gewezen zelfstandige die na het
K.B. 23 jan. 1980 - Dvergangsbepaling
stopzetten van zijn beroepsarbeid met
- Draagwijdte.
Een wijziging in de gezinstoestand van toepassing van art. 38 K.B. 22 dec. 1967
de gerechtigde op invaliditeitsuitkering nog gedurende twee jaar zijn rechten in
welke onder de v66r 1 januari 1980 gel- de pensioenregeling voor zelfstandigen
dende regeling geen wijziging in zijn kan vrijwaren, kan gedurende die periohoedanigheid van gerechtigde met per- de niet als « nog niet beschermde persoon ten laste teweegbracht, heeft na 1 soon >> onder de ziektekostenverzekering
januari 1980 evenmin invloed op die hoe- vallen. (Art. 1., 1°, K.B. 28 juni 1962; art.
3, 3", K.B. 30 juli 1964.)
danigheid. (Art. 2 K.B. 23 jan. 1980.)
10 februari 1986
802
2 juni 1986
1344

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

en 1383 - Verzuim dat kan leiden tot de
verplichting de schade te vergoeden.
Burgerlijke zaken - Begrip in artiConcl.
adv.-gen.
DuMON,
Cass.,
kel 565 van het Gerechtelijk Wetboek.
23 april 1971, A.C., 1971, 786.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
Burgerlijk Wetboek, artt. 1382 en
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en
1383 - Fout - Begrip.
Pas., 1972, 806.
DUMON,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
Begrip in internationaal verdragsrecht
23 april 1971, A.C., 1971, 786.
- Begrip in de Belgisch-Duitse overeenkomst van 30 juni 1958, goedgekeurd bij
Schadeloosstelling - Schadeloosstelde handeling van de Wetgevende Macht ling in natura onmogelijk - Schadeloosvan 10 augustus 1960 - Draagwijdte van stelling door toekenning van een vergoeartikel 15.
ding - Wettigheid - Voorwaarden.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en
MEERSCH, Cass., 10 sept. 1971, A.C.,
Pas., 1972, 806.
1972, 31.
AANMATIGING VAN AMBTEN, TITELS
Aansprakelijkheid waarvan sprake in
OF NAAM
art. 1384, tweede lid, van het Burgerlijk
Titel van advocaat - Strafwetboek, Wetboek - Onrechtmatige daad van de
art. 227 ter - Zedelijk bestanddeel van minderjarige - Begrip.
het misdi-ijf.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
Noot, AT., Cass., 12 mei 1981, A.C.,
MEERSCH, Cass., 28 okt. 1971, Bull.
1980-81, nr. 516.
en Pas., 1972, 200.
AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
Aansprakelijkheid waarvan sprake in
OVEREENKOMST
art. 1384, tweede lid, van het Burgerlijk
Uitvoerende Macht - Verzuim een Wetboek - Daad van een minderjarige
verordening uit te vaardigen - Schade zonder onderscheidingsvermogen - Obten gevolge van dit verzuim - Burger- jectieve schuld - Begrip.
lijk Wetboek, artt. 1382 en 1383 - VerConcl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
plichting dit te herstellen.
MEERSCH, Cass., 28 okt. 1971, Bull.
en Pas., 1972, 200.
Concl.
adv.-gen.
DUMON,
Cass.,
23 april 1971, A.C., 1971, 786.
Geen afwijking van de regels inzake
Uitvoerende Macht- Verzuim om een aansprakelijkheid, krachtens de artt.
verordening uit te vaardigen - Geen 1382, 1383 en 1384, eerste lid, voor het
termijn door een wetsbepaling voorge- bestuur.
schreven om een verordening uit te vaarConcl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
digen - Schade ten gevolge van dit verMEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en
zuim - Burgerlijk Wetboek, artt. 1382
Pas., 1973, 237.
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Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en
Pas., 1973, 237.
Samenloop van de contractuele aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid
buiten overeenkomst.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 7 dec. 1973, A.C., 1974, 395.
Contractant die zich door een aangestelde of door een beambte laat vervangen voor de uitvoering van een contractuele verbintenis - Aansprakelijkheid
buiten overeenkomst van deze beambte
t.a.v. de contractant - Voorwaarden.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 7 dec. 1973, A.C., 1974, 395.
Buurschapsstoornissen - Stoornissen
aan een eigendom veroorzaakt door werken op een naburig erf - Aansprakelijkheid van de eigenaar van dit goed t.a.v.
de gebruiker van deze naburige eigendom.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 10 jan. 1974, Bull. en Pas.,
1974, 488.
Schade veroorzaakt door respectieve
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.
Concl.
adv.-gen.
DUMON,
Cass.,
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 bepa-

ling op grand waarvan de rechter uitstel
mag verlenen voor de betaling van de
door hem vastgestelde vergoeding.
Noot, F.D., Cass., 13 sept. 1977, A.C.,
1978, 45.
Aansprakelijkheid voor een zaak die
men onder bewaring heeft - Burgerlijk
Wetboek, art. 1384, eerste lid - Gebrek
van de zaak - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
19 jan. 1978, Bull. en Pas., 1978, 582.
Begrafeniskosten betaald door de weduwe van het slachtoffer - Recht van de
weduwe op vergoeding van de eruit
voortvloeiende schade vanwege degene
die voor het overlijden aansprakelijk is.
Noot 3, A.C., Cass., 26 april 1978, A.C.,
1978, 988.
Schade - Oorzakelijk verband tussen
een fout en de schade - Uitgaven, kosten en prestaties die door conventionele
of wettelijke verplichtingen zijn opgelegd
- Schade die voortvloeit uit de werking
van een openbare dienst - Eventuele
fout van een derde die tot die uitgaven,
kosten of prestaties geleid heeft - Noch
schade, noch oorzakelijk verband tussen
schade en fout in de zin van art. 1382
van het Burgerlijk Wetboek.
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
28 april 1978, A.C., 1978, 1004.
Schade veroorzaakt door de respectieve fouten van verscheidene personen Eigen en rechtstreekse (en niet zijdelingse) schade van de echtgenoot van
een van hen - Ieder van hen is t.a.v. de
benadeelde gehouden tot volledige schadevergoeding.
Noot, E.L., Cass., 21 nov. 1979, A.C.,
1979-80, nr. 190
Art. 1386bis Burgerlijk Wetboek Staat van krankzinnigheid, van ernstige
geestesstoornis of zwakzinnigheid - Begrip.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 april
1980, Bull. en Pas., 1980, 1055.
Aansprakelijkheid van de openbare
overheid - Onrechtmatige daad van de
bestuursoverheid waardoor iemands subjectieve rechten worden miskend en
waardoor hij schade lijdt - Bevoegdheid
van de rechter om het nadeel in natura
te doen herstellen en aan die overheid
maatregelen op te leggen om een einde
te maken aan de schadelijke onwettigheid.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni 1980, Bull. en Pas., 1980, 1341.
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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.
DUMON,
Cass.,
Concl.
proc.-gen.
19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241.
Aansprakelijkheid van de overheid Fout, oorzaak van de schade - Fout
door een ambtenaar gepleegd in de uitoefening van zijn ambt - Aansprakelijkheid van de ambtenaar en van de overheid - Begrip.
Concl.
proc.-gen.
DuMON,
Cass.,
19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241.

Onoverkomelijke dwaling - Begrip.
DuMON,
Cass.,
Concl.
proc.-gen.
19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241.
Buurschapstoornis - Verbreking- van
evenwicht tussen naburige erven - Burgerlijk Wetboek, art. 544 - Werken, oorzaak van het verbreken van het evenwicht en van de schade, uitgevoerd in
naburige eigendommen - Werken onontbeerlijk oak 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.
DuMON,
Cass.,
Concl.
proc.-gen.
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.
Concl.
proc.-gen.
DuMON,
Cass.,
5 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 337.
Burgerlijk Wetboek, art. 1384, derde lid
- Aansprakelijkheid van meester en opdrachtgever - Opdrachtgever aansprakelijk niet enkel in geval van aansprakelijkheid van de aangestelde wegens nala-
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B.W.) maar oak wegens een wettelijk
vermoede fout, zoals de bewaring van
een gebrekkige zaak of dier.
Concl.
proc.-gen.
DUMON,
Cass.,
5 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 337.
Aansprakelijkheid van de openbare
overheid - Vaststelling of goedkeuring
van een ongrondwettige of onwettige
verordening - Voorwaarden waaronder
die handeling een fout oplevert.
Concl. adv.-gen. J. VELD, 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. VELD, 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 medebe·
waarders - Verplichting tot vergoeding
- Bijdrage onder bewaarders.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 15
sept. 1983, A.R. nr. 6838, Bull. en
Pas., 1984, nr. 28.
Regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar - Sociale-zekerheidsbijdrage op de arbeidsongevallenvergoeding.
Concl. adv.-gen. LENAERTs, Cass.,
16 sept. 1985, A.R. nr. 4734, A.C.,
1985-86, nr. 27.
Gebrek van de zaak - Begrip.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 22 nov.
1985. A.R. nr. 4740, A.C., 1985-86,
nr 201.

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 hoger beroep kan worden ingesteld.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAU:X,
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
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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
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.

ADVOCAAT
Vertegenwoordiging van de beklaagde
- Ontkenning van proceshandelingen Artt. 848, 849 en 850 Ger.W. niet van toepassing in strafzaken.
Noot, R.D., Cass., 11 feb. 1986, A.R.
nr. 8815, A.C., 1985-86, nr. 373.

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.

Beroepsgeheim - Verschijning voor
de tuchtraad van beroep - Openbaarheid van de debatten gevraagd - Advo- AFSTAMMING
caat niet vrijgesteld van zijn verplichting
Levensonderhoud - Wettig kind tot eerlijkheid en loyauteit waardoor hij
de geheimen waarvan hij kennis draagt, Vordering tot betaling van een bijdrage
moet kenbaar maken - Door beroepsge- in het onderhoud en de opvoeding van
heim gedekte stukken niet uit de debat- het kind, van de moeder tegen een andere man dan de wettige vader.
ten geweerd.
Noot, A.T., Cass., 6 juni 1975, A.C.,
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 12
1975, 1066.
mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 929.
Overspelig kind - Erkenning - ProceTuchtraad van beroep van de balies dure tot erkenning - Openbare orde.
Openbaarheid van de pleidooien, verslaConcl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 3 okt.
gen en vonnissen voorgeschreven bij art.
1983, A.R. nr. 3618, A.C., 1983-84,
757 van het Gerechtelijk Wetboek nr. 62.
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 hager 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

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
hager 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.
1\Joot 3, L.F.D., Cass., 3 maart 1971,
A.C., 1971, 636
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werk - Voor het ongeval aansprakelijke
lasthebbers of aangestelden van de
werkgever, die de fout in de uitoefening
van hun dienst hebben gepleegd - Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid.
Cone!.
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.
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
9 april 1975, A.C., 1975, 861.
Overheidssector - Wet van 3 juli 1967
betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector,
art. 14 - Overeenkomst tussen de bij
het Noord-Atlantisch Verdrag 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
opgP!open c'!oor 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.
Cone!. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
2 mei 1975, A.C., 1975, 963.
Ongeval op de weg naar en van het
werk - Begrip.
Cone!. 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.
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
6 nov. 1978, A.C., 1978-79, 266.

ledige 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 tewer'kgesteld 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 arbeidsongeschiktheid. (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.
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 24
sept. 1984, A.R. nr. 4379, A.C.,
1984-85, nr. 64.
Vergoeding - Prothesen en orthopedi. sche toestellen - Bril - Herstellingsen vervangingskosten - Ongeval dat
geen letsel veroorzaakt.
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 18
maart 1985, A.R. nr. 4665, A.C.,
1984-85, nr. 435.

Ongeval - Begrip - Bewijs.
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
28 mei 1979, A.C., 1978-79, 1127.

Regresvordering van de verzekeraar
- Sociale-zekerheidsbijdrage op de arbeidsongevallenvergoeding.
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 16
sept. 1985, A.R. nr. 4734, A.C.,
1985-86, nr. 27.

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 vol-

Arbeidsongevallenwet - Verbod van
cumulatie van de bij die wet bepaalde
forfaitaire vergoedingen met de gemeenrechtelijke vergoeding die betrekking
heeft op de lichamelijke schade Draagwijdte van dat verbod.
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nr. 9829, A.C., 1985-86, nr. 615.
rige afwezigheid - Ogenblik waarop het
ontslag wordt gegeven.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 21
ARBEIDSOVEREENKOMST
nov. 1983, A.R. nr. 4048, A.C.,
1983-84, nr. 158.
Bedienden - Lid van het vrij onderwijs - Clausule van de overeenkomst
Schorsing van de uitvoering van de
volgens welke de overeenkomst van overeenkomst - Arbeidsongeschiktheid
rechtswege en zonder vergoeding verbro- - Heelkundige behandeling om een anken wordt als dit lid zich, wegens huwe- dere reden dan herstel of behoud van de
lijk of hertrouwen, in een toestand be- gezondheid - Recht op loon.
vindt welke onverenigbaar is met de
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 12
wetten en de leer van het vrij onderwijs
maart 1984, A.R. nr. 4209, A.C.,
- Gecoordineerde wetten betreffende
1983-84, nr. 397.
het bediendencontract, art. 21bis- Nietigheid - Begrip.
Begrip - Gezag - Bestuurder van
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., een naamloze vennootschap.
8 dec. 1976, Bull. en Pas., 1977, 394.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 28
mei 1984, A.R. nrs. 4354 en 4355,
Bedienden - Lid van het vrij onderA.C., 1983-84, nr. 548.
wijs - Wet van 11 juli 1973 houdende
Begrip - Gezag - Afgevaardigd bewijziging van zekere bepalingen van de
onderwijswetgeving zoals deze voort- stuurder van een naamloze vennootvloeien uit de wet van 29 mei 1959 - Ge- schap.
coordineerde wetten betreffende het beConcl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 28
diendencontract - Na de inwerkingtremei 1984, A.R. nrs. 4354 en 4355,
ding van deze wet van 11 juli 1973 zijn
A.C., 1983-84, nr. 548.
deze gecoordineerde wetten niet meer
Einde - Opzegging - Opzeggingstervan toepassing op de « bedienden » die
tewerkgesteld zijn o.m. in de door het mijn - Schorsing - Opzegging door de
Rijk gesubsidieerde inrichtingen van het werkgever.
vrij onderwijs die door« een statuut worConcl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 7 jan.
den geregeld » - « Statuut » - Begrip.
1985, A.R. nr. 4566, A.C., 1984-85, nr.
265.
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
8 dec. 1976, Bull. en Pas., 1977, 394.
Werkgever, onderneming, bedrij£
Bedienden - Lid van het vrij onder- Begrippen.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 1
wijs - Clausule van de overeenkomst
nopens het huwelijk of het hertrouwen
april 1985, A.R. nr. 4612, A.C.,
1984-85, nr. 461.
van de leerkracht - Gecoordineerde
wetten betreffende het bediendenconBedienden
- Art. 15 Arbeidsovereentract, art. 21bis - Nietigheid van de
clausules volgens welke het huwelijk een komstenwet Bedienden - Dwingende
einde maakt aan de overeenkomst - Be- bepaling- Wet van politie en veiligheid.
Concl. eerste adv.-gen. L.F. DucHATEgrip - Draagwijdte.
LET, Cass., 3 juni 1985, A.R. nr. 7122,
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
Bull. en Pas., 1985, nr. 595.
12 jan. 1977, A.C., 1977, 530.
Einde - Opzegging- Werknemer erBedienden - Huwelijk van de bediende - Dit feit kan op zichzelf niet wette- van ontslagen om tijdens de opzeggingslijk een « dringende reden » zijn, in de termijn de bedongen arbeid te verrichten
zin van art. 18 van de gecoordineerde - Gevolg t.a.v. de beiHndiging van de arwetten betreffende het bediendencon- beidsovereenkomst.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 24 jutract, waarom de werkgever dadelijk,
ni 1985, A.R. nr. 4799, A.C., 1984-85,
zonder opzegging of vergoeding, een einnr. 643.
de mag maken aan de overeenkomst.
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
Handelsvertegenwoordiger - Uitwin12 jan. 1977, A.C., 1977, 530.
ningsvergoeding - Tewerkstelling van
een jaar.
Gezagsverhouding - Begrip.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 2 juni
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
1986, A.R. nr. 5175, A.C., 1985-86,
16 jan. 1978, A.C., 1978, 577 . .;;
nr. 612.

.
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Sluiting van ondernemingen - Bijdrageplicht - Werkgever.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 1
april 1985, A.R. nr. 4585, A.C.,
1984-85, nr. 460.
ARBITRAGE
Geschil waarvoor een scheidsrechter
bevoegd is - Voorwaarde voor erkenning van een buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraak.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 28 juni 1979, Bull. en Pas., 1979, 1260.
In Belgie niet erkende scheidsrechterlijke uitspraak - Beslissing die in Belgie geen gezag van gewijsde heeft.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 28 juni 1979, Bull. en Pas., 1979, 1260.
ARBITRAGEHOF
Prejudiciele vraag - Strijdigheid tussen een wet en een decreet.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 14
mei 1984, A.R. nr. 4206, A.C., 1983-84,
nr. 523.
ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)
Tuchtvordering - Procedure voor de
raad van beroep - Wetboek van Strafvordering, artt. 209 en 210 - Niet toepasselijk - Verslag niet bij de wet vereist.
Noot, R.-A.D., Cass., 9 mei 1980, A.C.,
1979-80, nr. 575.
AUTEURSRECHT
Muziekwerk - Op platen of andere
geluidsdragers opgenomen muziekwerk
- Nationale wettelijke regeling ingevolge welke een maatschappij voor het beheer van auteursrechten gemachtigd is
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 Begrip.
Concl.
proc.-gen.
DuMON,
Cass.,
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. VELU, 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 OP SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN
Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen, art.
43 - Volksvermakelijkheden - Belastingvrijstelling - Vereisten.
Noot, J.M.P., Cass., 9 jan. 1986, A.R.
nr. F 728 F, A.C., 1985-86, nr. 302.
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE
WAARDE
Verkoop van ingevoerde of hier te lande geproduceerde tabaksfabrikaten Wet 3 juli 1969, art. 58, § 1 - Verkoop
aan de verbruikers tegen de op het fiscale bandje vermelde prijs - Fabrikanten
en importateurs die geen houder zijn
van « bijzondere of uitsluitende rech-
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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.
Cone!.
proc.-gen.
DUMON,
Cass.,
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485.
Aftrek van de · belasting - Belasting
geheven van bedrijfsmiddelen - Herziening van de aftrek - Gebruik van de bedrijfsmiddelen voor andere dan beroepsdoeleinden - Begrip.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 13 feb. 1986, A.R. nr. 7305,
Bull. en Pas., 1986, nr. 381.

BENELUX
Voorrang van internationaalrechtelijke
regels boven de internrechtelijke regels
- De rechter mag geen toepassing rnaken van internrechtelijke bepalingen die
in strijd zijn met die regels - Algemeen
rechtsbeginsel waaruit die voorrang
wordt afgeleid.
Noot, F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C.,
1979-80, nr. 473.
BEROEPSGEHEIM
Advocaat - Geen verplichting tot geheimhouding ten overstaan van de tuchtoverheden van de balie.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070.
Advocaat - Afgifte door· een derde
aan een advocaat van een door zijn
client uitgegeven cheque tijdens diens leven gei'nd door een onbekende - Klacht
van een erfgenaam van de overleden
client wegens bedrieglijke verduistering
- Perken binnen welke de advocaat het
beroepsgeheim mag aanvoeren.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070.
Advocaat- Tuchtvervolgingen- Verklaringen die onder beroepsgeheim werden afgelegd, hetzij met gesloten deuren
voor de tuchtraad van beroep, hetzij voor
de raad van de Orde of voor de stafhouder - Verklaringen waarvan geen mel-

ding mag worden gemaakt in een stra£vervolging.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070.
Advocaat Verschijning voor de
tuchtraad van beroep - Openbaarheid
van de debatten gevraagd - Advocaat
niet vrijgesteld van zijn verplichting tot
eerlijkheid en loyauteit waardoor hij de
geheimen waarvan hij kennis draagt,
moet kenbaar maken - Door 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,
ge'interneerd 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.
lnternering - Verdachte in vrijheid
op het ogenblik van de beslissing tot internering - Onmiddellijke tenuitvoerlegging van de internering kan niet bevolen
worden.
Noot, A.T., 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. 27~.
Beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij waarbij
het verzoek van de ge'interneerde tot
plaatsing in een prive-inrichting wordt
verworpen - Voorziening in cassatie Niet ontvankelijke voorziening.
Noot, B.J.B., Cass., 13 sept. 1983, A.C.,
1983-84, nr. 23.
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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.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
27 mei 1977, A.C, 1977, 996.
Vermelding in het exploot van de
naam, voornamen en hoedanigheid van
de persoon aan wie het afschrift is ter
hand gesteld - Vermelding op straffe
van nietigheid voorgeschreven.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
27 mei 1977, A.C., 1977, 996.
Geen vermelding van de persoon aan
wie het afschrift van het exploot is ter
hand gesteld - Onregelmatigheid waardoor het exploot nietig is - Nietigheid
die ambtshalve door de rechter moet
worden uitgesproken.
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.
Burgerlijke zaken
Territoriale
Faillietverklaring
bevoegdheid
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, 1o - 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 arbeidsrechtbank.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., verenigde kamers, 29 jan. 1981, Bull. en
Pas., 1981, 566.
Volstrekte bevoegdheid - Burgerlijke
zaken - Betwisting die tot de bevoegdheid van de vrederechter behoort - Verwijzing van de zaak door de arrondissementsrechtbank naar de rechtbank van
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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 behoort tot een strafvordering - Voorlopige maatregelen - Bevoegdheid van de
rechter in kort geding - Vereisten.
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid « raConcl. adv.-gen. VELD, Cass., 21 maart
tione loci >> - Persoonlijke lening op af1985, A.R. nr. 7189, Bull. en
betaling -Wet 9 juli 1957, aangevuld bij
Pas., 1985, nr. 445.
die van 5 maart 1965 - Vordering tot terugbetaling van een persoonlijke lening
Bevoegdheid - Strafzaken - Wijziop afbetaling - Art. 628, a•, Ger.W., ge- ging van de bevoegdheidsregels --;- Onwijzigd bij art. 33 wet 15 juli 1970 - Uit- middellijke toepassing van de meuwe
sluitende bevoegdheid van de rechter wet - Uitzondering - Geval waarin al
van de woonplaats van de lener, ook al een beslissing over de zaak zelf is gewebetreft de lening een nominaal bedrag zen - Beslissing over de zaak zelf dat te hoog ligt opdat de lening zou val- Be grip.
len onder de toepassing van de voormelNoot, E.L., Cass., 16 okt. 1985, A.R.
de wet van 9 juli 1957, aangevuld bij die
nr. 4380, A.C., 1985-86, nr. 100.
van 5 maart 1965. (Art. 530 Ger.W)
Volstrekte
bevoegdheid - Onderwerp
Noot, AT., Cass., 12 feb. 1982, A.C.,
van de vordering - Beoordeling door de
1981-82, nr. 354.
rechter die over de bevoegdheid uitStrafzaken - Art. 138, 6° bis, Sv. spraak moet doen.
Draagwijdte.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 19 dec.
Noot, R.-A.D., Cass., 14 sept. 1982, A.C.,
1985, A.R. nr. 7396, Bull. en Pas.,
1982-83, nr. 34.
1986, nr. 271.
Overdracht van loon van een werkneBurgerlijke zaken - Geschil inzake
mer - Verzet tegen de bekrachtiging failiissement - Gegevens voor de oplosBetwistingen inzake de hoofdschuldvor- sing die zich bevinden in het bijzonder
dering - Bevoegdheid van de vrederech- recht dat het stelsel van het faillisseter.
ment beheerst - Ger.W., art. 574, 2·.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 10 nov.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 7
1983, A.R. nr. 6852, Bull. en
maart 1986, A.R. nr. 5129, A.C.,
Pas., 1984, nr. 140.
1985-86, nr. 437.
Overdracht van loon van een werkneBEWIJS
mer - Verzet tegen de bekrachtiging Bevoegdheid van de vrederechter Burgerlijke zaken - Bewijsvoering Aanleg.
Verplichting voor elke gedingvoerende
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 10 nov. partij de bewijsgronden waarover zij be1083, A.R. nr. 6852, Bull. en schikt, voor te leggen - Gerechtelijk
Pas., 1984, nr. 140.
Wetboek, art. 871.
Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C.,
Sociale zaken - Volstrekte bevoegd1971, 263.
heid - Arbeidsrechtbank - Ger.W., art.
578, 7• - Geschillen van burgerlijke aard
Burgerlijke zaken - Bewijsvoering die het gevolg zijn van een overtreding.
Overlegging van stukken waarin het beConcl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 12 wijs van een ter zake dienend feit
dec. 1984, A.R. nr. 4576, A.C., 1984-85, schuilt - Verplichting voor elke partij
nr. 234.
en voor derden - Gerechtelijk Wetboek,
artt. 877 tot 882.
Burgerlijke zaken - Foutief lijkende
Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C.,
aantasting door de bestuursoverheid van
1971, 263.
subjectieve rechten die de hoven en
rechtbanken moeten vrijwaren - VoorBurgerlijke zaken - Bewijslast lopige maatregelen - Bevoegdheid van Artt. 1315 van het Burgerlijk Wetboek en
de rechter in kort geding.
I 870 van het Gerechtelijk Wetboek.

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.
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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 belastingplichtigheid - 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.
Strafzaken - Algemene begrippen Opsporingsonderzoek - Bewijskrachtige
gegevens verkregen onder de misleidende belofte dat geen vervolging zal worden ingesteld - Schending van het recht
van verdediging - Onwettig bewijsmiddel - Strafvervolging niet toelaatbaar.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 13
mei 1986, A.R. nr. 9136, A.C., 1985-86,
nr. 558.
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 - Overzending aan de stafhouder van de Orde
van Advocaten - Wettigheid.
Cone!. 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.
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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. DUMON, Cass.,
25 juni 1974, A.C., 1974, 1196.
Betwistingen inzake rechten en verplichtingen van burgerlijke aard - Betekenis van deze uitdrukking in art. 6, § 1,
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.
Concl. adv.-gen. J. VELD, 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 partijstelling - Ontvankelijkheidsvereisten - Belang bij de bestraffing geen voldoende reden.
Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 24 nov.
1982, Bull. en Pas., 1983, nr. 186.
Vrijspraak van de beklaagde - Wethoek 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. VELU, Cass., 30 nov.
1983, A.R. nr. 3060, Bull. en
Pas., 1984, nr. 177.

CASSATIE
Bevoegdheid - Beslissing van de afdeling voor administratieve zaken bij de
Raad van State geen kennis te nemen
van een eis waarvan de kennisneming
tot de bevoegdheid van de rechterlijke
overheden behoort - Bevoegdheid van
het Hof van Cassatie, waarbij een voorziening tegen een dergelijke beslissing
aanhangig is, om niet alleen te onderzoeken of het arrest van de Raad van State
wettelijk verantwoord is, maar ook of
het regelmatig met redenen is omkleed.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C.,
1971, 518.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
Bevoegdheid - Verenigde kamers Burgerlijke zaken - Voorwaarden.
Vordering van de burgerlijke partij
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
aanhangig bij de rechter die van de
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull.
strafvordering kennis heeft genomen en Pas., 1973, 629.
Vrijspraak - Rechter die zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van
Omvang - Strafzaken - Beslissing
de burgerlijke rechtsvordering - Draag- tot onbevoegdverklaring op de strafvorwijdte van deze beslissing.
dering en op de burgerlijke rechtsvordeNoot, E.K., Cass., 25 mei 1973, A.C., ring - Voorziening in cassatie van het
1973, 936.
openbaar ministerie - Omvang van de
Vordering tot vergoeding van de scha- cassatie.
Noot, P.M., Cass., 29 mei 1973, A.C.,
de - Schade ten gevolge van een mis1973, 945.
drijf - Verjaring - Termijn gesteld bij'
de voorafgaande titel van het Wetboek'
Rechtspleging in strafzaken - Tervan Strafvordering - Toepassing van mijn waarbinnen het cassatieberoep
die termijnen ook al is de vordering ge- moet worden ingesteld - Gevolg van
grond op contractuele verbintenissen.
overmacht.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 31 jan.
Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C.,
1980, Bull. en Pas., 1980, 622.
1974, 576.
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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.
Bevoegdheid- Verzoek om een bijkomende onderzoeksmaatregel - Afwijzing door de rechter omdat hij die maatregel niet nodig acht om tot zijn overtuiging te komen - Middel afgeleid uit de
schending van de rechten van de verdediging - Toetsing door het Hof - Begrip.
Noot 2, F.D., Cass., 11 april 1978, A.C.,
1978, 919.
Omvang - Burgerlijke zaken - Begrip.
Noot, F.D., Cass., 7 dec. 1978, A.C.,
1978-79, 404.
Cassatieberoep in het belang van de
wet - Arrest van het hof van beroep inzake echtscheiding door onderlinge toestemming - Cassatieberoep van de procureur-generaal in het Hof van Cassatie
in het belang van de wet- Voorwaarde.
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.
Concl.
proc.-gen.
DuMaN,
Cass.,
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 !eden 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 - 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.
Verenigde kamers - Strafzaken Bevoegdheid.
Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES,
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas.,
1980, 1153.
Bevoegdheid - Memorie van cassatie
met lasterlijke, beledigende of eerrovende beweringen - Weigering van het Hof
met die beweringen rekening te houden.
Noot, J.V., Cass., 7 jan. 1981, A.C.,
1980-81, nr. 262.
Omvang - Strafzaken - Vernietiging
van een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot handhaving van
de voorlopige 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.
Concl.
proc.-gen.
DUMON,
Cass.,
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.
Concl.
proc.-gen.
DUMON,
Cass.,
10 april 1981, A.C., 1980-81, nr. 464.
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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 grond 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. DUMON, Cass., 5 nov.
1981, Bull. en Pas., 1982, 342.
Aard van het cassatiegeding.
Concl. adv.-gen. J. VELD, 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., 1983-84,
nr. 523.
Bevoegdheid - Strafvordering tegen
een minister - Gw., art. 90 - Toepassingsgebied.
Concl. adv.-gen. VELD, 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
middel afhankelijk van twee voorwaarden : 1" dat de bestreden beslissing voor
twee uitleggingen vatbaar is; 2" dat zij
volgens een uitlegging wettig en volgens
de andere onwettig is.
Noot, E.L., Cass., 27 maart 1980, A.C.,
1979-80, nr. 483.
Burgerlijke zaken - Middel dat enkel
opkomt tegen een reden van de bestreden beslissing - Beslissing naar recht
verantwoord door een andere reden
waarvan het onderzoek noopt tot een
vraag om uitlegging van een bepaling
van gemeenschapsrecht - Het middel
kan niet onontvankelijk worden verklaard wegens die reden, als het Hof
zich vooraf voor uitlegging tot het Hof
van Justitie van de E.E.G. heeft gewend,
overeenkomstig o.m. art. 177, laatste lid,
E.E.G.-Verdrag.
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1981, Bull. en Pas., 1981, 879.
Voorwaarden voor de ontvankelijkCassatieberoep tegen een arrest van heid.
de Raad van State - Arrest waarin
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
wordt beslist dat de vordering al dan
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull.
niet tot de bevoegdheid van de rechtscolen Pas., 1974, 544.
leges van de Rechterlijke Macht behoort
Personen die derdenverzet mogen
- Gecoordineerde wetten op de Raad
van State, art. 33 - Middel afgeleid uit doen.
schending van art. 97 Gw. op grond dat
Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER
het Hof aan de hand van het bestreden
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull.
arrest zijn wettelijk toezicht niet kan uiten Pas., 1974, 544.
oefenen - Ontvankelijk cassatiemiddel. DIENSTPLICHT
Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 juni
Hoge Militieraad - Bevoegdheid 1981,
verenigde
kamers,
A.C.,
Militieraad die een aanvraag om uitstel
1980-81, nr. 620.
ontvankelijk maar niet gegrond verCassatieberoep tegen een arrest van klaart - Beroep van de dienstpliehtige
de Raad van State - Arrest waarin - Bevoegdheid van de Hoge Militieraad
wordt beslist dat de vordering al dan om de aanvraag niet ontvankelijk te verniet tot de bevoegdheid van de rechtscol- klaren.
leges van de Rechterlijke Macht behoort
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
- Gecoordineerde wetten op de Raad
30 april 1979, A.C., 1978-79, 1030.
van State, art. 33 - Middel hieruit afgeleid dat het arrest van de Raad van StaDuur van de dienstplieht en voorwaarte zich met miskenning van de bewij s- den om onder de wapenen te worden gekracht van een akte o.m. zou hebben houden na het verstrijken van de normauitgesproken over een andere vordering le diensttermijn.
dan die welke voor de raad was gebracht
Conel.
adv.-gen.
BALLET,
Cass.,
en dat de Raad van State zich derhalve
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014.
onwettig bevoegd of niet bevoegd heeft
Militaire dienst - Duur - Voorwaarverklaard - Ontvankelijk cassatiemidden om onder de wapens te worden gedel.
Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 juni houden.
Cone!.
adv.-gen.
BALLET,
Cass.,
1981,
verenigde
kamers,
A.C.,
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014.
1980-81, nr. 620.
Burgerlijke zaken - Twee middelen
Beslissing van de herkeuringsraad tot staving van eisers voorziening aange- Redengeving.
voerd en hieruit afgeleid, het eerste, dat
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
op eisers conclusie niet is geantwoord,
19 okt. 1981, A.C., 1981-82, nr. 125.
en, het tweede, dat de bestreden beslisUitstel
en vrijlating van dienst op mosing om de in die conclusie aangevoerde
redenen niet wettig was - Verplichting rele grond - Kostwinner - Wettelijke
eerst te antwoorden op het middel be- voorwaarden waaraan, in de regel, moet
worden voldaan v66r het verstrijken van
treffende het vormvereiste - Begrip.
Noot, F.D., Cass., 5 nov. 1981, A.C., de termijn waarbinnen de aanvraag om
uitstel of vrijlating moet worden inge1981-82, nr. 160.
diend.
Strafzaken - Middel dat berust op
Cone!. proc.-gen. R. CHARLES, Cass.,
een feitelijke bewering - Bewering zon21 juni 1982, Bull. en Pas, 1982, 1226.
der enige steun in de bestreden beslissing noch in de stukken waarop het Hof DOUANE EN ACCIJNZEN
vermag acht te slaan - Gemis aan feiteCollectief misdrijf - Samenvceging
lijke grondslag.
van de geldboeten - Toepassing van
Cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BIST- art. 100 Sw. en van de rechtsregel neerHOVEN, Cass., 27 maart 1985, A.R. gelegd in art. 65 van dat wetboek.
nr. 4081, Bull. en Pas., 1985, nr. 456.
Noot, E.L., Cass, 13 okt. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 111.
Burgerlijke zaken - Nieuw middel Redenen tot wraking.
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 13 DRUKPERSMISDRIJF
Gebruik, niettegenstaande vervallenjan. 1986, A.R. nr. 4965, A.C., 1985-86,
verklaring, van het recht deel te nemen
nr. 308.
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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.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas.,
1982, 259.
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.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341.
ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED
Art. 302 van het Burgerlijk Wethoek,
gewijzigd hij art. 16 van de wet van
8 april 1965 - Handhaving van de verplichtingen van de ouders nopens het onderhoud van de kinderen, zoals zij waren overeengekomen en vastgesteld.
Noot 5, F.D., Cass., 28 juni 1971, A.C.,
1971, 1120.
Wederkerige
rechtsvorderingen
Aard van deze rechtsvorderingen.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en
Pas., 1972, 806.
Rechtspleging - Verzoek - Begrip en'
draagwijdte - Dagvaarding - Begrip
en gevolgen ten aanzien van de eis.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en
Pas., 1972, 806.
Grove helediging - Arrest dat heslist
dat, huiten het geval van koppelarij, van
heimelijke verstandhouding of van een
bedrieglijke daad, elke tekortkoming in
de getrouwheid een grove helediging
oplevert - Onwettigheid.
Concl. 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.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull.
en Pas., 1973, 725.
Echtscheiding - Echtscheiding door
onderlinge toestemming - Echtscheiding tussen echtgenoten van verschillende vreemde nationaliteit - Toe te passen wet.
KRINGS,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
14 dec. 1978, A.C., 1978-79, 445.
Echtscheiding - Wederzijdse eisen tot
echtscheiding - Beslissing op een van
de eisen reeds overgeschreven in de registers van de hurgerlijke stand - Eis
hlijft hangende na de overschrijving van
de echtscheiding - Voorlopige maatregelen betreffende het onder houd van de
kinderen gevraagd na de overschrijving
- Bevoegdheid.
· Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
3 mei 1979, Bull. en Pas., 1979, 1035.
Echtscheiding op grond van een feitelijke scheiding van meer dan tien jaar Toepassing van de artt. 299, 300 en 301
B.W. - Fouten en tekortkomingen van
de andere echtgenoot - Burgerlijk Wethoek, art. 306 - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass.,
4 jan. 1980, A.C., 1979-80, nr. 267.
Echtscheiding op grond van een feitelijke scheiding van meer dan tien jaar Toepassing van de artt. 299, 300 en 301
B.W. - Fouten en tekortkomingen van
de andere echtgenoot - Burgerlijk Wethoek, art. 306 - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass.,
4 jan. 1980, A.C., 1979-80, nr. 267.
Vonnis waarhij echtscheiding wordt
toegestaan - Hoger beroep van de echtgenoot, verweerder - Mstand van het
hoger heroep - Mstand 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 hijdrage 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.
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door de echtgenoot ten laste van wie de
echtscheiding reeds werd toegestaan
Ontvankelijkheidsvoorwaarde.
Concl. proc.-gen. E. KRINGS, Cass., 31
jan. 1986, A.R. nrs. 4729 en 4892,
A.C, 1985-86, nr. 343.
Feitelijke scheiding van ten minste
vijf jaar - Vervulling van de tijdsvoorwaarde bij de inleiding van het verzoek
tot echtscheiding.
Concl. proc.-gen. E. KRINGS, Cass., 31
jan. 1986, A.R. nrs. 4729 en 4892,
A.C., 1985-86, nr. 343.

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 » - Toepassin~svereisten.

Concl. adv.-gen. J. VELD, 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 april 1978, Bull. en Pas., 1978, 937.
ERFDIENSTBAARHEID
Erfdienstbaarheid van overgang
Door 's mensen toedoen gevestigde niet
voortdurende erfdienstbaarheid - Wijze
van verkrijging - Hij die een recht van
overgang he eft, kan door verj aring 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. DuMaN, 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 uitleggin~ van dit verdrag Geschil opgeworpen m een voor het Hof
van Cassatie hangende zaak - Hof van
Cassatie ertoe gehouden dit geschil aanhangig te maken bij het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen om
uitlegging ervan te bekomen - Uitleggend arrest van het Hof van Justitie Gezag van dit arrest.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 24 dec. 1970, Bull.
en Pas., 1971, 392.
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- 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 prejudiciele
vraag een uitlegging te bekomen.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 24 dec. 1970, Bull.
en Pas., 1971, 392.
Europese Economische Gemeenschap
- Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, art. 85,
§ 2 - Datum vanaf welke deze bepaling
uitwerking heeft.
Concl. prc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 24 dec. 1970, Bull.
en Pas., 1971, 392.
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap - Art. 85
- Reglement nr. 17 van de Raad van de
Europese Economische Gemeenschap Beperking van de mededinging waardoor
de handel tussen Lid-Staten ongunstig
kan worden bei:nvloed - Concessie inzake alleenverkoop.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 11 maart 1971, Bull.
en Pas., 1971, 631.
Hof van Justitie - Gezag van de arresten van het Hof van Justitie, waarbij
beslist wordt over het beroep van de
Commissie om te doen vaststellen dat
een Lid-Staat zijn verplichtingen niet is
nagekomen.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en
Pas., 1971, 886.
~_arm van het gemeenschapsrecht in
strrJd met een norm van het interne
recht - Voorrang van de eerste.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en
Pas., 1971, 886.

Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap - Bepaling rechtstreeks van toepassing - Begrip.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en
Pas., 1971, 886.
Aard en kenmerken van de nieuwe
rechtsorde ingesteld bij de verdragen tot

oprichting van de Europese Gemeenschappen.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en
Pas., 1971, 886.
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap - Beroep
van de Commissie voor het Hof van Justitie om te doen vaststellen dat de LidStaten hun verplichtingen niet zijn nagekomen - Aard van de rechtsvordering
- Draagwijdte van het arrest.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en
Pas., 1971, 886.
Vennootschappen - Vennootschap opgericht overeenkomstig de wetgeving
van een Lid-Staat - Begrip.
Noot, W.G., Cass., 19 jan. 973, A.C.,
1973, 515.
.
Conflict tussen een rechtstreeks toepasselijke
bepaling
van
gemeenschapsrecht en een norm van nationaal
recht, o.m. een wet - Voorrang van een
dergelijke bepaling niet afhankelijk van
het bestaan van een interpretatieve wet.
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
14 jan. 1976, A.C., 1976, 547.
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap - Mededinging - Art. 85, §§ 1 en 2, van dit verdrag - De bepalingen van gemeenschapsrecht vinden geen toepassing op
de wetten, in de zin van artt. 609 en
1080 van het Gerechtelijk Wetboek Deze bepalingen kunnen eventueel van
toepassing zijn op overeenkomsten en
besluiten tot vereniging tussen ondernemingen goedgekeurd door wetten die
handelingen van hoge administratieve
voogdij zijn.
Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass.,
7 jan. 1977, A.C., 1976, 493.
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, art. 189
- Richtlijnen - Richtlijnen waarin bepalingen kunnen voorkomen die rechtstreeks van toepassing zijn in de LidStaten.
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
7 jan. 1977, A.C., 1977, 493.
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, art. 177
- Vraag om uitlegging van gemeenschapsrechtelijke bepalingen - Nationaal gerecht dat uitspraak moet doen
over de verenigbaarheid van bepalingen
van nationaal recht met bepalingen van
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waarbij het overeenkomstig art. 177 de
zaak bij het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen
aanhangig
maakt, de ter zake toe te passen bepalingen van nationaal recht opgeven en desnoods de betekenis en draagwijdte ervan
preciseren,
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
7 jan. 1977, A.C., 1977, 493.
Misbruik van een mach,tspositie op de
gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk deel daarvan - E.E.G.-Verdrag,
art. 86 - Nationaalrechtelijke bepaling,
met name een wet, waardoor een dergelijk misbruik, volgens dat recht, algemeen, wettelijk zou gemaakt worden of
waardoor zodanig misbruik enkel, in bepaalde gevallen, zou begunstigd worden
- Gevolg.
Concl.
proc.-gen.
DUMON,
Cass.,
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485,
E.E.G.-Verdrag, artt. 30, 31 en 32 Maatregelen van gelijke werking als invoerbeperkingen - Begrip.
DUMON,
Cass.,
Concl.
proc.-gen.
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485.
Voorrang van internationaalrechtelijke
regels boven de internrechtelijke regels
- De rechter mag geen toepassing rnaken van internrechtelijke bepalingen die
in strijd zijn met die regels - Algemeen
rechtsbeginsel waaruit die voorrang
wordt afgeleid.
Noot, F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C.,
1979-80, nr. 473.
Europese Economische Gemeenschap
- Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap - Mededinging - Art. 85 van dat Verdrag Bepaling toepasselijk op de gecommercialiseerde overeenkomsten, besluiten
van 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 gecommercialiseerde letterkundige werken of
muziekwerken, o.a. wanneer zij op platen of andere geluidsdragers zijn opgenomen - Art. 36 niet toepasselijk op de
bepalingen van een nationaal .recht

waardoor het grondgebied van de verschillende Lid-Staten wordt afgesloten.
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 industriiHe
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 verplichting voor het Hof van Cassatie zich voor
die vraag van uitlegging tot het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen te wenden.
Cone!. 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 - Terugvordering - Ontbinding van de verkoop Begrippen.
Concl.
adv.-gen.
DUMON,
Cass.,
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262.
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Concl.
adv.-gen.
DuMON,
Cass.,
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262.
Gerechtelijk akkoord - Koopwaren
verzonden - Terugvordering mogelijk
zolang « de overgave ervan niet is geschied in de magazijnen van de bestemmeling , - Faillissement - Wetboek
van Koophandel (wet van 18 april 1851),
art. 568 - Koopwaren verzonden aan
een koopman die een verzoekschrift tot
het bekomen van een gerechtelijk akkoord heeft ingediend - Wettelijke bepaling buiten toepassing.
Concl.
adv.-gen.
DUMON,
Cass.,
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262.
Gerechtelijk akkoord - Verzoekschrift
tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord - Samenloop tussen alle niet bevoorrechte schuldeisers van de schuldenaar die het akkoord aanvraagt Begrip.
Concl.
adv.-gen.
DuMON,
Cass.,
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262.
Zekerheidstellingen gedurende de termijn van staking van betaling - Zekerheidstellingen voor vroeger aangegane
schulden - Nietige zekerheden.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C.,
1973, 911.

op een oorzaak buiten de staat van faillissement en accessoir gegrond op de
staat van faillissement - Gewone appeltermijn.
Concl.
adv.-gen.
DuMON,
Cass.,
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1978,
1090.
Betaling van vervallen schulden door
de gefailleerde na het ophouden van zijn
betalingen en v66r het vonnis van zijn
faillietverklaring
Niet-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. VELD, Cass.,
25 mei 1978, Bull. en Pas., 1978, 1090.

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.
Concl. 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.
Gerechtelijk akkoord - Geen uitwerking met betrekking tot sociale zekerheidsbijdragen, bijdrageopslag en nalatigheidsintrest.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
17 mei 1978, A.C., 1978, 1092.

Verzoek van de curator tot vaststelling
van de datum waarop de koopman heeft
opgehouden te betalen - Vorm.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
19 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 378.

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

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.

Handelsvennootschap
Boedelafstand - Boedelschuldeisers - Schuldeisers zonder zekerheid of bijzonder voorrecht - Schuldvordering vastgesteld bij
een uitvoerbaar verklaarde authentieke
akte - Afzonderlijke daden van uitvoering - Wettigheid.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
26 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 426.
Terugvordering van goederen, voorwerp van een financieringshuur waarvan
het juridisch statuut is geregeld bij K.B.
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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. DDMON, 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 hager 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 hager beroep in te stellen.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 22
maart 1985, A.R. nr. 4683, A.C.,
1984-85, nr. 447.
Gerechtelijk akkoord - Beginsel van
de gelijkheid tussen de schuldeisers Begrip - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 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. VELD, Cass., 13 juni
1985, A.R. nr. 7214, Bull. en
Pas., 1985, nr. 623.
Geschil inzake een arbeidsovereenkomst - Volstrekte bevoegdheid.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 19 dec.
1985, A.R. nr. 7396, Bull. en Pas.,
1986, nr. 271.
Curator die de faillietverklaring van
een derde vordert - Voorwaarde.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 31 jan.
1986, A.R. nr. 4947, A.C., 1985-86,
nr 345.

Ambtshalve faillietverklaring - Schuldenaar opgeroepen om uitleg te geven Geen partij.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 31 jan.
1986, A.R. nr. 4947, A.C., 1985-86,
nr. 345.
Vordering van de curator tegen de oprichters van een failliet verklaarde
P.V.B.A., wegens ontoereikend kapitaal
bij de oprichting - Art. 123, tweede lid,
7", Vennootschappenwet- Volstrekte bevoegdheid van de rechtbank van koophandel (Ger.W., art. 574, 2").
Concl. adv.-gen. DD JARDIN, Cass., 7
maart 1986, A.R. nr. 5129,A.C.,
1985-86, nr. 437.

GEMEENSCHAP, GEWEST
Bevoegdheid van de gewestraden en
van de gewestexecutieven inzake onteigening ten algemenen nutte - Grenzen.
Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 20 feb.
1986, A.R. nr. 7230, Bull. en Pas.,
1986, nr. 402.
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 PROVINCIEBELASTINGEN
Gemeentebelasting op de niet gebouwde percelen begrepen in een niet vervallen verkaveling - Belasting niet van dezelfde aard als het patent.
Concl. adv.-gen. J. VELD, 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. VELD, Cass.,
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1970, 347.
Aanslagbiljet - Vorm.
Noot 1, E.K., Cass., 24 okt. 1975, A.C.,
1976, 254.
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MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C.,
1973, 972.
Orde der Dierenartsen - Tuchtraden
- Veroordeling in de kosten - Machtsoverschrijding.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638.
Overeenkomst tussen een geneesheer
en een ziekenhuisinstelling over de voorwaarden waaronder de instelling haar
personeel, lokalen en materiaal ten dienste stelt van de geneesheer - Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de
geneeskundige commissies, artt. 15, 16
en 17 - Draagwijdte van die bepalingen.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 5 nov.
1981, Bull. en Pas., 1982, 337.

Gemeentewet, art. 138 - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 13 mei
1982, Bull. en Pas., 1982, 1056.
Bezwaar bij de bestendige deputatie
van een provincieraad - Beslissing van
de bestendige deputatie - Ondertekening van de beslissing door aile leden
van de deputatie - Verplichting Sanctie.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 13 feb.
1986, A.R. nr. F 742 F, Bull. en Pas.,
1986, nr. 384.
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.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MALHAUX,
Cass., 11 mei 1973, A.C., 1973, 832.
Orde van Geneesheren - Raad van
beroep - Samenstelling - Emeritus
raadsheer in het hof van beroep, lid van
de raad - Wettigheid.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C.,
1973, 972.
Orde van Geneesheren - Raad van
beroep - Samenstelling - Ereraadsheer in het hof van beroep - Geen wettelijke hoedanigheid om benoemd te
worden tot magistraat-lid van de raad
van beroep of zulks te blijven.

Orde van Geneesheren - Tuchtraden
- Betichting van valsheid - Bevoegdheid.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 31
jan. 1985, A.R. nrs. 7164 en 7221,
Bull. en Pas., 1985, nr. 319.
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.

I

GERECHTSKOSTEN
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 -
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Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638.
Tuchtzaken - Orde der Dierenartser.
- Vernietiging van een beslissing van
een gemengde raad van beroep, op voorziening van een dierenarts - Kosten
van het cassatiegeding.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638.
Strafzaken - Strafvordering - Kosten van die rechtsvordering - Veroordeling van de burgerlijke partij in die kosten - Vereisten - Onderscheid.
Noot, E.L., Cass., 8 april 1981, A.C.,
1980-81, nr. 457.
I

.

Strafzaken - Beslissing van de strafrechter waarbij de Staat, die geen burgerlijke partij is, in de kosten van een
door de vrijgesproken beklaagde tegen
hE:lt openbaar ministerie ingestelde tussenvordering wordt veroordeeld
Onwettige beslissing.
Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 19 okt.
1983, A.R. nr. 3117, Bull. en
Pas., 1984, nr. 99.
Strafzaken - Strafvordering vervallen
- Kosten ten laste van de Staat - Ver, nietiging 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.

Gelijkheid voor de wet - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. DDMON, Cass.,
14 jan. 1976, A.C., 1976, 547.
Het Hof van Cassatie neemt in de regel geen kennis van de zaak ten gronde
- Grondwet, art. 95 - Begrip.
Concl.
proc.-gen.
DDMON,
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 om()chreven 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.

GRONDWET
Art. 25bis - Toekenning van grond- HERSTEL IN EER EN RECHTEN
wettelijke machten aan instellingen van
Strafzaken - Verwerping van de aaninternationaal publiek recht - Draag- vraag - Voorziening in cassatie - Voorwijdte van deze bepaling.
ziening van de verzoeker - Geen beteConcl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER kening - Ontvankelijke voorziening.
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 29'
Pas., 1971, 886.
jan. 1986, Bull. en Pas., 1986, nr. 337.
Art. 7 - Draagwijdte.
HOGER BEROEP
Noot, E.K., Cass., 7 maart 1975, A.C.,
Gewijsde - Gezag van gewijsde 1975, 764.
Strafzaken - Devolutieve kracht van
Gelijkheid van de Belgen voor de wet het hager beroep - Interferentie van de
- Begrip.
. regels inzake de devolutieve kracht van
Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., het hager beroep en van de regels betreffende het gezag van gewijsde.
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1976, 347.
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1972, 625.
Burgerlijke zaken- Middel in de akte
van hoger beroep uiteengezet - Appellant niet verschenen - Beslissing bij
verstek gewezen - Rechter niet verplicht op dit middel te antwoorden.
Noot, F.D., Cass., 7 dec. 1972, A.C.,
1972, 339.
Strafzaken - Termijn waarbinnen hoger 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
hoger 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 grond 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.

accessoir gesteund op de staat van faillissement - Gewone appeltermijn.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
25 mei 1978, Bull. en Pas., 1978, 1090.
Burgerlijke zaken - Getuigenverhoor
bevolen door de rechter in 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 hoger
beroep.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 29 juni 1978, 1978, Bull. en Pas., 1978,
1240.
Burgerlijke zaken - Konijnenschade
- Vonnis van de vrederechter niet in tegenwoordigheid van de partijen uitgesproken - Jachtwet, art. 7 bis - Aan de
partijen is, binnen drie dagen na de uitspraak van het vonnis, geen kennis gegeven van het beschikkende gedeelte ervan
- Termijn van hoger beroep van veertien dagen bepaald bij genoemd art. 7 bis
niet toepasselijk.
DuMON,
Cass.,
Concl.
proc.-gen.
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.

Burgerlijke zaken - Onsplitsbaar geschil - Begrip.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
13 maart 1978, A.C., 1978, 810.

Strafzaken - Strafvordering - Kosten van die rechtsvordering - Veroordeling van de burgerlijke partij in die kosten - .Vere is ten - Onderscheid.
Noot, E.L., Cass., 8 april 1981 A.C.,
1980-81, nr. 457.
Strafzaken - Eenparigheid van stemmen - Vervanging van afzonderlijke
straffen door een enkele straf.
Noot, E.L., Cass., 26 sept. 1984, A.R.
nr. 3778, A.C., 1984-85, nr. 69.

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

Strafzaken - Vaststelling van de identiteit van, een vroeger veroordeelde Art. 518 Sv. - Vonnis waarbij uitspraak
wordt gedaan op een vordering tot vaststelling van de identiteit - Hoger beroep - Hoger beroep niet ontvankelijk.
Noot, E.L., Cass., 13 nov. 1985, A.R.
nr. 4411, A.C., 1985-86, nr. 161.

Tuchtzaken
Beslissing alvorens
recht te doen van de raad van de Orde
van Advocaten - Beslissing waartegen
hoger beroep kan worden ingesteld.
Concl. proc.-gen DELANGE, Cass., 1 dec.
1977, Bull. en Pas., 1978, 362.
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Aansprakelijkheid uit overeenkomst Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
- Gemeenschappelijke fout van verscheidene partijen - Hoofdelijke aansprakelijkheid.
Concl.
adv.-gen.
DuMON,
Cass.,
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661.
Kan uit een algemeen rechtsbeginsel
voortvloeien.
Concl.
adv.-gen.
DuMoN,
Cass.,
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661.
Zaken van koophandel - Meer dan
een schuldenaar - Begrip.
Concl.
adv.-gen.
DuMON,
Cass.,
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661.
HUUR VAN DIENSTEN
Aannemingscontract - Oprichting van
een gebouw - Tienjarige 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 dee! van de bouw
dan de « grote 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 - Gebrek in de grote werken - Aanvaarding
- Aanvaarding dekt de aansprakelijkheid van de architect en de aannemer
niet, ongeacht of de gebreken zichtbaar
zijn dan we! 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.
Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C.,
1974, 202.

I

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.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 27 feb.
1980, A.C., 1979-80, nr. 402.
Makelaarsovereenkomst - Ontbinding
van de overeenkomst - Toepasselijke
regels.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 4 sept.
1980, Bull. en Pas., 1981, 7.

HUUR VAN GOEDEREN
Pacht - Art. 7 van de wet tot beperking van de pachtprijzen, vervat in art.
III van de wet van 4 nov. 1969 - Concessie - Begrip.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en
Pas., 1974, 954.
Pacht - Landbouw - Exploitatie Begrip.
Noot, E.K., Cass., 28 nov. 1975, A.C.,
1976, 406.
Handelshuurovereenkomsten Art.
16, I, 3°, vervat in de wet van
20 april 1951 - Wil tot wederopbouw van
het onroerend goed - Begrip.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
12 jan. 1978, Bull. en Pas., 1978, 535.
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.
Concl. adv.-gen. A. CoLARD, Cass.,
7 sept. 1978, Bull. en Pas., 1979, 20.
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aan een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke persoon
Aankoop
voor doeleinden algemeen belang Geen voorkooprecht van de pachter.
Concl. adv.-gen. COLARD, Cass., 20 feb.
1980, Bull. en Pas., 1980, 732.
Handelshuur - Huurder in het bezit
van het verhuurde goed gelaten na het
einde van de huur - Nieuwe huur voor
onbepaalde tijd - Opzegging door de
verhuurder - Opzeggingstermijn korter
dan achttien maanden - Gevolg.
Noot, E.L., Cass., 27 maart 1980, A.C.,
1979-80, nr. 483.
Handelshuur - Handelshuurwet, art.
9, eerste lid - Verbouwing - Sluit niet
noodzakelijk en in alle gevallen een
nieuwe bouw uit.
Noot, E.L., Cass., 16 mei 1980, A.C.,
1979-80, nr. 586.
Algemene begrippen - Gerechtelijke
ontbinding - Gevolgen - Ontbinding
geldt principieel vanaf het instellen van
de rechtsvordering.
·
Concl. adv.-gen. DECLERCQ, Cass.,
29 mei 1980, A.C., 1979-80, nr. 614.
Pacht - Opzegging door de verpachter
- Voornemen van de verpachter het
pachtgoed zelf te exploiteren - Persoonlijke exploitatie - Begrip.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 16 mei
1986, A.R. nr. 4983, A.C., 1985-86,
nr. 572.

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.
Concl. adv.-gen. VELD, 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
dergelijk
Concl.
1981,

huwelijk
huwelijk
adv.-gen.
Bull. en

- Gevolgen van een
in Belgie.
VELD, Cass., 2 april
Pas., 1981, 835.

HUWELIJKSCONTRACT
Stelsel van v66r de wet 14 juli 1976 Overeenkomst over de vereffening van
de gemeenschap en de regeling van de
terugnemingen en vergoedingen van de
echtgenoten, door de echtgenoten gesloten v66r de ontbinding van de gemeenschap - Overeenkomst nietig wegens
strijdigheid met de bepalingen van openbare orde inzake de onveranderlijkheid
van de huwelijksstelsels.
·
Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass.,
1 maart 1979, Bull. en Pas., 1979, 782.
Wijziging van het huwelijksvermogensstelsel bij overeenkomst - Burgerlijk Wetboek, art. 1395 - Overlijden van
een der echtgenoten voordat de rechtbank van eerste aanleg zich heeft uitgesproken over het verzoek tot homologatie van de akte houdende wijziging van
het huwelijksvermogensstelsel - Verzoek dat geen reden van bestaan meer
he eft.
DUMON,
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. DuMaN, 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
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- Indeplaatsstelling zonder invloed op
de verplichting van die borg om zijn verhaal te splitsen.
Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
21 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 754.
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.
Cone!. 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 medei:iigenaar 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.
lnkomstenbel., artt. 111, 153, 164, 191,
192, 198 en 205.)
Cone!.
adv.-gen.
DELANGE,
Cass.,
16 dec. 1971, Bull. en Pas., 1972, 373.
Personen- en vennootschapsbelasting
- Belastbare winsten - Aankoop van
gronden - Bedragen gebruikt tot uitbreiding van het bedrijf - Beleggingswaarde - Afschrijving - Basis voor de
berekening.
Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 26 juni 1974, A.C., 1974, 1208.
Diverse inkomsten - Beheer van het
privaat vermogen - Goederen die kunnen beheerd worden in de zin van
art. 67, 1", van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Cone!.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
24 okt. 1975, A.C., 1976, 244.
Diverse inkomsten - Beheer van een
privaat vermogen - Begrip.
Cone!.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
24 okt. 1975, A.C., 1976, 244.

Diverse inkomsten - Inkomsten uit
verrichtingen of speculaties, zelfs occasioneel - Begrip.
KRINGS,
Cass.,
Cone!.
adv.-gen.
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.
KRINGS,
Cass.,
Cone!.
adv.-gen.
28 mei 1976, A.C., 1976, 1074.
Uitlegging van de belastingwet - Methode om deze uit te leggen.
Noot, E.K., Cass., 3 juni 1976, A.C.,
1976, 1097.
Bezwaar - Belasting ten name van
het gezinshoofd gevestigd - Recht van
elk der echtgenoten.
Cone!.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
2 feb. 1976, A.C., 1977, 916.
Wetboek van de 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.
Cone!. 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.
Cone!. eerste adv.-gen. DuMaN, 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.
Cone!.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
14 sept. 1978, Bull. en Pas., 1979, 44.
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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.
Internationale 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.
W etboek 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. DuMaN, Cass., 26 juni
1981, A.C., 1980-81, nr. 630.

-

Voorziening voor het hof van beroep
Bevoegdheid van het hof van beroep
Omvang.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 9 maart
1982, A.C., 1981-82, nr. 403.

Niet-verblijfhouders - Vaste inrichting - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. E. KRINGS,
Cass., 21 mei 1982, A.C., 1981-82,
nr. 563.
Natuurlijke personen Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten en -uitgaven
- Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. E. KRINGS,
Cass., 21 mei 1982, A.C., 1981-82,
nr. 560.
Abnormale voordelen 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.
Concl. 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.
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Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
8 april 1976, Bull. en Pas., 1976, 871.
Belgisch-Duitse overeenkomst van
Verdrag
tot Bescherming van de Rech30 juni 1958, goedgekeurd bij de handeling van de Wetgevende Macht van ten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, art. 5 - Bepalingen die geen
10 aug. 1960 - Draagwijdte van art. 15.
verband houden met het onder de wapeConcl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER nen houden van een burger overeenMEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en komstig de wettelijke bepalingen.
Pas., 1972, 806.
Concl.
adv.-gen.
BALLET,
Cass.,
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014.
Gegevens die door de nationale rechter mogen in aanmerking genomen worVerdrag tot Bescherming van de Rechden voor de uitlegging van het verdrag. ten van de Mens en de Fundamentele
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER Vrijheden - Artt. 5 en 7.1 - DraagwijdMEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en te van deze bepalingen.
Pas., 1972, 806.
Concl.
adv.-gen.
BALLET,
Cass.,
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014.
Internationaal verdrag nopens het
wegverkeer, ondertekend te Geneve op
Verdrag tot Bescherming van de Rech19 sept. 1949 en goedgekeurd bij hande- ten van de Mens en de Fundamentele
ling van de Wetgevende Macht van Vrijheden, art. 7.1 - Beginsel van de
1 april 1954 - Artt. 1, § 2, 4 en 24 - Be- wettigheid van de misdrijven en de strafpalingen hebben betrekking op bestuur~ fen - Begrip.
ders in internationaal verkeer en niet op
Concl.
adv.-gen.
BALLET,
Cass.,
vreemdelingen.
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014.
Concl. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass.,
Internationale overeenkomst betreffen10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974,
de het goederenverkeer per spoorweg ·
1033.
(C.I.M., art. 31), op 25 feb. 1961 te Bern
Verdrag tussen Belgie en het Verenigd ondertekend en goedgekeurd bij de wet
Koninkrijk Groot-Brittannii~ en Ierland. van 4 maart 1964 - Forfaitaire beperbetreffende de wederzijdse erkenning king van de vergoeding door de spoorvan rijbewijzen, op 11 dec. 1968 gesloten weg verschuldigd in geval van volledig of
door wisseling van brieven - Geen toe- gedeeltelijk verlies van de vervoerde
passing op een Brits onderdaan die in goederen - Gegroepeerd vervoer - ToeBelgie verblijft, er in het vreemdelin- passing van de beperking tot elk afzongenregister is ingeschreven en houder is derlijk beschouwd colli.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 juvan een bewijs van deze inschrijving.
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1064.
Concl. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass.,
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974,
Verdrag tot Bescherming van de Rech1033.
ten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, art. 15 - Recht van de verConflict tussen een rechtstreeks toe- dragsluitende Staten om van de in dit
passelijke bepaling van conventioneel in- Verdrag vastgestelde verplichtingen af te
ternationaal recht of van gemeen- wijken, in geval van oorlog of van een
schapsrecht die rechtstreeks toepasselijk ander openbaar gevaar waardoor het beis en een norm van nationaal recht, o.a.
staan van de Natie in gedrang komt.
een wet - Verplichting voor de hoven
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
en rechtbanken de norm van nationaal
23 sept. 1976, Bull. en Pas., 1977, 83.
recht buiten toepassing te laten - Voorrang van de bepaling van internationaal
Additioneel Protocol bij het Verdrag
recht of van gemeenschapsrecht niet on- tot Bescherming van de Rechten van de
derworpen aan het bestaan van een in- Mens en de Fundamentele Vrijheden,
terpretatieve wet.
art. 1 - Recht op het ongestoord genot
DuMON,
Cass., van zijn eigendom - Draagwijdte.
Concl.
adv.-gen.
14 jan. 1976, A.C., 1976, 547.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
23 sept. 1976, Bull. en Pas., 1977, 83.
Verdrag tot Bescherming van de RechUitlegging.
ten van de Mens en de Fundamentele
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
Vrijheden, art. 6-1 - Betwisting inzake
27 jan. 1977, Bull. en Pas., 1977, 574.
rechten en verplichtingen van burgerConcl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en
Pas., 1971, 886.
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van 12 okt. 1929 tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer, aansprakelijkheid van de vervoerder of zijn ondergeschikte - Werkelijke wetenschap van de
waarschijnlijke schade - Subjectieve en
geen objectieve beoordeling.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
27 jan. 1977, Bull. en Pas., 1977, 574.
Voorrang van internationaalrechtelijke
regels hoven internrechtelijke bepalingen - De rechter mag geen toepassing
maken van internrechtelijke bepalingen
die in strijd zijn met die regels - Algemeen rechtsbeginsel waaruit die voorrang wordt afgeleid.
Noot, F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C.,
1979-80, nr. 473.
Wereldpostconventie
In stemming
van de kamers - Vorm.
Noot, E.L., Cass., 19 maart 1981, A.C.,
1980-81, nr. 417.
Conflict tussen een bij verdrag bepaald
internationaalrechtelijke regel die rechtstreekse werking heeft in de interne juridische orde en een nationaalrechtelijke
regel- Voorrang van de verdragsregel.
Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 4 april
1984, A.R. nrs. 2910 en 3263, A.C.,
1983-84, nr. 448.

JACHT
Vonnis van de vrederechter niet in tegenwoordigheid van de partijen uitgesproken - J achtwet, art. 7 bis - Aan de
partijen is, binnen drie dagen na de uitspraak van het vonnis, geen kennis gegeven van het beschikkende gedeelte ervan
- Termijn van hoger beroep van veertien dagen bepaald bij genoemd art. 7 bis
niet toepasselijk.
Concl.
proc.-gen.
DUMON,
Cass.,
2 mei 1979, A.C., 1978-79, 1042.
JEUGDBESCHERMING
Onttrekking van de zaak aan de rechter - Jeugdbeschermingswet - Voorlopige tenuitvoerlegging Strafrechter
niet bevoegd om mtspraak te doen over
de wettigheid en de regelmatigheid van
de beslissing inzake de voorlopige tenuitvoerlegging.
Noot, R.-A.D., Cass., 13 mei 1981, A.C.,
1980-81, nr. 522.
Overtredingen van de wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer,
begaan door minderjarigen van meer
dan zestien jaar en minder dan achttien
jaar - Niet-ontvankelijkheid van de

rechtstreekse dagvaarding door de benadeelde partij - Onderscheid.
Concl. adv.-gen. VELU. Cass., 30 nov.
1983, A.R. nr. 3060, Bull. en
Pas., 1984, nr. 177.

KOOP
Concessie inzake alleenverkoop - Begrip « concessie inzake alleenverkoop »
in de wet van 27 juli 1961.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 11 maart 1971, Bull.
en Pas., 1971, 631.
Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd - Scheidsrechterlijk beding met als doel en gevolg dat een buitenlandse wet wordt toegepast - Nietigheid.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 28 juni 1979, Bull. en Pas., 1979, 1260.
Benadeling voor meer dan zeven
twaalfde - Bewijs van de benadeling Artt. 1678 en 1680 B.W. - Verslag van
drie deskundigen.
Noot, R.-A.D., Cass., 11 jan. 1980, A.C.,
1979-80, nr. 282.
Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de
woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen Draagwijdte van de wet.
Concl. 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-commissaris - 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.
KOOPHANDE~

KOOPMAN
Daad van koophandel - Winstoogmerk - Begrip.
Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C.,
1973, 515.

Daad van koophandel - Is het winstoogmerk een wezenskenmerk van de
daad van koophandel?
Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C.,
1973, 515.

Daad van koophandel - Economische
instelling van gemengde aard - Verrich-
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handeling.
Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C.,
1973, 515.

KORT GEDING
Burgerlijke zaken - Foutief lijkende
aantasting door de bestuursoverheid van
subjeetieve reehten die de hoven en
reehtbanken moeten vrijwaren - Voorlopige maatregelen - Bevoegdheid van
de reehter in kort geding.
Cone!. adv.-gen. VELD, 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
reehter in kort geding - Vereisten.
Cone!. adv.-gen. VELD, Cass., 21 maart
1985, A.R. nr. 7189, Bull. en
Pas., 1985, nr. 445.
Belang - Begrip.
Cone!. proe.-gen. KRINGS, Cass., 25 okt.
1985, A.R. nr. 4651, A.C., 1985-86,
nr. 125.
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 overmaeht
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.
Cone!. proe.-gen. DUMON, Cass., 2 okt.
1980, Bull. en Pas., 1981, 128.

LEGER
Geallieerde krijgsmaehten - Overeenkomst tussen de bij het Noord-Atlantiseh
Verdrag aangesloten Staten, betreffende
de reehtspositie van hun krijgsmaehten,
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 sehadevergoeding
voor arbeidsongevallen, voor ongevallen
op de weg naar en van het werk en voor
beroepsziekten in de overheidsseetor,
art. 14 - Schade in Belgie veroorzaakt
door een lid van een vreemde krijgsmaeht van een van de eontraeterende
partijen en opgelopen door een van de
personen waarvan sprake is in art. 1 van
de wet van 3 juli 1967 - Belgisehe Staat
gehouden tot « regeling » van de verdering tot sehadevergoeding - Overeenkomstig art. 14, § 1, lid 3, van dezelfde
wet van 3 juli 1967 wordt geen afbreuk
gedaan aan de vordering van de getroffene.
Cone!. 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 reehter 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
Maehtiging tot het ontvangen van lonen - Aard van deze maatregel - Gevolgen.
Noot, E.K., Cass., 14 sept. 1973, A.C.,
1974, 40.
Vadersehap en afstamming - Wettig
kind - Vordering tot betaling van een
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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 WetSamenwonen van
hoek, art. 203
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.
Cone!. 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 - Verjaringstermijn 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.

MEINEED
Meineed bij de boedelbeschrijving
voor de vereffening en de verde!ing van
een nalatenschap - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 29 okt. 1973, Bull. en Pas.,
1974, 221.

MIJNEN, GROEVEN EN GRAVERIJEN
Wettelijke voorwaarden voor de tegemoetkoming van het Nationaal Waarborgfonds inzake kolenmijnschade, wegens schade aan bovengrondse eigendommen veroorzaakt door de werken in
een kolenmijn.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 24. jan. 1974, Bull.
en Pas., 1974, 544.
Veroordeling van een concessiehouder
van een kolenmijn wegens schade aan
een bovengrondse eigendom - Omstandigheden waarin deze veroordeling op de
rechten van het Nationaal Waarborgfonds inzake kolenmijnschade kan terugwerken en deze benadelen.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull.
en Pas., 1974, 544.
Nationaal Waarborgfonds inzake kolenmijnschade - Statuut - Beheersbevoegdheid - Onderscheid tussen het
Fonds A en het Fonds B - Aanwending
van het bedrag van de bijdragen voor
beide fondsen.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull.
en Pas., 1974, 544.
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., 16 nov. 1983, A.R.
nr. 3116, A.C., 1983-84, nr. 147.
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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.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas.,
1982, 259.
Vervallenverklaring van het recht deel
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.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas.,
1982, 259.
MISDRIJF
Onoverkomelijke dwaling - Begrip.
Concl. 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.
Concl. 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, 2o - Verbod werken te ondernemen die verboden
zijn bij een koninklijk besluit tot rangschikking van een landschap - Betekenis van het woord " ondernemen ».
Concl. 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.

Concl. 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.
KRINGS,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
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.
Verkiezing - Geschillen - Vertegenwoordiging van de vakorganisatie voor
de arbeidsgerechten.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 30 juni 1986, A.R. nr. 5198, A.C., 1985-86,
nr. 681.
Verkiezing - Vordering tot het organiseren van verkiezingen - Termijn.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 30 juni 1986, A.R. nr. 5198, A.C., 1985-86,
nr. 691.
Verkiezing - Verplichting tot het organiseren van verkiezingen - Bevoegdheid van de arbeidsgerechten.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 30 juni 1986, A.R. nr. 5198, A.C., 1985-86,
nr. 681.

ONDERWIJS
Bedienden - Lid van het vrij onderwijs - Wet van 11 juli 1973 houdende
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onderwijswetgeving zoals deze voortvloeien uit de wet van 29 mei 1959 - Gecoi:irdineerde wetten betreffende het bediendencontract - Na de inwerkingtreding van deze wet van 11 juli 1973 zijn
deze gecoi:irdineerde 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 DE 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.
Regeling van de procedure (artt. 61,
127 Sv. en XV wet 25 okt. 1919).
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 17 juni 1986, A.R. nr. 438, volt. zitting,
A.C., 1985-86, nr. 655.
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.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
7 april 1983, Bull. en Pas., 1983,
nr. 423.
ONTEIGENING
TEN
ALGEMENEN
NUTTE
Minnelijke afstand door de eigenaar
aan de onteigenende overheid van een
onroerend goed waarvan de onteigening
ten algemenen nutte is gedecreteerd Gevolgen van deze afstand en rechten
van de onteigenende overheid ten aanzien van de huurders.
Noten 4 en 5, V.D., Cass., 3 juni 1971,
A.C., 1971, 985.
Vervulling van de bij de wet voorgeschreven formaliteiten - Nagaan niet
beperkt tot de controle op de externe
wettigheid - Controle slaat ook op de
interne wettigheid en strekt zich derhalve uit tot het nagaan van het al dan niet
bestaan van een overschrijding of afwending van macht.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C.,
1972, 606.
Wet van 17 april 1835 - Wet van
26 juli 1962 - Nagaan of de bij de wet
voorgeschreven formaliteiten vervuld
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Uitsluitende bevoegdheid van de
hoven en rechtbanken.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C.,
1972, 606.
Verzoek tot onteigening volgens de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden - Wet van 26 juli 1962, art. 5
- Controle die door de vrederechter
moet worden uitgeoefend.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C.,
1972, 606.
Grondwet, art. 11 - Billijke en voorafgaande schadeloosstelling - Billijke vergoeding - Begrip.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 20 sept.
1979, Bull. en Pas., 1980, 69.
Aan de onteigende verschuldigde billijke vergoeding - Schuldvordering van
de onteigende - Voorwerp van die
schuldvordering.
Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 20 sept.
1979, Bull. en Pas., 1980, 69.
Aan de onteigende verschuldigde billijke vergoeding - Bepaling van het bedrag van de vergoeding - Raming van
de schade, naar gelang van het geval, op
de dag van het declaratief vonnis, bedoeld 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 -- Schatting van het bedrag van de vergoeding
ten tijde van de uitspraak van de rechter.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 20 sept.
1979, Bull. en Pas., 1980, 69.
Aan de onteigende verschuldigde billijke vergoeding - Vermindering van de
koopkracht van de munt of stijging van
de immobilienmarkt - De rechter moet
daarmee rekening houden bij de schatting van de aan de onteigende verschuldigde vergoeding.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 20 sept.
1979, Bull. en Pas., 1980, 69.
Wet van 25 juli 1962, art. 5 - Dringende omstandigheden - Beoordelingsbevoegdheid van de rechter.
Noot, R.-A.D., Cass., 30 april 1981, A.C.,
1980-81, nr. 493.
Bevoegdheid van de gewestraden en
van de gewestexecutieven inzake onteigening ten algemenen nutte - Grenzen.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 20 feb.
1986, A.R. nr. 7230, Bull. en Pas.,
1986, nr. 402.

Aangelegenheden in verband met de
onteigeningen ten algemenen nutte door
de gemeenten - Bevoegdheid van de nationale wetgever en van de Koning.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 20 feb.
1986, A.R. nr. 7230, Bull. en Pas.,
1986, nr. 402.
ONVERDEELDHEID
Boedelbeschrijving - Doel, voorwerp,
karakter en aard van deze alde.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 29 okt. 1973, Bull. en Pas.,
1974, 221.
Boedelbeschrijving voor de vereffening
van de verdeling van een nalatenschap
- Goederen die door de partijen bij de
boedelbeschrijving moeten worden aangegeven - Aan inbreng of inkorting onderworpen schenkingen.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 29 okt. 1973, Bull. en Pas.,
1974, 221.

OORLOG
Oorlogstijd - Begrip.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Ca.ss., 9 nov. 1972, Bull. en
Pas., 1973, 237.
Vijandelijkheden in Belgie - Draagwijdte en grenzen van de overmacht.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en
Pas., 1973, 237.
OPENBAAR DOMEIN
Begri.p.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en
Pas., 1974, 954.
Prive-domein van openbare personen
- Begrip.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en
Pas., 1974, 954.
OPENBAAR MINISTERIE
Voorziening in cassatie tegen een beslissing van het arbeidshof dat een
raadsheer in sociale zaken een partij
voor dat hof mag vertegenwoordigen en
verdedigen - Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
29 nov. 1972, A.C., 1973, 310.
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Advies van het openbaar ministerie.
Noot, F.D., Cass., 3 dec. 1974, A.C.,
1975, 397.
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wege van rechtsvordering - Gerechtelijk Wetboek, art. 138, tweede lid Voorziening in cassatie - Onafhankelijke vordering van het openbaar m~n~s
terie, zowel t.o.v. de macht van de mimster 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 - Feutie£ 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. VELD, Cass., 21 maart
1985, A.R. nr. 7189, Bull. en
Pas., 1985, nr. 445.
Arbeidsauditoraat - Art. 138, derde
lid, Ger.W. - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 24
maart 1986, A.R. nr 4999, A.C.,
1985-86, nr. 462.

OPENBARE DIENST
Begrip.
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. DDMON, Cass.,
30 jan. 1976, A.C., 1976, 632.
Algemeen beginsel van de continulteit
van de openbare dienst - Onrechtmatige daad van de bestuursoverheid waardoor iemands subjectieve rechten worden miskend - Rechter die de benadeelde toestaat in een onroerend geed van
de overheid, in geval van nalatigheid van
die overheid, werken uit te voeren om
een einde te maken aan de schadelijke
onwettigheid - Miskenning van het algemeen beginsel van de continui:teit van
de openbare dienst.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341.
Algemeen beginsel van de continui:teit
van de openbare dienst - De goederen
van een publiekrechtelijke persoon zijn
niet vatbaar voor gedwongen tenuitvoerlegging.
Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 26 juni
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341.
OPENBARE INSTELLING
Administratieve overheid - Begrip.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull.
en Pas., 1971, 144.
OPENBARE ORDE
Arbeidsongevallenwet
Bepalingen
van openbare orde.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
26 feb. 1975, A.C., 1975, 729.
Wettelijke bepalingen betreffende de
samenstelling van de gerechten - Bepalingen die de openbare orde raken.
Noot, J.V., Cass., 17 mei 1978, A.C.,
1978, 1096.
Internationale openbare orde - Gevolgen van de internationale openbare orde.
Concl. adv.-gen. VELU, 2 april 1981,
Bull. en Pas., 1981, 835.
OVEREENKOMST
Uitvoering van de verbintenis - Bewijslast - Art. 1315 van het Burgerlijk
Wetboek.
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1971, 263.

Zaken van koophandel - Meer dan
een schuldenaar - Hoofdelijkheid Begrip.
DUMON,
Cass.,
Concl.
adv.-gen.
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661.
Aansprakelijkheid uit overeenkomst Schade door respectieve fouten van verscheidene partijen veroorzaakt - Alle
partijen verplicht de schade jegens de
benadeelde volledig te vergoeden - Begrip - Grondslag.
Concl.
adv.-gen.
DUMON,
Cass.,
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661.
Aansprakelijkheid uit overeenkomst Schade door verscheidene partijen veroorzaakt in de uitvoering van hun verbintenissen uit overeenkomst - Gemeenschappelijke fout Hoofdelijke
aansprakelijkheid
Gemeenschappelijke fout - Begrip.
Concl.
adv.-gen.
DUMON,
Cass.,
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, 11}90.

Bedrog - Dwaling ten gevolge van bedrag - Geen verschoning van het bedrag - Dwaling zonder invloed op de
vordering tot verschoning of tot schadevergoeding.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
23 sept. 1977, A.C., 1978, 107.
« Gentleman's agreement >> Begrip.
Noot, J.V., Cass., 11 jan. 1978, A.C.,
1978, 561.

Wederkerig contract met doorlopende
prestatie - Gerechtelijke ontbinding Gevolgen - Van welke dag gaat de antbinding terug ?
Concl. adv.-gen. DECLERQ, Cass., 29 mei
1980, Bull. en Pas., 1980, 1206.
Financieringshuur - K.B. nr. 55 van
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
10 nov. 1967 -

verband met de tegenwerpbaarheid aan
derden en inzonderheid aan de curator
in het faillissement van de huurder van
het recht van eigendom van de verhuurder op de goederen waarop de overeenkomst van financieringshuur betrekking
heeft.
·
Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 27 nov.
1981, A.C., 1981-82, nr. 208.
Aannemingsovereenkomst - Niet-uitvoering - Schadevergoeding - Begrip.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 13 jan.
1984, A.R. nrs. 3593 en 3696, A.C.,
1983-84, nr. 247.

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN,
LEVERINGEN, DIENSTEN)
Goedkeuring van de inschrijving Kennisgeving - Vorm.
Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass.,
11 maart 1982, Bull. en Pas., 1982,
820.

POLITIEK MISDRIJF
Gebruik, niettegenstaande vervallenverklaring, van het recht deel te nemen
aan de exploitatie, de administratie, de
redactie, het drukken of verspreiden van
een dagblad of van gelijk welke publikatie (artt. 123sexies, 6•, en l23nonies 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.
Verlies van een aangetekende zending
- Vergoeding - Bedrag - Binnenlandse dienst - Buitenlandse dienst - Wet
26 dec. 1956, art. 18 - Machtsoverdracht
aan de Koning - Draagwijdte.
Noot, E.L., Cass., 19 maart 1981, A.C.,
1980-81, nr. 417.
PREJUDICIEEL GESCHIL
Betwisting door de beklaagde van het
onroerend zakelijk recht waarop de telastlegging is gegrond - Prejudicieel geschil betreffende de bevoegdheid van de
burgerlijke rechter - Voorwaarde.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 7 okt.
1981, Bull. en Pas., 1982, 197.
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Gezag van de vernietigende arresten
van de Raad van State.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull.
en Pas., 1971, 144.
Gezag van de arresten waarbij de
Raad van State een verzoek tot nietigverklaring van een verordening wegens
machtsoverschrijding verwerpt.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull.
en Pas., 1971, 144.
Beroep tot nietigverklaring van een
handeling van een administratieve overheid - Rechtspleging voor de afdeling
voor administratieve zaken.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C.,
1971, 518.
Beslissing van de afdeling voor administratieve zaken bij de Raad van State
geen kennis te nemen van een eis waarvan de kennisneming tot de bevoegdheid
van de rechterlijke overheden 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 behoortBevoegdheid van het Hof van Cassatie
- Bevoegdheid van het Hof van Cassatie, waarbij een voorziening tegen een
dergelijke beslissing aanhangig is, om
niet aileen te onderzoeken of het arrest
van de Raad van State wettelijk gerechtvaardigd is, maar ook of het regelmatig
met redenen is omkleed.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C.,
1971, 518.
Onteigening ten algemenen nutte Wet van 17 april 1835 - Wet van 26 juli 1962 - Nagaan of de bij de wet voorgeschreven formaliteiten vervuld zijn Onbevoegdheid.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C.,
1972, 606.
Arrest waarin wordt beslist dat de vordering al dan niet tot de bevoegdheid
van de rechtscolleges van de Rechter-

lijke Macht behoort - Cassatieberoep Gecoordineerde wetten op de Raad van
State, art. 33 - Middel afgeleid uit
schending van art. 97 Gw. op 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 burgerlijk recht - Bevoegdheid van de
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
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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. VELU, 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
~ijzigen - Verplichting voor de rechter
m 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 wijzig~J?-g door d~ rechter van de oorspronkehJke vordermg - 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.
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 - Wetboek van Strafvordering,
artt. 159 en 191 - Vordering tot schade-
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door de vrijgesproken beklaagde - Begrip.
Concl. adv.-gen. VELD, 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, Bu./1. 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. VELD, 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 discre-

tie 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. VELD, Cass., 14 april
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441.
Eur·opees Verdrag Rechten van de
Mens - Artikel 6, lid 1 - « Openbare
behandeling en uitspraak » voorgeschreven bij die bepaling - Beginsel en beperking.
Concl. adv.-gen. J. VELD, 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 - Zonder verband
met het begrip « beslechten van geschillen over burgerlijke rechten », in de zin
van art. 92 Gw.
Concl. adv.-gen. J. VELD, 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. VELD, Cass., 14 april
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 4.41.
Afluisteren van telefoongesprekken Vereisten.
Noot, E.K., Cass., 24 mei 1983, A.C.,
1982-83, nr. 527.
Afstamming - Overspelig kind - Erkenning Voorafgaande machtiging
door de rechtbank vereist - Artt. 8 en
14 Europees Verdrag Rechten van de
Mens - Verenigbaarheid.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 3 okt.
1933, 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
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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
Talk - 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 talk 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.
Strafzaken - Opsporingsonderzoek Zwijgrecht van de verdachte - Bewijskrachtige gegevens verkregen onder de
misleidende belofte dat geen vervolging
zal worden ingesteld - Miskenning van
het recht van verdediging.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 13
mei 1986, A.R. nr. 9136, A.C., 1985-86,
nr. 558.
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.
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.
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straffen heeft uitgesproken, respectievelijk wegens een misdrijf uit onvoorzichtigheid en wegens een feit dat een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
oplevert, hetgeen zelf als misdrijf strafbaar wordt gesteld, maar beslist dat dit
misdrijf een bestanddeel van het misdrijf uit onvoorzichtigheici 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.

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.

Strafzaken - Strafrechter die twee
straffen heeft uitgesproken, respectievelijk wegens een misdrijf uit onvoorzichtigheid en wegens een feit dat een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
oplevert en zelf als misdrijf strafbaar is
gesteld - Gevolg van deze beslissing op
de burgerlijke rechtsvordering.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull.
en Pas., 1973, 631.

Strafzaken - Beschuldigde vrijgesproken door het hof van assisen - Gezag
van gewijsde van het vrijsprekend arrest
van het hof van assisen - Begrip.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 29 jan.
1980, A.C., 1979-80, nr. 323.

Gezag van gewijsde - Begrip.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull.
en Pas., 1973, 725.
Gezag van gewijsde - Door een buitenlandse rechtbank regelmatig gewezen
vonnis betreffende de staat van de personen - Vonnis dat in Belgie gezag van
gewijsde heeft - Voorwaarden.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull.
en Pas., 1973, 725.

Beschikkingen op eenzijdig verzoekschrift - Aard van deze beschikkingen- Gevolg wat hun gezag van gewijsde betreft.
Noot, A.C., Cass., 22 sept. 1977, A. C.,
Gezag van gewijsde - Strafzaken 1977, 104.
Hoger beroep - Devolutieve kracht van
Burgerlijke
zaken - Beslissing van de
het hager beroep - Interferentie van de
regels inzake de devolutieve kracht van Hoge Commissie tot Bescherming van de
het hager beroep en de regels betreffen- Maatschappij waarbij een beslissing tot
invrijheidstelling op pioef van een gelnde het gezag van gewijsde.
terneerde wordt gewijzigd - Arrest van
Noot 12, E.K., Cass., 6 maart 1972, een hof van beroep waarbij, op grand
A.C., 1972, 626.
van een omstandigheid van na de beslisStrafzaken - Beslissing ten aanzien sing van de Hoge Commissie, wordt bevan beklaagden - Beslissing die geen slist dat die gewijzigde beslissing volledigezag van gewijsde heeft ten aanzien ge uitwerking moet krijgen - Miskenvan mededaders of medeplichtigen, die ning van de kracht en het gezag van
later vervolgd zijn.
, gewijsde - Machtsoverschrijding.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 14 feb.
Noot 3, P.M., Cass., 18 jan. 1972, A.C.,
1980, Bull. en Pas., 1980, 696.
1972, 483.

Strafzaken - Gezag van het gewijsde
op de strafvordering - Gezag geldt niet
voor wat niet zeker is gewezen.

Burgerlijke zaken - Vonnis waarin
een ander vonnis wordt uitgelegd, met
het oog op het nemen van een beslissing
- Geen gezag van gewijsde wat betreft
de betekenis en de draagwijdte van de
uitgelegde beslissing.
Noot, F.D., Cass., 6 nov. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 167.
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- 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 april1835 -Wet van 26 juli
1962 - Nagaan of de bij de wet voorgeschreven formaliteiten vervuld zijn Uitsluitende bevoegdheid van de hoven
en rechtbanken.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C.,
1972, 606.
De rechters worden voor het leven benoemd - Rechtvaardiging en draagwijd-,
te 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 ministerie 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
482 - Hof van Cassatie neemt van de
zaak kennis na overzending van de stukken door de minister van Justitie - Indien daartoe grand bestaat, verwijst het
Hof van Cassatie naar een 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.
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de uitoefening van hun ambt - Magistraten van het openbaar ministerie Redevoeringen en geschriften waaromtrent geen strafvervolging kan worden
ingesteld.
Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass.,
9 mei 1978, A.C., 1978, 1051.
Weigering van de rechter een gemeenteverordening toe te passen - Toezicht
op de gepastheid van de verordening Machtsoverschrijding van de rechter.
Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES,
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas.,
1980, 1153.
De hoven en rechtbanken hebben het
recht na te gaan of die verordening aan
machtsafwending lijdt.
Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES,
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas.,
1980, 1153.
Gepastheid van een gemeenteverordening - Geen toezicht van de Rechterlijke Macht.
Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES,
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas.,
1980, 1153.
Onrechtmatige daad van de bestuursoverheid waardoor iemands subjectieve
rechten worden miskend - Bevoegdheid
van de rechter om het nadeel in natura
te doen herstellen en aan die overheid
maatregelen op te leggen om een einde
te maken aan de schadelijke onwettigheid.
Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 26 juni
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341.
Bevoegdheid van de rechter om, op
verzoek van een partij, een publiekrechtelijke persoon tot een dwangsom te veroordelen, indien de hoofdveroordeling
niet ten uitvoer wordt gelegd.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341.
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. 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 een agglomeratieraad
van gemeenten, waarbij het bedrag
wordt vastgesteld van het rustpensioen
dat volgens die raad aan een agent van
die agglomeratie toekwam - Betwisting
door die agglomeratie van de wettigheid
van dat koninklijk besluit tot nietigverklaring - Beroep tot nietigverklaring
van dat koninklijk besluit - Bevoegdheid van de Raad van State en niet van
de hoven en rechtbanken van de Rechterlijke Macht.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 juni
1981,
verenigde
kamers,
A.C.,
1980-81, nr. 620.
Beroep bij de Raad van State - Beroep tot nietigverklaring van handelingen of verordeningen van een administratieve overheid - Werkelijk onderwerp van de vordering zijnde de erkenning van een burgerlijk recht - Raad
van State niet bevoegd.
Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 24 juni
1981,
verenigde
kamers,
A.C.,
1980-81, nr. 620.
Europees Hof Rechten van de Mens Gevolgen van de arresten van het Europees Hof Rechten van de Mens t.a.v. de
nationale gerechten - Begrip.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 april
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441.
Eis tot herstel van een op onrechtmatige wijze gekrenkt recht - Bevoegdheid
van de Rechterlijke Macht.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 23
maart 1984, A.R. nr. 3800, A.C.,
1983-84, nr. 423.
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 stopzetting
van zodanige aantasting.
Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 21 maart
1985, A.R. nr. 7189, Bull. en
Pas., 1985, nr. 445.

RECHTERUJKE 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.
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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. VELU, 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 - Onderscheid.
Concl. adv.-gen. VELU, 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. VELU, 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)
Continu!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.
Concl. 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.
Concl. 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.
Concl.
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.
Rechtsbeginsel steunend op de banden
van het bloed - Rechten, verplichtingen,
verboden en beletselen die uit dat rechtsbeginsel
voortvloeien
Bezoekrecht van de grootouders o.a.
Noot, F.D., Cass., 4 maart 1976, A.C.,
1976, 767.
Voorrang van internationaalrechtelijke
regels hoven de internrechtelijke regels
- De rechter mag geen toepassing rnaken van internrechtelijke bepalingen die
in strijd zijn met die regels - Algemeen
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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 verwijziging 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.-AD., 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 der Geneesheren
- Beslissingen van de raden van de Orde - Redengeving - K.B. 6 februari
1970, art. 26, en Grondwet, art. 97 - Begrip.
Noot, AT., 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
gecontraventionaliseerd - Vonnis van
onbevoegdverklaring gegrond op het bestaan van een omstandigheid waardoor
het feit met een zwaardere correctionele straf strafbaar wordt - Omstandigheid die voor de raadkamer niet onbekend is gebleven en door haar ook niet
buiten beschouwing is gelaten - Beslissingen die in kracht van gewijsde zijn
gegaan - Regeling van rechtsgebied -
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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.
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 8 jan.
1982, A.C., 1981-82, nr. 282.
Strafzaken Positief conflict van
rechtsmacht - Verzoekschrift van de
verdachte - Ont-vankelijkheid - Beoordeling door het Hof.
Concl. adv.-gen. 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.
Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass.,
16 okt. 1975, Bull. en Pas., 1976, 204.

Grondwet, art. 116 - Rekenplichtige
tegenover de Staatskas Staatskas,
openbare gelden - Begrippen.
Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass.,
16 okt. 1975, Bull. en Pas., 1976, 204.
Grondwet, artt. 96 en 97 - Openbaarheid van de terechtzittingen en uitspraak
van de vonnissen in openbare terechtzitting - Bepalingen niet toepasselijk op
het Rekenhof - Openbaarheid niet voorgeschreven bij een bijzondere wetsbepaling.
Concl. 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.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt.
1980, Bull. en Pas., 1981, 116.
Rechten en verplichtingen van een rekenplichtige tegenover de Staatskas Aard.
Concl. proc ...gen. DUMON, 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.
Concl. proc.-gen. DUMON, 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
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 reke-
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sommen gebruik heeft gemaakt - Bur- het Burgerlijk Wetboek - Uitlegging gerlijke Wetboek, art. 1996 - Verduiste- Toepassingsgebied.
ringen gepleegd op verschillende data Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Omstandigheden van de zaak waaruit
Cass., 4 april 1974, Bull. en Pas.,
niet kan worden opgemaakt op welke da1974, 802.
tum iedere geldsom is verduisterd - BeTestamenten
- Burgerlijk Wetboek,
paling door de rechter van een gemiddelde datum waarop voor iedere geldsom art. 909 - Draagwijdte.
interest begint te lopen - Wettigheid Noot, E.K., Cass., 27 april 1979, A.C.,
1978-79, 1020.
Begrip.
Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 2 okt.
Legaat van eens anders zaak - Nie1980, Bull. en Pas., 1981, 128.
tigheid - Burgerlijk Wetboek, art. 1021
Bevoegdheid - Uitspraak van het Re- - Legaat van een onverdeelde zaak kenhof over de aansprakelijkheid van Wettigheid - Voorwaarden.
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 10 april
een postambtenaar als onbekenden een
1981, A.C., 1980-81, nr. 462.
diefstal hebben gepleegd - Machtsoverschrijding.
Concl. proc.-gen. E. KRINGS, Cass., SCHIP, SCHEEPVAART
30 juni 1983, A.C., 1982-83, nrs. 607
Zeeschepen - Loodsen - Wet 3 nov.
en 608.
1967, art. 5 - Respectieve functies van
REKENING-COURANT
de kapiteit en van de loods - Geen gezagsverhouding tussen de loods en de
Begrip.
kapitein.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 15
MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C.,
dec. 1983, A.R. nr. 6871, Bull. en
1973, 911.
Pas., 1984, nr. 207.
Zekerheidstellingen tot dekking van
Scheepvaartwet,
artt. 64 en 251, derde
een debetsaldo van een rekening-courant
- Faillietverklaring van de schuldeiser en zevende lid - Aanvaring - Schuld
van het schip - Schuld van de loods - Termijn van staking van betaling Voorwaarden waaronder de zekerheid Verplichting van de eigenaar - Grenzen
geldig is en tegen de massa kan worden - Verhaal.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 15
opgeworpen.
dec. 1983, A.R. nr. 6871, Bull. en
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
Pas., 1984, nr. 207.
MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C.,
1973, 911.
Zeeschepen - Aanvaring - Schuld
van de loods - Gevolgen.
SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 15
Een enkel opzet - Een enkele straf dec. 1983, A.R. nr. 6871, Bull. en
Grondslag - Rechtsregel neergelegd in
Pas., , 1984, nr. 207.
art. 65 Sw.
SCHULDVERGELIJKING
Noot, E.L., Cass., 13 okt. 1981, A.C.,
Opeisbare schulden - Opeisbaarheid
1981-82, nr. 111.
- Begrip.
SCHEIDING VAN MACHTEN
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 15
sept. 1983, A.R. nr. 6870, Bull. en
Onrechtmatige daad van een bestuursPas., 1984, nr. 29.
overheid waardoor iemands subjectieve
rechten worden miskend - Bevoegdheid
van de rechter om het nadeel in natura SOCIALE ZEKERHEID
te doen herstellen en aan die overheid
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
maatregelen op te leggen om een einde Wet van 9 aug. 1963, art. 70, § 2 - De
te maken aan de schadelijke onwettig- verzekeringsinstelling die ten gunste van
heid.
de getroffene van een ongeval prestaties
Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 26 juni heeft verstrekt, treedt in de rechten van
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341.
de getroffene tegenover degene die de
schade heeft veroorzaakt - Begrip.
SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Beschikbaar gedeelte tussen echtgenoCass., 21 juni 1971, Bull. en Pas.,
ten - Gebruikmaking van een tussen1971, 1001.
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- Vordering tot indeplaatsstelling tegen
de derde die voor het ongeval aansprakelijk is - Voorwaarden en modaliteiten.
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 21 juni 1971, Bull. en Pas.,
1971, 1001.
Sancties wegens niet-naleving van de
sociale zekerheidswetgeving - Onderscheid naar gelang van de wijze waarop
zij worden opgelegd.
Noot, H.L., Cass., 19 dec. 1973, A.C.,
1974, 453.
Ziekte- en invaliditeitsverzekering Uitkeringen - Arbeidsongeschiktheid Zwangere werkgeefster - Werkneemster die haar beroepsarbeid werkelijk
heeft onderbroken - Begrip (wet van
9 aug. 1963, art. 56, § 1).
Noot, L.F.D., Cass., 4 jan. 1974, A.C.,
1974, 493.
Ziekte- en invaliditeitsverzekering Indeplaatsstelling van de verzekeringsinstelling in de rechten van de verzekerde
- Gedeeltelijke aansprakelijkheid van
een derde - Grenzen van de indeplaatsstelling.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 11 juni 1974, A.C., 1974, 1119.
Mijnwerkers - Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers - Opdrachten.
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
16 okt. 1975, A.C., 1976, 215.
Mijnwerkers - Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers - Administrateur-generaal van dit fonds - Opdrachten.
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
16 okt. 1975, A.C., 1976, 215.
Werknemers - Bijdragen, bijdrageopslag en nalatigheidsinterest - Gerechtelijk akkoord geen uitwerking.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
17 mei 1978, A.C., 1978, 1092.
Werknemers - Werknemers in het
buitenland tewerkgesteld door een in
Belgie gevestigde werkgever
Sociale
zeker heidsregeling.
Noot, L.F.D., Cass., 18 juni 1979, A.C.,
1978-79, 1241.
SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN
Wet van 24 oktober 1902 op het spel Bevoegdheid der gemeenteoverheid om

aanvullende politieverordeningen uit te
vaardigen.
Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES,
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas.,
1980, 1153.
SPOORWEGVERVOER
Internationaal goederenverkeer per
spoorweg
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.
Concl. 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.
Concl. adv.-gen. VELD, 19 okt. 1983,
A.R. nr. 3117, Bull. en Pas., 1984,
nr. 99.
STEDEBOUW
Wet van 19 maart 1962, art. 65 - Vordering tot herstel - Aard van de beslissing.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
9 maart 1976, A.C., 1976, 784.
Wet van 29 maart 1962, art. 70bis Gemeentebelasting op de niet gebouwde
percelen begrepen 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.
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.
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mei 1985, AR. 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, AR. nr. 6951, Bull. en
Pas., 1985, 539.
STRAF
Eendaadse samenloop - Begrip.
Concl.
proc.-gen.
GANSHOF
VAN
DER MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970,
A.C., 1971, 51.

Materiele samenloop - Begrip.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C.,
1971, 51.

Art. 65 van het Strafwetboek - Bepaling die de strafrechter verplicht slechts
een enkele straf uit te spreken wanneer
een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, dat als misdrijf strafbaar wordt gesteld, een bestanddeel van !i)en misdrijf
uit onvoorzichtigheid vormt.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C.,
1971, 51.

Art. 65 van het Strafwetboek - Bepaling die de rechter bij wie de strafvordering aanhangig is, verplicht slechts een
enkele straf uit te spreken, wanneer een
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg,
dat als onderscheiden misdrijf strafbaar
is gesteld, een bestanddeel vormt van
een misdrijf uit onvoorzichtigheid.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull.
en Pas., 1973, 692.
Betrekkelijke zwaarte van de straffen
- Zwaarste straf - Bepaling - Toepasselijke criteria.
Noot, AC., 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 mis-.
drijf - 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 korpscommandimt
wordt verwezen om tuchtrechtelijk te
worden gestraft - Gevolgen voor de
strafvordering.
Noot, J.V., Cass., 16 nov. 1983, AR.
nr. 3116, A.C., 1983-84, nr. 147.

Ministers - Gw., art. 90, Toepassingsgebied.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 12 juni
1985, AR. 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, AT., 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
wet, eenstemmig vragen dat de rechtspleging in het Frans wordt voortgezet Beslissing die weigert in te gaan op het
verzoek - Beslissing die niet vatbaar is
voor hoger beroep, doch wel voor cassatieberoep.
Noot, AT., Cass., 14 mei 1976, A.C.,
1976, 1024.

Nederlandse en Franse taal - Burgerlijke zaken - Rechtspleging vocir de
burgerlijke rechtbanken en rechtbanken
van koophandel van eerste. aanleg waar-
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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 werlmemers 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.
Concl.
adv.-gen.
DuMON,
Cass.,
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262.
Roerende goederen verkocht zonder
vaststelling van een termijn voor de betaling - Rechtsvorderingen tot teruggave en tot ontbinding
Wet van
16 dec. 1851, art. 20, 5° - Begrippen.
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.
Vereisten - Onverschuldigd betaalde
- Opeisbaarheid - Begrip.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 15
sept. 1983, A.R. nr. 6870, Bull. en
Pas., 1984, nr. 29.
TUSSENIWMST
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.
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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. VELD, 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
VASTSTELLING VAN DE IDENTITEIT
VAN EEN VROEGER VEROORDEELDE
Art. 518 Sv. - Vonnis waarbij uitspraak wordt gedaan op een vordering
tot vaststelling van de identiteit - Hoger beroep - Hoger beroep niet ontvankelijk.
Noot, E.L., Cass., 13 nov. 1985, A.R.
nr. 4411, A.C., 1985-86, nr. 161.
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,
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Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977,
792.
Handelsvennootschap
Invereffeningstelling - Samenloop van schuldeisers wier schuldvordering bestaat van
v66r de invereffeningstelling - Rechten
van deze schuldeisers onherroepelijk en
onderling vastgelegd.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977,
792.
Handelsvennootschap
Invereffeningstelling - Niet bevoorrechte 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.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977,
792.
Handelsvennootschap
Invereffeningstelling - Schuldeisers wier schuldvordering is ontstaan v66r de invereffeningstelling - Gelijkheid bij de verdeling van het maatschappelijk vermogen,
onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977,
797.
Handelsvennootschap
Invereffeningstelling - Samenloop van schuldeiSers wier schuldvordering bestaat van
v66r de invereffeningstelling - Rechten
van deze schuldeisers onherroepelijk en
onderling vastgesteld.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
"24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977,
797.
Handelsvennootschap
Invereffeningstelling - Niet bevoorrechte schuldeisers wier schuldvordering is ontstaan
v66r de invereffeningstelling - Schorsing van de loop van de interesten in de
verhoudingen tussen deze schuldeisers,
wanneer het maatschappelijk vermogen
geen betaling van deze interesten mogelijk maakt.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass.,
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977,
797.

Naamloze vennootschap - Statuten Vertegenwoordiging van de vennootschap jegens derden en in rechte Vorm.
Noot, A.C., Cass., 22 dec. 1977, A.C.,
1978, 501.
Vennootschap opgericht in Belgie Aantal vennoten - Eenpersoonsvennootschap opgericht in Belgie - Artt. 1 van
de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen en 1832 van het Burgerlijk Wetboek - Belgische interne
openbare orde - Eenpersoonsvennootschap die in Belgie geen wettelijk bestaan heeft en er niet vermag op te treden in rechte. ·
Noot, A.T., Cass., 13 jan. 1978, A.C.,
1978, 568.
In het buitenland opgerichte vennootschap - Aantal vennoten - Eenpersoonsvennootschap 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
Belgische internationale openbare orde
- Eenpersoonsvennootschap die in principe in Belgie vermag op te treden in
rechte.
Noot, A.T., Cass., 13 jan. 1978, A.C.,
1978, 568.
In het buitenland opgerichte vennootschap - Aantal vennoten - Eenpersoonsvennootschap 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
Belgische internationale openbare orde
- Belgische rechter die de vordering
van zodanige eenpersoonsvennootschap
niet ontvankelijk verklaart om de enkele
reden dat de vennootschap een eenpersoonsvennootschap 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
is ingeschreven A~msprakelijkheid
van de bestuurders - Feiten in verband
met de taak van de bestuurders - Met:
opzet verborgen gehouden - Begrip.
Concl. 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 4355,
A.C., 1983-84, nr. 548.
Naamloze vennootschap - Afgevaardigd 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.-geri. 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 vernili!tiging 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 Verjaring van de vordering tot herroeping en tot uitspraak van de veroordeling wegens de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de probatieopschorting
- Verjaring die kan worden gestuit en
geschorst.
Noot, A.T., Cass., 7 feb. 1978, A.C.,
1978, 674.
Strafzaken - Burgerlijke 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 ver-
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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 levenson~erhoud z~jn verschuldigd of nog van d1egenen d1e 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 inzonderhe1d m.b.t. de verJaring van de strafvordering.
Noot, E.L., Cass., 15 okt. 1980, A.C.,
1980-81, nr. 101.
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering voortvloeiend~ uit een misdr~j.f -:-:
Strafvordering verJaard voordat ZlJ blJ
de strafrechter is aangebracht - Kennisneming van de burgerlijke rechtsvor-.
dering door de strafrechter l)iet meer
mogelijk.
Noot, B.J.B., Cass., 21 okt. l!i81, A.C.,
1981-82, nr. 132.
Strafzaken - Strafvordering - Schorsing van de verjaring- Cassatiegeding.
Noot, R.D., Cass., 17 juni 1986, A.R.
nr. 8629, A.C., 1985-86, nr. 648.

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 Verjaring van de vordering tot herroeping en tot uitspraak van de veroordeling wegens de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de probatieopschorting
- Verjaring die kan worden gestuit en
geschorst.
Noot, A.T., Cass., 7 feb. 1978, A.C.,
1978, 674.
VERWIJZING NA CASSATIE
Tuchtzaken - Vernietiging van de beslissing van een gemengde raad van beroep van de Orde der Dierenartsen Vernietiging beperkt tot de veroordeling
van de dierenarts in de kosten van het
tuchtgeding - Vernietiging zonder verwijzing.
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 onwet-
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eigendom is van de veroordeelde - Vernietiging zonder verwijzing.
Noot, E.L., Cass., 17 sept. 1980, A.C.,
1980-81, nr. 37.
Strafzaken - Strafvordering verjaard
voordat zij bij de strafrechter is ingesteld - Vernietiging van de beslissing
op de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering - Vernietiging zonder
verwijzing.
Noot, B.J.B., Cass., 21 okt. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 132.
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 vervallt.m
- 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.
Concl.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
28 jan. 1975, A.C., 1975, 596.
Arbeidsongeval - Ongeval op de wet
naar of van het werk - Ongeval te wijten aan de fout van de aangestelde van
de werkgever van de getroffene - Aangestelde gedekt door de verzekering tegen burgerrechtelijke 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.,
19t6, 401.
Verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen - Verzekeraar die is tussengekomen in het geding
en die alleen hoger beroep heeft ingesteld tegen de beslissing tot veroordeling
van zijn verzekerde - Gevolgen van dit
hager 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, AT., Cass., 15 okt. 1975, A.C.,
1975, 224.

Strafzaken - Verstekarrest dat een
gevangenisstraf uitspreekt - Verzet Arrest op tegenspraak dat de gevangenisstraf vermindert, doch bovendien ont-
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rechten uitspreekt - Wettigheid.
Noot, A.C., Cass., 20 juni 1979, A.C.,
1978-79, 1262.
Gevolgen van het vonnis op verzet.
KRINGS,
Cass.,
Cone!.
adv.-gen.
8 nov. 1979, Bull. en Pas., 1980, 310.
Strafzaken - Hof van assisen - Burgerlijke rechtsvordering Beslissing
waarbij de veroordeelde bij verstek
wordt veroordeeld - Beslissing voor verzet vatbaar, ook a! 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 cede! 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 a! 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 Mogelijkheden.
Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 19 mei 1972, A.C., 1972, 876.
Burgerlijke zaken - Verschijning in
rechte - Pleiten - Onderscheid.
Cone!. 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 gewij sde he eft - Voorwaarden.
Cone!. 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.
Cone!. 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, AT., Cass., 3 jan. 1978, A.C.,
1978, 517.
Aard van de vonnissen en arresten Strafzaken - Zaak in beraad gehouden
na onderzoek op tegenspraak - Dagbepaling in tegenwoordigheid van de beklaagde voor de uitspraa~ 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 gei:n-
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het verhoor - Wettigheid van die hechtenis.
Noot 2, A.T., Cass., 27 mei 1975, A.C.,
1976, 1021.
Bevestiging van het bevel tot aanhouding - Handhaving van de voorlopige
hechtenis - Wet van 20 april 1874, artt.
4 en 5 - Vertegenwoordiging van de
verdachte.
Noot, F.C., Cass., 6 sept. 1976, A.C.,
1977, 17.
Handhaving van de voorlopige hechtenis - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling in eerste en laatste
aanleg gewezen - Cassatie - Gevolgen
t.a.v. het in hechtenis houden van de verdachte.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 14 juni 1977, A.C., 1977, 1058.
Handhaving van de voorlopige hechtenis - Wet van 20 april1874, art. 5 - Bezwaren - Redengeving - Begrip.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 14 juni 1977, A. C., 1977, 1058.
Bevel tot aanhouding - Uitreiking
van het bevel - Toe te passen wettelijke
bepalingen.
Concl.
adv.-gen.
COLARD,
Cass.,
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184.
Bevel tot aanhouding - Bevestiging
binnen vijf dagen
Wet van
20 april 1874, artt. 2 (gew. bij art. 2 wet
van 13 maart 1973) en 4 - Mededeling
van het dossier aan de verdachte of zijn
raadsman - Mededeling bij de wet niet
toegelaten.
Concl.
adv.-gen.
COLARD,
Cass.,
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184.

terneerde 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.
DuMoN,
Cass.,
14 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 696.
Burgerlijke zaken en strafzaken - Beslissing of maatregel van inwendige aard
- Begrip - Wanneer kan tegen een beslissing of een maatregel van die aard
een rechtsmiddel en meer bepaald hoger
beroep worden ingesteld ?
Noot, A.C., Cass., 24 okt. 1980, A.C.,
1980-81, nr. 126.
Ondertekening van de beslissing door
alle !eden van het rechtscollege die de
beslissing mede hebben gewezen Draagwijdte van die verplichting.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 13 feb.
1986, A.R. nr. F 742 F, Bull. en Pas.,
1986, nr. 384.
VOOGDIJ
Eiser tot cassatie als vader en wettelijk voogd van zijn minderjarige kinderen - Zaak in verband met de minnelijke verdeling van onroerende goederen
waarvan hij samen met zijn minderjarige kinderen de onverdeelde eigendom
bezit - Machtiging van de familieraad
vereist om een cassatieberoep in te stellen.
Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 14 jan.
1982, Bull. en Pas., 1982, 595.
VOORLOPIGE HECHTENIS

Bevel tot aanhouding - Beslissing tot
internering door de raadkamer uitgesproken wegens feiten waarvan het bevel tot aanhouding melding maakt Onderzoeksgerecht heeft niet meer te
beslissen over de handhaving van de
hechtenis.
Noot, R.C., Cass., 23 dec. 1974, A.C.,
1975, 482.
Verdachte voorlopig van zijn vrijheid
beroofd en binnen vierentwintig uren
voor de onderzoeksrechter geleid - Verhoor van de verdachte door de onderzoeksrechter, aangevangen v66r het verstrijken van de vierentwintig uren en
zonder onderbreking voortgezet, doch
beeindigd kort na het verstrijken ervan
- Bevel tot aanhouding uitgevaardigd

Bevel tot aanhouding - Bevestiging
binnen vijf dagen - Verdachte wiens
verblijf in Belgie is gevestigd - Redengeving - Begrip.
Concl.
adv.-gen.
COLARD,
Cass.,
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184.

1

Bevel tot aanhouding door de onderzoeksrechter uitgevaardigd - Termijn
van vierentwintig uren bij art. 93 Sv. gesteld voor de ondervraging van de verdachte - Draagwijdte van die bepaling
t.o.v. art. 7 Gw.
Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass.,
5 feb. 1980, A.C., 1979-80, nr. 340.
Handhaving van de voorlopige hechtenis - Recht van degene die gearresteerd
is om binnen een redelijke termijn te
worden berecht of hangende het proces
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art. 5.3 - Begrip.
Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 15 april
1981, Bull. en Pas., 1981, 921.
Bevel tot aanhouding - Bevel verleend ingevolge een bevel met als
opschrift « tot medebrenging » - Wettigheid - Vereisten.
Cone!.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
28 jan. 1982, A.C., 1981-82, nr. 323.
Bevestiging van het bevel tot aanhouding - Cassatieberoep van de verdachte
- Latere invrijheidstelling tegen betaling van een borgsom - Ontvankelijk
cassatieberoep.
Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
20 juli 1982, Bull. en Pas., 1982, 1312.
Aanhoudingsbevel - Cassatieberoep
- Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Cone!. 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.
Handhaving van de voorlopige hechtenis - Wet voorlopige hechtenis - Berekening van de termijn van een maand.
Noot, R.D., Cass., 22 okt. 1985, A.R.
nr. 9250, A.C., 1985-86, nr. 113.
Verzoekschrift tot invrijheidsstelling
- Afwijzing - Redengeving.
Noot, R.D., Cass., 23 okt. 1985, A.R.
nr. 4646, A.C., 1985-86, nr. 123.
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.
Cone!.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
28 sept. 1972, Bull. en Pas., 1973, 103.
Wettelijke hypotheek tot waarborg van
directe belastingen - Inschrijving van
deze hypotheek - Gevolgen voor de verkoop van het onroerend goed die v66r de
inschrijving heeft plaatsgehad, doch niet
is overgeschreven.
Cone!.
adv.-gen.
KRINGS,
Cass.,
28 mei 1976, A.C., 1976, 1074.
Hypotheekcontract - Uitvoering op
andere dan gehypothekeerde goederen.
Cone!. proc.-gen. KRINGS, Cass., 3 mei
1985, A.R. nr. 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.
Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX,
Cass., 22 okt. 1971, A.C., 1972, 196.

Termijn - Strafzaken - Bescherming
van de maatschappij - Verdachte onder
aanhoudingsbevel door de raadkamer
gei:nterneerd 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
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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
te voorzien - Tuchtzaken - Beslissing
van de tuchtraad van de balies van het
rechtsgebied van een hof van beroep Procureur-generaal bij dit hof en betrokken advocaat.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070.
Personen tegen wie een cassatieberoep
kan worden ingesteld - Beslissing van
de tuchtraad van de balies van het
rechtsgebied van een hof van beroep Voorziening in cassatie van de betrokken
advocaat- Voorziening gericht tegen de
procureur-generaal bij het hof van beroep - Orde van Advocaten kan noch
verweerster noch tussenkomende partij
voor het Hof van Cassatie zijn.
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070.
Correctionele zaken en politiezaken Rechter die bij afzonderlijke beslissingen uitspraak heeft gedaan, enerzijds,
over de schuld en de straf, anderzijds,
over het verval van het recht tot sturen
wegens lichamelijke ongeschiktheid Voorziening waarbij het onderzoek van
de eerste beslissing niet voor het Hof
wordt gebracht.
Noot 2, R.-A.D., Cass., 24 jan. 1977,
A. C., 1977, 578.
Afstand - Burgerlijke zaken - Het
Hof verleent daarvan akte.
Noot, E.K., Cass., 14 dec. 1978, A.C.,
1978-79, 443.
Personen bevoegd om zich in cassatie
te voorzien - Burgerlijke zaken - Cassatieberoep ingediend namens een buitenlandse feitelijke vereniging - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. J. 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 gei:nterneerde van het aan hem toegekende ver-

lof - Commissie tot bescherming van de
maatschappij waarbij wordt gelast dat
die gei:nterneerde in een bepaalde inrichting zal worden opgenomen - Niet ontvankelijke voorziening.
Noot, E.L., Cass., 10 april 1979, A.C.,
1978-79, 966.
Personen bevoegd om zich in cassatie
te voorzien - Burgerlijke zaken Openbaar ministerie - Ambtshalve optreden van het openbaar ministerie bij
wege van rechtsvordering - Ger.W.,
art. 138, tweede lid - Ontvankelijk cassatieberoep - Openbare orde in gevaar
gebracht door een toestand die meet
worden verholpen.
DuMaN,
Cass.,
Concl.
proc.-gen.
14 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 696
Strafzaken - J eugdbescherming 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. DUMON, Cass., 2 okt.
1980, Bull. en Pas., 1981, 128.
Personen bevoegd om zich in cassatie
te voorzien - Strafzaken - Arrest van
buitenvervolgingstelling - Voorziening
van de burgerlijke partij - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. CoLARD, Cass., 10 dec.
1980, A.C., 1980-81, nr. 219.
Burgerlijke zaken
Beslissingen
waartegen cassatieberoep openstaat Beslissing vernietigd ten gevolge van
een cassatiearrest - Ontvankelijkheid
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na het cassatiearrest.
Cone!. 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 onmiddellijk 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
familieraad vereist om cassatieberoep in
te stellen.
Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 jan.
1982, Bull. en Pas., 1982, 595.
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafzaken - Beschikking van
de raadkamer dat er geen grond is om
het bevel tot aanhouding te bevestigen
- Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot bevestiging van de beschikking - Cassatieberoep tegen dat
arrest - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Cone!. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass.,
20 jan. 1982, Bull. en Pas., 1982, 620.
Termijn - Strafzaken - Beschikking
van de raadkamer waarbij de verdachte
naar de correctionele rechtbank wordt
verwezen - Verzet van de verdachte Verdachte werpt voor de kamer van inbeschuldigingstelling de onbevoegdheid
van de raadkamer ratione loci op - Arrest dat het verzet ontvankelijk verklaart doch ongegrond - Arrest dat uitspraak doet over de bevoegdheid van de
raadkamer - Voorziening van de verdachte v66r de eindbeslissing ontvankelijk.
Noot, A.T., Cass., 2 feb. 1982, 1981-82,
nr. 333.

Termijn - Strafzaken - Kamer van
inbeschuldigingstelling waarbij een vordering tot internering aanhangig is Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de verdachte het feit
heeft gepleegd, dat dit feit als een moord
moet worden omschreven en dat de verdachte zich op het ogenblik van het feit
bevond in een staat als bepaald in art. 1
Wet Bescherming Maatschappij - Deskundigenonderzoek bevolen om na te
gaan in welke staat de verdachte zich nu
bevindt - Cassatieberoep v66r de eindbeslissing - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Noot, R.D., Cass., 27 april 1982, A.C.,
1981-82, nr. 502.
Termijn - Strafzaken - Nieuwe wet
tot verlenging van de voorzieningstermijn.
Noot, R.D., Cass., 27 april 1982, A.C.,
1981-82, nr. 494.
Voorlopige hechtenis - Bevestiging
van het bevel tot aanhouding - Cassatieberoep van de verdachte - Latere invrijheidstelling tegen betaling van een
borgsom Cassatieberoep hiettemin
ontvankelijk.
Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
20 juli 1982, Bull. en Pas, 1982, 1312.
Beroep van de vreemdeling die bij administratieve beslissing van zijn vrijheid
is beroofd - Aanneming van dat beroep
door de kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep van de procureurgeneraal bij het hof van beroep - Ontvankelijk cassatieberoep.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
20 juli 1982, Bull. en Pas., 1982, 1312.
Bescherming van de maatschappij Vaststelling van de K.I. dat de verdachte
de feiten heeft gepleegd en zich bevindt
in een staat, als bepaald in art. 1 Wet
Bescherming Maatschappij, maar geen
gevaar oplevert - Beslissing dat er geen
reden tot internering is - Verplichting
uitspraak te doen over de burgerlijke
rechtsvorderingen.
Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
11 jan. 1983, A.C., 1982-83, nr. 273.
Burgerlijke zaken Personen bevoegd om cassatieberoep in te stellen Openbare instelling met beperkte rechtspersoonlijkheid.
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
24 jan. 1983, A.C., 1982-83, nr. 301.
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafzaken - Voorlopige hechte-
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Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass.,
9 maart 1983, Bull. en Pas., 1983,
nr. 379.
Burgerlijke zaken - Beslissing waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld - Cassatieberoep na cassatieberoep uitgesloten - Voorzieningen terzelfder tijd ingesteld.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
25 april 1983, A.C., 1982-83, nr. 465.
Burgerlijke zaken - Beslissing waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld - Cassatieberoep na cassatieberoep uitgesloten - Voorzieningen terzelfder tijd ingesteld.
Noot, H.L., Cass., 25 april 1983, A.C.,
1982-83, nr. 465.
Voorziening van de procureur-generaal
bij het hof van beroep tegen een arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij wordt beslist dat er geen
grond bestaat tot bandbaving van de
voorlopige bechtenis van verdacbte Niet ontvankelijke voorziening.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 22 juni
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 586.
Strafzaken - Invrijbeidstelling tegen
betaling van een borgsom - Voorziening
doelloos geworden.
Noot, R.D., Cass., 6 sept. 1983, A.R.
nr. 8235, A.C., 1983-84, nr. 8.
Beslissingen waartegen cassatieberoep
openstaat - Strafzaken - Bescberming
van de maatscbappij - Beslissing van
de commissie tot bescberming van de
maatscbappij waarbij bet verzoek van de
gei:nterneerde tot plaatsing in een priveinricbting 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 - Ontvankelijkbeidsvereisten.
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 veiligbeidscomite
- 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 - Verzoekscbrift
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
recbtsvordering - Al dan niet definitief
karakter, in de zin van art. 416 Sv., van
de beslissingen van de strafgerechten
die, uitspraak doende op de burgerlijke
recbtsvordering, 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 - Noodzakelijkbeid van de betekening van bet
cassatieberoep.
Noot, R.D., Cass., 4 sept. 1984, AR.
nr. 8934, A.C., 1984-85, nr. 7.
Burgerlijke zaken - Beslissing vatbaar voor cassatieberoep - Bestreden
beslissing gewezen in tweede aanleg
maar nog vatbaar voor boger 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
aanbouding - Verwerping van bet 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.
Vorm - Strafzaken - Indiening van
een memorie - Termijn - Berekening.
Noot, R.D., Cass., 22 okt. 1985, A.R.
nr. 9250, A.C., 1985-86, nr. 113.
-

Burgerlijke zaken- Vorm- Termijn
Memorie van antwoord.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 25 okt.
1985, A.R. nr. 4651, A.C., 1985-86,
nr. 125.

Vorm - Strafzaken - Herstel in eer
en recbten - Verwerping van de aanvraag - Voorziening van de verzoeker
- Geen betekening - Ontvankelijke
voorziening.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 29
jan. 1986, A.R. nr. 4561, Bull. en Pas.,
1986, nr. 337.
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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.

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 okt.
1980, Bull. en Pas., 1981, 160.
VRIJHEID VAN VERENIGING
Grondwet, art. 20 - Grenzen van de
vrijheid van vereniging.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C.,
1974, 967.
Toekenning door de werkgever van
voordelen aan werknemers die bij vakorganisaties zijn aangesloten - Geen aantasting van de vrijheid van vereniging en
geen buitencontractuele fout - Vereiste.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 27 april
1981, Bull. en Pas., 1981, 964.

WAPENS
Private milities - Art. 1 wet van
29 juli 1934 - Organisatie van private
personen waarvan het oogmerk is geweld te gebruiken - Begrip.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 24 nov.
1982, Bull. en Pas., 1983, nr. 186.

Rechtsvordering - Belang - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. KRINGS, Cass.,
19 nov. 1982, A.C., 1982-83, nr. 172.
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.

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.,

Kort geding - Belang - Begrip.
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 25 okt.
1985, A.R. nr. 4651, A.C., 1985-86,
nr. 125.

WATERS
Wet van 10 jan. 1977 houdende regeling van de schadeloosstelling voor scha-

1976, 593.
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pompen van grondwater, art. 1 - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 8 dec.
1983, A.R. nr. 6904, Bull. en
Pas., 1984, nr. 196.
WEGEN
Wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, art. 13, derde lid - Wijzigingen die noodzakelijk zijn in het belang van de wegen - Betekenis van het
woord « wegen >>.
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass.,
20 april 1978, Bull. en Pas., 1978, 937.
WEGVERKEER
Rijbewijs en leervergunning - Internationaal verdrag nopens het wegverkeer, ondertekend te Geneve op 19 sept.
1949 en goedgekeurd bij handeling van
de Wetgevende Macht van 1 april 1954 Draagwijdte.
Concl. eerste adv.-gen. DELANGE; Cass.,
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974,
1033.
Rijbewijs en leervergunning - Overeenkomst tussen Belgie en het Verenigd
Koninkrijk Groot-Brittannie en Ierland
betreffende de wederzijdse erkenning
van rijbewijzen, op 11 dec. 1968 gesloten
door wisseling van brieven - Geen toepassing op een Brits onderdaan die in
Belgie verblijft, er in het vreemdelingenregister is ingeschreven en houder is
van een bewijs van deze inschrijving.
Concl. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass.,
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974,
1033.
Rijbewijs en leervergunning - Persoon die in het vreemdelingenregister in
een Belgische gemeente is ingeschreven
en houder is van een bewij s 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.
Overtredingen van de wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer,
begaan door minderjarigen van meer
dan zestien jaar en minder dan achttien
jaar - Ontvankelijkheid van de rechtstreekse dagvaarding door de benadeelde
partij - Onderscheid.

Concl. adv.-gen. VELU, 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 g_ehouden met zijn halve arbeidsdagen m
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.
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering - Jonge werknemers - Buitenlandse werknemers - Marokkanen.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 16
dec. 1985, A.R. nr. 4863, A.C., 1985-86,
nr. 261.
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.
WE'ITEN, 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 - Wet onmiddellijk
van toepassing.
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Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. regeling van de overeenkomsten betreffende aannemingen van werken, leverinen Pas., 1971, 144.
gen en transporten voor rekening van de
Reglementerende of
verordenende Staat - Bepalingen van de bijlage bij
macht van de Koning - Begrip.
dit koninklijk besluit - Die bepalingen
Concl.
adv.-gen.
DUMON,
Cass., zijn wet in de zin van art. 608 van het
Gerechtelijk Wetboek.
23 april 1971, A.C., 1971, 786.
Noot, F.D., Cass., 11 jan. 1974, A.C.,
Dwingende wet
Schending
1974, 525.
Sanctie op deze schending.
Wetten
inzake bijzondere bevoegdheNoot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C.,
den - Besluiten door de Koning gena1971, 1081.
men krachtens een wet inzake bijzondere bevoegdheden - Begrip.
Dwingende wet - Begrip.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C.,
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C.,
1971, 1081.
1974, 967.
Wet die de openbare orde raakt - BeWetten
inzake buitengewone bevoegdgrip.
heden - Besluiten door de Koning genaNoot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., men krachtens een wet inzake buitenge1971, 1081.
wone bevoegdheden - Begrip.
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER
Procedurewet - Nieuwe wet - OnMEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C.,
middellijk van toepassing - Draagwijd1974, 967.
te van de regel onder de gelding van het
Gerechtelijk Wetboek.
Wet van openbare orde - Begrip.
Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C.,
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
1971, 1081.
26 feb. 1975, A.C., 1975, 729.
Wet die de openbare orde raakt Wet - Afkondiging - Begrip en geSchending- Sanctie op deze schending. volgen.
Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C.,
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
1971, 1081.
14 jan. 1976, A.C., 1976, 547.
Wet tot vaststelling van een exceptie
Beslissing van de Wetgevende Macht
van nietigheid van een processtuk houdende bekrachtiging van een overVoorwaarden waaronder deze nietigheid eenkomst tussen de Staat en een partigedekt is onder de gelding van het Ge- culier - Geen wet in de zin o.a. van de
rechtelijk Wetboek.
artt. 608 en 1080 van het Gerechtelijk
Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., Wetboek.
1971, 1081.
Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass.,
30 jan. 1976, A.C., 1976, 632.
Wet tot vaststelling van een exceptie
van nietigheid van een processtuk Gerechtelijk Wetboek, art. 2 - Regels
Voorwaarden waaronder deze nietigheid van dit wetboek zijn van toepassing op
wordt aangenomen onder de gelding van aile rechtsplegingen, behoudens wanneer
het Gerechtelijk Wetboek.
zij geregeld worden door niet uitdrukkeNoot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., lijk opgeheven wetsbepalingen of door
rechtsbeginselen, waarvan de toepassing
1971, 1081.
niet verenigbaar is met de toepassing
Toepassing in de tijd - Wetten op de van de bepalingen van dit wetboek bevoegdheid en de rechtspleging - Op- « Wetsbepalingen » en« rechtsbeginselen
eenvolgende wetten over de aanleg » - Begrip.
Wet tot regeling van de ontvankelijkheid
Noot, F.D., Cass., 16 sept. 1976, A.C.,
van het hoger beroep - Gerechtelijk
1976, 57.
Wetboek, art. 3, en de wet van 10 okt.
1967 houdende dit wetboek, overgangsbeVerdrag tot oprichting van de Europepalingen, art. 4, derde lid, en art. 6 se Economische Gemeenschap - MedeDraagwijdte.
dinging - Art. 85, §§ 1 en 2, van dit verConcl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, drag - De bepalingen van gemeenCass., 10 feb. 1972, Bull. en Pas., schapsrecht vinden geen toepassing op
1972, 532.
de wetten, in de zin van de artt. 608 en
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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 overheden 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 interpreteren
- 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.
DuMON,
Cass.,
29 nov. 1977, A.C., 1978, 360.
Bevoegdheidsconflict
Strij digheid
tussen een wet en een decreet - Strijdigheid vastgesteld door het Hof - Verzending naar de Wetgevende Kamers.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 11 juni 1979, A.C., 1978-79, 1192.
Voorrang van internationaalrechtelijke
regels boven de internrechtelijke regels
- De rechter mag geen toepassing 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 gei:nterpreteerd

- Voor Belgie geen interpretatie van
overheidswege of authentieke interpretatie.
Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 2 okt.
1980, Bull. en Pas., 1981, 128.
Intrekking van administratieve handelingen - Voorwaarden.
Noot, J.V., Cass., 10 sept. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 27.
Werking in de tijd - Wet tot verlenging van de voorzieningstermijnen.
Noot, R.D., Cass., 27 april 1982, A.C.,
1981-82, nr. 494.
Strijdigheid tussen een wet en een decreet - Prejudiciele vraag - Arbitragehof.
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.
Werking in de tijd - Strafzaken Bevoegdheid - Wijziging van de bevoegdheidsregels - Onmiddellijke toepassing van de nieuwe wet - Uitzondering - Geval waarin al een beslissing
over de zaak zelf is gewezen - Beslissing over de zaak zelf - Begrip.
Noot, E.L., Cass., 16 okt. 1985, A.R.
nr. 4380, A.C., 1985-86, nr. 100.
Aangelegenheden uitsluitend bij de
wet geregeld - Begrip - Gevolgen t.a.v.
de verdeling van de bevoegdheden tussen de Staat, de Gemeenschappen en de
Gewesten.
Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 20 feb.
1986, A.R. nr. 7230, Bull. en Pas.,
1986, nr. 402.
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.

-304WRAKING
Recht van het Rijksinstituut om hager
Beslissing van de gewraakte rechter beroep in te stellen.
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
over de ontvankelijkheid van de verde13 maart 1978, A.C., 1978, 810.
ring tot wraking - Wettigheid.
Noot, E.K., Cass., 22 juni 1976, A.C.,
Arbeidsongeschiktheidsuitkering
1976, 1093.
Niet tijdige aangifte van de arbeidsongeschiktheid - Verval van het recht op
Redenen - Begrip.
uitkering voor de periode die de aangifte
ConCl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 13 voorafgaat - Ontheffing van het verval
jan. 1986, A.R. nr. 4965, A.C., 1985-86, in behartigenswaardige gevallen - Weinr. 308.
·
gering door de verzekeringsinstelling
ontheffing te verlenen - Bevoegdheid
van de arbeidsrechtbank.
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEConcl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
KERING
17 mei 1978, A.C., 1978, 1081.
Door een verzekeringsinstelling onVerzekeringsinstelling
- Adviserend
rechtmatig betaalde uitkeringen - Vordering van de verzekeringsinstelling tot geneesheer - Ontslag op staande voet
terugbetaling door de verzekerde - Tus- - Opzeggingsvergoeding.
senkomst van het Rijksinstituut voor
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass.,
7 sept. 1981, A.C., 1981-82, nr. 11.
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering -

PLECHTIGE OPENINGSREDES

Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets rendus
chambres reunies en matiere civile, depuis J'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 18'71
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.
Proc.-gen. CH. FAIDER, Les finances publiques.
15 oktober 1878
15 oktober 1879
Proc.-gen. CH. FAIDER, La repression.
Proc.-gen. CH. FAIDER, La force publique.
15 oktober 1880
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.
Proc.-gen. CH. FAIDER, La justice et son palais.
15 oktober 1883
15 oktober 1884
Proc.-gen. CH. FAIDER, La topique constitutionnelle.
15 oktober 1885
Proc.-gen. CH. FAIDER, Le genie de la 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 ]a nation.
1 oktober 1889 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, M. Je 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 tempore].
1 oktober 1892 - Eerste adv.-gen. MELOT, Les lenteurs de ]'administration de la justice civile.
15 augustus 1869 -
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general Faider.
1 oktober 1894 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Propriete individue]Je 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'etre, leurs resultats.
1 oktober 1897 - Eerste adv.-gen. MELOT, Le juge unique et le recrutement de la magistrature en Belgique.
1 oktober 1898 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, De l'intervention du ministere public dans Je jugement des affaires civiles.
2 oktober 1899 - Adv.-gen. VAN ScHOOR, La presse sous le consulat et
sous ]'empire.
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 Consei]
d'Etat en Belgique.
1 oktober 1903 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Des origines de ]'article 340
du Code civil.
1 oktober 1904
Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Comte de Neny et le
Conseil prive.
2 oktober 1905
Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Premier President de
Gerlache et le Premier President Defacqz.
1 oktober 1906 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Nicolas Bourgoingne. Le
droit international prive.
1 oktober 1907 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Philippe Wielant et l'instruction criminelle.
1 oktober 1908
Proc.-gen. R. JANSSENS, Des pourvois dans l'interet
deJa loi.
1 oktober 1909
tion.

Proc.-gen. R.

JANSSENS,

Du fait

a ]a

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 la 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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Arrets en matiere fiscale et criminelle (periode de 1869 a 1921}.
2 oktober 1922 - Proc.-gen. TERLINDEN, Cinquante annees de discours
de rentree a la Cour de cassation de Belgique (1869 a 1922}.
1 oktober 1923 - Proc.-gen. TERLINDEN, Un jubile.
1 oktober 1924 - Proc.-gen. TERLINDEN, La lutte contre l'avortement
- Le secret medical.
1 oktober 1925 - Eerste adv.-gen. P. LECLERCQ, De 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 J'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 Conseil
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.
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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.

betreiiende de misdadige jeugd.
15 september 1952 -

Proc.-gen. L.

Retormes mineures de la procedure.
Eerste adv.-gen. R.

15 september 1953 -

HAYOIT DE TERMICOURT,

Het

Hoi van Verbreking in 1853.
15 september 1954 -

Proc.-gen. R.

Propos sur

HAYOIT DE TERMICOURT,

l'article 95 de la Constitution.
15 september 1955 -

Proc.-gen. R.

HAYOIT DE TERMICOURT,

De parle-

mentaire immuniteit.
15 september 1956 -

Proc.-gen. R.

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'impots 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

HAYOIT DE TERMICOURT,

Conflict tus-

cassation et Ia loi etrangere.
1 september 1963 -

Proc.-gen. R.

sen het verdrag en de interne wet.
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 Hoi van Cassatie.
1 september 1964 -

2 september 1968 -

Proc.-gen.

W.-J.

GANSHOF

VAN

DER

MEERSCH,

R(J!Jexions 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 generaux 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,

-3093 september 1973 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
Overwegingen omtrent de kunst recht te spreken en de uitoefening
van het rechterlijk ambt.
2 september 1974 - Proc.-gen. DELANGE, De ]'intervention de la Cour
de cassation dans Je dessaisissement du juge et dans Je renvoi d'un
tribunal a un autre.
1 september 1975 - Eerste adv.-gen. F. DUMON, De opdracht van de
hoven en rechtbanken. Enkele 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 Jeiding van het rechtsgeding.
3 september 1984 - Proc.-gen. E. KRINGS,
Overwegingen bij de
toepassing van de wet op de voorlopige hechtenis.
2 september 1985 - Proc.-gen. E. KRINGS, Beschouwingen over de gevolf{en van de door het Arbitragehof gewezen arresten.

NAMEN DER PARTIJEN

Antwerpen (Provincie) 906
Anzaldi, 1109
·'
Arcomet P.V.B.A., 1027
Armand, 1035
Arts q.q., 1047, 1093
Assandaoui, 235
Aarlen (Stad), 826
Asse (Gemeente), 37
Abelim N.V., 455
Association des Anciens et Amis de
Abras, 410, 1207, 1211
l'Atbenee royal de Cbiitelet, 653
Absil, 589
Association intercommunale de DevelopAcke, 833
pement economique et d'Amenage« Acropole » P.V.B.A., 1088
ment du Territoire du Hainaut occiAdam, 463, 1199
dental C.V., 293
A. De Potter en zoon P.V.B.A., 1050
Assubel N.V., 1348, 1412
Adjoud, 243
Assurances generales de France N.V., 840
Aendekerk, 426
Assurantie van de Belgiscbe Boerenbond
Aerts, 1028
N.V., 103, 1158, 1212
Aertssen e.a., 996
Astgen P., 1385
« A.G. Securitas » N.V., 687
Astgen R., 1385
« A.G. van 1824 » N.V., 1481
Atembina, 349, 351
A.G. van 1830 N.V., 1023, 1375, 1398, 1404
Auberge de Waterloo N.V., 1127
Akremi, 312
Auditeur-generaal bij
bet Militair
Alcopa N.V., 455
Gerecbtsbof, 581, 1311
Algemeen Belgiscb Vakverbond
« Au Moulin » V.Z.W., 408
B.B.T.K., 705
Auto Erik P.V.B.A. (Teerlynck - curator
Algemeen Cbristelijk Vakverbond, 665
in bet faillissement), 1169
Algemene Aannemingen Van Laere N.V.
1223
' Avemart P.V.B.A., 388
Algemene Bouwondernemingen G. Ro- Ayyad Abdelkader, 566
Azaouacb, 518
bijns en zonen N.V., 37
Algemene
Verzekeringsmaatschappij
voor de Middenstand N.V., 436
Alvita C.V., 122
« American Express Cie » N.V., 521
Anciens Etablissements Jean Delvaux
N.V., 861
Anderlecbt (Gemeente), 249
B
Andries, 114, 247
Animalia Produkten N.V., 1Z2
Annabel P.V.B.A., 274
Annemans, lOU
Bacquaert, 242
Antigoon N.V., 1015
Baele, 1174
Antiniani, 723
Baeten, 198

A

-312Bafno, 1277
Baghor, 765
Bahwan Saud, 120
Bahwan Suhail, 120
Bailly, 360
« Bank Brussel Lambert » N.V., 1078
Barthelemy, 930
Bashir, 914
Baten q.q., 1044
Baudinet - curator in het faillissement
Pirnay N.V., 605
Baudoux, 1129
Baugniet, 446
Bauwens, 1032
Baveco P.V.B.A., 122
B.B.T.K. (Algemeen Belgisch Vakverbond -), 705
Beaufays, 23
Beckers, 15, 193
Beckers e.a., 1351
Becquart, 1042
Beecham N.V., 1129
Beeldens, 1264
« Belgique Industrielle » gemeenschappelijke verzekeringskas, 699
Belgische Leeuw N.V., 592
Belgische Maatschappij voor Petroleumgassen N.V. e.a., 710
Belgische Nationale Assurantiekas tegen
Arbeidsongevallen Assubel, 1289, 1366
Belgische Staat :
Eerste Minister, 554
Minister van Economische Zaken, 537
Minister van Financien, 68, 124, 172,
219, 221, 222, 223, 228, 294, 362, 365,
417' 455, 499, 595, 653, 655, 691, 703,
713, 744, 808, 819, 833, 844, 872, 875,
895, 900, 904, 976, 1004, 1035, 1120,
1124, 1126, 1264, 1292, 1319, 1448, 1451
Minister van Justitie, 1004, 1477
Minister van Landsverdediging, 353,
1212
Minister van Onderwijs, 180, 377, 1420
Minister van Openbare Werken, 29,
66, 76, 497
Minister van Sociale Voorzorg, 417
Minister van Tewerkstelling en
Arbeid, 417
Minister van Verkeerswezen, 400
Belgische Verzekeringsmaatschappij van
de Middenstand B.V.M. N.V., 1155
Bel Kathir, 1186
Belliere, 1458
Benali, 1132
Ben Amara, 970
Bercoplast V.Z.W., 1234
Berger,414,1207, 1211
Berghs q.q., 592
Bergring, 388
Berlaimont, 527
Berquin, 1270
Biac N.V. in vereffening, 872

Biard & Cie V.O.F., 1137
Biava,202
Bierhandel Marien P.V.B.A., 1183
Bietlot Jacques, 1120
Bietlot Jean, 1120
Bigano, 1494
Billen, 1271
Billestraet, 563
Biscuits Geerts P.V.B.A., 179
Blanchy e.a., 26
Blankendale V.Z.W., 1484
Blanquart, 1010
Blockeel, 625
Blonde-Vansteenbeeck N.V., 432
Boddaer, 799
Boddaert, 344
Boeck, 481
Boeckx, 235
Bolen, 829
Bolognino, 243
Bonduel, 103
Bongiorno e.a., 1145
Bonne, 218
Boonen, 796
Boons, 53
Borensztejn, 1277
Boriau, 1295
Borri, 386
Bosmans, 842
Bostoen q.q., 1047, 1093
Bottemanne, 999
Boulanger, 454
Boure M., 147
Boure R., 147
Bouton, 1144
« Bouwmaatschappij De Nieuwe Stad »
N.V., 1093
Bovenisty, 649
Boxus, 533
Bracke, 1141
Brackx e.a., 440
Braeckevelt, 487
Braekman, 1174
« Brassico » N.V., 552
Braun, 5
.
Brecht (Gemeente), 303
Bricotix P.V.B.A., 1204
Bridts, 142
Briola, 1144
• British Continental Office » N.V., 1199
British Leyland Belgium N.V., 693
Broekx, 467
Bronswerk B.V. vennootschap naar
Nederlands recht, 323
Brouwerij Clarysse en Cie P.V.B.A., 1228
Brouwerijen Lamot N.V., 168
Brugge (Stad), 135
Brunelli, 1277
Brussels Airport Parking N.V., 386
Bruxelman, 948
Bullen, 561
Bultiauw, 811

-313Burhenne, 525
Busschot, 859, 860
Buydens, 986
Byczkowski, 214

c

Cody, 1123
Cokaiko, 531
Colin, 303
Colle, 1381
« Collignon F. & J.- H. Collignon & Co ,,
P.V.B.A., 699
Comblez, 1246
« Compagnie Fiduciaire » venn. naar
Luxemburgs recht, 242
Condor N.V., 436
Consolidated Antwerp Shipping Agencies
N.V. (Theunis Jan - curator in het
faillissement), 388
« Construit Dur » P.V.B.A., 1389
Containerdienst Van Den Bosch P.V.B.A.,
1044
Cooperation pharmaceutique franc;aise
N.V., 463
Cornet, 695
Cortvrindt, 286
Coutellier, 294
Crabbe, 610
Cremer e.a., 533
Creteur, 962
C.S.M. Honig Foods Belgie N.V., 1157
Curato, 887
Custers, 804

Caceres, 972,1510
« Cafe Robert , P.V.B.A., 533
Caisse primaire d'Assurance maladie des
Travailleurs salaries, 214
Callebaut, 80
Callebert, 1258
Campion, 1154
Candelma, 90
Canon, 26
Carels, 773
Carlier P. - curator in het faillissement
Gijbels Maria, 369
Carpentier G., 383
Carpentier S., 383
Carron, 1465
easier, 679, 711
Caspary, 156
Castellano, 1249
Catteeuw, 319
Cattie, 1472
D
Cegen, 1496, 1498
Celine N.V., 1394
Cercle sportif la Forestoise V.Z.W., 715
Ceulemans, 490
Ceurvorst, 699
Daelemans e.a., 1378
« C.F.I. Groupe » N.V., 87
Daelman, 1519
Chaidron, 152
Daenen, 1008
Champagne, 1473
« Dakplan » P.V.B.A., 417
« Charbonnages du Bois d'Avroy » N.V.,
Dalemans, 30
1282
Dal q.q., 589
Cherpion, 814
Daman, 1075
Chick, 1036
Dandrifosse, 1500
Christelijke Centrale van de Houtbewer- D'Anvers, 948
kers en Bouwvakarbeiders, 1455
D'Ath, 602
Claerhout, 1095
David, 718
Claes, 9, 1023
D.B.L. Belgium N.V., 861
Claes e.a., 191
De Baecke, 1298
Claeys, 928
De Baerdemaeker, 1085
Clarysse, 1228
De Baets, 1188
Claus, 293
De Bardon de Segonzac, 1035
Clemmens, 222
« De Belgische Bijstand » N.V., 718
Cleymans e.a., 1373
De Belgische Leeuw N.V., 1179
Clissen, 56
. De Belgische Reizen N.V., 1173
Closset, 400
De Bij-De Vrede N.V., 26, 280, 607
Clovis Matton N.V., 1284
De Blay, 1027
« Cockerill-Sambre » N.V., 699, 1353
De Bock gebroeders N.V. e.a., 96
Cocriamont, 1113
Debolle, 703
Cocu, 1394
De Bondt, 342

-314Debonnez, 319
De Brakeleer, 435
De Briey, 1035
Debroye, 101
De Bruyn, 1047
De Campenaere, 435
« Decanale de Sprimont » V.Z.W., 1440
De Cleenewerck de Crayencour, 1174
De Clerck, 1316
De Cubber, 850, 1061, 1195, 1273
De Cuyper, 223
De Cuyper e.a., 73
De Decker, 1169
Deerlijk (Gemeente), 457
De Federale Verzekeringen, 1024
Deforche, 1258
Degandt, 1204
Degrande, 620
Degryse, 1174
Dehbane, 1150
De Hertogh e.a., 1366
De Hesselle, 808
De Hulsters, 1346
Dejaegher, 1236
Dejasse, 289
Dekerk, 234
De Kerpel, 945
De Keyzer, 7
Delaey, 1428
De Lange, 1030, 1191
Delang e.a., 85
De Lauw, 239
Delbecq, 1248
Delbouille, 1238
Delecour, 1202
Delescolle, 678
De Letter, 452
Deleu, 61, 779
Deley, 272,632
Delfosse F., 289
Delfosse P., 289
Delhausse, 107
Deligne, 91
Della Faille d'Huysse, 805, 957
Delporte, 1357
Deluyker, 1047
De Marre M., 632
De Marre V., 632
Demedts, 1261
Demey, 1481
De Meyer, 279, 574,
De Moel B.V. venn. naar Nederlands
recht, 76
De Moel N.V., 76
Demoulin P.V.B.A., 964
De Mulder, 1425
Demuynck, 1032
De Nationale Waarborg N.V., 82
Dendas, 1305
Denoo, 276
« De Nul Jan Dredging» N.V., 1163
D en V Motor Genk N.V., 1047

Deon, 1204
De Pauw e.a., 607
Deprez, 1198
Dequecker, 843
De Rammelaere, 1236
De Rees, 1216
Derickx, 762
Dermagne, 213
Deroanne, 454
De Roo, 1308
Deroover J.-M., 1063
Deroover M., 1063
Derouaux, 683
Deroux, 746
De Ruy A., 1163
De Ruy C., 1163
Derveaux F., 395
Derveaux R., 395
Desart, 1142
Desaulty, 338
Descamps, 360
De Scheemaeker, 1270
De Schelde N.V., 1202, 1249
De Schrijver, 829, 1427
Desloovere, 1446
De Smedt, 1069, 1360, 1373
Desmet, 241
De Sociale Voorzorg C.V., 1173
De Sociale Voorzorg C.V. e.a., 26
De Sociale Voorzorg e.a., 788
De Sorte, 1264
De Ster - Algemeen Syndikaat, 1420
Desy, 149
De Taeye, 691
Deudon De Le Vielleuze, 135
Deutsche Mrika-Linien GmbH & Co, 120
De Vaderlandse N.V., 100
De Veirman, 624
Deventer, 648
De Verenigde Zeepcentrales P.V.B.A., 940
De Vleeschouwer, 11
« De Volksverzekering » N.V., 776
De Voogdt M., 776
De Voogdt R., 776
Devos, 353
Devroey e.a., 563
De Vuyst, 697
Dewaegemaeker, 172
Dewagenaere e.a., 1389
De Wee, 826
De Wilde, 1316
Dewispelaere, 1301
D'Haeyer, 932
D'Heygere B. e.a., 272
D'Heygere G., 272
D'Hulst - curator in het faillissement Te
Ve Be N.V., 1218
Di Egidio, 1468
Dienst der Scheepvaart, 493
Dienst Werkloosheid van de Federation
generale du Travail de Belgique, 149
Dierick, 487

-315Dierickx, 940
« Di Giorgio International » besloten
vennootschap naar Nederlands recht,
1091
Dillen, 1171
Dingernans, 1352
Dirick, 1269
Dive, 1238
Dohet, 1428
Dolce, 599
Darn, 523
Dornen, 117
Donay, 929
Donnay e.a., 650
Dorny, 795
Doyen, 881
Drees, 1278
Drees J., 305, 591
Drees M., 305, 591
Dropsy, 74
Dubois, 307, 782
Ducruet, 1389
Dugauquier, 875
Dujardin, 87
Duman, 1174
Duman Agro N.V., 1284
Durnonceau, 1248
Duman Y. q.q., 291
Dupont, 1289
Dupuis, 783, 1110, 1516
Durant, 884
Dure, 757
Dureuil, 1428
Durgun, 1292
Dussard, 80
Duyck, 1303

E

Ebes N.V., 432
Ecaussinnes e.a. (Gerneente), 999
« Ecole professionnelle horticole d'Enseignernent special >> V.Z.W., 879
Edris-Groep A.G. N.V., 117
Eecloo, 487
Ef Hutton International venn. naar Zwitsers recht, 481
Eijkenboom, 493
Ekizoglu, 1358
El Asri, 385
El Bardiai, 1064
El Hannaoui, 1493
Ernpack Belgium P.V.B.A., 1124
Enckels, 1312

Entreprises generales Louis Duchene
N.V., 162
« Estates Property Investment CompanyBelgium >> N.V., 404
Etablissernents Landasse P.V.B.A., 516
Ets. J. Gebruers P.V.B.A., 369
Etterbeek (Gerneente), 404
« Eurocasino >> N.V., 1477
« Eurogra >> P.V.B.A., 537

F

Fabecq, 1046
Fahsi, 14
Falagiarda, 966
Falleur, 362
Farber q.q., 731
Fassotte e.a., 1491
Federation des Mutualites socialistes du
Luxembourg, 400
Federation generale du Travail de
Belgique (Dienst Werkloosheid van
de), 149
Fernont N.V., 1044
Ferrant, 400
Finapar-Gysels, 122
Finapar N.V., 122
Fink, 68
Firemen's Fund venn. naar Arnerikaans
recht, 481
Firza, 1205
Flion, 234
FMC Corporation, 1114
Fobelets, 35, 1300
Fock, 1323
Fonds tot Vergoeding van de in Geval van
Sluiting van Ondernerningen Ontslagen Werknerners, 131, 953
Fonds voor Arbeidsongevallen, 518, 1057
Fonds voor Arbeidsongevallen e.a., 1024
Fonds voor Beroepsziekten, 471
Fontana e.a, 430
«
Ford Werke Aktiengesellschaft
vennootschap naar Duits recht, 708
Forrnanoie, 23
Faure, 1442
Fran9ois, 699, 1198
Fraselle, 722
Frippiat e.a., 929
Frisque, 1105
Fyoin - curator in het faillissernent
Pirnay N.V., 605
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G

Gabriels, 1523
Galopin, 1369
« Garage Hermans en zoon » P.V.B.A., 507
Garrido, 1135
Gatz, 1326
G.B.-Inno-B.M. N.V., 420, 1402, 1460, 1472
Gebroeders De Bock P.V.B.A., 130
Geers, 917
Gehot, 589
Gemeenschappelijke Belgische Nationale
Assurantiekas tegen Arbeidsongevallen - Assubel, 1132
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds,
82,291,306,708,1470
Gemeente Anderlecht, 249
Gemeente Asse, 37
Gemeente Brecht, 303
Gemeente Deerlijk, 457
Gemeente Ecaussinnes e.a., 999
Gemeente Etterbeek, 404
Gemeente Grace-Hollogne, 37
Gemeente Grez-Doiceau, 1084
Gemeente Grobbendonk, 265
Gemeente Hoeilaart, 893
Gemeente Ichtegem, 985
Gemeente Oostkamp, 372
Gemeente Overijse, 7
Gemeente Peer, 1254
Gemeente Schaarbeek, 868
Gemeente Silly, 864
Gemeente Sint-Genesius-Rode, 416
Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, 13, 96
Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, 1123
Gemeente Thimister-Clermont, 206
General Accident Fire and Life Assurance
Corporation Limited, 966
General Accident Fire and Life Insurance,
757
« Generale Bankmaatschappij » N.V.,
166,174, 1438
« Generali Belgium » N.V., 1338
Gengler, 300, 907
Genot, 717
Genovese, 713
Gent (Stad), 1269
Gerard, 1096
Gerardi, 1050
Geritzen, 1429
Gerniers, 325
Gevaert, 56
Gewestelijk Verbond der Christelijke
Vakverenigingen van Leuven, 1484
Ghequiere A., 235
Ghequiere J., 235

Ghequiere M., 235
Ghesquiere, 1189
Ghoos, 676
Gielen, 493
Gijbels Maria (Renier L. en Carlier P. curatoren in het faillissement), 369
Gijsens e.a., 646
Gillet, 26, 164
Gilon, 605
Gilot, 1502
Gilquin, 284
Godaert, 1375
Godecharle, 641
Godts, 1174
Goedert, 1385
Goedert-Gilson, 1385
Goens, 578
Goethals, 131
Goiris, 695
Goossens, 676, 1157
Gorller, 96
Gosset, 1154
Goukens, 338
Goukens E., 289
Goukens M., 289
Goulliart, 73
Goyvaerts, 928
Grace-Hollogne (Gemeente), 37
Grailet e.a., 1440
Grand Bazar de la Place Saint-Lambert
a Liege N.V. (A. Pauquay - curator in
het faillissement), 1151
Gregoire, 432
Grez-Doiceau (Gemeente), 1084
Gritten e.a., 976
Grobbendonk (Gemeente), 265
Groep Josi N.V., 622, 1469
Grootaert, 769
« Groupe des Assurances nationales
Incendie Accident » N.V., 708
Group 4 Securitas N.V., 280
Grymonprez, 487
Guffens, 1105
Guiot, 400
Guirsch e.a., 1469
Gyselynck, 469

H

Habitim N.V., 1223
Haeghedooren, 744
Rage Goetsbloets, 956
Hallet e.a., 864
Halleux, 512

-317Halleux e.a., 66
Halvemaan, 636
Handelsonderneming H.J. Bendel, 1218
Hannecart, 817
Hardy, 683, 1107
Havenbedrijf Mabesoone N.V., 1226
Havenith, 1078
Heil Papai, 852
Heirman, 1438
Helsen, 1475
Henegouwen (Provincie), 552
Henrard E., 1279
Henrard J., 1279
Herbots, 953
Hermand, 628
Hermans, 1315
Herreman, 214
Herremans, 1286
Herrenbrandt, 91
Het Vlaamse Gewest - vertegenwoordigd
door de Executieve van de Vlaamse
Gemeenschap, 193
Heymans e.a. - curatoren in het faillissement « S.E.O. ''• 272
Hilaire Lannoy en zonen N.V., 270,
Hinck, 74
Hinderyckx, 951
Hindryckx, 634
Hirsch, 589
Hodge, 630
Hoei (Stad), 106
Hoeilaart (Gemeente), 893
Hofkens, 497
Hohoum, 235
Holiday Inns, 601
Hollevoet, 1412
Honorez, 29
Hoste, 184
« Houtindustrie Decoene & Cie " N.V. in
vereffening, 1088
Houyet, 106
Hubbard Engineering Company Ltd.
vennootschap naar Engels recht, 1369
Hublau, 1475
Huguenin, 149
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, 530
Huygen & Co N.V., 561
Huysmans, 1141

I

Iacona, 1145
I.B.W. " C.V., 1084
Ichtegem (Gemeente), 985
«

Iglesias, 73
Ileas comm. venn. bij wijze van enkele
geldschieting, 1255
« I.M.A. " P.V.B.A., 935
Imbiscuso, 359
Immo-Artois N.V., 14
« Immobiliere federale de la Construction " N.V., 404
!.M.S. Communication Services N.V., 986
Industrielle de Prayon N.V., 1135
Ingels e.a., 811
Inraco B.V. venn. naar Nederlands recht,
40
« Institut Saint Luc " V.Z.W., 301
Instituut Edith Cavel-Marie Depage
v.z.w., 1053
Intercommunale mixte Societe provinciale d'Industrialisation C.V., 162
Intercommunale Vereniging voor de Autosnelweg E 3 S.V., 100
Intercom N.V., 179
« Interelectra " C.V., 191
Intermosane N.V., 1151
International Business Machines of
Belgium N.V., 986
Internationale de Garde P.V.B.A., 842
« Intersauna " P.V.B.A. (Lievens curator in het faillissement), 184
Iris N.V., 323
Iveco Fiat S.P.A., 127

J

Jablonsky, 207
Jacobs, 230, 1420, 1481
Jacoby, 1279
J acquemin, 400
Jacques, 1469
Jacquet, 403
Jadot, 648
Jamar, 166
Jamar de Bolsee, 1291
Jansegers, 1102
Janssens, 13,43,630
Janssens D., 140
Janssens e.a., 5
Janssens L., 140
Jaupart, 332
Job,683
Johnson Matthey N.V., 307
« J. Oosterlinck & Zonen" P.V.B.A., 1088
Jorge, 1096
Jouck, 933

-318Julien Praet en Co N.V., 770
Jumet, 1458
Justen, 63
Justitia N.V. e.a., 441

K

KampF., 554
KampS., 554
Kebers, 1385
Kemp, 1385
Kenens-Winters, 1254
Kettenis, 1248
Keybergh, 1
Khadair, 1177
Kick, 1318
Kilinc, 436
« Kimmenade Belgium » N.V., 1091
Kint, 926
Kliniek Cesar De Paepe V.Z.W., 746
Klint, 917
Kolompar, 148
Krauch en Peirsman V.O.G., 122
Kredietbank N.V., 1169, 1278
Krings, 525

L

La Belgique industrielle, 817
La Belgique N.V., 1470
Laboureur, 528
« La Caisse primaire d'Assurance maladie
de Roubaix » venn. naar Frans recht,
1252
La Louviere (Stad), 1402
Lambert e.a., 37
Lambrette, 1442
Lammertyn, 1311
Lamora! Antoine P.V.B.A., 610
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten,
16,473,530,929,1057
Lands bond der Christelijke Mutualiteiten;
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, 300, 907

Landsbond van de Beroepsziekenfondsen,
530
Landsbond van de Neutrale Mutualiteiten, 530
Landsbond van de Neutrale Mutualiteitsverbonden, 35
Landsbond van de Verbonden der
Beroepsziekenfondsen van Belgie,
802,933
Lanoy, 1238
La Royale Beige N.V., 46, 180, 300, 323,
473, 572, 574, 577, 699, 907, 1326, 1348,
1440
Laukens, 398
Lausberg, 1416
Lauwers, 669, 1223
Lebrun e.a., 654
Lechien, 701
Lecompte, 25
Lecomte, 1323
Lecoutere, 1097
Ledouble, 930
Leenders, 1238
Lefebvre, 1338
Leflere, 1428
Le Foyer N.V., 964
Lejoly-Binten, 602
Lelangue e.a., 307
« Le Mans >> N.V., 1198
« Le Nid Marcelle Briard» V.Z.W., 879, 879
Lepine, 307
Leporiere, 155
Lequesne, 1460
Lerna, 996
Leroux, 528
Leroy, 110,244,245,246,399,587
Lesieur, 82
Leuven (Stad), 225, 940
Lewis Keith, 1452
Leyens, 1455
Lievens - curator in het faillissement
« Intersauna » P.V.B.A., 184
Lippens, 240
Livet, 1202
Lodefier, 900
Loesche venn. naar Duits recht, 906
Lognoul, 723
Loiselet, 779
Londot, 310
Loomans, 1179
Loree, 722
Lorent, 884
Loxhay, 26
L'oxhydrique internationale N.V., 1050
Luik (Provincie), 654
Luik (Stad), 423, 1282
« Luikse Verzekering » N.V., 648
Lutgen, 1177
Lykes Brothers Steamship Corporation,
267
Lysens q.q., 1047
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M

Maatschappij
voor
Intercommunaal
Vervoer te Brussel, 547
Machelart, 1446
'« Machinefabriek Esmil Hubert & Co ,
venn. naar Nederlands recht, 504
Maenhout, 1380
Maerschalcke, 1199
Magis, 676
Maieur, 1518
Maistriaux e.a., 1392
Malolepszy, 221
Mannes, 1112
Maraite, 1275
Marasti, 1394
Marchal, 1001
Marcourt, 306
Marechal, 530
Maritime Stevedoring & Co N.V., 1226
Maritime Transport Overseas GmbHM.T.O. Liners Services, 120
Marsden, 1520
Martin, 1063
Massart, 23
Masschaele, 985
Mathieu, 886
Mathy-Devalcq, 3
Mathys, 707
Mattelaer, 372
Mattheeussen, 228
Matthys, 235
Matton, 1030
Maussen, 734
Mazza, 586
Me Kee Petrochem Engineers C.V., 80
Mecobel P.V.B.A., 1448
Medtrans, 695
Meert, 953
Meirhaege, 665
Melin, 1319
Meneguzzi, 338
Mercator N.V., 1046
Mertens, 14, 1085, 1398
Mertens (Truyers en Valgaeren - curatoren in het faillissement), 1183
Metaalbouw
Vandekerckhove
N.V.
270,
'
Meurs, 328
Mewissen, 1353
Michel, 1202
Miketta, 1146
Militair Gerechtshof (Auditeur-generaal
bij het), 581, 1311
Minart, 289
Moerman, 330

Mohamed, 336
Molenaers, 230
Monard (Plessers en Moors - curatoren
in het faillissement), 9
Mondry, 301
Monnom, 879
Montoisy, 964
Moons, 1475
Moors - curator in het faillissement
Monard, 9
Moreau, 1097
Morisse, 1267
Mosselmans, 893
Moussa, 1463
Moxhet, 1355
MIS Suhail And Saud Bahwan, 120
Muller, 213, 446
Mus F., 661
Mus M., 661
Muyle, 319

N

Naeyaert, 1381
Namen (Provincie), 871
Namen (Stad), 294
Namesch e.a., 718
Nangniot, 572
Naros P.V.B.A., 669
Nationaal Verbond van Socialistische
Mutualiteiten, 25, 82, 145, 420, 530,
1289, 1344, 1404
Nationale Bond der Liberale Mutualiteiten, 530
Nat!onale Kas voor Beroepskrediet, 1075
Natlonale Maatschappij der Belgische
?poorwegen, 172, 267, 1033, 1323
Natl?nale Maatschappij der Waterleidmgen C.V., 360
Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen N.V., 1425
Navez, 1173
« Nebria ,, venn. naar Luxemburgs recht
242
'
" Neerpede blijft ,, V.Z.W., 249
Nel, 572
Nemery de Bellevaux, 1473
Neve, 1428
Ngabonziza, 1514
« Nick and Sohn >> P.V.B.A., 1146
Nicosia, 314
Niemegeerts, 770
Nieuwe Polder van Blankenberge 832
'
Nigot, 581
Nijs, 1420

-320Nivard, 509
Nivelle, 473
Nollet q.q., 592
Noord Natie C.V., 388
Noordstar & Boerhaave N.V., 1179
Nottet, 572
Nucweld N.V., 1278

0
Odeurs, 1251
Oers. 1348
Omni-Chemie N.V., 1095
<< Omnium Commercial » N.V., 164
Onderlinge Maatschappij der Openbare
Besturen, 406, 1030
Ooms e.a., 1234
Oostkamp (Gemeente), 372
Op De Beeck, 1428
Orde van Advocaten (Raad van de), 749,
752
Orde van Apothekers, 689, 1336
Orde van Architecten, 685, 792, 828
Orde van Geneesheren, 536, 731, 1001,
1008, 1215, 1329, 1364, 1460
Ortegat, 992
Oulezrak, 235
« 0. Vandenbulcke en L. 'Olivier »
P.V.B.A., 671
Overijse (Gemeente), 7

p

Panen, 441
Paques, 815
Paquet, 25
Paquot, 675
Patroonkas N.V., 96
Pauquay A. - curator in het faillissement
Grand Bazar de la Place SaintLambert a Liege N.V., 1151
Peer (Gemeente), 1254
Peere, 1443
Peetermans, 959
Peeters, 1170, 1429
« P. en C. » vennootschap in de vorm van
enkele geldschieting, 705
Perez, 1239
Petit, 1392
Petitjean, 966

Petre, 986
Philips E., 265
Philips J., 265
Picard, 516
Pieters, 1415
Pigeon B., 400
Pigeon S., 400
Pire, 962, 1437
Pirenne, 70
Pirghaye, 723, 723
Pirnay N.V. (Fyoin - curator in het faillissement), 605
Piron, 344
Pittia, 289
Platrobel N.V., 365
Plavina V.O.F., 665
Plessers - curator in het faillissement
Monard, 9
Plessey N.V., 1452
Pletinckx, 1085
Pneu Laurent venn. naar Frans recht, 70
Pochet, 580
Poelaert e.a., 1155
Poelemans, 1073, 1242
Poelman, 1059
Polfliet, 1348
Pollet, 813
Porcu, 1146
Poussart, 359
Praet, 140
Precam N.V., 630, 1252
Preckler, 1010
Procureur des Konings, 1431
Procureur des Konings :
te Aarlen, 213
te Antwerpen, 1477
te Brussel, 87, 340, 385, 779, 858, 973,
1271
te Charleroi, 343
- te Dinant, 1112
- te Hasselt, 1305
- te leper, 697
- te Kortrijk, 487, 711
- te Luik, 342, 646
- te Mechelen, 1291
- te Nijvel, 91, 1113
- te Turnhout, 240
- te Verviers, 1500
Procureur-generaal bij het Hof van
Beroep:
- te Antwerpen, 42, 328, 917, 928, 1477
- te Bergen, 336
- te Brussel, 587, 822, 1277
- te Gent, 383, 948, 1160, 1230, 1299
- te Luik, 5, 107, 156, 207, 579, 650, 815,
. 886, 1491, 1498
Procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie, 61, 243, 398, 490, 491, 681,
749, 837, 860, 928, 1105, 1316, 1358,
1496
Proehs,406

-321Professionele Kas voor Handel en Nijverheid, 1425
Promedia N.V., 420
« Provinciale Brabantse Energiemaatschappij » C.V., 1216
Provincie Antwerpen, 906
Provincie Henegouwen, 552
Provincie Luik, 654
Provincie Namen, 871
Provincie West-Vlaanderen, 606
Pycke, 105

Q
Queru, 3

R
Rademaker, 85
Radermecker, 306
Raemdonck. 491
Raemdonck-Janssens P.V.B.A., 491
Rahoui, 243
Raisiere q.q., 655
Ralet, 446
Raskin, 174
Rateau, 57
Rauschen, 200
Raymaekers, 879
Regie van Telegrafie en Telefonie, 832
Reisagentschap X-L Travelco P.V.B.A.,
229
Reizen, 1385
Remy, 773, 856
Renard e.a., 602
Renaud, 156
Renier L. en earlier P. - curatoren in het
faillissement Gijbels Maria, 369
Reniers, 1351
Reniers e.a., 1251
Rentmeister - curator in het faillissement
« Unelux » C.V., 512
Reyntjens, 760
Rhone Poulenc Chemie N.V.. 760
Rigole e.a., 1443
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening,
379, 467, 566, 599, 617, 672, 796, 1028,
1186
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
Werknemers, 105

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,
53,101,182,469,628,1053
Rijksdienst voor Werknemerspensioenen,
509
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, 799, 1228,
1414
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, 426, 430, 802, 1344
Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen, 33
Rodriguez d'Amico, 207
Roegiest, 788
Roelandt, 435
Roels, 521
Rondou, 616
Rosseel, 622
Rossion, 790
Rotsaert Ph. e.a., 40
Rousseau, 1501
Rouvroy, 423
Royale Belge N.V., 46, 180, 300, 323, 473,
572, 574, 577, 699, 907, 1326, 1348, 1440
Royal Insurance N.V., 1170
Ruggeri, 1470
Russo, 601
Rutten, 762
« R.V.S. » N.V., 1466
Rydant, 452

s
Sablan, 93, 453, 651
Sainderichin, 130
Santonocito, 713
Saussez, 1148
Sauvage, 1326
Scandiaflex Products N.V., 388
Schaarbeek (Gemeente), 868
Schaus, 525
Scheepvaart (Dienst der), 493
Schockaert, 1032
Schommers, 933
Schoonaert, 1015
Schoonbroodt,206
Schoonjans, 773
Schweitzer e.a., 454
Schweyen, 19
Screvens q.q., 731
Scutari, 547
Securitas N.V., 43, 374
Segers, 734
Sempo, 1174
« S.E.O. » (Heymans e.a. - curatoren m
het faillissement), 272

-322Seron, 527
Serverius, 524
Seynaeve-Cannie, 457
« Siersteenfabriek Heylen >> N.V., 504
T
Silly (Gemeente), 864
Simar, 1137
Si M'Hammed, 203
Simon, 701, 983
Tafotel N.V., 1127
Simpelaere, 1461
Talamini, 154
Sint-Genesius-Rode (Gemeente), 416
« Taxis Verts >> N.V., 1468
Sint-Pieters-Leeuw (Gemeente), 13, 96
Teerlynck - curator in het faillissement
Sint-Pieters-Woluwe (Gemeente), 1123
Auto Erik P.V.B.A., 1169
Sirjacobs, 840
Teise, 313
Slama Rafica Bent Fredj, 914
Temmerman, 507
<<Ten Bel Immobilien Anstalt >>, 561
Slegers, 377
Sluys, 895
Texaco Belgium N.V., 174
The Guardian Royal Exchange AssuSmets, 168, 773
rance venn. naar Engels recht, 280
Smets-Vermeulen, 1451
Theodor, 1274
Smits, 274, 699
. « Theodor Peter GmbH>>, 1274
Snijders, 617
« The Plessey Co Ltd. >> venn. naar
Snyers, 1234
Engels recht, 1452
Sobemi N.V., 323
Theunis Jan - curator in het faillisseSociete des Lessives Saint Marc, 940
ment Consolidated Antwerp Shipping
Societe generale des Ciments Portland
Agencies N.V., 388
de l'Escaut N.V., 15
Thibaux, 983
« Societe immobili<~re et Mobiliere du
Thienpont, 1050
Littoral >> N.V. in vereffening 554
Thiery, 1251
Sodima P.V.B.A., 70
'
Thill, 826
Soens e.a., 760
Thimister-Clermont (Gemeente), 206
Solvay en Co N.V., 270, 871
Thorn Electrical Industries Ltd. venn.
Soreil, 1277
naar Engels recht, 383
Souissi, 312
Thys, 57, 193,705
Souvereyns, 1420
Tielens, 1416
Speybroeck, 1344
Tierens e.a., 440
Tits, 1420
Sparta N.V., 168
Tondeur, 385
Sprimont e.a., 33
« Tonka Corporation >> N.V., 819
Sproten, 306
Tordoor, 1179
Stad Aarlen, 826
Toussaint, 1435
Stad Brugge, 135
Transport Coulier N.V., 996
Stad Gent, 1269
« Tra-Resa Anstalt >>, 561
Stad Hoei, 106
Truyers - curator in het fa.illissement
Stad La Louviere, 1402
Mertens, 1183
Stad Leuven, 225; 940
Tuypens G., 501
Stad Luik, 423, 1282
Tuypens J., 501
Stad Namen, 294
Tuypens M., 501
Stanic, 489
Tuyten, 915
Stasins, 856
· Te Ve Be N;V' (D'Hulst en Vandelanotte
Staumont, 93,453,651
- curatoren in het faillissement), 1218
Steenhout, 1261
Ster - Algemeen Syndikaat, 1420
Steve, 1323
Strijbos, 1286
Strubte, 1380
Struyf, 1010
Struyve R. q.q., 1097
Stukkens, 379
« Supreme Headquarters Allied Powers
Europe » S.H.A.P.E., 353
Ummels, 776
Swagers, 105
Unbas N.V., 11
Swartebroeckx, 887

u

-323Unelux » C.V. (Rentmeister - curator in
het faillissement), 512
Unic Furna P.V.B.A., 951
Unie der Assuradeuren N.V., 676
Union chimique beige N.V., 1126
Union professionnelle Royal Saint-Hubert
Club de Belgique, 525
Universite catholique de Louvain, 861
Urbaine - U.A.P. N.V., 770
Usines Saint-Brice N.V., 322
Uysal, 708

«

v
Valgaeren - curator in het faillissement
Mertens, 1183
Van Acker, 973
Van Assche G., 900
Van Assche N., 900
Vanbergen, 1107
Van Bruggen J.M., 1255
Van Bruggen M.P., 1255
Van Camp F., 1158
Van Camp M., 1158
Van Ceulen, 14
VanDaele, 1295
Van Damme, 443, 693
Vandecasserie, 606
Vandecasteele, 57
Van de Gehuchte, 595
Vandelanotte - curator in het faillissement Te Ve Be N.V., 1218
Van De Moortel, 325
VandenBerghe, 703
Van Den Boer, 1294
VandenBossche, 238,1295
Van den Broecke, 390
Van Den Broek, 1286
Vandenbroucke, 691
Van den Dorpe, 399
Van Den Dries, 1158
Van Den Eynden, 561
Vandenhoven, 921
Van Den Ostende, 145
Van Den Wouwer, 230
Van de Putte, 1341
Vander Auwermeulen, 844
Vander Cammen C., 932
Vander Cammen R., 932
Vander Graesen q.q., 734
Vander Hulst, 858
Van der Kelen, 459
Vanderoost, 343
Vander Steen, 1085

Vandevelde, 14
Van de Ven, 62
Van de Ville, 1261
Vande Vyvere e.a., 1230
Van de Walle, 395,935
Van Doorsselaer, 1059
Van Driessche, 140
Van Duyl, 138
Van Eecke, 521
Vanerum, 956
Van Geet, 1032
Van Gorp G., 117
Van Gorp J., 117
Van Gorp R., 117
Van Grunderbeeck, 1063
Vanhamel, 280
Vanhamme, 1137
Vanhecke, 1170
Van Heste, 160
Vanhoecke, 1466
Van Hoestenberghe e.a., 372
Van Hool N.V., 127
Vanhoorne, 697
Van Hove, 486
Vanhuele L. e.a., 1408
Van Hul, 625
Vanhulle, 1299
Van Isterdael, 416, 574
Van Kerckhoven Fr., 459
Van Kerckhoven M., 459
Van Laer, 497
Van Laethem, 392
Vanlandeghem, 915
Van Leeuw, 386
•
Van Lidth de Jeude q.q., 499
·van Lil, 904
Van Moorsel, 762
Vanneste, 1097
Van Ophem, 234
Van Parijs e.a., 26
Van Peteghem, 196
Van Raepenbusch, 999, 1160
Van Regenmortel G., 1410
Van Regenmortel R., 1410
Van Renterghem, 1109
Van Reybrouck, 1415
Van Riebeke, 475
Van Rompa, 1004
Van Rompaey, 1300
Van Roy, 393
Vansier, 471
Van Thournout, 715
Van Tongerlo A., 1286
Van Tongerlo J., 1286
Van Vaerenbergh, 1212
Vanvoorden A., 20
Vanvoorden J., 21
Van Welden, 342, 1427
Vekemans, 1383
Velie A.-M., 935
Velle K., 935
Verbanck, 917
Verbanis, 1442
k

-324Verbert, 757
Verbeyst, 1258
Verbiest, 1378
Verbruggen, 374
Verbrugghe, 98
Vercaemst, 487
Vercammen, 595
Vercruysse, 868
Verdoodt D., 693
Verdoodt L., 693
Verdrengh, 420
Verdurmen, 1341
Vereecke, 921
Verhelpen, 953
Verhulst, 124
Veride N.V. in vereffening, 663
Verkerk, 1475
Verlaine e.a., 1
Verlinden, 191, 703
Verlipack N.V. e.a., 1114
Vermeerbergen, 1174
Vermeersch, 633, 766
Vermeire, 1163
Vermeire en Demaecker-Van Haecke
P.V.B.A., 1033
Vermeulen, 436, 687
Vermoeren, 63
Verougstraete, 813
Verplancke, 1042
Verschaeve, 671
Verschelden C., 443
Verschelden M., 443
Verschueren, 663, 1158
Verstraete, 945
Versyck, 622
« Vervoerbedrijf De Dijcker , P.V.B.A.
e.a., 1466
Verzekeringskas voor Arbeidsongevallen
Securex, 46, 577
Vienne, 710
Vigneron, 495
Vincent, 30
Vinca N.V., 182
Viruly, 388
Vitali, 156
Vlaamse Gemeenschap, 303, 554, 1004
Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Gewest vertegenwoordigd door de Executieve
van de), 193
Vlaamse Gewest, 554, 1408
Vlaamse Gewest - vertegenwoordigd
door de Executieve van de Vlaamse
Gemeenschap, 193
Vlassak, 616
Vlug, 1414

Von Glasow, 672
Voytec Schick, 138
Vreys, 225
Vromman, 7

w
« Wallon-Nellessen >> N.V., 219
Weckx e.a., 1294
Wegenfonds, 98,100,330,497,1458
Weissenbruch N.V., 992
West-Vlaanderen (Provincie), 606
Wielemans-Ceuppens N.V., 14
Wigham Poland Belgium N.V., 770
Wildemauwe, 848
Willebroekse
Beleggingsmaatschappij
N.V., 1044
Willemen, 497
Willems, 145
Williot, 1030
Winterthur N.V., 16, 323
Wittrock, 229
Wydooghe, 322

y

Yahyaoui, 16
Yuruk H., 436
Yuryk M., 436

z
Zeegers, 579
Zeimers, 1355
Zerich, 235
Zibouh, 340
Zutterman, 723
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