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INHOUD VAN DE ARRESTEN

A

HERSTELPLICHT

AANPLAKBILJE'ITEN
Onwettigheid - Ambtshalve wegneming door de gemeenteoverheid - Voorwaarden.
De gemeenteoverheid kan niet zonder
zich vooraf tot de rechter te wenden, buiten het domein van de gemeente, overgaan tot de ambtshalve tenuitvoerlegging van de door haar genomen maatregelen, zoals de wegneming van onwettig
aangebrachte reclameborden, wanneer
geen wettekst haar daartoe machtigt en
er geen bijzondere omstandigheden zijn
die een dringend ingrijpen noodzakelijk
maken ten einde een ernstige verstoring
van de openbare orde te voorkomen.
(Art. 200 wet van met zegel gelijkgestelde taksen; art. 1 K.B. 14 dec. 1959.)
20 januari 1994
79

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST

BUITEN

ALGEMEEN
DAAD

Algemeen.
Dader (voor eigen daad).
Medeaansprakelijkheid van getroffene.
Verscheidene daders, hoofdelijkheid.
Ouders.
Meesters, aangestelden.
Onderwij zers.
Krankzinnigen.
Rechtspersonen.
Staat, overheid.
Zaken.
Gebouwen.
Dieren.
Allerlei.
SCHADE

Algemeen.
Begrip, vormen.
Beoordelingsbevoegdheid, raming, peildatum.
MateritHe schade, elementen en grootte.
Morele schade, elementen en grootte.
Billijkheid (krankzinnigen).
Interest.
Allerlei.
OVEREENKOMSTEN, REGRES

Algemeen.
Verzekering, indeplaatsstelling.
Bedingen van uitsluiting.
Regres.
Allerlei.

Algemeen.
Fout.
Nalatigheid, onvoorzichtigheid.
Opzet.
Misdrijf.
Allerlei.

Algemeen.
Burenhinder.
Allerlei.

OORZAAK

SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID

Algemeen.
Begrip, beoordeling door de rechter.
(On)middellijke oorzaak.
Overmacht.
Allerlei.

Enkelvoudige en complexe aansprakelijkheid.
Aansprakelijkheid uit en buiten overeenkomst.
Allerlei.

BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID

-8ALLERLEI (INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT, AARD VAN DE WET, ENZ.)

ALGEMEEN
DAAD
ALGEMEEN.
FOUT.

1. - Daad - Fout - Bewijs - Bestaan van de schade.
Niet wettelijk verantwoord is de beslissing van de rechter die het bestaan van
een fout die schade heeft veroorzaakt afleidt uit het enkele bestaan van die schade. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
4 februari 1994
145
2. - Feit - Fout - Overdracht van
auteursrechten onder voorwaarden Niet-uitvoering van de voorwaarde door
de verkrijger - Gevolgen m.b.t. derden.
Wanneer de maker van foto's deze
heeft overgedragen op voorwaarde dat
de prijs ervan wordt betaald v66r elke
verveelvoudiging, de verkrijger die foto's
aan een derde heeft verkocht en die derde de prijs van de auteursrechten aan de
verkrijger heeft betaald maar laatstgenoemde het bedrag niet aan de maker
heeft afgedragen, kan de rechter wettig
beslissen dat de derde geen fout heeft
begaan door de foto's te verveelvoudigen
zonder dat hij vooraf had nagegaan of de
maker was betaald. (Art. 1 Auteurswet;
artt. 1382, 1383 B.W.)
10 maart 1994
241

3. - Daad - Fout - Begrip.
Wanneer een beklaagde vervolgd is
wegens het onopzettelijk toebrengen van
slagen of verwondingen, dient de rechter
onder meer te onderzoeken waarin het
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
bestaat waardoor de slagen of verwondingen werden veroorzaakt; daarbij dient
hij in aanmerking te nemen alle fouten
die dat gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg kunnen opleveren, in voorkomend geval ook aile overtredingen van
het Wegverkeersreglement, ongeacht of
die overtredingen mede afzonderlijk ten
laste worden gelegd of niet.
17 mei 1994
492
4. - Daad - Fout - Wets- of verordeningsbepaling - Materiele overtreding.
De materiiHe overtreding van een
wets- of verordeningsbepaling maakt op
zichzelf een fout uit die leidt tot de bur-

gerlijke aansprakelijkheid van de dader,
mits die overtreding willens en wetens is
begaan. (Art. 1382 B.W.)
3 oktober 1994
807
5. - Daad - Fout - Wets- of verordeningsbepaling - Materiele overtreding
- Begrip - Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen - Betaling - Nietbetaling.
De materHHe overtreding van een
wets- of verordeningsbepaling inzake betaling van sociale-zekerheidsbijdragen
voor werknemers maakt op zichzelf een
fout uit die leidt tot de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de dader, mits die
overtreding wiilens en wetens is begaan.
(Art. 1382 B.W.)
807
3 oktober 1994
6. - Daad - Fout van een magistraat
- Fout waarvoor de Staat aansprakelijk
wordt gesteld - Begrip.
De fout van een magistraat waarvoor
de Staat, op basis van de artt. 1382 en
1383 B.W. aansprakelijk kan zijn, bestaat
in de regel in een gedraging die, ofwel
neerkomt op een verkeerd optreden dat
moet worden beoordeeld naar de maatstaf van een normaal zorgvuldig en omzichtig magistraat, die in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel, behoudens
onoverkomelijke dwaling of enige andere
rechtvaardigingsgrond, een schending inhoudt van een nationaalrechtelijke norm
of van een internationaal verdrag met
rechtstreekse werking in de interne
rechtsorde waarbij de magistraat verplicht is niets te doen of op een bepaalde
manier wei iets te doen; bovendien, wanneer de betwiste handeling het rechtstreeks voorwerp is van de rechtsprekende functie, is de Staat aileen aansprakelijk als de litigieuze handeling door een
in kracht van gewijsde gegane beslissing
ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen is wegens schending van een gevestigde rechtsnorm.
8 december 1994
1074
NALATIGHEID, ONVOORZICHTIGHEID.
OPZET.
MISDRIJF.

7. - Daad - Misdrijf - Slagen en
verwondingen, doden - Onopzettelijk Rechtsvordering tot vergoeding- Verjaring - Termijn - Vertrekpunt.
Hoewel het misdrijf onopzettelijke slagen en verwondingen een aflopend misdrijf is, begint de verjaring van de
rechtsvordering tot vergoeding van de

-9door dat misdrijf veroorzaakte schade
pas te lopen zodra de schade aan het
Iicht komt, nu bet misdrijf pas op dat
tijdstip bestaat. (Artt. 1382 en 1383 B.W.;
artt. 418 en 420 Sw.; art. 26 V.T.Sv.)
13 januari 1994
27
ALLERLEI.

OORZAAK

herstel in natura te vorderen indien zodanig herstel mogelijk is en geen rechtsmisbruik oplevert; de rechter vermag dus
in de regel zulks te bevelen, onder meer
door aan de schadeverwekker maatregelen op te leggen om een einde te maken
aan de schadelijke toestand. (Artt. 1382
en 1383 B.W.)
21 april1994
392

ALGEMEEN.

DADER (VOOR EIGEN DAAD).

BEGRIP, BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

11. - Herstelplicht - Dader (voor eigen daad) - Onder het wettelijk stelsel
met de dader gehuwd slachtoffer - Eigen vermogen.
lngeval de echtgenoten onder het wettelijk stelsel zijn gehuwd, behoort de
vergoeding van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte arbeidsongeschiktheid en medische kosten tot het eigen
vermogen van de echtgenoot. (Artt. 1382
en 1401, 3o, B.W.)
351
8 april 1994

8. - Oorzaak - Begrip, beoordeling
door de rechter.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter elk oorzakelijk verband tussen de door een bestuurder begane verkeersovertreding en een
wegverkeersongeval uitsluit, als hij niet
tevens vaststelt dat de schade, zoals zij
zich in concreto heeft voorgedaan, op dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder de
fout van die bestuurder. (Artt. 1382, 1383
B.W.)
23 februari 1994
192
9. - Oorzaak - Begrip, beoordeling
door de rechter - Eerste ongeval Hulpbehoevend slachtoffer - Tweede
ongeval - Hulpverlener - Causaal verband tussen beide ongevallen.
Het causaal verband tussen het verkeersongeval overkomen aan de hulpverlener en dat overkomen aan de persoon
aan wie deze hulp wilde verlenen, wordt
naar recht uitgesloten door de rechter
die oordeelt, enerzijds, dat de hulpverlener, zonder dat hij daarbij de wettige
rechtvaardiging uit art. 422bis Sw. kon
aanvoeren, een inbreuk heeft begaan op
bet Wegverkeersreglement waardoor deze zichzelf of een ander ernstig in gevaar bracht, en anderzijds, dat de
hulpverlener die overtreding gemakkelijk had kunnen vermijden. (Artt. 1382
en 1383 B.W.)
10 mei 1994
466
(ON)MIDDELLIJKE OORZAAK.
OVERMACHT.
ALLERLEI.

HERSTELPLICHT
ALGEMEEN

10. - Herstelplicht - Algemeen Wijze van herstel - Herstel in natura.
Hij die schade lijdt ten gevolge van
een onrechtmatige daad heeft het recht

MEDEAANSPRAKELIJKHEID
TROFFENE.

VAN

GE-

12. - Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid slachtoffer - Schade door repercussie naaste familieleden - Gevolg.
Wanneer de schade werd veroorzaakt
door de samenlopende fouten van de beklaagde en die van bet slachtoffer moeten de beklaagde en de voor hem civielrechtelijk aansprakelijke personen de
door de naaste familieleden van bet
slachtoffer door repercussie geleden
schade slechts vergoeden in evenredigheid met bet aandeel van de .beklaagde
in de aansprakelijkheid voor het ongeval. (Artt. 1382, 1383 B.W.)
1 februari 1994
129
13.- Herstelplicht- Medeaansprakelijkheid van de getroffene - Wegverkeer
- Ongeval - Redengeving - Tegenstrijdigheid - Begrip.
Door tegenstrijdigheid aangetast is de
beslissing waarbij de beklaagde, bestuurder van een motorvoertuig op de strafvordering, tot onderscheiden straffen
wordt veroordeeld, enerzijds, wegens bet
door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg onopzettelijk toebrengen van verwondingen aan zijn inzittende, anderzijds, wegens bet sturen in staat van
dronkenschap en alcoholintoxicatie, op
grond dat er geen oorzakelijk verband
bestaat tussen de staat van dronkenschap van de beklaagde en het ongeval,
en, op de burgerlijke rechtsvordering, beslist dat de inzittende een gedeelte van

-10zijn schade moet 'dragen omdat hij zo
onvoorzichtig is geweest zich te laten terugvoeren door een bestuurder van
wiens staat van dronkenschap hij op de
hoogte was. (Art. 149 - oud 97 - Gw.)
912
2 november 1994
VERSCHEIDENE
HEID.

DADERS,

HOOFDELIJK-

14. - Herstelplicht - Verscheidene
daders, hoofdelijkheid - Verplichting jegens de getroffene.
Wanneer de schade is veroorzaakt
door de gezamenlijke fouten van verscheidene personen, is in beginsel ieder
van hen jegens de getroffene die geen
fout heeft begaan, gehouden tot volledige
vergoeding van de schade. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
23 februari 1994
192

Naar recht verantwoord is de beslissing die, vaststellende dat het tegenbewijs niet wordt geleverd van het bij art.
1384, vierde lid, B.W. ingestelde vermoeden betreffende de aansprakelijkheid
van de onderwijzeres, oordeelt dat de
aansteller aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door de daad van degene
voor wie hij moet instaan. (Art. 1384,
eerste en derde lid, B.W.)
28 oktober 1994
895
ONDERWIJZERS.
KRANKZINNIGEN.
RECHTSPERSONEN.
STAAT, OVERHEID.

18. - Herstelplicht - Staat, overheid
- Gemeente - Wegen - Veiligheid van
de gebruikers.
De overheid, met name een gemeente,
15. - Herstelplicht
Verscheidene
mag voor het openbaar verkeer niets
daders, hoofdelijkheid - Gevolg.
dan voldoende veilige wegen aanleggen
De strafrechter die de beklaagde veren openstellen; de overheid moet, tenzij
oordeelt als dader of medeplichtige aan
een vreemde oorzaak die haar niet kan
de door hem bewezen verklaarde tenlas, worden aangerekend haar verhindert
haar veiligheidsplicht na te komen, door
telegging van bedrieglijke bankbreuk en
aangepaste maatregelen ieder abnormaal
tevens vaststelt dat de vordering van de
gevaar, zichtbaar of niet, voorkomen.
curator hierop is gesteund, vermag overeenkomstig art. 50 Sw. wettig te beslis26 mei 1994
528
sen dat die beklaagde met alle wegens
19. - Herstelplicht - Staat, overheid
hetzelfde misdrijf veroordeelde personen ·
- Fout van de administratieve overheid
hoofdelijk tot teruggave en schadever- Zorgvuldigheidsnorm.
goeding is gehouden.
De administratieve overheid is op ba22 maart 1994
299
sis van de artt. 1382 en 1383 B.W. gehouden de door haar fout aan een ander toeOUDERS.
gebrachte schade te vergoeden; dit beginMEESTERS, AANGESTELDEN.
sel geldt ook als het bestuur verweten
wordt onzorgvuldig te zijn opgetreden.
16. - Herstelplicht - Meester, aangestelde - Aangestelde - Onrechtmatige
10 juni 1994
594
daad - Misbruik van zijn bediening 20.
Herstelplicht
Staat,
overheid
Fout van de benadeelde - Gevolg.
- Openbaar bestuur - Beheer en toeWanneer een aangestelde tijdens het
zicht der wegen - Fout van een derde
uitoefenen van zijn bediening een on- Schade - Last der herstelling.
rechtmatige daad begaat die - zij het
De omstandigheid dat een openbaar
zelfs onrechtstreeks en occasioneel - op
bestuur beschikt over diensten en persozijn bediening betrekking heeft, is de
neel voor het beheer van en het toezicht
aansteller voor die onrechtmatige daad
op de wegen en om de noodzakelijke
van zijn aangestelde burgerrechtelijk
herstellingen da:araan te verrichten,
aansprakelijk; de eigen fout van de benabrengt niet mee dat de last van de herdeelde, die hierin bestaat dat hij wist of
stelling moet worden gedragen door dat
moest weten dat de aangestelde misbestuur wanneer de schade veroorzaakt
bruik maakte van zijn bediening, volis door de fout van een derde. (Artt. 1382
staat niet om die aansprakelijkheid uit
en 1383 B.W.)
te sluiten. (Art. 1384, al. 3 B.W.)
18 oktober 1994
851
11 maart 1994
247
21.
Herstelplicht
Staat,
overheid
17. - Herstelplicht - Meesters, aan- Fout van een magistraat - Handeling
gestelden - Onderwijzers - Vermoeden
van de rechtsprekende functie - Voorvan aansprakelijkheid - Aansprakelijkwaarden.
heid voor andermans daden.

-11De fout van een magistraat waarvoor
de Staat, op basis van de artt. 1382 en
1383 B.W. aansprakelijk kan zijn, bestaat
in de regel in een gedraging die, ofwel
neerkomt op een verkeerd optreden dat
moet worden beoordeeld naar de maatstaf van een normaal zorgvuldig en omzichtig magistraat, die in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel, behoudens
onoverkomelijke dwaling of enige andere
rechtvaardigingsgrond, een schending inhoudt van een nationaalrechtelijke norm
of van een internationaal verdrag met
rechtstreekse werking in de interne
rechtsorde waarbij de magistraat verplicht is niets te doen of op een bepaalde
manier wel iets te doen; bovendien, wanneer de betwiste handeling het rechtstreeks voorwerp is van de rechtsprekende functie, is de Staat aileen aansprakelijk als de litigieuze handeling door een
in kracht van gewijsde gegane beslissing
ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen is wegens schending van een gevestigde rechtsnorm.
8 december 1994
1074

ZAKEN.

22.- Herstelplicht- Zaken - Bewaring -'- Gebrek van de zaak - Schade Hoofdvordering - Veroordeling in solidum - Medebewaarder - AansprakeJijkheid - Schadeloosstelling - Vordering in vrijwaring.
De bewaarder, die samen met anderen
een door een gebrek aangetaste zaak onder zijn bewaring heeft en die in geval
van schade veroorzaakt door die zaak,
samen met die anderen, op grond van
art. 1384, eerste lid, B.W., door de benadeelde als aansprakelijke in rechte
wordt aangesproken, kan de medebewaarder aan wie het gebrek van de zaak
te wijten is, in vrijwaring voor zijn aansprakelijkheid oproepen.
24 oktober 1994
873

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak - Begrip.
Een zaak lijdt aan een gebrek als zij
een abnormaal kenmerk vertoont, waardoor zij in bepaalde omstandigheden
schade kan veroorzaken; de feitenrechter
kan oordelen dat zulks het geval is wanneer er bij de slecht verlichte ingang van
een kelder brokken hout dwars over de
vloer liggen. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)
i december 1994
· 1032
. 23. -

GEBOUWEN.

24. - Herstelplicht - Gebouwen lnstorting - Mijn.
Door voor de concessionaris van een
mijn een specifieke regeling van objectieve aansprakelijkheid vast te stellen, heeft de wetgever die concessionaris
willen uitsluiten uit de toepassing van
art. 1386 B.W. betreffende de aansprakelijkheid van de eigenaar van een ingestort gebouw. (Artt. 58 en 76 Gec.W. 15
sept. 1919; art. 1386 B.W.)
16 juni 1994
629
DIEREN.
ALLERLEI.

25. - Herstelplicht - Allerlei - Werken - Uitvoering - OpdrachtgeverAannemer - Opdracht - Zorgvuldigheidsplicht - Gevolg t.o. v. derde schadeJijders.
De zorgvuldigheidsplicht van de opdrachtgever van werken om schade aan
derden te vermijden, houdt niet op tegenover die derden doordat de opdrachtgever de vervulling van die zorgvuldigheidsplicht contractueel aan de aannemer van de werken heeft opgedragen.
(Artt. 1165, 1382 en 1383 B.W.)
14 januari 1994
43

SCHADE
ALGEMEEN.
BEGRIP, VORMEN.

26. - Schade - Begrip, vormen Slagen en verwondingen, doden - Onopzettelijk - Schade - Begrip - Toetsing
door het Hoi.
De feitenrechter, waarbij een vordering tot vergoeding van een door een
misdrijf onopzettelijke slagen en verwondingen veroorzaakte schade aanhangig
is, kan uit de feitelijke gegevens van de
zaak afleiden dat de datum waarop die
schade aan het Iicht was gekomen, niet
samenvalt met de datum waarop het bestaan van een letsel werd vastgesteld; al
zijn de feitelijke vaststellingen van de
bodemrechter dienaangaande onaantastbaar, toch dient het Hof na te gaan of de
gevolgtrekking die d,e rechter daaruit in
rechte heeft afgeleid het wettelijk begrip
schade niet miskent. (Artt. 1382 en 1383
B.W.; artt. 418 en 420 Sw.)
13 januari 1994
27

-1227. - Schade - Begrip, vormen - Begrip - Winstderving.
Hij die door zijn schuld aan een ander
schade heeft veroorzaakt, is verplicht de
schade volledig te vergoeden; derhalve is
niet naar recht verantwoord de beslissing van de rechter die een vordering
wegens winstderving afwijst op grond
dat hij niet « de indruk van een zwaar
verlies » heeft, nu zulks geen voldoende
grond oplevert om het bestaan van elke
schade, hoe gering ook, uit te sluiten.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
30 maart 1994
340
28. - Schade - Begrip.
De schade van de persoon die door
een onrechtmatige daad is beroofd van
een zaak die hem niet kan worden teruggegeven, komt overeen met de vervangingswaarde van die zaak, d.w.z. met het
bedrag dat nodig is om een dergelijke
zaak aan te kopen. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
28 september 1994
791
29. - Schade - Begrip, vormen - Begrip - Forfaitaire vergoeding - Gee.
wetten op vergoedingspensioenen (5 okt.
1948} - Zelfde schadelijk feit ten Jaste
van de Staat of diens orgaan - Uitsluiting.
Een vergoedingspensioen toegekend
ter uitvoering van art. 1, vijfde en zevende lid, van de op 5 okt. 1948 gecoordineerde wetten op vergoedingspensioenen
of van art. 31, § 1, van de wet van 7 juni
1989, sluit iedere andere toekenning van
vergoeding voor hetzelfde schadelijk feit
ten laste van de Staat of zijn orgaan uit,
ooli wanneer de vergoeding van die schade gegrond is op art. 76quater, Z.I.V.-wet
en op artt. 1382 en 1384 B.W. (Niet vermeld in arrest nr. 501.)
21 november 1994
993
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID,
PEILDATUM.

RAMING,

30. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid, raming, peildatum - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Schade - Bestaan - Omvang - Raming " ex aequo
et bono » - Wettigheid - Vereisten.
De feitenrechter beoordeelt het bestaan van de door een onrechtmatige
daad veroorzaakte schade en raamt het
bedrag van de vergoeding voor het voile- '
dig herstel ervan; hij kan de schade ex
aequo et bono ramen, mits hij de reden
aangeeft waarom de door de getroffene
voorgestelde berekeningswijze niet kan
worden aangenomen en tevens vaststelt

dat het niet mogelijk .is de schade, zeals
hij deze heeft omschreven, anders te bepalen. [Art. 149 Gw., (oud art. 97); artt.
1382 en 1383 B.W.]
30 maart 1994
340
MATERIELE SCHADE,
GROOTTE.

ELEMENTEN

EN

31. - Schade - MateriiHe schade, elementen en grootte - Materiele schade
wegens inkomstenverlies - Weduwe Derving van het loon van het slachtoffer
- Vergoeding - Raming - Berekening
naar het brutoloon van het slachtoffer Voorwaarde.
De vergoeding van de schade geleden
door de weduwe ten gevolge van inkomstenverlies wegens derving van een deel
van het loon van haar echtgenoot mag
enkel op basis van het brutoloon van het
slachtoffer worden berekend, als de rechter, op grand van een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak, vaststelt dat het bedrag van de lasten op de
vergoeding overeenstemt met het bedrag
van de las ten die op het loon 'van het
slachtoffer wogen. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
4 januari 1994
7
32. - Schade - Materiele schade, elementen en grootte - Latere feiten zonder verband met de schade - Begrip.
Bij de beoordeling van de schade dient
de rechter, ten tijde van de uitspraak, rekening te houden met alle omstandigheden van de zaak waardoor het bestaan
en de omvang van de schade kan worden beYnvloed, en ook met latere gebeurtenissen waardoor de schade wordt verergerd of verminderd, voor zover zij
verband houden met het schadeverwekkend feit of de schade zelf. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
27 januari 1994
109
33. - Schade - Materiele schade. Elementen en grootte - Verlies van materiele hulp tussen familieleden - Vergoeding.
Niet naar recht verantwoord is het afwijzen van vergoeding voor het derven
van de mogelijke materiiHe hulp die tussen familieleden geboden wordt, enkel
op grond dat die hulp verleend wordt in
het kader van de normale genegenheidsbanden tussen familieleden, en aldus
geen zekerheid biedt voor de toekomst.
(Art. 1382 B.W.)
1 maart 1994
214

-1334. - Schade - Materiele schade, Elementen en grootte - Vernield voertuig
- B.T.W.
Wanneer een voertuig in een ongeval
is vernield en de schadelijder recht heeft
op het bedrag dat nodig is om zich een
gelijkaardig voertuig aan te schaffen,
B.T.W. inbegrepen, moet het toegekende
bedrag hem in staat stellen een dergelijk
voertuig aan te kopen en de belasting op
die uitgave te betalen.
28 september 1994
791

35. - Schade - Materiele schade, elementen en grootte - Technisch raadsman - Honorarium.
In de regel beoogt het beroep dat het
slachtoffer van een fout doet op een
technisch raadsman aileen het bijstaan
van dat slachtoffer in de vordering tot
herstel van de door die fout veroorzaakte
schade; het is geen bestanddeel van die
schade en komt niet voor vergoeding in
aanmerking. (Art. 1382 B.W.)
20 oktober 1994
866

37.- Schade- Materiele schade, elementen en grootte - Werkloos slachtoffer - Beroepsschade - Berekening.
Op de enkele grond dat de getroffene
van een ongeval ten tijde van het ongeval werkloos was, kan niet worden uitgesloten dat die getroffene beroepsschade
heeft geleden, die krachtens het gemene
recht kan worden berekend met inachtneming van het wettelijke minimum
loon.
21 november 1994
996
MORELE
SCHADE,
GROOTTE.

ELEMENTEN

EN

BILLIJKHEID (KRANKZINNIGEN).
INTEREST.
ALLERLEI.

OVEREENKOMSTEN, REGRES
ALGEMEEN.
VERZEKERING, INDEPLAATSSTELLING.
BEDINGEN VAN UITSLUITING.
REG RES.
ALLERLEI.

BIJZONDERE
MNSPRAKELIJKHEID
ALGEMEEN.

BURENHINDER.

37. - Bijzondere aansprakelijkheid Burenhinder - Vergoeding - Veroorzaker van de hinder - Overheid.
De rechter die wijst op de bijzondere
toestand waarin een aangelande bij de
uitvoering van openbare werken heeft
verkeerd, en oordeelt dat die aangelande
niet kan worden gelijkgesteld met een
gewone aangelande wiens toegang tot
zijn woning door die werken werd belemmerd, zo niet verhinderd, beslist wettig dat de door die aangelande wegens
de werken geleden hinder de normale
ongemakken overschrijdt die een particulier in het algemeen belang dragen
moet en dat die hinder moet worden
schadeloos gesteld door toekenning van
een naar billijkheid vastgestelde vergoeding. (Art. 11 (1831) Gw.; art. 544 B.W.)
24 november 1994
1016
ALLERLEI.

SAMENLOOP
VAN AANSPRAKELIJKHEID
ENKELVOUDIGE EN
SPRAKELIJKHEID.

COMPLEXE

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST.

UIT

EN

AAN-

BUITEN

ALLERLEI.

ALLERLEI
(INTERNATIONAAL
PRIVAATRECHT, AARD VAN
DE WET, ENZ.)
ADVOCAAT
1. - Raad van de Orde - Kennisneming van strafzaken - Stafhouder Onpartijdigheid.
Nu de raad van de Orde van Advocaten van tuchtzaken geen kennis kan nemen tenzij door toedoen van de stafhouder, doet de omstandigheid dat deze een
dagvaarding van een advocaat heeft
doen betekenen om v66r die raad te verschijnen, terwijl hijzelf dossiers had
overgenomen i.v.m. klienten die schuldeisers van die advocaat waren geworden,
niets af aan de onpartijdigheid van de
raad, als de stafhouder niet heeft deelgenomen aan de beslissing van de raad.
(Artt. 457, 648, 2o, 828, lo en 8°, Ger.W.)
27 januari 1994
107
2. - Tuchtzaken - Orde van Advocaten - Beslissing van een Raad van de
Orde - Hoger beroep - Devolutieve
kracht - Art. 1068 Ger. W.

-14De bepaling van art. 1068 Ger.W., _luidens welke hoger beroep tegen een emdvonnis of tegen een vonnis alvorens
recht te doen het geschil zelf aanhangig
maakt bij de rechter in hoger beroep, is
van toepassing op het hoger beroep tegen een beslissing van een tuchtraad
van de Orde van Advocaten dat voor de
tuchtraad van beroep van die Orde is gebracht. (Artt. 2 en 1068 Ger.W.)
18 februari 1994
177
3. - Raad van de Orde - Kenn_isneming van tuchtzaken - Aanhangigmaking van de zaak - Optreden van de
stafhouder - Openbare Orde.
De raad van de Orde van Advocaten
kan slechts door toedoen van de stafhouder kennis nemen van de tuchtzaken;
het toedoen van de stafhouder, die optreedt als een orgaan van de Orde, is
van wezenlijk belang voor de rechtsbedeling en raakt de openbare orde. (Art. 457
Ger.W.)
18 februari 1994
177

4. - Deontologie
Tuchtoverheid Eerlijkheid en Joyauteit.
De advocaat, wiens beroep aan deontologische regels is onderworpen, is eerlijkheid en loyauteit verschuldigd aan
zijn tuchtoverheid.
18 februari 1994
177
5. - Raad van de Orde - Kennisneming van tuchtzaak- Stafhouder- Lid
van de raad optredend op verzoek van
de stafhouder.
Met de regel van openbare orde uit
art. 457 Ger.W., volgens welke de raad
van de Orde van Advocaten kennis
neemt van de tuchtzaken door toedoen
van de stafhouder, is niet in strijd dat de
raad wordt geadieerd door een dagvaarding door een lid van de raad, dat optreedt op verzoek van de stafhouder.
30 september 1994
804
6.- Beroepsgeheim- Tuchtoverheid.
Ook al moet de advocaat die, bij de
uitoefening van zijn beroep, door zijn
client in vertrouwen wordt genomen, in
de regel, het hem toevertrouwde geheim
eerbiedigen, toch kan die verplichting
niet bestaan ten opzichte van de tuchtoverheid die het beroepsgeheim tegelijk
moet waarborgen en eerbiedigen. (Art.
456 Ger.W.; art. 458 Sw.).
15 december 1994
1118

AFSTAMMING
1. - Natuurlijk kind - Rechtsvordering tot het verkrijgen van een uitkering
- Rechtsvordering tegen hem die met
de moeder gemeenschap heeft gehad Openbare orde - Afstand.
De rechtsvordering die het oud artikel
340b B.W. verleende aan het natuurlijk
kind tegen hem die, gedurende het wettelijk tijdperk der bevruchting, met zijn
moeder gemeenschap heeft gehad, raakt
de openbare orde; daarvan kan bijgevolg
niet op geldige wijze afstand worden gedaan.
349
7 april 1994
2. - Overspelig kind - Erfenis - Onverenigbaarheid van het oud art. 756
B. W. met de artt. 6 en Obis Gw.
Art. 756 B.W., dat de kinderen die zijn
verwekt bij een andere vrouw dan de
echtgenote van hun vader, van diens
erfopvolging uitsluit, schendt de artt. 6
en 6bis Gw. in zoverre het, krachtens
art. 107 van de wet van 31 maart 1987,
van toepassing is op nalatenschappen
die zijn opengevallen na 13 juni 1979.
19 mei 1994
500

AFSTAND (RECHTSPLEGING)
ALGEMEEN
AFSTAND VAN RECHTSVORDERING
AFSTAND VAN GEDING
AFSTAND VAN PROCESHANDELING
ALLERLEI

ALGEMEEN
AFSTAND
VAN RECHTSVORDERING
1. - Afstand van rechtsvordering
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Hoger beroep door beklaagde Appelrechter - Verstek van burgerlijke
partij - Gevolg.
De burgerlijke partij die verstek doet
voor de appelrechter bij wie de zaak
aanhangig is op het enkele hager beroep
van de beklaagde, doet hierdoor geen afstand van haar civielrechtelijke vordering.
25 januari 1994
103
2. - Afstand van rechtsvordering Natuurlijk kind - Rechtsvordering tot
het verkrijgen van een uitkering Rechtsvordering tegen hem die met de
moeder gemeenschap heeft gehad. Openbare orde.
·

~

De rechtsvordering die bet oud artikel
340b B.W. verleende aan bet natuurlijk
kind tegen hem die, gedurende bet wettelijk tijdperk der bevruchting, met zijn
moeder gemeenschap heeft gehad, raakt
de openbare orde; daarvan kan bijgevolg
niet op geldige wijze afstand worden gedaan.
7 april 1994
349
3. - A/stand van rechtsvordering Burgerlijke zaken - Faillissement Curator - Bevoegdheid - Vereisten.
De curator over een faillissement is
niet bevoegd om afstand te doen van de
rechtsvordering of af te zien van een geding, zonder de vormvereisten na te Ieven die hem zijn opgelegd bij artikel 492
van boek III Kh.; dezelfde vormvereisten
moeten door de curator worden nageleefd om geldig in een rechterlijke beslissing te kunnen berusten. (Artt. 820,
821, 824, 1044 en 1045 Ger.W.; art. 492
Faillissementswet.)
15 september 1994
745

AFSTAND VAN GEDING
4. - A/stand van geding - Raadsman
van een partij - Bijzondere volmacht Betwisting - Verplichting voor de rechter.
De rechter moet bij afstand van geding door de raadsman van een partij aileen dan onderzoeken of die raadsman
over een bijzondere volmacht beschikt
wanneer daaromtrent een betwisting bestaat. (Art. 842, tweede lid, Ger.W.)
25 maart 1994
311
5. - A/stand van geding - MondeJinge a/stand van geding - Lasthebber
van een partij - Bijzondere volmacht.
De bij art. 824, tweede lid, Ger.W. gestelde vereiste van een bijzondere volmacht voor de uitdrukkelijke afstand
door een lasthebber is ook van toepassing op de mondelinge ·afstand van geding.
25 maart 1994
311
6. - A/stand van geding - A/stand
gedecreteerd - Gevolg.
De rechter die de afstand van geding
heeft gedecreteerd, kan geen uitspraak
meer doen over bet geschil zelf. (Art. 826
Ger.W.)
25 maart 1994
311
7. - A/stand van geding - Beschikking van· buitenvervolgingstelling - Hoger beroep van de burgerlijke partij Geen hoger beroep van het O.M - AI-

15stand van de burgerlijke partij - Bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling.
Op bet enkele boger beroep van de
burgerlijke partij tegen een beschikking
van buitenvervolgingstelling neemt de
kamer van inbeschuldigingstelling kennis van de strafvervolging en moet zij,
ondanks bet niet instellen van boger beroep door de procureur des Konings, zich
uitspreken over de bezwaren en aldus
uitspraak doen over die rechtsvordering,
ook al heeft de burgerlijke partij verklaard afstand te doen van haar boger
beroep. (Art. 5 V.T.Sv.)
7 september 1994
704
8. - A/stand van geding
Burgerlijke zaken - Faillissement '--' Curator
- Bevoegdheid - A/stand van recht Vereisten.
De curator over een faillissement is
niet bevoegd om afstand te doen van de
rechtsvordering of af te zien van een geding, zonder de vormvereisten na te Ieven die hem zijn opgelegd bij artikel 492
van hoek III Kh.; dezelfde vormvereisten
moeten door de curator worden nageleefd om geldig in een rechterlijke beslissing te kunnen berusten. (Artt. 820,
821, 824, 1044 en 1045 Ger.W.; art. 492
Faillissementswet.)
15 september 1994
745

AFSTAND
VAN PROCESHANDELING
ALLERLEI
AFSTAND VAN RECHT
Bewijs.
Afstand van een recht wordt niet vermoed en kan enkel worden afgeleid uit
feiten die voor geen andere uitlegging
vatbaar zijn.
13 januari 1994
33

AFWEZIGHEID
Verklaring van afwezigheid - Pensioen - Werknemers - Zelfstandigen Overlevingspensioen - Vertrekpunt.
Inzake overlevingsbesluit van werknemers en zelfstandigen staat bet vonnis
van verklaring van afwezigheid gelijk
met overlijden. (Art. 16, § 1, eerste lid,
Pensioenwet Werknemers; art. 122, § 1

-16en § 2, wet 15 mei 1984; art. 4, § 2, Pensioenwet Zelfstandigen; artt. 115 tot 119
B.W.)

28 november 1994

1026

AMBTENAAR (GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN}
AMBTENAAR
(GEMEENTEN EN PROVINCIES}

AMBTENAAR
ALGEMEEN
AMBTENAAR (RIJK)
AMBTENAAR (GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN
AMBTENAAR (GEMEENTEN EN PROVINCIES)
ALLERLEI

ALGEMEEN
AMBTENAAR (RIJK}
1. - Ambtenaar (Rijk) - Statuut
Bezoldiging - Vergoedingen en toelagen
van aile aard toegekend aan het personeel der ministeries - Toepassing Post - Regie der Posterijen - Personeel.
De bepalingen van K.B. 26 maart 1965
betreffende de algemene regaling van de
vergoedingen en toelagen van aile aard
toegekend aan het personeel der ministeries zijn van toepassing op het personeel
van de Regie der Posterijen. (Art. 20, § 2,
wet van 6 juli 1971; artt. 1 tot 5 K.B. 26
maart 1965.)
31 januari 1994
122
2. - Ambtenaar (Rijk)
Statuut Bezoldigingen - Vergoedingen en toelagen van aile aard toegekend aan het personeel der ministeries - Begrip - Post
- Regie der Posterijen - Personeel.
De vergoedingen waarvan sprake is in
de artt. 4 en 5 van K.B. van 26 maart
1965 houdende algemene regaling van de
vergoedingen en toelagen van aile aard
aan het personeel der ministeries, omvatten de vergoedingen, bedoeld in. de
artt. 1 en 5 van K.B. 14 dec. 1978 tot toekenning van een toelage wegens het uitblijven van ongevailen aan personeelsleden van de Regie der Posterijen die met
het besturen van postautovoertuigen zijn
belast, en ook die welke zijn bedoeld in
de artt. 1 en 6 van K.B. 16 sept. 1981
houdende vaststelling van de aan personeelsleden van de Regie der Posterijen
toegekende toelage voor nachtprestaties.
(Art. 20, § 2, wet van 6 juli 1971; artt. 4
en 5 K.B. 26 maart 1965; artt. 1 en 5 K.B.
14 dec. 1978; artt. 1 en 6 K.B. 16 sept.
1981.)
31 januari 1994
122

ALLERLEI
ANATOCISME
Gerechtelijke aanmaning - Aanmaning - Begrip.
Onder aanmaning wordt verstaan een
akte van een gerechtsdeurwaarder of
een gelijkstaande akte, die een sommatie bevat waaruit de schuldenaar noodzakelijk heeft moeten opmaken dat hij in
gebreke werd gesteld. (Artt. 1139, 1153
en 1154 BW.)
· 28 maart 1994
319

ARBEID
ALGEMEEN
ARBEIDSTIJDEN EN RUS'ITIJDEN
VROUWEN
JONGEREN
ARBEIDSBESCHERMING
BIJZONDERE REGELINGEN (BOUW, DIAMANT, HAVENS, AMBACHTEN EN NERINGEN)
SOCIALE DOCUMENTEN
TIJDELIJKE ARBEID
ALLERLEI

ALGEMEEN
ARBEIDSTIJDEN
EN RUSTTIJDEN
1. - Arbeidstijden en rusttijden
Wegvervoer - Dagelijkse rijtijd - Begrip.
Luidens art. 6.1, eerste lid, van de
E.E.G.-verordening 3820/85 van de Raad
van 20 dec. 1985 is de dagelijkse rijtijd
de totale rijtijd tussen twee dagelijkse
rusttijden of tussen een dagelijkse rusttijd en een wekelijkse rusttijd als bedoeld in artt. 8.1 en 8.3 van voormelde
verordening. (Art. 2 K.B. van 13 mei 1987
houdende uitvoering van de E.E.G.-veror- .
dening 3820/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen tot . harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer; art. 1 wet
18 februai-i 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internatio-

-17nale verdragen en akten inzake vervoer
over de weg, de spoorweg of de waterweg, B.S., 4 april 1969.)
27 september 1994
786

VROUWEN
2. - Vrouwen - Nachtarbeid - Wettelijk verbod - Gelijke behandeling
mannen en vrouwen - Leidende functie
- Vertrouwenspost - E.E.G.-richtlijn
76/207 van de Raad van 9 feb. 1976 Discriminatieverbod - Gevolg.
Art. 2, I, 6, K.B. 10 feb. 1965 houdt
geen discriminatie op grand van geslacht
in wat het verrichten van nachtarbeid
betreft.
5 december 1994
1052

JONGEREN
ARBEIDSBESCHERMING
BIJZONDERE REGELINGEN
(BOUW, DIAMANT, HAVENS,
AMBACHTEN EN. NERINGEN)
SOCIALE DOCUMENTEN
·3., - Sociale documenten -.., Bijdrage
aan de. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Vergoedend karakter.
, ';I'elkens ·als de strafrechter een veroordeling uitspreekt voor feiten bedoeld in
art. 11 Sociale-Documentenwet, · dient hij
tevens de beklaagde :te veroordelen tot
de betaling aan de R.S.Z. van een vergoeding gelijk aan het drievoud van de
bijdragen bedoeJd in art. 38, §§ ·2 en 3,
wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, on:geacht de datum van de bewezen verklaarde feiten,
omdat die bijdragen een vergoedend karakter hebbei:t en geen straf zijn. (Art.
11 bis Sociale-Doeumentenwet.)
· '
·
6
4 'januari 1994

Sociale doculilenten - Art; llbis
- Vergoeding
- Ambtshalve vei:Oordeling - Aard.
De ambtshalve veroordeling bedoeld in
art. llbis Sociale-Documentenwet is geen
straf maar betreft een forfaitaire herstelvergoeding die bedoelt de .nadelige gevolgen van de vastgestelde feiten te vergoeden t.a.v. de R.S.Z ..
25 januati 1994
100
5. -:- Social£/! documenten - Art. llbis
Sociale-Documentenwet Vergoeding
-- Ambtshalve veroordeling - Samenloop van misdrijven - Gevolg.
4. -

Sociale~Documente~wet.

Wanneer een beklaagde voor verscheidene overtredingen van de in art. llbis
Sociale-Documentenwet vermelde wetsbepalingen met toepassing van art. 65
Sw. tot een straf wordt veroordeeld, kan
hij slechts eenmaal tot betaling aan de
R.S.Z. van de in art. llbis bedoelde vergoeding worden veroordeeld.
25 januari 1994
100

6.- Sociale documenten -Art. llbis
Sociale-Documentenwet Vergoeding
- Ambtshalve veroordeling - Meerdere
beklaagdeli aan zelfde overtreding - Gevolg.
·
Wanneer verscheidene beklaagden
worden veroordeeld wegens dezelfde
overtreding van de in art. llbis SocialeDocumentenwet vermelde wetsbepalingen, vermag de rechter deze beklaagden
slechts in solidum te veroordelen tot betaling aan de R.S.Z. van eenmaal de in
art. llbis bedoelde vergoeding.
25 januari 1994
100
7. - Sociale documenten __:Art. llbis
Sociale-Documentenwet Vergoedi~
- Ambtshalve veroordeling - Aard.
De ambtshalve veroordeling bedoeld in
art. llbis Sociale-Documentenwet is geen
straf maar betreft een forfaitaire herstelvergoeding die bedoelt de nadelinge gevolgen van de vastgestelde feiten te :vergoeden t.a.v. de R.S.Z.
22 februari 1994
188
8. - Sociale documenten -Art. llbis
Sociale-Documentenwet ....:. Vergoeding
- Ambtshalve veroordeling - Draagwijdte.
De bepaling van art. llbis Sociale-Documentenwet heeft een algemene draagwijdte en houdt geen beperking in als
zou de bedoelde maatregel enkel van toepassing zijn op « koppelbazen • die zich
plichtig maken aan de in dat artikel bedoelde overtredingen.
22 februari 1994
188
9. - Sociale documenten - Art. llbis
Sociale-Documentenwet - Opschorting
van de uitspraak van de veroordeling R.S.Z.-vergoeding - Ambtshalve veroordeling.
De strafrechter die, na de feiten bewezen te hebben verklaard, de opschorting
van de uitspraak van de veroordeling gelast, moet, wanneer die feiten het ontwijken van de juiste aangifte van de prestaties mogelijk hebben gemaakt, veroorde-

-18len tot betaling van de. in art. 11bis
Sociale-Documentenwet bepaalde vergoe~
ding aan de R.S.Z ..
15 maart 1994
272
10. - Sociale documenten
Wet van
politie en vei1igheid - Werk in het buitenland - In Belgie gepleegde misdrijven.
De strafbepalingen i.v.m. de betaling
van het vakantiegeld en het bijhouden
van de sociale documenten zijn wetten
van politie en veiligheid, die van toepassing zijn op de in Belgie gepleegde feiten, ;!:elfs als ze strekken tot bescherming van werknemers die ten minste
gedeeltelijk hun. werkzaamheden .in het
buitenland uitoefenen. (Art. 3 B.W.; art.
54, 2°, Vakantiewet; art. 11, 1o, SocialeDocumentenwet.)
16 november 1994
963

·TIJDELIJKE ARBEID
ALLERLEI
11. - Allerlei - Gelijke behandeling
- Werknemers - Mannen en vrouwen
- Discriminatie - Bepaling - Nietigheid - Omvang.
De in art. 130 wet van 4 aug. 1978 tot
economische herorientering bedoelde
nietigheid, met als enig doel iedere bepaling houdende een discriminatie op
·grond van het geslacht ondoeltreffend te
· maken, kan alleen maar een gelijke behandeling beogen van de werknemers
die door zodanige discriminatie worden
benadeeld; zij heeft geen invloed op de
rechten van de werknemers die door zulke discriminatie niet zijn benadeeld.
(Art. 130 wet van 4 aug. 1978; art. 9 wet
van 5 dec. 1968.)
17 januari 1994
54

ARBEIDSONGEVAL
ALGEMEEN
TOEPASSINGSSFEER, PERSONEN
BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS
WEG NAAR EN VAN HET WERK. (BEG RIP,
BESTAAN, BEWIJS)
SCHADE
AANSPRAKELIJKHEID

Algemeen.
Werknemer, werkgever.
Derde.
Allerlei.

VERGOEDING

Algemeen.
Basisloon.
Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling.
Dodelijk ongeval.
Cumulatie en verbod.
Allerlei.
VERZEKERING
OVERHEIDSPERSONEEL, BIJZONDERE REGELS
RECHTSPLEGING

Algemeen.
Herziening.
Kosten.
Verjaring.
Allerlei.
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Homologatie
Rechter - Overeenkomst - Inhoud Vergoedingsregeling - Bestaan van arbeidsongeval.
De overeenkomst die aan de rechter
ter homologatie wordt voorgelegd, heeft
aileen betrekking op de voor het arbeidsongeval verschuldigde vergoedingen;
niettemin veronderstelt die overeenkomst het bestaan van een arbeidsongeval. (Art. 65 Arbeidsongevallenwet, ·als
gewijzigd bij art. 6 wet 7 juli 1978 en
v66r de wijziging bij wet 1 aug. 1985.)
11 april 1994
356

TOEPASSINGSSFEER, PERSONEN
2. Toepassingssfeer, personen Door de overheid tewerkgestelde werkloze - Arbeidsongevallenwet - Toepassing - Gevolg.
Het bestuur of de inste.lling die een tewerkgestelde werkloze in dienst neemt,
is niet de werkgever van die werkloze, in
de zin van art. 46, § 1, Arbeidsongevallenwet, ook al verricht die werkloze arbeid onder zijn gezag. (Werkloosheidsbesluit 1963, artt. 165, derde lid, 166 en 170;
Arbeidsongevallenwet; . art. 46.)
12 september 1994
730
3. - Toepassingssfeer, personen Bestaansvoorwaarden arbeidsongeval ·Geen plotselinge gebeurtenis - Overeenkomst - Geitolg. ,
Niet naar recht verantwoord .is de beslissing van de rechter, d~e vaststeit dat
er blijkens de deskundigenverslagen
geen plotselinge gebeurtenis ·is geweest
en het bestaan van een arbeidsongeval

-19aanneemt, op grond dat partijen desbetreffende een overeenkomst hebben gesloten. (Art. 6, § 2, Arbeidsongevailenwet.)
7 november 1994
933

BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS
WEG NAAR EN VAN HET WERK
(BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)
4. - Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, bewijs) - Begrip - Normaal traject - Onderbreking.
Het traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te
begeven naar de plaats waar hij werkt,
en omgekeerd, kan als normaal worden
beschouwd, in de zin van art. 8, § 1,
tweede lid, Arbeidsongevailenwet, indien
de onderbreking waarvan de duur weinig
belangrijk is, door een wettige reden is
verantwoord;. bet traject is echter niet
meer normaal als de onderbreking belangrijk is zonder dat deze door. overmacht is gewettigd. (Art. 8, § 1, tweede
lid, Arbeidsongevailenwet.)
17 januari 1994
57

5. - Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, bewijs) - Begrip - Normaal traject - Onderbreking - Beoorde/ing door de feitenrechter - Toetsing
door het Hof van Cassatie.
Het Hof van Cassatie is bevoegd om
na te gaan of de feitenrechter uit de
door hem vastgestelde feiten wettelijk
heeft kunnen afleiden dat de werknemer
een normaal traject had afgelegd.
17 januari 1994
57
6. - Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, beWjjs) - Begrip - Normaal traject - Onderbreking - Tijd Duur - Begrip.
De beslissing van de rechter dat de onderbreking van bet traject weinig belangrijk is, is naar recht verantwoord, als hij
vaststelt .dat · de oriderbreking van bet
traject 90 tot 95 m,inu~n heeft geduurd,
dat bet cafe waar qe werknemer is geweest, zich op 600 meter bevindt van de
parkeerplaats van. bet bedrijf, dat bet ongeval zich op een kilometer verder heeft
voorgedaan, dat dit cafe bet lokaal was
van de voetbalchib van bet bedrijf en dat
de werkn~mer, speler bij die club, daarheen was' gegaan. om er in gezelschap
van zijn · ploegmaten er·n paar glazen
fruitsap te drinken, ha een match waaraan hij wegens zijn werkuren op de dag

van de feiten, nl. een zaterdag, niet had
kunnen deelnemen. (Art. 8, § 1, tweede
lid, Arbeidsongevailenwet.)
17 januari 1994
57
7. - Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, bewijs) - Begrip - Normaa/ traject - Tijd - Duur - Arbeidstijd - Arbeidsplaats.
Het afgelegde traject van of naar bet
werk is normaal, in de zin van art. 8, § 1,
tweede lid, Arbeidsongevailenwet, indien
bet normaal is naar tijd en ruimte; bij de
beoordeling of bet afgelegde traject naar
tijd normaal is, moet ook worden riagegaan of bet traject aansluit bij de tijd
die de werknemer in verband met het
verrichten van de bedongen arbeid op de
arbeidsplaats doorbrengt,
25 april 1994
406

SCHADE
AANSPRAKELIJKHEID
ALGEMEEN.
WERKNEMER, WERKGEVER.

8. .;_ Aansprakelijkheid - Werknemer,
werkgever - Vordering tegen de Jasthebbef of aangestelde van de werkgever
- Vergoeding voor morele schade Vereisten.
De bepaling van art. 46, § 1, 1o, 3o en
5o, en§ 2, tweede lid, ArbeidE!ongevailenwet wordt niet geschonden door de rechter die, op de vordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid, een vergoeding
voor morele schade toekent aan de getroffene van ·een arbeidsongeval als
rechthebbende van zijn overleden zoon,
slachtoffer naar gemeen recht van hetzelfde ongeval veroorzaakt door een aangestelde van de werkgever.
24 oktober 1994
875
9. - Aansprakelijkheid - Werknemer,
werkgever .;_ Werkgever - Dodelijk ongeval - Niet opzettelijk veroorzaakt ongeval - Rechthebbenden - Verhaa/ Gemeen recht - Uitsluiting - Grenzen.
Buiten bet geval dat een arbeidsongeval opzettelijk is veroorzaakt, zijn niet
aileen de rechthebbenden op de forfaitaire vei:goedingen, maar ook aile rechthebbenden van de getroffene in de regel uitgesloten van de rechtsvordering inzake
burgerlijke aansprakelijkheid naar gemeen recht tegen de werkgever of diens
aangestelden; die regel betreft evenwel
enkel de rechter op vergoeding van de
materiiHe en morele schade, voortvloei-

-20end uit de lichamelijke schade die de getroffene geleden heeft ten gevolge van
de niet opzettelijke fout van ·de werkgever. (Art. 46 Arbeidsongevallenwet; 'artt.
1382, 1383 en 1384 B.W.)
2 november 1994
909
10. - Aansprakelijkheid
Werknemer, werkgever - Werkgever - Dodelijk ongeval - Niet opzettelijk veroorzaakt ongeval - Rechthebbenden Rechtstreekse eigen schade - Schade
aan goederen - Verhaal.
De regel dat alle rechthebbenden van .
de getroffene van een niet opzettelijk
veroorzaakt arbeidsongeval uitgesloten
zijn van de rechtsvordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid naar gemeen
recht tegen de werkgever of diens aange- ·
stelden is niet van toepassing op de
rechtstreekse eigen schade aan de goederen van een rechthebbende van de getroffene. (Art. 46 Arbeidsongevallenwet;
artt. 1382, 1383 en 1384 B.W.)
2 november 1994
909
11. - Aansprakelijkheid - Werknemer, werkgever - Werkgever - Begrip
- Coiiperatieve vennootschap - Zaakvoerder-beheerder.
Wanneer de rechter vaststelt dat de
getroffene van een arbeidsongeval werkte voor rekening van een cooperatieve
vennootschap, beslist hij wettig dat de
zaakvoerder-beheerder van die vennootschap, als orgaan van die vennootschap
en als dusdanig handelend, moet worden.
gelijkgesteld met het ondernemingshoofd
dat ingevolge de met de getroffene gesloten arbeidsovereenkomst, in beginsel,
niet tot vergoeding naar gemeen recht
gehouden is. (Art. 46 Arbeidsongevallenwet.)
909
2 november 1994
DERDE.

12. '"'"':" Aansprakelijkheid - Derde Medeaansprakelijkheid slachtoffer
Regresvorderiilg vap de verzekeraar Indeplaatsstelling - Schade door repercussie naaste familieleden - Gevolg.
Wanneer de arbeidsongevallenverzekeraar zijn regresvordering uitoefent tegen
de .voor het ongeval aansprakelijke beklaagde, treedt hij in de rechten die de
rechthebbEmden van de getroffene naar
gemeen recht kunnen uitoefenen zodat,
ingeval · de door de naaste familieleden'
van de getroffene door repercussie ·geleden · schade is veroorzaakt door de sa- .
menlopende fouten 'van de· beklaagde en

van de getroffene, de arbeidsongevallenverzekeraar. in de rechten van ' de
rechthebbende treedt naar evenredigheid
met de aansprakelijkheid van de beklaagde voor het ongeval. (Art. 47 Arbeidsongevallenwet.)
1 februari 1994
129
13. - Aansprakelijkheid
Derde Verzekering - Arbeidsongevallenverzekeraar - Aansprakelijke derde - Vordering tot terugbetaling - Grenzen.
De rechtsvordering tot terugbetaling
welke de arbeidsongevallenverzekeraar,
die het kapitaal heeft samengesteld voor
de aan de echtgenoot van de getroffene
van een dodelijk arbeidsongeval verschuldigde lijfrente, kan instellen tegen
de aansprakelijke derde binnen de perken van de door die derde naar gemeen
recht en voor dezelfde schade verschuldigde vergoeding, heeft. betrekking op
het gehele kapitaal en niet enkel op het
gedeelte'·ervan dat overeenkomt met de
waarschijnlijke winstgevende overlevingsdU:ur, van de getroffene; het tarief
voor de aan de vestiging van de rente
verbonden beheerskosten: maakt deel uit
van het bedrag dat de arbeidsongevallenverzekeraar kan terugvorderen. · (Artt.
42bis, tweede lid, 46, § 2, 47, eerste lid,
51bis en 59quinquies Arbeidsongevallenwet.)
·
2 november 1994
903

14. - Aansprakel1jkheid
Derde Verzekering - Arbeidsongevallenverzekeraar - Aansprakelijke derde - Vordering tot terugbetaling - Beheerskos'
ten.
De rechtsvordering tot terugbetaling
welke de arbeidsongevallenverzekeraar,
die het kapitaal heeft samengesteld voor
de aan de echtgenoot van de getroffene
van een dodelijk arbeidsongeval verschuldigde lijfrente, kan instellen tegen
de aansprakelijke derde binnen de perken van de door die derde naar gemeen
recht en voor dezelfde schade verschuldigde vergoeding, heeft · betrekking · op
het gehele kapitaal en niet. enkel op het
gedeelte ervan dat overeenkomt met de ·
waarschijnlijke . winstgevende .: overlevingsduur van de getroffene; het tarief
voor de aan de vestiging van ·de . rente
verbonden beheerskosten maakt deel uit ·
van het bedrag dat de arbeidsongevallenc
verzekeraar kan terugvorderen. (Artt.
42bis, tweede lid, 46, § 2;, 47, eerste lid,
51bis en 59quinquies Arbeidsol,lgevallenwet.)
903
2 november 199~, ,
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-2115. - Aarisprakelijkheid - Derde Aansprakelijke. derde - ArbeidsongevalJenverzekeraar · - Materiele schade Vordering· tot terugbetaling - Omvang
- Dodelijk ongeval - Weduwe van de
getroffene - Wettelijke vergoedingen Overlevingspensioen - Cumulatie Verbod - Verminderde rente - Gevolg.
De omstandigheid dat het overlevingspensioen van de weduwe van de getroffene van een dodelijk arbeidsongeval afgetrokken wordt van de wettelijke vergoedingen en dat derhalve de weduwe
slechts een verminderde rente krijgt,
doet geen afbreuk, enerzijds, aan het
verbod tot cumulatie van de volgens het
gemeen recht berekende vergoedingen
en die wettelijke vergoedingen, in zoverre beide soorten van vergoedingen dezelfde schade dekken, anderzijds, aan
het aan de arbeidsongevallenverzekeraar
toegekende recht om tegen de aansprakelijke derde een vordering tot terugbetaling in te stellen .binnen de perken van
de door hem .volgens het gemeen recht
en .voor diezelfde schade verschuldigde
vergoeding. (Artt. 42bis, tweede lid, 46,
§ 2, 47, 51bis en 59quinquies Arbeidsongevallenwet; K.B. 13 jan. 1983, art. 4.)
2 november 1994
··
903
ALLERLEI.

VERGOEDING
ALGEMEEN.
BASISLOON.

16. - Vergoeding - Basisloon - Berekening - Gepensioneerde.
Wanneer de getroffene door een arbeidsongeval krachtens een sociaal zekerheids- of voorzorgsstelsel uitkeringen
geniet die slechts toegekend worden op
voorwaarde dat de wettelijk vastgestelde
perken van toegelaten arbeid ·voor gepensioneerden niet worden overschreden, is het basisloon het loon dat aan de
gepensioneerde verschuldigd is voor de
toegelaten arbeid die hij ter uitvoering
van ·de arbeidsovereenkorrist heeft verricht. (Art. 37, eerste lid, Arbeidsongeval-lenwet,)
·
17oktober 1994
841
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERkSTELLING.
.
. '

17.. Vergoeding - Arbeidsongeschikthei(l .en .wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid
Blijvende ar-

beidsongeschiktheid - Hulp van een
ander persoon - Bijkomende vergoeding - Toekenning - Begrip.
De Arbeidsongevallenwet bestemt de
grootste bijkomende vergoeding die .kan
worden toegestaan, niet uitsluitend voor
de zo volledig mogelijke hulp aan de getroffene van eEm arbeidsongeval. (Art. 24
Arbeidsongevallenwet.)
28 februari 1994
205
18. Vergoeding
Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - ArBlijvende arbeidsongeschiktheid
beidsongeschiktheid - Hulp van een
ander persoon - Bijkomende vergoeding - Vaststelling - Minimumloon Aanpassingen - Wijzigingen.
Zolang de bijkomende vergoeding
waarop de getroffene van een arbeidsongeval voor de hulp van een ander persoon recht heeft, niet definitief is vastgesteld, dient zij te worden vastgesteld op
basis van het gewaarborgd gemiddeld
maandelijks minimumloon, met inachtneming van de aanpassingen en wijzigingen ervan volgens de collectiev'e arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale
Arbeidsraad. (Art. 24, vierde en vijfde
lid, Arbeidsongevallenwet.)
28 februari 1994
205
19. Vergoeding
Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling -·Arbeidsongeschiktheid - Consolidatie der
Jetsels - Datum - Overeenkomst Geldigheid - Vereisten - Niet-inachtneming - Nietigheid.
Nietig is een overeenkomst tussen de
arbeidsongevallenverzekeraar en de getroffene van een arbeidsongeval over de
datum van de consolidatie der letsels, als
daarin de bij art. 65 Arbeidsongevallenwet op straffe van nietigheid voorgeschreven vereisten niet in acht zijn genamen. (Artt. 24 en 65 Arbeidsongevallenwet.)
19 september 1994
757

20. - Arbeidsongeschiktheid - TijdeJijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
- Vergoeding voor tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid - Voorwaarden.
De door een arbeidsongeval getroffene
die tijdelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, geniet tot de dag van zijn volledige tewerkstelling of van consolidatie,
de vergoeding voor tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid, telkens als, oni welke reden ook, hem · gei:m wedertewerk-.
stelling wordt aangeboden of hem geen

-22behandeling met het oog op de wederaanpassing wordt voorgesteld. (Art. 23,
vierde lid, 2°, Arbeidsongevallenwet.) ·
21 oktober 1994
872
21. Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid - Tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid - Wedertewerkstelling - Beeindiging van de arbeidsovereenkomst.
De werkgever die de wedertewerkgestelde getroffene van een arbeidsongeval
buiten diens toedoen ontslaat, biedt hem
vanaf het ontslag geen wedertewerkstelling meer aan; de aldus ontslagen getroffene heeft tot de dag van consolidatie
recht op de vergoeding voor tijdelijke algehele ongeschiktheid. (Art. 23, vierde
lid, 2o, Arbeidsongevallenwet.)
21 oktober 1994
872
DODELIJK ONGEVAL.

22. - Vergoeding - Dodelijk ongeval
- Vergoeding van weduwe - Gemeenrechtelijke vergoeding - Kinderen Arbeidsongevallenrente - Geen herstel
van dezelfde schade.
De gemeenrechtelijke vergoeding die
aan de weduwe van het dodelijk slachtoffer van een arbeidsongeval wordt toegekend voor de materii:\le schade die zij
ten gevolge van dat overlijden lijdt, herstelt niet dezelfde schade als de aan de
kinderen . toegekende arbeidsongevallenrente ofhet kapitaal dat die rente vertegenwoordigt, ook al wordt bij de vaststelling van het bedrag van de gemeenrechtelijke vergoeding rekening gehouden
met de samenstelling van het gezin.
25 januari 1994
96
· 23. - Vergoeding - Dodelijk ongeval
- Materiele schade - Weduwe van de
getroffene - Wijzen van vergoeding Lijfrente - Gemeen recht - SchadeJoosstelling.
De lijfrente die aan de weduwe van de
getroffene van een arbeidsongeval wordt
toegekend en berekend wordt op basis
van 30 pet. van het jaarloon van de getroffene, en de volgens het _gemeen recht
berekende schadeloosstelhng voor de
materiele bedrijfsschade zijn twee wijzen van vergoeding, de ene. forfaitair, de
andere concreet, van dezelfde schade.
(Art. 12 Arbeidsongevallenwet.)
903
2 november 1994

24. - Vergoeding - Dodelijk ongeval
- Bloedverwanten in opgaande lijn Rente - Fonds voor Arbeidsongevallen

- Toezicht - Ambtenaren en beambten
- Bevoegdheden.
De taak van het Fonds voor Arbeidsongevallen is niet beperkt tot de in art.
58, 3o, Arbeidsongevallenwet omschreven
opdracht van waarborgfonds, maar houdt
meer in het algemeen een toezichtsopdracht in betreffende de toepassing van
de voormelde wet, met inbegrip van haar
artikelen 20bis en 59quinquies.
19 december 1994
1135
CUMULATIE EN VERBOD.

25. - Vergoeding - Cumulatie en verbod -'- Gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar - Derde-aansprakelijke Stoffelijke schade - Vordering tot terugbetaling - Omvang - Dodelijk ongeval
- Vergoeding van weduwe - Overleviligspensioen - Anti-cumulatieregeling
- Verminderde rente - Gevolg.
De gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar kan binnen de perken van
de schadevergoeding die de derde-aansprakelijke voor het ongeval volgens het
gemeen recht voor de vergoeding van dezelfde stoffelijke schade verschuldigd is,
zijn vordering instellen tot terugbetaling
van al de door hem aan de rechthebbende · uitgekeerde bedragen, alsmede van
het geheel van het kapitaal dat voor de
lijfrente werd gevestigd (art. 47, eerste
lid, Arbeidsongevallenwet);. het feit dat
het Fonds voor Arbeidsongevallen, ingevolge de anti-cumulatieregeling als bedoeld in art. 42bis Arbeidsongevallenwet,
slechts een verminderde rente aan de op
een overlevingspensioen gerechtigde
weduwe uitbetaalt, doet hieraan geen afbreuk.
25 januari 1994
96
26. - Vergoeding - Cumulatie en verbod - Arbeidsongevallenverzekeraar Aansprakelijke derde - Materiele schade - Vordering tot terugbetaling - Omvang - Dodelijk ongeval - Weduwe van
de getroffene - Wettelijke vergoedingen
- Overlevingspensioen - Cumulatie Verbod - Verminderde rente - Gevolg.
De omstandigheid dat het overlevingsp~nsioen van de weduwe v~n de getroffene van een dodelijk arbeidsongeval afgetrokken wordt van de wettelijke vergoedingen en dat derhalve de weduwe
slechts een verminderde rente krijgt,
doet geen afbreuk, enerzijds, aan het
verbod tot cumulatie van .de volgens het
gemeen recht berekende vergoedingen
en die wettelijke vergoedingen, in zoverre beide soorten van vergoedingen de-

-23zelfde schade dekken, anderzijds, aan
het aan de arbeidsongevallenverzekeraar
toegekende recht om tegen de aansprakelijke derde een vordering tot terugbetaling in te stellen binnen de perken van
de door hem volgens het gemeen recht
en voor diezelfde schade verschuldigde
vergoeding. (Artt. 42bis, tweede lid, 46,
§ 2, 47, 51bis en 59quinquies Arbeidsongevallenwet; K.B. 13 jan. 1983, art. 4.)
2 november 1994
903
ALLERLEI.

27. - Vergoeding - Allerlei - Arbeidsongevallenwet Getroffene Rechthebbenden - Schadeloosstelling Bepalingen - Aard.
De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 inzake de berekening van de aan de getroffene en zijn
rechthebbenden verschuldigde uitkeringen zijn van openbare orde. (Art. 6 Arbeidsongevallenwet.)
28 februari 1994
211

VERZEKERING
28. - Verzekering - Regresvordering
van de arbeidsongevallenverzekeraar tegen de aansprakelijke derde - Aard Gevolg.
De regresvordering, die de arbeidsongevallenverzekeraar met toepassing ':'an
de artt. 46, § 2, eerste lid, en 47 Arbeldsongevallenwet kan instellen tegen de
voor het ongeval aansprakelijke derde,
wordt uitgeoefend ingevolge een indeplaatsstelling waardoor de schuldvordering zelf van de getroffene of diens
rechthebbenden uit hun vermogen overgaat naar dat de verzekeraar tot beloop
van de door deze betaalde vergoedingen
en van het kapitaal dat de door hem verschuldigde waarde van de jaarlijkse vergoeding of rente vertegenwoordigt; hieruit volgt, eensdeels, dat die schuldvordering in handen van de gesubrogeerde
verzekeraar dezelfde aard heeft als in
handen van de vergoede schuldeiser, anderdeels, dat zij aan de gesubrogeerde
verzekeraar toevalt met aile bestanddelen en toebehoren die de vergoede
schuldeiser tegen de voor het ongeval
aansprakelijke. derde kon doen gelden.
18 januari 1994
60
29. - Verzekering - Regresvordering
van de ai'beidsongevallenverzekeraar tegen de aansprakelijke derde - Ongeval

veroorza'akt door een onrechtmatige
daad va~ de derde - Gevolg.
De schuldvordering van de getroffene
van een · arbeidsongeval of van diens
rechthebbenden tegen de derde wiens
onrechtmatige daad het ongeval heeft
veroorzaa~t. heeft tot voorwerp de algehele vergoeding van het nadeel dat aan
de getroffene of diens rechthebbende
door de onrechtmatige daad is berokkend en kan derhalve vergoedende interest opbrengen tot vergoeding van een
bestanddeel van de door de onrechtmatige daad veroorzaakte schade; hieruit
volgt dat, nu de indeplaatsstelling van de
arbeidsongevallenverzekeraar krachtens
de artt. 46, § 2, eerste lid, en 47 Arbeidsongevallenwet onder meer gesc~iedt
door het vestigen van het rentekap1taal,
de gesubrogeerde verzekeraar eventueel
aanspraak kan maken op vergoedend~
interest op dit kapitaal vanaf het vestlgen ervan.
1& januari 1994
60
30. - Verzekering - Regresvordering
van de arbeidsongevallenverzekeraar tegen de aansprakelijke derde - Ongeval
veroorzaakt door een onrechtmatige
daad van een derde - Omvang van de
schade - Vergoedende interest.
De regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar mag het bedrag van
de schadeloosstelling dat de getroffene
voor dezelfde schade volgens het gemene
recht had kunnen verkrijgen, niet overschrijden; wanneer bedoelde regresvordering vergoedende interest vanaf een
datum voorafgaand aan de uitspraak omvat, kan de rechter derhalve geen vergoedende interest toekennen op de aan
de arbeidsongevallenverzekeraar toegekende 'vergoedingen en kapitaal zonder
te onderzoeken of alzo op de datum van
de uitspraak de schadeloossteJling van
de getroffene naar gemeen recht, vergoedende interest inbegrepen, niet overschreden werd. {Artt. 46 en 47 Arbeidsongevallenwet.)
18 januari 1994
60
31. - Verzekering - Arbeidsongeva/lenverzekeraar - Aansprakelijke derde
- Vordering tot terugbetaling - Grenzen.
De rechtsvordering . tot terugbetaling
welke de arbeidsongevallenverzekeraar,
die het kapitaa,l heeft samengesteld voor
de aan .de echtgenoot van de getroffene
van een dodelijk arbeidsongeval ver-

-24schuldigde Hjfrente, kan instellen tege:ri
de aansprakelijke derde binnen de perken van de door die derde naar. gemeen
recht en voor dezelfde schade verschuldigde vergoeding, heeft betrekking · op
het gehele kapitaal en rtiet enkel op het
gedeelte ervan dat overeenkomt ·met ·de
waarschijnlijke winstgevende overlevingsduur van de getroffene; het tarief
voor de aan de vestiging van de rente
verbonden beheerskosten maakt deel uit
van het bedrag dat de arbeidsongevallenver~ekeraar k';ln terugvorderen. (Artt.
42bts, tweede hd, 46, § 2, 47, eerste lid
5lbis en 59quinquies Arbeidsongevallen:
·
wet.)
2 november 1994
903

troffene een arbeidsongevaL dan we.l een
~ngeval op_ de weg naar en van het werk
IS. (Art. 19 Ger.W.)
24 november 1994
1012
· 34. - Verzekeriiig - Fonds voor Arbeidsongevallen - Toezicht - Ambtenaren en beambten - Bevoegdheden.
De taak van het. Fonds voor Arbeidsongevallen is niet beperkt tot de in art.
58, 3°, Arbeidsongevallenwet omschrevi:m
opdracht van waarborgfonds maar houdt
meer i~ het algemeen een' toezichtsopdracht m betreffende de toepassing van
de :voormelde wet, met inbegrip van haar
arttkelen 20bis en 59quinquies.
19 december 1994
1135

32.· - Verzekering - Arbeidsonge~'al
lenverzekeraar - Aansprakelijke derde
- Vordering tot te1·ugbetaling '- Beheerskosten.
De rechtsvordering tot terugbetaling
welke de arbeidsongevallenverzekeraar
die het kapitaal heeft samengesteld voo;
de aan de echtgenoot van de getroffene
van een dodelijk arbeidsongeval verschuldigde lijfrente, kan instellen tegen
de aansprakelijke derde binnen de perken van de door die derde naar gemeen
recht en voor· dezelfde schade verschul-digde vergoediri.g, heeft betrekking· op
het gehele kapitaal en niet enkel op het
gedeelte ervan dat overeenkomt met de
waarschijnlijke winstgevende 0verlevingsduur van de getroffene; het tarief
voor de aan ·de vestiging van de rente
verbonden beheerskosten maakt deel uit
van het bedrag dat de arbeidsongevallenverzekeraar kan terugvorderen. (Artt.
42bis, tweede lid, 46, § 2, 47, eerste lid
51bis en 59quinquies Arbeidsongevallen:
wet.)
903
2 november 1994

ALGEI'vlEEN.

33. - Verzekering - Arbeidsongeval-·
Jenverzekeraar - Verhaal - ·Grondslag
- Rechterh'jke besh'ssing - Ongeval op
de weg naar en van het werk - Gezag
van gewijsde - Voorwaarde.
_
Wanneer een arrest het verhaal van de
arbeidsongevallenverzekeraar ontvankelijk en ten dele gegrond verklaa.rt, na ·te
hebpen vastgesteld dat de arbeidsongevallenverzekeraar zijn vordering grondt
op ef!n onge.val van zijn verzekerde op
de weg naar en van het werk, maar dat
het feit dat het ongeval gebeurd is op de
weg _naar en_ van het werk niet wordt .betwist, doet _ het arrest geen uitspraak
over de vraag of het ongeval voor de· ge-

36, - Recht$pleging ·- Algeiaeen
Homologatiepiw:edure :- Gehomologeerde oven;enkomst , V9rdering tot nietigverklarmg - Art. 6, § 2, ArbeicfsongevalJenwet - 1;3estaansvoorwaarden arbeidsongeval n'Iet bewezen - Gevoli _
De gehomologeerde , overe.enkomst
waarbij- vergoedingen we~den vli,stgesteld
op grond van de. ,Arbeidsol1gevallenwet
voor schade die niet he.~ gevolg is van
een ongeval dat aan de bestaarisvereis~
tell:. v:an een arbeidsongeval voldoet, ·is
stnJdtg met de bepalingen van die wet·
zodanige ove:r-eenkomst valt onder het
bepaalde ·in art. 6, § 2, van die wet:
n april1994
'356

OVERHEIDSPERSONEEL,
BIJZONDERE REGELS
35. - Overheidspersoneel, bijzondere
regels - Indeplaatsstelling-- Terugvordering - Omvang.
De Staat of de openbare instelling die
aan een door een arbeidsongeval getroffen personeelslid renten en vergoedingen
of een kapitaal dat die renten vertegenwoordigt, heeft uitbetaald, kan van de
persoon die voor het ongeval aansprakelijk is, niet meer terugvordereri dan de
mtbetaalde renten en vergoedingen of
het uitbetaalde kapitaal en ook niet
meer dan de vergoeding die in gemeen
recht aan de getroffene toekomt en die
~ezelfc;le ~Ghade' dekt. (Art. 14, § 3, eerste
hd, Arbetdsongevallenwet Overheidsper.'
soneel.) -3 juni 1994
572

. RECHTSPLEGING

-25.HERZIENING.
KOSTEN.
VERJARING.

37. - Rechtspleging
Verjaring
Termijn - Duur - Vordering tot terugbetaling - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid - Verzekeringsinstelling
- Arbeidsongevallenverzekeraar.
De vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid bepaald door de verplichte
verzekering tegen ziekte en invaliditeit
zijn door de arbeidsongevallenverzekeraar die nalaat de verklaring bedoeld in
het eerste lid van art. 63, § 2, Arbeidsongevallenwet, tijdig te doen, verschuldigd
vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid tot en met de dag van de verklaringen, aan de werknemer die, buiten
de aangifteformaliteit, de voorwaarden
vervult om ze te bekomen en die vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid
worden aan de getroffene betaald door
de verzekeringsinstelling van de verplichte ziekte- . en invaliditeitsverzekering, die ze rechtstreeks verhaalt op de
arbeidsongevallenverzekeraar; die vordering tot terugbetaling van de betaalde
vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid valt niet onder de toepassing van de
in art. 2277 B.W. bedoelde vijfjarige verjaring. (Art. 63, § 2, derde lid, Arbeidsongevallenwet; art. 2277 B.W.)
811
3 oktober 1994

ke .. (Art. 63, § 2,.derde en vie.t:de. lid, Arbeidsongevallenwet.)
3 oktober 1994
814

ALLERLEI
ARBEIDSOVEREENKOMST
ALGEMEEN
AARD VAN DE WET, TOEPASSINGSSFEER
BEGRIP, BESTAANSVEREISTEN, VORM

Algemeen.
Begrip en bestaansvereisten.
Vorm.
Allerlei.
VERPLICHTINGEN
SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST
EINDE

Algemeen.
Eenzijdige wijziging.
Willekeutig ontslag.
Opzegging.
·
Opzeggingsvergoeding.
Uitwinningsvergoeding.
Ontslag om dringende reden;
Andere wijzen van beeindiging.
Kwijting saldo.
Allerlei.
VERJARIJ'J'G
PROEFBEDING
ALLERLEI

ALGEMEEN
ALLERLEI.

38. - Rechtspleging - Allerlei - Verwittiging van de verzekeringsinstelling
inzake ziekte en invaliditeit - Wijziging,
in .de graad van arbeidsongeschiktheid.
- Verzuim van de arbeidsongevallenver~
zekeraar - lievolg.

De arpeidsongevallenverzekeraar die
nalaat. de .. verzekeringsinstelling binnen ·
de wettelijke termijn te verwittigen van
een wijziging in de graad van arbeidsongeschiktheid van de getroffene, ·moet aan
de verzekeringsinstelling de arbeidsongeschiktheidsvergoeding van het stelsel
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
terugbetalen tot <ie dag waarop hij die
wijziging ter kennis brengt van de verzekeringsinstelling, voor zover de. getroffe-.
ne de 'voorwaarden vervult om de uitkeringen van de ziekte- en invaliditeits:verzekeririg. te verkrijgen; oLdie arbeidson- ·
geschiktheid ~1 dan · niet veroorzaakt is
door het arbeidsongevaJ doet niet ter za-

Algemeen - Uitvoering te goeder
·trouw - Ontstentenis ...,..., (]evolg.
Bij ontstentenis van ·goede trouw van
een partij bij het sluiten of het uitvoeren
van de overeenkomst vermag de rechter
niet de overeenkomst te herzien en die
partijgeheel vervallen te verklaren van
het recht dat zij uit de .overeenkomst
put. (Artt. 9 Arbeidsoveree!lkomstenwet
en 1134 B.W.)
146
7 februari 1994
2. - Algemeen
Handelsvertegenwoordiger - Vermoedens - Wettelijk
vermoeden - Handelsvertegenwoordiger
tewerkgesteld als werknemer - . ZeHstandig vertegenwoordiger - Activiteiten - Cumulatie - Verschillende ondernemingen - Zelfde econ0mische sector.
Ix;i de regel wordt de samenvoeging
van de activiteiten, die een P.ai1delsvertegenwoordiger als werknemer en ~;tls · zelfstandige, uitoefent voor verscl;lillende onderhemingen, aimvaard, ook al behoren
1.. -

...:.. 26die activiteiten tot dezelfde economische
sector. (Art. 4 Arbeidsovereenkomstenwet; art. 2 Handelsvertegenwoordigerswet.)
14 maart 1994
258
3. Algemeen
Opeenvolgende
overeenkomsten - Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten - Arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd - Wettige reden .- Arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd.
De rechter verantwoordt naar recht
zijn beslissing dat er tussen de werknemer en de werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bestond,
wanneer hij oordeelt dat de werkgever,
op geen enkel moment tijdens de periode waarin de arbeidsovereenkomsten
voor een bepaalde tijd werden vernieuwd, een wettige reden had om aan
de werknemer opeenvolgende overeenkomsten voor een bepaalde tijd op te leggen, aangezien de werkgever een handelsactiviteit ontwikkelde die .normalerwijze de tewerkstelling van die werknemer voor onbepaalde tijd rechtvaardigde
en onder die voorwaarden het louter
vooruitzicht van de stopzetting van de
activiteit op min of meer lang termijn
geen wettige reden opleverde, in de zin
van art. 10 Arbeidsovereenkomstenwet.
(Art. 10 Arbeidsovereenkomstenwet.)
·17 oktober 1994
843

AARD VAN DE WET,
TOEPASSINGSSFEER
4. - Aard van de wet, toepassingssfeer - Toepassingssfeer - Zelfstandigen - Helper.
Hij die jegens een ander in een verhouding van ondergeschiktheid staat, is
geen helper van een zelfstandige, maar
een werknemer, die door een arbeidsovereenkomst is gebonden. (Artt. 2 en 3
Arbeidsovereenkomstenwet; art. 6 Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen.)
14 november 1994
954

BEGRIP,
BESTAANSVEREISTEN, VORM
-1\LGEMEEN.
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN.

5. - Begrip, bestaansvereisten, vorm
- Begrip en bestaarisveriHsten - Gezagsverhouding - Begrip.
De gezagsverhouding,· als •· kenmerk
van de arbeidsovereenkonist, bestaat zodra iemand in feite gezag kan hebben

over andermans handelingen. (Artt. 2 en
3 Arbeidsovereenkomstenwet.)
14 november 1994
954
VORM.
ALLERLEI.

VERPLICHTINGEN
SCHORSING
VAN DE OVEREENKOMST
EINDE
ALGEMEEN.
EENZIJDIGE WIJZIGING.
WILLEKEURIG ONTSLAG.

6. - Einde - Willekeurig ontslag Werkman - Begrip - Gedrag - Niet
foutief gedrag.
Niet willekeurig is het ontslag om redenen die betrekking hebben op het gedrag van de werkman, zelfs als. ,dat gedrag niet foutief is. (Art. 63 Arbeidsovereenkomstenwet.)
6 juni 1994
584
OPZEGGING.

7. - Einde - Opzegging - Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Werknemer - Opzeg~ing v66r uitvoering - Gevolg.
·
Wanneer een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd ~s gesloten en de
werknemer de overeenkomst v66r het
begin van uitvoering beeindigt met inachtneming van de wettelijke bepaalde
opzeggingstermijn, vereisen art. 39, § 1,
van de Arbeidsovereenkomstenwet noch
andere bepalingen dat de opzegging
wordt gegeven wanneer de uitvoering
van de overeenkomst is begonnen, of dat
de overeenkomst zal worden uitgevoerd
tijdens de opzeggingstermijh die verstrijkt v66rdat de partijen contractueel
tot uitvoering zijn verplicht.
26 september 1994
781

8. - Einde - Opzegging
Berekeningswijze - Bevoegdheid rechter.
Bij ontstentenis van een overeenkomst
als bedoeld bij art. 82, § 3, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet, kan de bevoegdheid van de rechter bij het vaststellen van de opzeggingstermijn voor de
beeindiging van een arbeidsoveteehkomst niet worden uitgesloten of beperkt
door een overeenkomst die aan het antslag voorafgaat en de opzeggingstermijn

-:- 27of de berekeningswijze daarvan heeft
vastgesteld.
26 september 1994
784
9. - Einde - Opzegging
Termijn
-Loon.
De opzeggingstermijn dient te worden
bepaald met inachtneming van het loon
dat in aanmerking l,wmt op het tijdstip
van de opzegging. (Art. 82 Arbeidsovereenkomstenwet.).
14 november 1984
959
OPZEGGINGSVERGOEDING.

10. - Einde - Forfaitaire vergoeding
- Beding aanvullende vergoeding bij
beiiindiging arbejdsovereenkomst - Geldigheid.
Werkgever en werknemer kunnen bij
het sluiten ·van de arbeidsovereenkomst
bedingen dat boven op de door de wet
bepaalde forfaitaire vergoeding een bijkomende vergoeqing verschuldigd is als
de werkgever de arbeidsovereenkomst
bei:!indigt. Die vergoeding houdt geen
verband met de opzeggingsvergoeding
berekend met inachtneming van de opzeggingstermijn als bedoeld in art. 82,
§ 3, Arbeidsovereenkomstenwet.
24 januari 1993
92
11. - Einde - Opzeggingsvergoeding
- Vordering in rechte - Uitbreiding of
wijziging van de vordering - Toepassing artt. 807 en 808 Ger. W: - Gevolg.
De rechter die oordeelt dat de opzeggings- en uitwinningsvergoeding niet
kunnen worden beschouwd als een accessorium of uitvloeisel van de vordering
inzake achterstallig loon, vakantiegeld of
loon voor feestdagen verantwoordt zijn
beslissing naar recht.
21 februari 1994
182
12. - Einde - Opzeggingsvergoeding
- Berekening - Loon en voordelen Eindejaarspremie - Aard - Gevolg.
De eindejaarspremie is, in de regel,
een tegenprestatie voor arbeid die ter
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
wordt verricht; het recht op tegenprestatie voor de arbeid die tot op het tijdstip
van de kennisgeving van de opzegging
y;ordt verricht, is in beginsel op dat tijdstip krachtens de overeenkomst verworven; het l;>ed;rag van die tegenprestatie
moet voor de Rerekening van de opzeggingsvergoeding in het lopend loon worden begrepen, ook al kan de werknemer
ten gevolge van de beiiindiging van de

arbeidsovereenkomst niet meer voldoen
aan andere vereisten die voor het toekennen van de premie zijn vereist.
9 mei 1994
·.
461
13. - Einde opzeggingsvergoeding Loon.
Wanneer de werknemer is ontslagen
met een opzeggingsvergoeding, moet die
opzeggingsvergoeding worden berekend
met inachtneming van het loon waarop
de werknemer recht heeft op het tijdstip
van de kennisgeving van de opzegging.
(Artt. 39, § I,· en 82 Arbeidsovereenkomstenwet.)
14 november 1984
959
UITWINNINGSVERGOEDING.

14. - Einde - Uitwinningsvergoeding
- Vordering in rechte - Uitbreiding of
wijziging van de vordering - Toepassing artt. ·807 en 808 Ger. W: - Gevolg.
De rechter die oordeelt dat de opzeggings- en uitwinningsvergoeding niet
kunnen worden beschouwd als een accessorium of uitvloeisel van de vordering
inzake achterstallig loon, vakantiegeld of
loon voor feestdagen verantwoordt zijn
beslissing naar recht.
21 februari 1994
182
15. - Einde - Uitwinningsvergoeding
- Handelsvertegenwoordiger - Clienteel - Verlies - Nadeel - Overeenkomst - Beeindiging - Verband - Gevolg.
Wanneer de rechter zegt dat een handelsvertegenwoordiger zijn clienteel niet
heeft verloren wegens beeindiging van
de overeenkomst door zijn werkgever,
verantwoordt hij naar recht zijn beslissing dat uit de beeindiging van de overeenkomst voor die handelsvertegenwoordiger geen nadeel is gevolgd dat
toekenning van een uitwinningsvergoeding zou rechtvaardigen. (Art. 101 Arbeidsovereenkomstenwet.)
14 november 1994
956
16. - Einde - Uitwinningsvergoeding
- Handelsvertegenwoordiger - Clienteel - Verlies - Nadeel - Geen nadeel
- Bewijs - Begrip.
Wanneer de rechter beslist dat de
vroegere werkgever van een handelsvertegenwoordiger heeft bewezen dat uit de
beeindiging van de overeenkomst voor
de handelsvertegenwoordiger geen nadeel is gevolgd, kan hij, zonder omkering
van de bewijslast, daaruit wettig afleiden

-28dat laatstbedoelde de bewering(m niet
kon stave·n die hij opwierp tegen de dobr
de rechter in aanim;rking genomen bewijzen. (Art. 101 Arbeidsovereenkomstenwet,)
14 november 1994
956
ONTSLAG OM DRING:ENDE REDEN.

17.- Einde - Ontslag om dringende
reden - Cassatie - Toetsing door het
Hoi.
Het Hof van Cassatie is bevoegd om
na te gaan of de feitenrechter uit de
door hem vastgestelde.feiten wettig heeft
kunnen afleiden dat de door een werkgever aangevoerde reden, ter verantwoording van het ontslag van een werknemer
zonder opzegging of vergoeding, geen
dringende reden is in de ziri van art; 35
Arbeidsovereenkomstenwet. (Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet.)
28 februari 1994
209
18. - Einde - Ontslag om dringende
reden - Begrip.
Onwettig is de beslissing dat de werkgever. de werknemer om een onbestaande dringende reden heeft ontslagen, en
die hierop is gegrond dat de werkgever
het ter verantwoording. van het ontslag
om dringende reden aangevoerde feit
v66r de datum van ontslag had moeten
en kunnen kennen. (Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet.)
28 februari 1994
209
19. - Einde - Ontslag om dringende
reden - Beschermde werknemers - Bewijs door getuigen - Beoordelingsvrij"
heid - Grenzim.
De· werkgever kari, in ·het geval bedoeld bij art. 4, § 1, wet 19 maart 1991,
door getuigen bewijzen op welke dag hij
kennis heeft gekregen van het feit dat
het ontslag zou rechtvaardigen. (Artt.
1341 B.W., 12 en 35 ·Arbeidsovereenkomstenwet.)
5 december 1994
1060
ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING.

20. ·- Einde -

Andere wijzen van
beeindiging - Overmacht - Begrip Brand - Gevolg.
Overmacht kan slechts tot bei:Hndiging
van de arbeidsovereenkomst leiden als
ze de verdere uitvoering van de overeenkomst definitief onmogelijk maakt. (Art.
32, 5o, Arbeidsovereenkomstenwet.)
10 januari 1994 ·
17

21.
· Einde - Andere wijzer, van
beeindiging - Tekortkoming - Essen'tiiile verplichting -· Aanwijzing - Bewijs - Bedoeling - Eenzijdige wijziging
overeenkomst ~ Gevolg.
De tekortkoming van een partij aan
haar esseritii:He verplichtingen kari een
aanwijzing of een bewijs zijn van de wil
om de overeenkomst eenzijdig te wijzigen en aldus te beeindigen; alsdan ligt
de oorzaak van de beeindiging niet in de
tekortkoming als zodanig maar in de wijziging, waarvan deze doet blijken.
7 maart 1994
232
22. ,.... Einde - Andere wijzen van
beeindiging ,.... Notaris - Werkgever Staking ambtsbezigheid - Schorsing Afzetting - Hoedanigheid werkgever Gevolg.
·
. De notaris die wegens het hem opgelegde beroepsuitoefel).ingsverbod zijn gezag niet kan laten gelden betreffende de
opdrachten die hij wettelijk niet verder
kan aannemen of uitvoeren, behoudt
niettemin zijn hoedanigheid van werkgever. (Art. 32 Arbeidsovereenkomstenwet;
art. 22 C.A.O. 20 april 1978; K.B. 8 sept.
1978. P.C. Notarisbedienden, arbeids- en
loonvoorwaarden.)
5 december 1994
1047
KWIJTING SALDO ..

23. - Einde - Kwijting saldo - Kwijting afgeleverd na het einde van de arbeidsovereenkomst --'- Art. 42 Arbeidsovereenkomstenwet.
Art. 42 ·Arbeidsovereenkomstenwet luidens hetwelk de kwijting voor saldo van
rekening door de werknemer afgegeven
op .het ogenblik dat de. overeenkomst een
einde neemt, voor de bediende niet betekent dat hij afziet van zijn rechten, vindt
ook toepassing op de kwijting die betrekking heeft op de afrekening die ingevolge de beeindiging wordt opgemaakt en
doorde .werknemer wordt afgeleverd nadat de overeenkomst reeds beeindigd is.
21 februari 1994
. 179
ALLERLEL

· 24. - Einde - Allerlei ·- Bijzondere
ontslagregeling - Beschermde werknemers - Vergoeding ~Art. 16 wet 19
maart 1991 - Aard.
De bijzondere ·ontslagvergoeding bee
paald bij art. 16 wet 19 maart 1991 vormt
e·en forfaitair bedrag berekend op het lopend loon op het ogenblik van ·het antslag.
24 januari 1994
90

-2925. - Einde - Allerlei - Arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd Proefbeding - Samenloop ~ Duur arbeidsovereenkomst met proeftijd - Opzegging ,;___ Gevolg.
Het samerivallen van de duur van de
proeftijd tijdens welke de overeenkomst
door een opzegging kan worden beeiridigd, met de termijn waarvan de afloop
de overeenkomst beeindigt, is niet te
verenigen met eim arbeidsovereenkomst
voor een bepaalde tijd; het beding wordt
geacht niet geschreven te zijn wat de
duur betreft en de proeftijd is een
maand. (Artt. 7, 32, 67 en 81 Arbeidsovereenkomstenwet.)
· 148
7 februari 1994
26. - Einde - Allerlei - Concurrentiebeding - Art. 65, § 2, negende lid, en
86, § 2; Arbeidsovereenkomstenwet Uitwerkingsvoorschriften - Gevolg.
'
Wanneer wordt bedongen dat het concurrentiebeding tach uitwerking heeft bij
beeindiging van de arbeidsovereimkomst
door de werkgever, zonder dringende reden, ·kan het concurrentiebeding. geen
uitwerking hebben buiten het geval bedoeld in art. 86, §,2, Arbeidsovereenkom~
stenwet.
7 februari 1994
150
27. - Einde - Allerlei - Concurrentiebeding - Artt. 65 en 86 Arbeidsovereenkomstenwet - Aard· van die wetsbepalingen.
Uit de bewoordlngen van de artt. 65 en
86 en uit de samenhang van hun bepalingen blijkt dat de wetgever onderscheid
heeft gemaakt tussen de gevallen waar
de nietigheid van het concurrentiebeding
door de werknemer en door hem alleen
kan worden aangevoerd en het geval
waar het beding ·geen uitwerking heeft.,
7 februari 1994
150
28. - Einde - Allerlei ,--- Vordering in
rechte uitbreiden of wijziging van de
·vordering - Toepassing artt. 807 en 808
Ger. W: - Gevolg.
De rechter die oordeelt dat de opzeggings- en uitwinningsvergoeding niet
kunnen worden beschouwd als een accessorium of uitvloeisel van de vordering
inzake achterstallig loon, vakantiegeld of
loon voor feestdagen verantwoordt zijn
beslissing naar recht.
21 februari 1994
182

VERJARING

PROEFBEDING
29. - Proefbeding -' Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - Bamenloop
- Duur Jlrbeidsovereenkomst met proeftijd - Gevolg.
Het samenvallen van de duur van de
proeftijd tijdens welke de overeenkomst
door een opzegging kari worden beeindigd, met de wrmijn waarvan de afloop
de overeenkomst beeindigt, is niet te
verenigen met een arbeidsovereenkomst
voor een bepaalde tijd; het beding wordt
geacht niet . geschreven te zijn wat de
duur betreft en de proeftijd is een
maand. (Artt. 7, 32, 67 en 81, Arbeidsovereenkomstenwet.)
7 februari 1994
148

ALLERLEI
Allerlei - Gelijke behandeling
Werknemers - Mannen en vrouwen
- Discriminatie - Bepaling - Nietigheid - Omvang.
De in art. 130 wet van 4 aug. 1978 tot
economische herorientering bedoelde
nietigheid, met als enig doel iedere bepaling houdende een discrimina:tie op
grond van het geslacht ·ondoeltreffend te
rnaken, kan alleen maar een· gelijke behandeling beogen van de werknemers
die door zbdanige discriminatie worden
benadeeld; zij heeft geen invloed op de
rechten van de werknemers die door zu}c
ke disciminatie niet zijn benadeeld. (Art.
130, wet van 4 aug. 1978; art. 9 wet van 5
dec. 1968.)
17 januari 1994
54
30. -

ARBEIDSREGLEMENT
Kennisgeving
Strafbepaling
Straf - Vorm - Termijn.
Noch art. 17 Arbeidsreglementenwet
noch enige andere wetsbepaling verplichte~ de werkgever ?P s.~raffe van nietighetd de straf schrtftehJk ter ken~is. te
brengen van de werknemer uiterlijk de
eerste werkdag na die waarop een tekortl,l:.oming is vastgesteld ..
10 oktober 1994
823

ARBEIDSVOORZIENING
ALGEMEEN
ARBEIDSBEMIDDELLING
ARBEIDSMARKT
BEROEPSOPLEIDING
BRUGPENSIOEN - .ZIE OOK : PENSIOEN

-30FINANCIELE TEGEMOETKOMING
LEERLINGWEZEN
SLUITING VAN ONDERNEMINGEl'il
ALLERLEI

ALGEMEEN
ARBEIDSBEMIDDELING
ARBEIDSMARKT
BEROEPSOPLEIDING
BRUGPENSIOEN
ZIE OOK : PENSIOEN
FINANCIELE TEGEMOETKOMING
LEERLINGWEZEN
SLUITING
VAN ONDERNEMINGEN
1. - Sluiting van ondernemingen
Sluitingsionds - Betaling van voordelen
bedoeld in art. 2 Sluitingsiondswet Ontstaan van de verplichting.
Het sluitingsfonds heeft geen verplichting tot betalen van de voordelen bedoeld in art. 2 Sluitingsfondswet voordat
is voldaan aan de voorwaarden gesteld
bij art. 6 van die wet en het M.B. van 6
juli 1967.
229
7 maart 1994

2. - Sluiting van ondernemingen . Sluitingsionds - Betaling van voordelen
bedoeld in art. 2 Sluitingsiondswet Opeisbare vordering - Voorwaarden ..
De werknemer heeft op het sluitingsfonds geen opeisbare vordering voordat
is voldaan aan de voorwaarden gesteld
bij art. 6 Sluitingsfondswet en het M.B.
van 6 juli 1967 en voordat is verstreken
een redelijke termijn voor het onderzoek
van de aanvraag, het nemen van de beslissing en de uitbetaling van de voordelen.
7 maart 1994
229
3. - Sluiting van ondernemingen Sluitingsionds - Betaling van voordelen
bedoeld in art. 2 Sluitingsiondswet - Interest - Aanvang - Aanmaning tot betaling - Opeisbaarheid van de schuld.
Moratoire interest is slechts verschuldigd wanneer de verbintenis tot betaling
van een bepaalde geldsom met vertraging is uitgevoerd; zolang de schuld niet
opeisbaar is, wordt de verbintenis niet

met vertraging uitgevoerd. (Art. 1153
B.W. en art. 6 wet 30 juni 1967.)
7 maart 1994
229
4. - Sluiting van ondernemingen Sluitingsionds - Verplichting - Werknemer - Voordelen - Draagwijdte Omvang.
Uit de artt. 2, § 1, en 6, vijfde lid, Sluitingsfondswet en 7 K.B. van 6 juli 1967
volgt niet. dat het Fonds tot Vergoeding
van de in Geval van Sluiting Ondernemingen Ontslagen Werknemers aan de
werknemer alleen een tegemoetkoming
moet toekennen, voor zover het door de
werkgever aan de werknemer betaalde
bedrag het bij die bepalingen vastgestelde maximumbedrag niet bereikt; dat
maximumbedrag geldt alleen voor het
door voormeld Fonds betaalde bedrag en
de tegemoetkoming van de werkgever
komt alleen in aanmerking om het door
het FQnds verschuldigde bedrag te verminderen, voor zover, in geval van samenvoeging van de tegemoetkoming met
laatstbedoeld bedrag, het totaal hiervan
groter zou zijn dan de schuldvordering
van de werknemer op zijn werkgever.
(Artt. 2, § I, en 6, vijfde lid, Sluitingsfondswet; art. 7 K.B. 6 juli 1967 .)
28 november 1995
1024

ALLERLEI

ARBITRAGEROF
1. - PrejudiciiJle vraag - Verplichting
voor het Hoi van Cassatie - Niet ontvankelijk middel.
lndien een cassatiemiddel een vraag
opwerpt omtrent de schending door de
wet van de artt. 6 en 6bis Gw., is het Hof
van Cassatie niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciEHe vraag te stellen wanneer het middel, om redenen die
aan de cassatieprocedure eigen zijn, niet
ontvankelijk is. (Art. 26, § 2, Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
15 maart 1994
265
2. - PrejudiciiJle vraag - Verplichting
voor het Hoi van Cassatie - Niet ontvankelijk cassatieberoep - Gevolg.
Indien een cassatiemiddel een vraag
opwerpt omtrent de schending door de
wet van de artt. 6 en 6bis (thans artt. 10
en 11) Gw., is het Hof van Cassatie niet
gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciEHe vraag te stellen als de voorziening niet ontvankelijk is op grond van
een procedurereden die ontleend is aan
een norm, welke zelf niet het voorwerp

-31uitmaakt van het verzoek tot het stellen
van de prejudiciele vraag. (Art. 26, § 2,
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
31 mei 1994
553
3. - Prejudicieel geschil - Cassatiemiddel - Prejudiciele vraag - Art. 26,
§ 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof Hof van Cassatie - Verplichting.
Wanneer voor het Hof van Cassatie in
een middel een vraag als bedoeld in art.
26, § 1, 3o, Bijzondere Wet Arbitragehof
is opgeworpen, moet het Hof van Cassatie in de regel het Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen.
(Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
14 juni 1994
608

4. - Prejudicieel geschil - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Niet
ontvankelijk middel.
Wanneer in een cassatiemiddel schending wordt aangevoerd van bepaalde artikelen van het E.E.G.-Verdrag, alsmede
de artt. 10 en 11 Gw., zonder dat nader
wordt bepaald waarin die schending bestaat, is het middel niet ontvankelijk en
is het Hof niet ertoe gehouden aan het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen of aan het Arbitragehof
een prejudiciele vraag te stellen nopens
de toepassing van die artikelen. (E.E.G.Verdrag, art. 177; Bijzondere Wet Arbitragehof, art. 26, § 2.)
30 juni 1994
674

5. - Prejudicieel geschil - Cassatiemiddel - Grief - Schending van de
artt. 6, 6bis en 17 Gw. 1831 - Hof van
Cassatie - Verplichting.
Wanneer voor het Hof van Cassatie in
een middel een vraag betreffende schending, onder meer door een wet, van de
artt. 6, 6bis en 17 Gw. 1831 is opgeworpen, moet het Hof van Cassatie, in de regel, het Arbitragehof verzoeken over die
vraag uitspraak te doen. (Artt. 6, 6bis en
17 Gw. 1831; artt. 10, 11 en 24 Gw. 1994;
art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
917
3 november 1994
6. - Prejudiciele vraag - Hof van
Cassatie - Vreemdeling - Bevel om het
grondgebied te verlaten - Vrijheidsberoving - Beroep bij de Rechterlijke Macht
- Verwerping van het beroep - Verplichting tot het stellen van een prejudiciele vraag .- Perken.
In de context van 5.3. Verdrag Rechten
van de Mens naar luid waarvan een ieder het recht heeft binnen een redelijke
termijn berecht te worden of hangende

het proces in vrijheid te worden gesteld,
staan de eigen aard en de doelstellingen
van de door titel I, hoofdstuk VII, van de
Vreemdelingenwet ingevoerde rechtspleging, meer bepaald de verplichting om
de bij art. 29 bepaalde termijn van twee
maanden na te Ieven, het stellen van een
prejudiciele vraag aan het Arbitragehof
in de wet. (Art. 5.3. E.V.R.M.; artt. 27, 28,
29 en 30 Vreemdelingenwet; art. 26, § 2,
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
23 november 1994
1009

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)
1. - Tuchtrecht - Wraking - Lid
van de raad van de Orde - Hoger beroep - Bevoegdheid.
Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het cassatiemiddel ten betoge dat
de raad van beroep niet bevoegd is om
kennis te nemen van het hoger beroep
dat eiser heeft ingesteld tegen de beslissing van een provinciale raad van de Orde van Archtitecten betreffende de wraking van zij n !eden.
8 april 1994
355
2. - Orde van Architecten
Raad
van beroep - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid t.o. v. nationale raad Toetsing.
Uit de enkele omstandigheid dat de
raad van beroep, orgaan van de Orde
van Architecten, uitspraak doet in tuchtzaken, terwijl de nationele raad van de
Orde, een ander orgaan van diezelfde
Orde, kan tussenbeide komen in het debat dat voor die raad van beroep naar
aanleiding van een tuchtzaak wordt gevoerd, en aldaar de veroordeling van de
vervolgde partij kan vorderen, volgt niet
dat de raad van beroep niet onafhankelijk en niet onpartijdig zou zijn.
22 april1994
401
3. - Beroepsplicht - Aanvaarding opdracht uitvoeringsontwerp - Toezicht op
de uitvoering.
De architect mag slechts de opdracht
tot het maken van een uitvoeringsontwerp aanvaarden als hij de verzekering
heeft dat hij of een andere architect ook
wordt belast met het toezicht op de uitvoering van de werken (Artt. 4, eerste
lid, Architectenwet, en 21 Reglement Beroepsplichten Architecten.)
22 april1994
401
4. - Architect-bezoldigde
Uitoefening van het beroep - Voorwaarde.

-32De rechter die oordeelt dat de architect-bezoldigde zijn architectenberoep aileen mag uitoefenen voor een werkgever
die voor zichzelf bouwt, en dit eventueel
met het doel het goed te verkopen of bet
gebruik ervan af te staan voor een duur
van meer dan negen jaar, voegt aan de
wettelijke bepalingen inzake de uitoefening van het beroep van architect als architect-bezoldigde een beperking toe die
de bedoelde bepalingen niet bevatten.
(Reglement van beroepsplichten der architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd
bij K.B. 18 april 1985, artt. 4, 7 en 19.)
14 oktober 1994
836
5. - Orde van Architecten - Bureau
van de provinciale raad - Oproeping
van een architect - Voorwaarde.
Noch art. 23 Architectenwet 26 juni
1963, :hoch art. 6.1 E.V.R.M., nocb het
recht van verdediging staan eraan in de
weg dat het bureau van de provinciale
raad, belast met een voorafgaand onderzoek, een architect oproept zonder opgave van de reden van die oproeping.
25 november 1994
1022
6.- Tucht- Plichtenleer- Onafhankelijkheid.
De architect die zich ertoe beperkt van
de door een projectontwikkelaar en
diens clienten overeengekomen werken
uitvoeringsontwerpen op te maken,
schendt art. 4 van het Reglement Beroepsplichten Architecten, goedgekeurd
bij K.B. van 18 april 1985, inzake de onafhankelijkheid van de architect.
1 december 1994
1038

ARTS
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren
- Pwvinciale raad - Niet rechtsgeldige
beslissing tot onderzoek - Openbare orde en dwingend recht.
De bepaling dat het bureau van de
provinciale raad van de Orde van Geneesheren de tuchtzaak ten laste van
een arts in onderzoek stelt (art. 20, § 1,
Artsenwet), en niet de provinciale raad,
is niet van dwingend recht en raakt
evenmin de openbare orde.
9 september 1994
729

AUTEURSRECHT
Overdracht - Voorwaarde werpelijkheid aan derden.

Tegen-

Wanneer de maker van foto's deze
heeft overgedragen op voorwaarde dat
de prijs ervan wordt betaald v66r elke
verveelvoudiging, de verkrijger die foto's
aan een derde heeft verkocht en die derde de prijs van de auteursrechten aan de
verkrijger heeft betaald maar laatstgenoemde bet bedrag niet aan de maker
heeft afgedragen, kan de rechter wettig
beslissen dat de derde geen fout heeft
begaan door de foto's te verveelvoudigen
zonder dat bij vooraf had nagegaan of de
maker was betaald. (Art. 1 Auteurswet;
artt. 1382, 1383 B.W.).
10 maart 1994
241

B

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN
1. - Bankbreuk - Strafrechter - Gefailleerde handelaar - Tijdstip waarop
werd opgehouden te betalen - Rechtbank van koophandel - Gezag van gewijsde.
Nu die afspraak van de rechtbank van
koophandel geen gezag van gewijsde
heeft in het strafproces, mag de strafrechter bet tijdstip waarop werd opgehouden te betalen, op een vroegere datum bepalen dan de door de rechtbank
van koophandel bepaalde datum. (Art. 15
V.T.Sv.)
8 februari 1994
158
2. - Bankbreuk - Ontdraging van activa - Vaststelling die het bedrieglijk
opzet insluit.
Door de ontdraging van activa bewezen te achten, sluit de rechter in dat de
beklaagde met bedrieglijk opzet handelde. (Artt. 489 Sw. en 577, 2°, Faill.W;)
8 februari 1994
158
3. - Bedrieglijke bahkbreuk - Deelneming - Veroordeling wegens deelneming - Wettigheid - Vereiste.
Om een beklaagde naar recht te kunnen veroor.delen als. mededad.er of mede-

-33plichtige aan bedriegelijke bankbreuk is
niet vereist dat de beklaagde zelf gehandeld heeft met het bedrieglijk opzet de
boedel te benadelen; het is voldoende dat
vaststaat dat iemand dit misdrijf heeft
gepleegd en dat de beklaagde daaraan
heeft deelgenomen op een van de bij de
artt. 66 en 67 Sw. bepaalde wijzen. (Art.
489 Sw.)
22 maart 1994
299
4. - Eenvoudige bankbrf}uk - Bestariddelen - Grove schuld - VaststelJing.
.
De bij art. 438 Faillissementswet voor
de toepassing van art. 574, 4°, van die
wet vereiste grove schuld wordt vastgesteld door de beslissing die, bij ontstentenis van conclusie dienaangaande, het
misdrijf van eenvoudige bankbreuk bewezen verklaart in de bewoordingen van
de wet. (Art. 489 Sw.)
29 maart 1994
324
5. - Eenvoudige bankbreuk - Staking van de betalingen - Aangifte
Verzuim - Vaststelling.
De veroordeling wegens het misdrijf
eenvoudige bankbreuk doordat niet binnen de door art. 440 Faillissementswet
bepaalde termijn aangifte werd gedaan
van de staking der betalingen is naar
recht verantwoord door het arrest dat
vaststelt dat de vennootschap bij het ingaan van die termijn grote verliezen had
geleden, zware schulden had, een negatief vermogen vertoonde en aan derden
toekomende bedragen aanwendde om de
onderneming « draaiende te houden ».
(Art. 574, 4o, Faillissementswet; art. 489
Sw.)
29 maart 1994
324
6. - Eenvoudige bankbreuk - Staking van betaling - Aal!gif~t; binnen
drie dagen - Aflopend m1sdnjf.
Het misdrijf eenvoudige bankbreuk is
voltooid wanneer de gefailleerde niet
binnen de wettelijke termijn van drie dagen aangifte heeft gedaan van de staking van betaling. (Artt. 440 en 574, 4°,
W.Kh.).
27 mei 1994
544
BANKWEZEN,
SPAARWEZEN
ALGEMEEN
BANKINSTELLINGEN
BANKVERRICHTINGEN
SPAARINSTELLINGEN

KREDIETWEZEN,

SPAARVERRICHTINGEN
KREDIETINSTELLINGEN
KREDIETVERRICHTINGEN
ALLERLEI

ALGEMEEN
BANKINSTELLINGEN
BANKVERRICHTINGEN
SPAARINSTELLINGEN
SPAARVERRICHTINGEN
KREDIETINSTELLINGEN
KREDIETVERRICHTINGEN
1. - Kredietverrichtingen - Documentair krediet - Onherroepelijk krediet - Uitvoerend beslag onder derden
door de opdrachtgever.
De rechter verantwoordt zijn beslissing tot opheffing van het uitvoerend beslag onder derden naar recht, wanneer
hij daarin vaststelt dat een onherroepelijk documentair krediet werd ge?pend,
dat is onderworpen aan de << umforme
regelen en usances voor ~ocumentaire
kredieten » van de Internatwnale Kamer
van Koophandel en oordeelt dat, krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst, de opdrachtgever op het documentair krediet geen uitvoerend beslag
onder derden kon leggen, daar zodanige
maatregel de autonome, rechtstreekse en
onherroepelijke verbintenis d~e de bank,
op zijn instructies, ten aanz1en van de
begunstigde had aangegaan, krachteloos
zou maken; noch het beginsel volgens
hetwelk de goederen van de schuldenaar
gelijkmatig onderworpen zijn aan de uitvoering van zijn verbintenissen, noch de
regel volgens welke alle goederen van de
schuldenaar tot gemeenschappelijke
waarborg voor de schuldeisers strekken,
die zijn neergelegd in de artt. 7 en 8 Hypotheekwet, noch de bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek volgens welke bepaalde goederen niet in beslag kunnen
worden genomen (artt. 1409 en 1411), alsmede de bepalingen van hetzelfde wethoek inzake het uitvoerend beslag onder
derden (artt. 1539 tot 1544) kunnen verhinderen dat de overeenkomst inzake documentair krediet dergelijke gevolgen
sorteert.
652
23 juni 1994

-'- 34ALLERLEI
2. - Allerlei - Op de beurs genoteerde onderneming - Openbaar overnameaanbod - vennootschap die een beroep
doet op het spaarwezen - Controle Wijziging - Gezamenlijke controle Overprijs - Verwerver - Verplichting
- Andere aandeelhouders - Recht Aard - Grondslag - Gevolg - Bankcommissie - Bevoegdheden - Afwijkingen.
De verplichting, die art. 41, § 1, K.B. 8
nov. 1989 oplegt aan de verwerver van
effecten van een vennootschap die een
openbaar beroep doet of heeft gedaan op
het spaarwezen, in geval van overdracht
van controle tegen een hogere prijs dan
de marktprijs, · doet tegelijkertijd ten
voordele van de houders een subjectief
recht ontstaan op de overdracht van hun
effecten; dat recht ontstaat rechtstreeks
uit de wet; noch het ontstaan noch de
uitoefEming ervan zijn afhankelijk van
de uitoefening van de bevoegdheden van
de commissie van het bank- en financiewezen, inzonderheid van haar bevoegdheid om, in bijzondere gevallen, afwijkingen toe te staan, wanneer de genoemde commissie een dergelijke afwijking
niet regelmatig heeft toegestaan. (Art.
15, § 1, 2, inz. 8°, en 3, wet 2 maart 1989;
art. 41, § 1 en 2, K.B. 8 nov. 1989.)
10 maart 1994
236
3. - Allerlei - Op de beurs genoteerde onderneming - Openbaar overnameaanbod - Gelijkheid van de aandeelhouders- Art. 41, § 1, KB. 8 nov. 1989Openbare orde.
De bepalingen van art. 41, § 1, K.B. 8
nov. 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen, die de gelijkheid
vastleggen van de .aandeelhouders van
vennootschappen die een openbaar beroep doen of gedaan hebben op het
spaarwezen, zijn van openbare orde.
10 maart 1994
236
4. - Allerlei - Op de beurs genoteerde onderneming - Openbaar overnameaanbod - Vennootschap die een beroep
doet op het spaarwezen - Controle Wljziging - Gezamenlijke controle Overprijs - Verwerver - Verplichting
- Openbare orde - Andere aandeelhouders - Recht - Afstand - Geldigheid.
Nu de verplichting die art. 41, § 1, K.B.
8 nov. 1989 oplegt aan de verwerver van
effecten van een vennootschap die een
openbaar beroep doet of heeft gedaan bp
het spaarwezen, in geval van overdracht

van controle tegen een hogere prijs dan
de marktprijs, van openbare orde is, is
elke afstand van het recht om de uitvoering van die verplichting te eisen, nietig.
10 maart 1994

236

BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING
Art. 18 wet van 20 juli 1971 - Openbare orde.
Art. 18 wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging dat de
diepte bepaalt waarop de lijken in grafkelders worden bijgezet, is van openbare
orde, zodat de rechter grieven m.b.t. een
schending van die normen niet als laattijdig mag verwerpen op grand dat het
hier een zichtbaar gebrek betreft.
20 januari 1994
84

BELASTING
1. - Fiscaal strafrecht - Strafvordering - Fiscale ambtenaren - Fiscale
misdrijven - Kennisgeving aan de procureur des Konings - Vereiste machtiging - Vormvoorschriften en bewijs van
de machtiging.
De bij art. 29, tweede lid, Sv. vereiste
machtiging van fiscale ambtenaren om
feiten, die naar luid van de belastingwetten en van de ter uitvoering ervan genamen besluiten strafrechtelijk strafbaar
zijn, ter kennis te brengen van de procureur des Konings is aan geen vormvoorschriften of bijzondere bewijsregelen onderworpen.
19 apri11994
385
2. - Indirecte belasting - Begrip.
Indirecte belasting wordt niet geheven
van een bestendige toestand waarin de
belastingplichtige krachtens zijn activiteit of zijn patrimonium verkeert, maar
wel van, uiteraard alleenstaande, kortstondige zij bet zelfs herhaalde handelingen, verrichtingen of feiten waarvan de
belastingplichtige de openlijke of althans
de vermoedelijke dader is.
10 november 1994
948

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
1. - Misdrijven - Aangifte door fiscale ambtenaren - Machtiging - Geldigheid.

-35Aan de rechtsgeldigheid van de kennisgeving van fiscale misdrijven door de
fiscale ambtenaren wordt geen afbreuk
gedaan door het overzenden van e~n. ~o
pie van een controleverslag en deftmtlef
proces-verbaal inzake B.T.W. aan de procureur des Konings vooraleer de machtiging tot kennisgeving was gegeven; die
overzending heeft evenmin tot gevolg dat
nadien op initiatief van de administratie
zelf geen aan het instellen van de strafvordering voorafgaande rechtsgeldige
klacht of aangifte meer kon geschieden.
(Art. 29, 2e lid, Sv.; art. 350, § 2, W.I.B.;
art. 75, § 2, B.T.W.-wet.)
15 maart 1994
273

2. - Sancties - Uitoefening van de
strafvordering door het O.M - Advies
van de bevoegde gewestelijke directeur.
De omstandigheid dat de strafvervolging werd ingesteld v66r de inwerkingtreding van het bij art. 71 wet van 4 augustlls 1986 vervangen art. 74, § 3,
W.B.T.W., doet geen afbreuk aan het
recht van de procureur des Konings om
na de inwerkingtreding van dat artikel
het advies te vragen van de bevoegde gewestelijke directeur van de belasting
over de toegevoegde waarde, registratie
en domeinen, en het feitenmateriaal
waarover hij beschikt bij zijn verzoek
om advies te voegen, met name afschrift
van de alsdan in het strafdossier liggende stukken.
29 maart 1994
328

3. - Uitoefening van de strafvordering
van het O.M - Ambtenaren van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, en van de administratie van de
bijzondere belastingsinspectie - Getuigenis - Draagwijdte.
De bepaling van het bij art. 72 wet van
4 aug. 1986 ingevoegde art. 74bis
W.B.T.W., luidens dewelke de ambtenaren van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen en van de Administratie van de bijzondere belastingsinspectie slechts als getllige mogen worden
gehoord, brengt mee dat voormelde ambtenaren niet mogen optreden als deskundige noch mogen deelnemen aan huiszoekingen, plaatsopnemingen of verhoor
door de onderzoeksrechter, de procureur
des Konings of de gerechtelijke politie,
doch staat er niet aan in de weg dat ze,
nadat er regelmatige klacht of aangifte
werd gedaan door een daartoe behoorlijk
gemachtigd ambtenaar, inlichtingen ver-

schaffen aan het parket of aan de onderzoeksrechter en hun het fiscaal dossier
mededelen.
29 maart 1994
328

4. - Art. 59 W.B.T. W.
Schattingsprocedure - Recht van verdediging Begrip.
De artt. 59, § 2, wet van 3 juli 1969 tot
invoering van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, .8, 9,
10 en 12 K.B. nr. 15 van 3 juni 1970 tot
regeling van de schattingsprocedure
waarin art. 59, § 2, van dat wetboek voorziet, worden geschonden door het vonnis
dat vaststelt dat de deskundige het bezoek ter plaatse heeft gedaan met de tegenpartij, in de zin van art. 1 van voornoemd K.B. nr 15 van 3 juni 1970, haar
uitleg heeft gehoord en de bij voornoemd
K.B. bepaalde vormvereisten heeft nageleefd, en vervolgens beslist dat het recht
van verdediging van die partij is miskend op grond dat de deskundige helemaal niet heeft geantwoord op de brief
die de raadsman van die partij hem later
heeft gestllurd om te zeggen dat hij een
dossier te zijner beschikking inhield, en
zijn verslag heeft neergelegd zonder kennis te geven van het gevraagde voorwerk
en zonder enige bespreking.
8 september 1994
709

5. - Invordering
Dwangbeve! Vormvereisten - Betekening aan de belastingplichtige - Proces-verbaal --' Afschrift - Ondertekening.
Geen nietigheid van het door de met
de invordering belaste ambtenaar uitgevaardigde dwangbevel kan worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat bij
de betekening ervan het aan de belastingplichtige overhandigde afschrift van
het krachtens artikel 59 van het B.T.W.wetboek opgemaakte proces-verbaal niet
door de opsteller van dat proces-verbaal
is ondertekend. (Art. 85 W.B.T.W.)
2 december 1994
1044
6. - Dwangbevel
Gerechtsdeurwaarder - Betekening aan de belastingplichtige - Afschrift van het dwangbevel - Handtekening van de opstellers.
Noch de artt. 59 en 85 W.B.T.W., noch
art. 32, 1°, Ger.W., noch de rechten van
verdediging van de belastingplichtige
vereisen dat het door de gerechtsdeurwaarder aan de belastingplichtige overhandigde afschrift van het betekende
dwangbevel de handtekeningen bevat
van de ambtenaren die het origineel ge-

-36viseerd en uitvoerbaar verklaard hebben.
(Art. 85 W.B.T.W.)
2 december 1994
1044
7. - Fiscale misdrijven
Fiscale
ambtenaar - Aangitte - Openbaar ministerie - Instellen van vervolgingen Daders en medeplichtigen - OntvankeJijkheid.
Wanneer feiten, die naar luid van de
belastingwetten en van de ter uitvoering
daarvan genomen besluiten strafrechtelijk strafbaar zijn, met de vereiste machtiging door ambtenaren van de belastingbesturen van het Ministerie van Financien aan de procureur des Konings ter
kennis worden gebracht, laat die aangifte de strafvervolging toe van alle personen die als dader, mededader of medeplichtige betrokken zijn bij de feiten
waarop de gezegde machtiging en de
daarop volgende aangifte betrekking
hebben. (Art. 29, tweede lid, Sv.; art. 350,
§ 3, W.I.B., thans 461, eerste lid, W.I.B.
1992; art. 74, § 3, W.B.T.W.)
20 december 1994
1140

BENELUX
ALGEMEEN
PREJUDICIELE GESCHILLEN
VERDRAGSBEPALINGEN
ALLERLEI

het Hof in de regel die vraag voorleggen
aan het Benelux-Gerechtshof.
30 september 1994
798
2. - PrejudiciiJJe geschillen - Verdrag
Benelux-Gerechtshot - Een voor de
drie Benelux-landen gemeenschappelijke
rechtsregel - Regel die krachtens het
Verdrag als gemeenschappelijk is aangewezen - Uitlegging - Bij het Hot van
Cassatie aanhangige zaak - Vraag opgeworpen in die zaak - Verplichting voor
het Hot van Cassatie - Uitzondering.
Wanneer een vraag om uitlegging van
een voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel, die
als dusdanig is aangewezen, krachtens
art. 1 Verdrag Benelux-Gerechtshof in
een voor het Hofvan Cassatie aanhangige zaak is opgeworpen, moet het Hof, in
de regel, die vraag aan het Benelux-Gerechtshof voorleggen; het Hof van Cassatie is evenwel van die verplichting vrijgesteld indien het van oordeel is dat er
rederlijkerwijze geen twijfel kan bestaan
omtrent de oplossing van de gerezen
vraag van uitleg. (Impliciet.) (Artt. 1o, en
6.4, 1o, Benelux-Gerechtshof.)
926
3 november 1994

VERDRAGSBEPALINGEN
ALLERLEI
BEROEPSGEHEIM
Advocaat - Tuchtoverheid.

ALGEMEEN
PREJUDICIELE GESCHILLEN
1. - Prejudiciele geschillen - Art. 6
Verdrag Benelux-Gerechtshof - Vraag
om uitlegging van een aan BelgiiJ, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel - Art. 1 Verdrag Benelux-Gerechtshof - Vraag opgeworpen in
een bij het Hoi van Cassatie aanhangige
zaak - Verplichting van het Hot van
Cassatie.
Wanneer in een voor het Hof van Cassatie aanhangige zaak een vraag wordt
opgeworpen om uitlegging van een voor
Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel die als
dusdanig is aangewezen krachtens art. 1
Verdrag Benelux-Gerechtshof, zoals een
vraag omtrent art. 4, eerste lid, van de
Eenvormige wet betreffende de dwangsom en de bevoegdheid van de rechter
die de dwangsom heeft opgelegd, moet

Ook al moet de advocaat die, bij de
uitoefening van zijn beroep, door zijn
client in vertrouwen wordt genomen, in
de regel, het hem toevertrouwde geheim
eerbiedigen, toch kan die verplichting
niet bestaan ten opzichte van de tuchtoverheid die het beroepsgeheim tegelijk
moet waarborgen en eerbiedigen. (Art.
456 Ger.W.; art. 458 Sw.).
15 december 1994
1118

BERUSTING
1. - Burgerlijke zaken - Stilzwijgende berusting in een rechterhjke beslissing - Vaststellingen en gevolgtrekkingen van de bodemrechter - Toetsing
van het Hoi.
Hoewel het aan de bodemrechter staat
op onaantastbare wijze de feiten vast te
stellen waarop hij zijn beslissing over de
stilzwijgende berusting van een partij in
een rechterlijke beslissing grondt, moet

-37het Hof toch nagaan of derechter uit die
vaststellingen wettelijk die berusting
heeft kunnen afleiden. (Artt. 1044 en
1045 Ger.W.)
2 juni 1994
569
2. - Burgerlijke zaken - Stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing - Begrip.
De stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing kan hieruit worden afgeleid dat de appellant het voorwerp van
zijn boger beroep uitdrukkelijk heeft beperkt; de appelrechters kunnen die beperking hieruit wettelijk afleiden dat appellant « stilzwijgend maar ondubbelzinnig heeft te kennen gegeven dat bij het
vaste voornemen heeft zijn instemming
te betuigen met de andere dicta van de
beslissing "· (Artt. 1044 en 1045 Ger.W.)
569
2 juni 1994
3. - Cassatiearrest - Vernietiging Burgerlijke zaken - Tenuitvoerlegging
- Gebrek aan betekening - Nietigheid.
De nietigbeid die, krachtens art. 1115
Ger.W., in burgerlijke zaken volgt uit het
gebrek aan betekening van het cassatiearrest v66r de tenuitvoerlegging, is gedekt hetzij door een uitdrukkelijke berusting van de partij in bet arrest van
verwijzing, hetzij door haar vrijwillige
medewerking tot de uitvoering van dit
arrest.
17 juni 1994
635
4. - Burgerlijke zaken - Faillissement- Curator- Berusting in een gerechtelijke beslissing - Bevoegdheid Vereisten.
De curator over een faillissement is
niet bevoegd om afstand te doen van de
rechtsvordering of af te zien van een geding, zonder de vormvereisten na te leven die hem zijn opgelegd bij artikel 492
van boek III Kh.; dezelfde vormvereisten
moeten door de curator worden nageleefd om geldig in een recbterlijke beslissing te kunnen berusten. (Artt. 820,
821, 824, 1044 en 1045 Ger.W.; art. 492
Faillissementswet.)
15 september 1994
745

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
ALGEMEEN
INOBSERVATIESTELLING
INTERNERING

COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ

Algemeen.
Samenstelling.
Bevoegdheid.
Rechtspleging.
Allerlei.
HOGE COMMISSIE
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING
ALLERLEI

ALGEMEEN
INOBSERVATIESTELLING
INTERNERING
1. - Internering - Internering door
rechters die uitspraak deden over voorlopige hechtenis - Wettigheid.
De omstandigheid dat dezelfde rechters zitting hebben in het onderzoeksgerecht, dat luidens de wettelijke voorschriften zowel over de voorlopige hechtenis als over de internering van de
verdacbte uitspraak doet, is niet van die
aard dat zij bij deze laatste een gewettigde twijfel kan doen ontstaan omtrent de
geschiktheid van dat gerecht om de zaak
op onpartijdige wijze te bebandelen: en
doet evenmin afbreuk aan de regel luidens dewelke de rechtbanken onafhankelijk en onpartijdig moeten zijn.
26 april 1994
417
2. - Internering - Veroordeelde gei"nterneerd bij beslissing van de minister
van Justitie - Verzoek tot invrijheidstelling v66r het verstrijken van de straftijd
- Beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij - Bevoegdheid.
De commissie tot bescherming van de
maatschappij is niet bevoegd om met betrekking tot de wegens misdaad of wanbedrijf veroordeelde personen die tijdens
hun hechtenis krachtens een beslissing
van de minister van Justitie werden ·geinterneerd, over de opheffing van de internering v66r bet verstrijken van de
straftijd uitspraak te doen. (Art. 21 Wet
Bescherming Maatschappij.)
6 december 1994
1070

COMMISSIE TOT BESCHERMING
VAN DE MAATSCHAPPIJ
3. - Commissie tot beschering van de
maatschappij - Algemeen - Uitspraak
over geschil betreffende individuele vrij-

-38heid - Verplichting beslissing met redenen te omkleden.
Wanneer een commissie tot bescherming van de maatschappij uitspraak
doet over een geschil betreffende de individuele vrijheid, is ze verplicht haar beslissing met redenen te omkleden, wat
het beantwoorden van conclusies impliceert.
26 april 1994
414
ALGEMEEN.
SAMENSTELLING.
BEVOEGDHEID.

4. - Commissie tot bescherming van
de maatschappij - Bevoegdheid - Wederopneming van een op proef in vrijheid gestelde gefnterneerde - Wettigheid - Vereiste.
Wanneer een op proef in vrijheid gestelde gei'nterneerde, op vordering van
de procureur des Konings, weder opgenomen is in een psychiatrische afdeling,
kan de commissie tot bescherming van
de maatschappij de wederopneming van
de betrokkene in een door haar aangewezen instelling slechts bevelen, als zij
in haar beslissing vaststelt dat de voorwaarden voor de wederopneming vervuld
zijn. (Art. 20 Wet Bescherming Maatschappij.)
3 mei 1994
447
RECHTSPLEGING

5. - Commissie tot bescherming van
de maatschappij - Rechtspleging Voorlopige beslissing van de voorzitter
van de commissie - Cassatieberoep Ontvankelijkheid.
Niet voor cassatieberoep vatbaar is de
voorlopige beslissing die de voorzitter
van de commissie tot bescherming van
de maatschappij krachtens artt. 17 en 18
Wet Bescherming Maatschappij in dringende gevallen neemt.
19 januari 1994
78
6. - Commissie tot bescherming van
de maatschappij - Rechtspleging - Internering - Art. 21 Wet Bescherming
Maatschappij - Beslissing over de invrijheidstelling op proef - Bevoegdheid.
De commissie tot bescherming van de
maatschappij is niet bevoegd te beslissen
over een invrijheidstelling op proef van
een met toepassing van art. 21 Wet Bescherming Maatschappij gei'nterneerde.
18 juli 1994
679
ALLERLEI.

HOGE COMMISSIE
TERBESCHIKKINGSTELLING
VAN DE REGERING
ALLERLEI
BESLAG
ALGEMEEN
BEWAREND BESLAG
GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Beslagrechter
Bevoegdheid - Beslissing over de rechten der partijen.
De beslagrechter is niet bevoegd om
uitspraak te doen over een geschil betreffende de rechten van de partijen dat
wel verband houdt met de tenuitvoerlegging maar dat niet gaat over de rechtmatigheid en de regelmatigheid van de tenuitvoerlegging. (Artt. 1395 en 1494
Ger.W.)
3 juni 1994
576
2. - Algemeen
Beslagrechter Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid
- Echtscheiding en scheiding van tafel
en bed - Gevolg - Bijdrage in de lasten van het huwelijk - Veroordeling tot
die bijdrage - Rechterlijke beslissing Uitvoerbare titel - Verval.
De beslagrechter is bevoegd om vast
te stellen dat de rechterlijke beslissing,
waarbij een echtgenoot wordt veroordeeld om bij te dragen in de lasten van
het huwelijk naar zijn vermogen, wegens
de overschrijving van de echtscheiding,
vervallen is. (Art. 221 B.W.; art. 1395, eerste lid, Ger.W.)
928
3 november 1994

BEWAREND BESLAG
GEDWONGEN
TENUITVOERLEGGING
3. - Gedwongen tenuitvoerlegging Documentair krediet - Onherroepelijk
krediet - Uitvoerend beslag onder derden door de opdrachtgever.
De rechter verantwoordt zijn beslissing tot opheffing van het uitvoerend beslag onder derden naar recht, wanneer
hij daarin vaststelt dat een onherroepelijk documentair krediet werd geopend,
dat is onderworpen aan de « uniforme

-:::r-~:1===

-39regelen en usances voor documentaire
kredieten » van de Internationale Kamer
van Koophandel en oordeelt dat, krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst, de opdrachtgever op het documentair krediet geen uitvoerend beslag
onder derden kon leggen, daar zodanige
maatregel de autonome, rechtstreekse en
onherroepelijke verbintenis die de bank,
op zijn instructies, ten aanzien van de
begunstigde had aangegaan, krachteloos
zou maken; noch het beginsel volgens
hetwelk de goederen van de schuldenaar
gelijkmatig onderworpen zijn aan de uitvoering van zijn verbintenissen, noch de
regel volgens welke alle goederen van de
schuldenaar tot gemeenschappelijke
waarborg voor de schuldeisers strekken,
die zijn neergelegd in de artt. 7 en 8 Hypotheekwet, noch de bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek volgens welke bepaalde goederen niet in beslag kunnen
worden genomen (artt. 1409 en 1411), alsmede de bepalingen van hetzelfde wethoek inzake het uitvoerend beslag onder
derden (artt. 1539 tot 1544) kunnen verhinderen dat de overeenkomst inzake documentair krediet dergelijke gevolgen
sorteert.
23 juni 1994
652

4. - Gedwongen tenuitvoerlegging Inkomstenbelastingen - Bezwaar - Onmogelijkheid voor de belastingplichtige
om het bezwaarschrift te motiveren Geldigheid van het door de Staat gelegd
beslag.
De omstandigheid dat een belastingplichtige niet over de vereiste gegevens
beschikt om zijn bezwaarschrift tegen
bepaalde aanslagen te motiveren, kan
niet tot gevolg hebben dat het beslag gelegd door de administratie op grond van
niet betwiste aanslagen, nietig is en dat
een regelmatig betekend dwangbevel
niet mag worden ten uitvoer gelegd.
(Art. 300 W.I.B., thans art. 409 W.I.B./92.)
21 oktober 1994
867

ALLERLEI
BESTAANSMINIMUM
Geschil - Administratieve beslissing
- Beroep - Termijn - Verval.
De termijn waarbinnen het beroep tegen een administratieve beslissing van
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn betreffende het recht op
een bestaansminimum moet worden in-

gesteld, is voorgeschreven op straffe van
verval. (Art. 10, § 1, Bestaansminimumwet; art. 860, derde lid, Ger.W.)
18 april 1994
384

BETALING
Aanbod van betaling zonder consignatie - Bevrijding van de schuldenaar Interest.
Het enkele aanbod van gerede betaling
dat niet is aanvaard en dat niet gevolgd
is door consignatie, bevrijdt de schuldenaar niet en heeft niet tot gevolg dat de
interest vanaf dan niet meer verschuldigd is. (Art. 1257 B.W.)
13 mei 1994
481

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
ALGEMEEN
EXPLOOT
GERECHTSBRIEF
IN HET BUITENLAND
ALLERLEI

ALGEMEEN
EXPLOOT
1. - Exploot - Afschrift van het exploot - Handtekening van de gerechtsdeurwaarder - Wettelijk vereiste Rechtsvorm.
Het afschrift van een exploot van betekening, dat niet door de optredende gerechtsdeurwaarder is ondertekend, is
nietig, ook al zijn door het ontbreken
van de handtekening geen belangen geschaad en ook al is het origineel van de
akte ondertekend. (Artt. 45, 862, § 1, 2o,
en 867 Ger.W.)
28 januari 1994
113
2. - Exploot - Betekening aan de
procureur des Konings - Geldigheid.
De betekening aan de procureur des
Konings overeenkomstig art. 40, tweede
lid, Ger.W. is ongedaan wanneer degene
aan wie betekend wordt, is ingeschreven
in het bevolkingsregister van een gemeente in Belgie (impliciete oplossing).
(Art. 40; laatste lid, Ger.W.)
7 juni 1994
586

GERECHTSBRIEF

-40IN HET BUITENLAND
3. - In het buitenland - Strafzaken
- Beslissing bij verstek - Betelcening
bij ter post aangetekende brief - Betekening aan de persoon.
De gerechtsdeurwaarder die in strafzaken ten aanzien van hen die in Belgie
geen gekende woonplaats, verblijfplaats
of gekozen woonplaats hebben, het afschrift van de te betekenen akte bij een
ter post aangetekend schrijven stuurt
aan hun woonplaats of aan hun verblijfplaats in het buitenland, betekent aldus
niet aan de persoon. (Artt. 33 en 40
Ger.W.)
18 oktober 1994
844

4. - In het buitenland - Betekening
van exploten - Burgerlijke zaken Verdrag van 's-Gravenhage, art. 3 Aangetekende brief - Tijdstip.
De betekening in het buitenland, overeenkomstig art. 3 van het Verdrag van
's-Gravenhage van 15 november 1965, die
in de vorm van een aanvraag bij aangetekende brief door de gerechtsdeurwaa,rder tot de centrale autoriteit van de aangezochte Staat is gericht en overeenstemt met het als bijlage aan dit verdrag
toegevoegde modelformulier, is verricht
door de afgifte van de akte aan de postdienst tegen ontvangstbewijs van de aangetekende brief. (Art. 3 Verdrag inzake
de betekening en de kennisgeving in het
buitenland vim gerechtelijke stukken in
burgerlijke zaken en in handelszaken,
opgemaakt te 's-Gravenhage en goedgekeurd bij wet van 24 januari 1970.)
20 oktober 1994
859

5. - In het buitenland - Betekening
van exploten - Burgerlijke zaken Verdrag van 's-Gravenhage, art. 6 - Verklaring - Niet-overlegging - Gevolg.
Niet-overlegging van de in art. 6 van
het Verdrag van 's-Gravenhage van 15
november 1965 bedoelde verklaring kan
niet tot nietigheid van de betekening leiden. (Artt. 3 en 6 Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke stukken in
burgerlijke zaken en in handelszaken,
opgemaakt te 's-Gravenhage en goedgekeurd bij wet van 24 januari 1970.)
20 oktober 1994
859

ALLERLEI

BETICHTING VAN VALSHEID
1. - Vervalsing van conclusies.
Niet ontvankelijk is het verzoek tot betichting van valsheid m.b.t. een conclusie
die ter zitting is ingediend en door de
griffier voor gezien is getekend, als die
conclusie niet de vaststelling van de feiten tot doe! en de toekenning van elm
bijzondere bewijswaarde eraan tot gevolg heeft. (Art. 459 Sv.)
22 juni 1994
649
2. - Voor het Hof van Cassatie Ontvankelijkheid - Voorwaarde.
De betichting van valsheid voor het
Hof van Cassatie, die niet incidenteel in
een voorziening gedaan wordt, is niet
ontvankelijk. (Art. 907, eerste lid,
Ger.W.)
28 september 1994
792

BEURS
1. - Op de beurs genoteerde onderneming - Openbaar overnameaanbod Vennootschap die een beroep doet op het
spaarwezen - Controle - Wijziging Gezamenlijke controle - Overprijs Verwerver - Verplichting - Andere
aandeelhouders - Recht - Aard Grondslag - Gevolg - Bankcommissie
- Bevoegdheden - Afwijkingen.
De verplichting, die art. 41, § 1, K.B. 8
nov. 1989 oplegt aan de verwerver van
effecten van een vennootschap die een
openbaar beroep doet of heeft gedaan op
het spaarwezen, in geval van overdracht
van controle tegen een hogere prijs dan
de marktprijs, doet tegelijkertijd ten
voordele van de houders een subjectief
recht ontstaan op de overdracht van hun
effecten; dat recht ontstaat rechtstreeks
uit de wet; noch het ontstaan noch de
uitoefening ervan zijn afhankelijk van
de uitoefening van de bevoegdheden van
de commissie van het bank- en financiewezen, inzonderheid van haar bevoegdheid om, in bijzondere gevallen, afwijkingen toe te staan, wanneer de genoemde commissie een dergelijke afwijking
niet regelmatig heeft toegestaan. (Art.
15, § 1, 2, inz. 8°, en 3 wet 2 maart 1989;
art. 41, § 1 en 2, K.B. 8 nov. 1989.)
10 maart 1994
236
2. - Op de beurs genoteerde onderneming - Openbaar overnameaanbod Gelijkheid van de aandeelhouders Art 41, § 1, KB. 8 nov. 1989 - Openbare
orde.

-41De bepalingen van art. 41, § 1, K.B. 8
nov. 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootscbappen, die de gelijkbeid
vastleggen van de aandeelbouders van
vennootscbappen die een openbaar beroep doen of gedaan bebben op bet
spaarwezen, zijn van openbare orde.
10 maart 1994
236
3. - Op de beurs genoteerde onderneming - Openbaar overnameaanbod Vennootschap die een beroep doet op het
spaarwezen - Controle - Wijziging Gezamenlijke controle - Overprijs Verwerver - Verplichting - Openbare
orde - Andere aandeelhouders - Recht
- Afstand - Geldigheid.
Nude verplicbting die art. 41, § 1, K.B.
8 nov. 1989 oplegt aan de verwerver van
effecten van een vennootscbap die een
openbaar beroep doet of beeft gedaan op
bet spaarwezen, in geval van overdracbt
van controle tegen een bogere prijs dan
de marktprijs, van openbare orde is, is
elke afstand van bet recbt om de uitvoering van die verplicbting te eisen, nietig.
10 maart 1994
236

BEVOEGDHEID EN AANLEG
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen.
Aanleg.
Bevoegdbeid.
Algemeen.
Volstrekte bevoegdbeid (materiiHe, persoonlijke ).
Plaatselijke bevoegdbeid.
Allerlei.
Gescbil inzake bevoegdbeid - Zie ook :
Regeling van recbtsgebied.
Sociaal procesrecbt (bijzondere regels)
Allerlei.
STRAFZAKEN

Algemeen.
Aanleg.
Bevoegdbeid.
Gescbil inzake bevoegdbeid - Zie ook :
Regeling van recbtsgebied.
Burgerlijke recbtsvordering (bijzondere
regels).
Allerlei.
BELASTINGZAKEN

Algemeen.
Gemeentebelastingen, provinciebelastingen, plaatselijke belastingen.
lnkomstenbelastingen.

Andere belastingen.
Allerlei.
TUCHTZAKEN
VERKIEZINGSZAKEN
DIENSTPLICHTZAKEN
INTERNATIONALE BEVOEGDHEID
ALLERLEI

ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN
AANLEG.
BEVOEGDHEID.

Algemeen.
Volstrekte bevoegdbeid (materiiHe, persoonlijke).
1. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Be- ,
slagrechter- Beslissing over de rechten
der partijen.
De beslagrecbter is niet bevoegd om
uitspraak te doen over een geschil betreffende de recbten van de partijen dat
wel verband boudt met de tenuitvoerlegging maar dat niet gaat over de recbtmatigbeid en de regelmatigbeid van de tenuitvoerlegging. (Artt. 1395 en 1494
Ger.W.)
576
3 juni 1994

2. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Oorspronkelijke vordering - Vrederechter
- Tegenvordering.
De vrederechter bij wie een tot zijn
volstrekte bevoegdbeid beborende oorspronkelijke vordering aanbangig is,
neemt ook kennis van de tegenvordering
die, boewel zij niet onder zijn volstrekte
bevoegdbeid valt, is ontstaan uit bet feit
dat ten grondslag ligt aan de oorspronkelijke vordering. (Art. 563, tweede lid,
Ger.W.)
16 juni 1994
625
3. - Burgerlifke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Beslagrechter - Echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Gevolg Bifdrage in de fasten van het huwelijk
- Veroordeling tot die bifdrage - Rechterlijke beslissing - Uitvoerbare titel Verval.
De beslagrecbter is bevoegd om vast
te stellen dat de recbterlijke beslissing,
waarbij een ecbtgenoot wordt veroor-

-42deeld om bij te dragen in de lasten van
het huwelijk naar zijn vermogen, wegens
de overschrijving van de echtscheiding,
vervallen is. (Art. 221 B.W.; art. 1395, eerste lid, Ger.W.)
3 november 1994
928
Plaatselijke bevoegdheid.
Allerlei.
GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - ZIE
OOK: REGELING VAN RECHTSGEBIED.
SOCIAAL PROCESRECHT
REGELS)

(BIJZONDERE

ALLERLEI.

STRAFZAKEN
ALGEMEEN.
AANLEG.
BEVOEGDHEID.

4. - Strafzaken - Bevoegdheid Vonnisgerecht - Verschillende feiten Aanhangigmaking - Afzonderlijke beschikkingen - Vonnisgerecht bevoegd
voor bepaalde feiten - Onbevoegd voor
andere feiten - Vonnis of arrest - Beslissing - Onbevoegdheid voor het geheel - Grondslag - Samenhang - Gevolg.
Wanneer bij een vonnisgerecht door
afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen
feiten aanhangig gemaakt zijn waarvan
sommige wei en andere niet tot zijn bevoegdheid behoren, kan dat gerecht zich
niet wettig onbevoegd verklaren voor de
gehele zaak, als bet zelf vaststelt dat de
verschillende feiten samenhangend zijn.
30 maart 1994
344
5. - Strafzaken - Bevoegheid - Basdecreet van 13 juni 1990 - Misdrijven Kennisname door politierechtbank.
De politierechtbank neemt kennis van
de misdrijven in het Bosdecreet van 13
juni 1990 omschreven. (Art. 138, 2°, Sv.)
14 juni 1994
615
6. - Strafzaken - Bevoegdheid Correctionele rechtbank - Gecorrectionaliseerde misdaad - Correctionalisering door het onderzoeksgerecht - Verzachtende omstandigheden - Aanneming - Opgave - Begrip.
De correctionele rechtbank is niet bevoegd t.a.v. een beklaagde die door bet
onderzoeksgerecht naar haar is verwezen wegens een misdaad, tenzij de misdaad is gecorrectionaliseerd na aanneming van verzachtende omstandigheden
oveteenkomstig de wet van 4 okt. 1867

op de verzachtende omstandigheden; de
opgave van de verzachtende omstandigheden is eerst regelmatig wanneer bet
onderzoeksgerecht niet aileen het bestaan ervan vaststelt, doch ze ook preciseert. (Artt. 1, 2 en 3 wet van 4 okt.
1867.)
15 juni 1994
622

7. - Strafzaken - Bevoegdheid - Begrip.
De beslissing waarbij de kamer van
inbeschuldigingstelling zich niet bevoegd
verklaart om uitspraak te doen over de
vordering tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling is een arrest
inzake bevoegdheid in de zin van art.
416, tweede lid, Sv.; bet tegen deze beslissing ingestelde cassatieberoep is onmiddellijk ontvankelijk.
13 september 1994
739
8. - Strafzaken - Bevoegdheid Wettelijke bepalingen - Gevolg.
De wettelijke bepalingen inzake de bevoegdheid van de rechtscolleges raken
de openbare orde, zodat de rechtbanken,
waaronder de correctionale rechtbank,
verplicht zijn hun bevoegdheid ambtshalve te onderzoeken.
2 november 1994
911
GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID
ZIE
OOK: REGELING VAN RECHTSGEBIED.

9. - Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Opschorting van de uitspraak van de veroordeling.
De verdachte werpt geen geschil op inzake bevoegdheid in de zin van art. 539
Sv., wanneer hij verzet doet tegen de beschikking van de raadkamer waarbij hij
naar de correctionele rechtbank wordt
verwezen, in zoverre die beschikking
niet ingaat op zijn verzoek om opschorting van de uitspraak van de veroordeling.
1 juni 1994
561
10. - Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Samenhang.
De verdachte werpt een geschil op inzake bevoegdheid in de zin van art. 539
Sv., wanneer hij bij de regeling van de
rechtspleging voor de raadkamer aanvoert dat de correctionele rechtbank ratione loci onbevoegd is om kennis te nemen van de hem ten laste gelegde
misdrijven wegens het niet bestaan van
samenhang tussen die misdrijven en die
welke aan de kennisneming van die

-43rechtbank onderworpen zijn en waarvoor
zij bevoegd is.
1 juni 1994
561
11. - Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Art. 416 Sv. - Beslissing
inzake bevoegdheid - Begrip.
Onder arresten of vonnissen inzake
bevoegdheid in de zin van art. 416 Sv.,
moeten worden verstaan de beslissingen
waarbij uitspraak wordt gedaan over een
door partijen opgeworpen geschil inzake
bevoegdheid van het met de kennisneming belaste rechtscollege, alsook de arresten of vonnissen waarbij de rechter
zich ambtshalve onbevoegd verklaart.
7 juni 1994
589
12. - Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Onderzoeksgerechten Art. 416 Sv. - Begrip.
Een geschil inzake bevoegdheid, in de
zin van art. 416 Sv., bestaat wanneer
wordt aangevoerd dat een rechter zich
de bevoegdheid van een ander rechtscollege heeft toegeeigend.
11 juli 1994
677

de rechter op onaantastbare wijze de
wenselijkheid van de aanstelling en de
omvang van de opdracht van de gerechtelijk sekwester, indien zeker blijkt dat
de betwisting ernstig is en de maatregel
in het belang van de partijen is getroffen. (Art. 1961 B.W.)
28 april 1994
427
2. - Gerechtelijk sekwester - Beschikkingsdaden - Voorwaarden.
In de regel beschikt hij die met een
gerechtelijk sekwester wordt belast aileen over rechten van bewaking en bewaring· in uitzonderlijke omstandigheden ka~ de rechter toestaan dat beschikkingsdaden worden verricht, indie;~ ~e
maatregel dringend en onontbeerhJk 1s
voor het goede beheer van de te beschermen goederen en belangen. (Art. 1963
B.W.)
28 april1994
427

BEWIJS
BURGERLIJKE ZAKEN

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS).
ALLERLEI.

BELASTINGZAKEN
ALGEMEEN.
GEMEENTEBELASTINGEN, PROVINCIEBELASTINGEN, PLAATSELIJKE BELASTINGEN.
INKOMSTENBELASTINGEN.
ANDERE BELASTINGEN.
ALLERLEI.

TUCHTZAKEN
VERKIEZINGSZAKEN
DIENSTPLICHTZAKEN
INTERNATIONALE
BEVOEGDHEID
ALLERLEI
BEWAARGEVING
1. - Gerechtelijk sekwester - Begrip
- Bevoegdheid van de rechter.
De aanstelling van een gerechtelijk sekwester is een bewarende en voorlopige
maatregel; met die beperking, beoordeelt

Algemeen.
Bewijslast, beoordelingsvrijheid.
Geschriften.
Algemeen.
Wettelijke bewijswaarde.
Bewijskracht.
Allerlei.
Getuigen.
Vermoedens.
Bekentenis.
Eed.
Bewijsvoering.
Allerlei.
STRAFZAKEN

Algemeen.
Bewijslast, beoordelingsvrijheid.
Geschriften.
Algemeen.
Wettelijke bewijswaarde.
Bewijskracht.
Allerlei.
Getuigen.
Vermoedens.
Bekentenis.
Eed.
Bewij svoering.
Allerlei.
BELASTINGZAKEN

Algemeen.
Bewijslast, beoordelingsvrijheid.
Geschriften.
Algemeen.
Wettelijke bewijswaarde.

-44Bewij skracht.
Allerlei.
Getuigen.
Vermoedens.
Bekentenis.
Eed.
Bewijsvoering.
Allerlei.
TUCHTZAKEN

Algemeen.
Bewij slast, beoordelingsvrij heid.
Geschriften.
Algemeen.
Wettelijke bewijswaarde.
Bewijskracht.
Allerlei.
Getuigen.
Vermoedens.
Bekentenis.
Eed.
Bewijsvoering.
Allerlei.
VERKIEZINGSZAKEN

Algemeen.
Bewijslast, beoordelingsvrijheid.
Geschriften.
Algemeen.
Wettelijke bewijswaarde.
Bewijskracht.
Allerlei.
Getuigen.
Vermoedens.
Bekentenis.
Eed.
Bewijsvoering.
Allerlei.
DIENSTPLICHTZAKEN

Algemeen.
Bewijslast, beoordelingsvrijheid.
Geschriften.
Algemeen.
Wettelijke bewijswaarde.
Bewij skracht.
Aller lei.
Getuigen.
Vermoedens.
Bekentenis.
Eed.
Bewij svoering.
Aller lei.
ALLERLEI

ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN.

1. - Burgerlijke zaken - Algemeen
- Werkloosheid - Vaststelling van een
overtreding van de strafbepalingen be-

treffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen - Proces-verbaal Nietigheid - Draagwijdte.
De in art. 26, derde lid, wet van 14 feb.
1961 voor economische expansie, sociale
vooruitgang en financieel herstel bedoelde nietigheid heeft alleen betrekking op
de processen-verbaal tot vaststelling van
overtredingen van de strafbepalingen betreffende de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen. (Artt. 22 en 26 wet
van 14 feb. 1961; art. 173 K.B. 20 dec.
1963.)
31 januari 1994
119
2. - Burgerlijke zaken - Algemeen
- Bewijsregelen - Artt. 1341, 1347 en
1353 B. W: - Aard.
De regelen betreffende het bewijs in
burgerlijke zaken neergelegd in de artt.
1341, 1347 en 1353 B.W. zijn geen bepalingen van openbare orde of van dwingend recht.
24 juni 1994
661
BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID.

3. - Burgerl~jke zaken - Bewijslast,
beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Bekentenis -- Onsplitsbaarheid - Gevolg.
De regel van de onsplitsbaarheid van
een bekentenis wijzigt geenszins de regels inzake de bewijslast; wanneer de eiser een door de verweerder erkend feit
als bewijs aanvoert, kan hij diens daarmee verband houdende verklaring niet
buiten beschouwing laten, zodat deze het
bestaan niet behoeft te bewijzen van het
tweede onderdeel van zijn bekentenis,
dat geen exceptie is in de zin van art.
1315, tweede lid, B.W. (Artt. 1315, tweede
lid, en 1356, derde lid, B.W.; art. 870
Ger.W.)
13 januari 1994
33

4. - Burgerlijke zaken
Bewijslast,
beoordelingsvrijheid - Bewijslast Werkloosheid - Recht op uitkering Arbeid - Arbeid voor zichzelf - R. V:A.
Wanneer de werknemer, die aanspraak maakt op werkloosheidsuitkeringen, voor zichtzelf arbeid verricht die ingeschakeld kan worden in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die niet beperkt is tot het
gewone beheer van eigen bezit, staat het
niet aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening het bewijs te leveren dat de
werknemer die arbeid tijdens zijn werkloosheid verricht. (Art. 126, eerste lid, 1o
en 2°, b, Werkloosheidsbesluit.)
28 maart 1994
314

""- 45De regel van de onsplitsbaarheid van
een bekentenis wijzigt geenszins de regels inzake de bewijslast; wanneer de eiser een door de verweerder erkend feit
als bewijs aanvoert, kan hij diens daarmee verband houdende verklaring n:iet
buiten beschouwing Iaten, zodat deze het
bestaan niet behoeft te bewijzen van het
tweede onderdeel van zijn bekentenis,
dat geen exceptie is in de zin van art.
1315, tweede lid, B.W. (Artt. 1315, tweede
lid, en 1356, derde lid, B.W.; art. 870
Ger.W.)
13 januari 1994
33
EED.
BEWIJSVOERING.
ALLER LEI.

STRAFZAKEN
ALGEMEEN.

13. - Strafzaken - Algemeen - Regelmatigheid - Voorwaarde.
Wanneer iemand strafbare feiten aangeeft op grond van de inzage van documenten waartoe hij krachtens zijn
dienstverband toegang heeft, en die omstandigheid geen misdrijf of enige andere onrechtmatige verkrijging oplevert,
dan houdt het bewijs van misdrijf dat
hierdoor kan worden geleverd, geen onregelmatigheid in.
1
4 januari 1994
14. - Strafzaken - Algemeen - Onregelmatig verkregen bewijs - Gevolg.
De rechter vermag niet een misdrijf
bewezen te verklaren, indien het daartoe
aangewende bewijs is verkregen middels
een strafbaar feit of op een andere onrechtmatige wijze, hetzij door de overheid die met de opsporing, de vaststelling of de vervolging ervan is belast,
hetzij door de aangever van het misdrijf.
In dat geval vermag de rechter het aan
de beklaagde ten laste gelegd feit niet
bewezen te verklaren, behalve indien het
bewijs van het misdrijf geleverd wordt
door andere bewijsgegevens die rechtstreeks noch onrechtstreeks uit het onrechtmatig verkregen bewijs voortvloeien.
4 januari 1994
1

15. - Strafzaken - Algemeen - Deskundigenonderzoek - Algemeen rechtsbeginsel - « De twijfel komt de beklaagde ten goede » - Draagwijdte.

De twijfel die de beklaagde ten goede
moet komen is de twijfel van de rechter
en niet die van een ander persoon van
welke hoedanigheid ook, inzonderheid de
twijfel van een deskundige die slechts
een advies uitbrengt.
25 mei 1994
520
BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID.

16. - Strafzaken - Bewijslast, beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Rechtvaardigingsgrond.
Wanneer de beklaagde zich beroept op
een rechtvaardigingsgrond en zijn aanvoering niet van aile grond van geloofwaardigheid is ontbloot, dient de onjuistheid ervan door de vervolgende partij of,
in voorkomend geval, door de burgerlijke
partij te worden bewezen.
4 januari 1994
10
GESCHRIITEN.

Algemeen.
Wettelijke bewijswaarde.
17.- Strafzaken- Geschriften -Bewijswaarde - Overtreding op de verkeerswetten - Proces-verbaal van vaststelling - Bijzondere bewijswaarde Draagwijdte - Later verstrekte gegevens.
De bijzondere bewijswaarde die, zolang het tegendeel niet is bewezen, verbonden is aan het proces-verbaal dat
naar aanleiding van een overtreding van
de verkeerswetten werd opgesteld door
een daartoe bevoegde ambtenaar of beambte van de overheid, geldt slechts
voor de vaststelling van de overtreding
zelf, doch niet voor later verstrekte gegevens. (Art. 62 Wegverkeerswet.)
9
4 januari 1994
18. - Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Proces-verbaal - Geen
mededeling.
Nietig is de veroordelende beslissing
die gegrond is op een gegeven uit een
proces-verbaal dat nietig is omdat het afschrift ervan niet tijdig is medegedeeld.
(Art. 26, oud, wet 14 feb. 1961.)
705
7 september 1994
Bewijskracht.
Allerlei.
19. - Strafzaken - Geschriften - AJlerlei - Wegverkeer - Misdrijven ~
Vaststelling - Bevoegde personen Processen-verbaal - Opmaak - Handtekening.
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GESCHRIFTEN.

Algemeen.
Wettelijke bewijswaarde.
5. - Burgerlijke zaken - Geschriften
- Bewijswaarde - Werkloosheid Vaststelling van een overtreding van de
strafbepalingen betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen Proces-verbaal - Nietigheid - Draagwijdte.
De in art. 26, derde lid, wet van 14 feb.
1961 voor economische expansie, sociale
vooruitgang en financieel herstel bedoelde nietigheid heeft aileen betrekking op
de processen-verbaal tot vaststelling van
overtredingen van de strafbepalingen betreffende de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen. (Artt. 22 en 26 wet
van 14 feb. 1961; art. 173 K.B. 20 dec.
1963.)
31 januari 1994
119
Bewijskracht.
6. - Burgerlijke zaken - Geschriften
- Bewijskracht - Miskenning - Begrip - Arbeidsovereenkomsten.
De bewijskracht van een akte wordt
door de rechter niet miskend wanneer
hij aan die akte een uitlegging geeft die
met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is. (Artt. 1319, 1329 en 1322
B.W.)
10 januari 1994
16
7. - Burgerlijke zaken - Geschriften
- Bewijskracht- Begrip- Uitlegging.
Naar recht faalt het middel afgeleid
uit miskenning van de bewijskracht van
de akten, wanneer het aan de beslissing
niet verwijt te beweren dat de akten iets
inhouden dat zij niet inhouden of dat de
akten iets niet inhouden dat er wei in
voorkomt, en zich ertoe beperkt aan die
beslissing te verwijten dat zij aan die akten een interpretatie geeft die de eiser in
strijd acht met de door hem voorgestelde
interpretatie. (Artt. 1319, 1320 en 1322
B.W.)
12 december 1994
1102
Ailerlei.
8. - Burgerlijke zaken - Geschriften
- Allerlei - Vereniging bij wijze van
deelneming.
De rechter, die vaststelt dat een beweerde vereniging bij wijze van deelneming de aankoop en verkoop van diamanten beoogde, beslist niet naar recht
dat die vereniging van burgerrechtelijke

aard is en dat het bestaan ervan bijgevolg overeenkomstig de regels van het
B.W. moet worden bewezen. (Art. 2,
W.Kh.; artt. 1, 3, 5, 176, 177 en 212 Vennootschappenwet.)
24 februari 1994
200
9. - Burgerlijke zaken - Geschriften
- Allerlei - Samenstelling van het
rechtscollege - Rechter wettig verhinderd de uitspraak bij te wonen van het
vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd - Vervanging - Vereisten Vaststelling - Beschikking van de voorzitter tot aanwijzing - Beschikking niet
van valsheid beticht - Vonnis - Vonnis
waarin niet wordt vastgesteld dat aan de
vereisten is voldaan - Wettigheid.
Het feit dat aan aile vereisten van art.
779, tweede lid, Ger.W. is voldaan, kan
worden bewezen aan de hand van de beschikking van de voorzitter tot aanwijzing, mits zij niet van valsheid is beticht;
het vonnis hoeft niet vast te steilen dat
aan die vereisten is voldaan. (Artt. 778,
779, tweede lid, en 780 Ger.W.)
16 mei 1994
487
GETUIGEN.

10. - Burgerlijke zaken - Getuigen
- Beoordelingsvrijheid - Grenzen.
De werkgever kan, in het geval bedoeld bij art. 4, § 1, wet 19 maart 1991,
door getuigen bewijzen op welke dag hij
kennis heeft gekregen van het feit dat
het ontslag zou rechtvaardigen. (Artt.
1341 B.W., 12 en 35 Arbeidsovereenkomstenwet.)
1060
5 december 1994
VERMOEDENS.
BEKENTENIS.

11. - Burgerlijke zaken - Bekentenis
- Onsplitsbare bekentenis - Onsplitsbaarheid - Gevolg.
Een bekentenis kan niet worden gesplitst ten nadele van degene die ze
heeft gedaan, met het gevolg dat wanneer een bekentenis uit verschillende onderdelen bestaat, het in de regel niet mogelijk is dat de rechter bepaalde onderdelen gebruikt en andere buiten aanmerking laat, vermits splitsing van een
verklaring erop neerkomt ze te verdraaien. (Art. 1356, derde lid, B.W.)
13 januari 1994
33
12.- Burgerlijke zaken - Bekentenis
- Onsplitsbare bekentenis - Onsplitsbaarheid - Gevolg.

-47Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de in art. 3 Wegverkeersreglement
opgesomde bevoegde personen om de
processen-verbaal, die hun vaststellingen
bevatten, zelf op te maken en te ondertekenen. (Art. 3 Wegverkeersreglement.)
25 mei 1994
525
GETillGEN.

20. - Strafzaken - Getuigen - Getuige a decharge - Verklaring - Draagwijdte - Gevolgen.
Een voor de beklaagde gunstig getuigenis wekt niet noodzakelijk twijfel aan
diens schuld, oak al is geen strafvervolging ingesteld wegens vals getuigenis.
16 maart 1994
279
VERMOEDENS.
BEKENTENIS.
EED.
BEWIJSVOERING.

21. - Strafzaken - Bewijsvoering Openbaar ministerie.
De bij art. 22 Sv. aan de procureur des
Konings toegekende opdracht om de
misdrijven die tot zijn bevoegdheid behoren op te sporen en te vervolgen ontslaat
hem niet van de verplichting om zich te
gedragen naar de wetsbepalingen die, in
welbepaalde zaken, bijzondere procedureregels voorschrijven, onder meer inzake bewijsV"oering.
26 januari 1994
106
22. - Strafzaken - Bewijsvoering Alcoholintoxicatie - Bloedproef - Wijze
van uitvoering - Analyse - Uitslag Kennisgeving - Tweede analyse - Termijnen - Doel - Gevolg.
De termijnen waarbinnen, enerzijds,
het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter de uitslagen van de door de
gerechtelijke overheid gevorderde bleedanalyse ter kennis brengt van de persoon van wie het bloed werd afgenomen,
anderzijds, die persoon, indien hij een
tweede analyse wil Iaten verrichten, verplicht is dat te doen, zijn bedoeld om te
voorkomen dat bewijzen teloorgaan en
om de analyse de wetenschappelijke
waarborgen te verlenen die de uitslagen
ervan ·geloofwaardig kunnen maken; bijgevolg biedt een nieuwe analyse, die
door de gerechtelijke overheid wordt gevorderd na het verstrijken van de voor
de tweede analyse bepaalde termijn,
geen voldoende wetenschappelijke waar-

borgen meer zoals vereist door het K.B.
van 10 juni 1959. (Art. 9, eerste en derde
lid, K.B. 10 juni 1959.)
26 januari 1994
106
23. - Strafzaken - Bewijsvoering Alcoholgehalte van het bloed - Bloedproef - Wijze van uitvoering - Analyse
- Resultaat - Kennisgeving - Termijn
- Gevolg.
De termijnen, bepaald bij het K.B. 10
juni 1959 betreffende de bloedproef met
het oog op het bepalen van het alcoholgehalte, zijn voorgeschreven om het teIoorgaan van bewijzen te voorkomen en
de analyse te omringen met wetenschappelijke waarborgen die geloofwaardigheid kunnen verlenen aan de resultaten
ervan; de analyse die door de rechterlijke overheid buiten die termijn gevorderd wordt, biedt geen voldoende wetenschappelijke waarborgen meer in de zin
van voornoemd K.B.
25 mei 1994
526
ALLERLEI.

BELASTINGZAKEN
ALGEMEEN.

24. - Belastingzaken - Algemeen Gemeentebelasting op het wegslepen of
stallen van een onregelmatig geparkeerd
voertuig - Voorwaarden.
Op het wegslepen of stallen van een
onwettig geparkeerd voertuig kan een
gemeentebelasting worden geheven zonder dat die toestand door een rechterlijke beslissing is bewezen.

19 mei 1994

506

BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID.
GESCHRIFTEN.

Algemeen.
Wettelijke bewijswaarde.
Bewij skracht.
25. - Belastingzaken - Geschriften
- Bewijskracht- Begrip.
.
Het cassatiemiddel ten betoge dat uit
een bepaald feitelijk gegeven van een
akte een ander feitelijk gegeven niet kan
worden afgeleid, voert geen miskenning
van de bewijskracht van die akte aan.
2 december 1994
1044
Allerlei.
GETillGEN.
VERMOEDENS.
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BEWIJSVOERING.

EED.

ALLERLEI.

BEWIJSVOERING.

DIENSTPLICHTZAKEN

ALLERLEI.

TUCHTZAKEN
ALGEMEEN.

26. - Tuchtzaken - Algemeen - Orde van Geneesheren - Provinciale raad
- Onregelmatige samenstelling - Nietige beslissing - Regelmatig samengestelde onderzoekscommissie - Onderzoeksdaden - Geldigheid.
De omstandigheid dat een provinciale
raad een nietige beslissing zou hebben
genomen omdat bepaalde van zijn leden
ook zouden hebben meegewerkt aan het
vooronderzoek, heeft niet tot gevolg dat
de raad van beroep die de beslissing van
de provinciale raad vernietigt, geen rekening zou mogen houden met verklaringen die tijdens het vooronderzoek werden afgelegd voor een regelmatig samengestelde onderzoekscommissie.
15 april 1994
379
BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID
GESCHRIFTEN.

Algemeen.
Wettelijke bewijswaarde.
Bewijskracht.
Allerlei.
GETUIGEN.
VERMOEDENS.
BEKENTENIS.
EED.
BEWIJSVOERING.
ALLERLEI.

VERKIEZINGSZAKEN
ALGEMEEN.
BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID.
GESCHRIFTEN.

Algemeen.
Wettelijke bewijswaarde.
Bewijskracht.
Allerlei.
GETUIGEN.
vERMOEDENS.
~EKENTENIS.

EED.

ALGEMEEN.
BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID.
GESCHRIFTEN.

Algemeen.
Wettelijke bewijswaarde.
Bewij skracht.
Aller lei.
GETUIGEN.
VERMOEDENS.
BEKENTENIS.
EED.
BEWIJSVOERING.
ALLERLEI.

ALLERLEI
27. - Allerlei - Handelsvennootschappen - Vereniging bij wijze van
deelneming.
De rechter, die vaststelt dat een beweerde vereniging bij wijze van deelneming de aankoop en verkoop van diamanten beoogde, beslist niet naar recht
dat die vereniging van burgerrechtelijke
aard is en dat het bestaan ervan bijgevolg overeenkomstig de regels van het
B.W. moet worden bewezen. (Art. 2,
W.Kh.; artt. 1, 3, 5, 176, 177 en 212 Vennootschappenwet.)
24 februari 1994
200

BLOEDPROEF
1. - Wijze van uitvoering - Analyse
- Uitslag - Kennisgeving - Tweede
analyse - Termijnen - Doel - Gevolg.
De termijnen waarbinnen, enerzijds,
het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter de uitslagen van de door de
gerechtelijke overheid gevorderde bloedanalyse ter kennis brengt van de persoon van wie het bloed werd afgenomen,
anderzijds, die persoon, indien hij een
tweede analyse wil laten verrichten, verplicht is dat te doen, zijn bedoeld om te
voorkomen dat bewijzen teloorgaan en
om de analyse de wetenschappelijke
waarborgen te verlenen die de uitslagen
ervan geloofwaardig kunnen maken; bijgevolg biedt een nieuwe analyse, die
door de gerechtelijke overheid wordt ge·
vorderd na het verstrijken van de voor

-49de tweede analyse bepaalde termijn,
geen voldoende wetenschappelijke waarborgen meer zoals vereist door het K.B.
van 10 juni 1959. (Art. 9, eerste en derde
lid, K.B. 10 juni 1959.)
26 januari 1994
106
'2. - Weigering - Misdrijf - Bestanddelen.
Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de beklaagde veroordeeld
wordt wegens weigering van ademtest
en bloedproef, wanneer de rechter vermeldt dat « de bloedproef (aan de beklaagde) mocht worden voorgesteld, nu
art. 63, 1°, bepaalt, zonder andere voor'waardEm· op te leggen, dat de bloedproef
wordt afgenomen bij weigering van de
ademtest, (en) (beklaagde) te dezen wei
degelijk de ademtest had geweigerd, wat
hij ook niet betwist ». (Artt. 34, 3°, 59,
§ 1, 60, § 1, en 63 Wegverkeerswet.)
25 mei 1994
525
3. - Wijze van uitvoering - Analyse
-- Resultaat - Kennisgeving - Termijn
- Doel - Gevolg.
De termijnen, bepaald bij het K.B. 10
juni 1959 betreffende de bloedproef met
het oog op het bepalen van het alcoholgehalte, zijn voorgeschreven om het teloorgaan van bewijzen te voorkomen en
de analyse te omringen met wetenschappelijke waarborgen die geloofwaardigheid kunnen verlenen aan de resultaten
ervan; de analyse die door de rechterIijke overheid buiten die termijn gevorderd wordt, biedt geen voldoende wetenschappelijke waarborgen meer in de zin
van voornoemd K.B.
25 mei 1994
526

BOEKHOUDRECHT
Niet houden van een dagboek Vooi·tgezet misdrijf - Verjaring - Termijn.
Aangezien iedere zaakvoerder verplicht is tot het regelmatig houden van
een dagboek zolang zijn bevoegdheden
hem niet zijn ontnomen, wordt het verzuimdelict opnieuw gepleegd en blijft het
voortduren tot die ontneming, vana£
welk tijdstip af de verjaring begint te !open. (Art. 17 wet 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de j aarrekeningen van de ondernemingen.)
20 april 1994
390

BORGTOCHT
1. - Borg - Accessoire verbintenis.
De verbintenis van de borg is naar
baar aard een accessoire verbintenis.
(Art. 2011 B.W.)
16 december 1994
1121
2. - Borg - Verzaking bij voorbaat
aan de exceptie dat de hoofdschuld is betaald.
Het beding krachtens betwelk de borg
bij voorbaat eraan verzaakt de exceptie
op te werpen dat de hoofdscbuld is betaald, is in strijd met bet wezen zel£ van
de borgtocht. (Artt. 2011 en 2036 B.W.)
16 december 1994
1121

BOSS EN
Bosdecreet van 13 juni 1990 - Misdrijven - Kennisname door politierechtbank.
De politierechtbank neemt kennis van
de misdrijven in het Bosdecreet van 13
juni 1990 omschreven. (Art. 138, 2°, Sv.)
14 juni 1994
615

BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE RECHTEN
1. - Geschil over burgerlijke rechten
- Bevoegdheid van de Rechterlijke
Macht - Art. 144 Gw. (oud art. 92} Draagwijdte.
Wanneer de vorderingen van een partij gegrond zijn op een precieze juridische verplichting die door een regel van
bet objectief recht rechtstreeks aan een
derde wordt opgelegd en bij wier uitvoering eiser een eigen belang heeft, behoren die vorderingen bij uitsluiting tot de
bevoegdheid van de hoven en rechtbanken, als geschillen over subjectieve burgerlijke recbten; de omstandigheid dat
een administratieve overheid in bepaalde
gevallen afwijkingen op die bewuste verplichting kan toestaan, wijzigt noch de
aard van die verplicbting noch die van
de daarmee samenhangende recbten.
(Art. 144, Gw. [oud 92].)
10 maart 1994
236
2. - Geschil over burgerlijke · rechten
- Bevoegdheid van de Rechterlijke
Macht - Art. 144 Gw. (oud art. 02) Draagwijdte.
De verplichting, die art. 41, § 1, K.B. 8
nov. 1989 oplegt aan de verwerver Vi'\n

-50effecten van een vennootschap die een
openbaar beroep doet of heeft gedaan op
het spaarwezen, in geval van overdracht
van controle tegen een hogere prijs dan
de marktprijs, doet tegelijkertijd ten
voordele van de houders een subjectief
recht ontstaan op de overdracht van hun
effecten; dat recht ontstaat rechtstreeks
uit de wet; noch het ontstaan noch de
uitoefening ervan zijn afhankelijk van
de uitoefening van de bevoegdheden van
de commissie van het bank- en financiewezen, inzonderheid van haar bevoegdheid om, in bijzondere geval!en, afwijkingen toe te staan, wanneer de genoemde commissie een dergelijke afwijking
niet regelmatig heeft toegestaan. (Art.
15, § 1, 2, inz. 8o, en 3, wet 2 maart 1989;
art. 41, § 1 en 2, K.B. 8 nov. 1989.)
10 maart 1994
236

3. - Bedienaar van een eredienst Wedde - Burgerlijke recht.
Een geschil inzake schorsing van de
wedde van de bedienaar van een eredienst, wegens ontneming van zijn kerkelijke jurisdictie door de bevoegde geestelijke overheid, heeft betrekking op een
burgerlijk recht.
20 oktober 1994
861
4. - Vreemdelingen
Bevolkingsregister
lnschri;jving - Recht op
inschri;jving - Aard.
Het beroep bij de Raad van State tot
schorsing van het besluit waarbij de gemeenteoverheid op grond van art. 18bis,
eerste lid, Vreemdelingenwet dat de Koning het recht geeft om de vestiging van
categorieen van vreemdelingen in bepaalde gemeenten te verbieden, de
inschrijving in het bevolkingsregister
heeft geweigerd aan een vreemdeling die
gemachtigd werd om zich in het Rijk te
vestigen, heeft rechtstreeks betrekking
op het subjectief recht van de betrokkene om in het bevolkingsregister te worden ingeschreven, d.w.z. op het recht van
de betrokkene om van de overheid zodanige inschrijving te eisen als de wettelijke voorwaarden vervuld zijn; een dergelijk beroep heeft als werkelijk en
rechtstreeks onderwerp een geschil over
subjectieve rechten dat, krachtens de
vroegere artt. 92 en 93 Gw., uitsluitend
tot de bevoegdheid van de Rechterlijke
Macht behoort. (Artt. 14, eerste lid, en
17, § 1, Wet Raad van State; artt. 17 en
18bis Vreemdelingenwet.)
17 november 1994
979

BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING
1. - Grondslag - Misdrijf - Slagen
en verwondingen, doden - Onopzetteli;jk
- Verjaring - Termijn - Vertrekpunt.
Hoewel het misdrijf onopzettelijke slagen en verwondingen een aflopend misdrijf is, begint de verjaring van de
rechtsvordering tot vergoeding van de
door dat misdrijf veroorzaakte schade
pas te lopen zodra de schade aan het
licht komt, nu het misdrijf pas op dat
tijdstip bestaat. (Artt. 1382 en 1383 B.W.;
artt. 418 en 420 Sw.; art. 26 V.T.Sv.)
13 januari 1994
27
2. - Strafzaken - Hoger beroep door
beklaagde - Appelrechter - Verstek
van burgerli;jke parti;j - Geen a/stand.
De burgerlijke partij die verstek doet
voor de appelrechter bij wie de zaak
aanhangig is op het enkele boger beroep
van de beklaagde, doet hierdoor geen afstand van haar civielrechtelijke vordering.
25 januari 1994
103
3. - Door een misdrijf veroorzaakte
schade - Burgerlijke parti;jen - Getroffene - Gesubrogeerde verzekeraar Vordering van de getroffene - Geen
eindbeslissing - Gevolg.
Wanneer de beslissing van een strafgerecht over de vordering van de getroffene als burgerlijke partij geen eindbeslissing is in de zin van art. 416 Sv., is de
beslissing van dat gerecht over de vordering van de in de rechten van de getroffene gesubrogeerde verzekeraar dat
evenmin; niet ontvankelijk is derhalve,
wanneer die beslissingen geen uitspraak
doen over een bevoegdheidsgeschil, het
cassatieberoep dat tegen die verzekeraar
is ingesteld v66r de beslissing over de
vordering van de getroffene.
23 februari 1994
192
4. - Ver;jaring van de strafvordering
- Gevolg t.a. v. de burgerlijke rechtsvordering voor de sb:afrechter.
Verval van de strafvordering door verjaring en de daaruit voortvloeiende vernietiging hebben geen invloed op de burgerlijke rechtsvordering die voor de verjaring van de strafvordering is ingesteld.
(Art. 26 wet 17 april 1878.) (Impliciet.)
1 maart 1994
219

5. - Vordering - Herstel in natura Recht van de schadelijder.
Hij die schade lijdt ten gevolge van
een onrechtmatige daad heeft het recht

..__51herstel in natura te vorderen indien zodanig herstel mogelijk is en geen rechtsmisbruik oplevert; de rechter vermag dus
. in de regel zulks te bevelen, onder meer
door aan de schadeve:rWekker maatregelen op te leggen om een einde te maken
aan de schadelijke toestand. (Artt. 1382
en 1383 B.W.)
21 april 1994
392
6. - Strafzaken - Devolutieve kracht
van het hager beroep - Afwijzing van
vordering door beroepen vonnis - Geen
hager beroep van burgerlijke partij Toewijzing van vordering door appelrechter - Wettigheid.
Wanneer de burgerlijke partij geen hoger beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van afwijzing van haar vordering, miskent de appelrechter de devolutieve kracht van het hoger beroep van de
overige partijen als hij die vordering toewijst. (Artt. 202, 2°, en 203 Sv.)
22 november 1994
1004
7. - Regels van openbare orde.
De regels betreffende de bevoegdheid
van de strafgerechten raken de openbare
orde zowel wat de burgerlijke rechtsvordering als wat de strafvordering betreft.
7 december 1994
1072
8. - Onderwerp - Bevoegdheden van
de rechter - Perken.
Aangezien de burgerlijke rechtsvordering enkel strekt tot vergoeding van de
schade, kan de rechter bij wie aileen die
rechtsvordering aanhangig is en die vaststelt dat de burgerlijke partij geen vergoeding eist, zich niet uitspreken over de
vraag of verweerder een misdrijf heeft
gepleegd. (Art. 3 V.T.Sv.)
7 december 1994
1072

Kamers, verenigde kamers, voltallige zitting, algemene vergadering.
Allerlei.
VORDERINGEN TOT VERNIETIGING, CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE
WET
ARRESTEN, VORM

Algemeen.
Vorm.
Rechtspleging, voeging.
Allerlei.
VERNIETIGING, OMVANG

Algemeen.
Burgerlijke zaken.
Strafzaken.
Strafvordering.
Beklaagde en verdachte.
Openbaar ministerie en vervolgende
partij.
Burgerrechtelijk aansprakelijke.
Burgerlijke partij.
Tussenkomende partij.
Andere partijen.
Burgerlijke rechtsvordering.
Beklaagde.
Openbaar ministerie.
Burgerrechterlijk aansprakelijke.
Burgerlijke partij.
Tussenkomende partij.
Andere partijen.
Belastingzaken.
Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.
Dienstplichtzaken
Allerlei.
BINDENDVERKLARING
ALLERLEI

ALGEMEEN, OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF,
AARD VAN RET CASSATIEGEDING
BEVOEGDHEID VAN HET HOF
ALGEMEEN.

c
CASSATIE
ALGEMEEN, OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF, AARD VAN HET
CASSATIEGEDING
BEVOEGDHEID VAN HET HOF

Algemeen.
Ambtshalve voorgedragen middelen
Zie ook : Cassatiemiddelen.

1. - Bevoegdheid van het Hoi - Algemeen - Bevoegdheid in het algemeen Burgerlijke zaken - Vaststellingen van
de bodemrechter - Onaantastbare beoordeling - Gevolgtrekking in rechte Toetsing door het Hoi.
Al staat het aan de bodemrechter de
feiten vast te stellen waarop hij zijn beslissing grondt, toch dient het Hof van
Cassatie na te gaan of die feiten de door
de rechter daaruit in rechte afgeleide ge"
volgtrekking verantwoorden.
13 januari 1994
27

-522. - Bevoegdheid van het Hoi - Algemeen - Bevoegdheid in het algemeen Burgerlijke zaken - Aansprakelijkheid
buiten overeenkomst - Schade - Toetsing door het Hof.
De feitenrechter, waarbij een vordering tot vergoeding van een door een
misdrijf onopzettelijke slagen en verwondingen veroorzaakte schade aanhangig
is, kan uit de feitelijke gegevens van de
zaak afleiden dat de datum waarop die
schade aan het licht was gekomen, niet
samenvalt met de datum waarop het bestaan van een letsel werd vastgesteld; al
zijn de feitelijke vaststellingen van de
bodemrechter dienaangaande onaantastbaar, toch dient het Hof na te gaan of de
gevolgtrekking die de rechter daaruit in
rechte heeft afgeleid het wettelijk begrip
schade niet miskent. (Artt. 1382 en 1383
B.W.; artt. 418 en 420 Sw.)
13 januari 1994
27
3. - Bevoegdheid van het Hoi - Algemeen - Burgerlijke zaken - Arbeidsongeval - Weg naar en van het werk {begrip, bestaan, bewijs) - Begrip - Normaal traject - Onderbreking - Beoordeling door de feitenrechter - Toetsing
door het Hof van Cassatie.
Het Hof van Cassatie is bevoegd om
na te gaan of de feitenrechter uit de
door hem vastgestelde feiten wettelijk
heeft kunnen afleiden dat de werknemer
een normaal traject had afgelegd.
17 januari 1994
57
4. - Bevoegdheid van het Hoi - Algemeen - Burgerlijke zaken - Toetsing
door het Hoi - Arbeidsovereenkomst Dringende reden.
Het Hof van Cassatie is bevoegd om
na te gaan of de feitenrechter uit de
door hem vastgestelde feiten wettig heeft
kunnen afleiden dat de door een werkgever aangevoerde reden, ter verantwoording van het ontslag van een werknemer
zonder opzegging of vergoeding, geen
dringende reden is in de zin van art. 35
Arbeidsovereenkomstenwet. (Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet.)
28 februari 1994
209
5. - Bevoegdheid van het Hoi - Algemeen - Burgerlijke zaken - Arrest van
het Hoi - Verschrijving - Verbetering.
In burgerlijke zaken verbetert het Hof,
op verzoek van een partij, een verschrijving in een van zijn arresten. (Artt. 794
tot 797 Ger.W.)
21 april 1994
396

6. - Bevoegdheid van het Hof - Algemeen - Dienstplichtzaken - VrifstelJing en voorlopige afkeuring op Jichamehjke grand - Vrijstelling ..:.:. Herkeuringsraad - Dienstplichtige - Medisch
onderzoek - Toetsing - Hoi van Cassatie - Bevoegdheid.
Het Hof van Cassatie is niet bevoegd
om het medisch onderzoek van de
dienstplichtige door de herkeuringsraad
nate gaan.
2 mei 1994
443
7.- Bevoegdheid van het Hoi- Algemeen - Voorziening in cassatie - Laattifdigheid - Roekeloze of tergende voorziening - Schadevergoeding.
Wanneer een voorziening wegens Jaattijdigheid niet ontvankelijk is, kan het
Hof van Cassatie vrij oordelen of die
voorziening roekeloos is en desnoods de
eiser veroordelen tot schadevergoeding.
(Art. 95, tweede lid, Gw.; art. 147, tweede
lid, gecoord. Gw.; art. 563, derde lid,
Ger.W.)
17 oktober 1994
840
8. - Bevoegdheid van het Hoi - Algemeen - Cassatieberoep - Laattifdigheid - Afstand - Roekeloze of tergende voorziening - Schade - Vergoeding.
Wanneer een cassatieberoep wegens
laattijdigheid niet ontvankelijk is, oordeelt het Hof van Cassatie vrij of die
voorziening roekeloos of tergend is en
kan het de eiser desnoods veroordelen
tot schadevergoeding.
1051
5 december 1994
AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELEN - ZIE OOK : CASSATIEMIDDELEN.
KAMERS, VERENIGDE KAMERS, VOLTALLIGE ZITTING, ALGEMENE VERGADERING.
ALLERLEI.

9. - Bevoegheid van het Hoi - Allerlei - Burgerlijke zaken - Berusting Vaststellingen en gevolgtrekkingen van
de bodemrechter - Toetsing van het
Hof.
Hoewel het aan de bodemrechter staat
op onaantastbare wijze de feiten vast te
stellen waarop hij zijn beslissing over de
stilzwijgende berusting van een partij in
een rechterlijke beslissing grondt, moet
het Hof toch nagaan of de rechter uit die
vaststellingen wettelijk die berusting
heeft kunnen afleiden. (Artt. 1044 en
1045 Ger.W.)
2 juni 1994
569

-53VORDERINGEN TOT VERNIETIGING, CASSATIEBEROEP IN
HET BELANG VAN DE WET
10. Vorderingen tot vernietiging,
cassatieberoep in het belang van de wet
- Strafzaken - Art. 442 Sv. - Cassatieberoep door de procureur-generaal bij
het Hoi van Cassatie - Ter terechtzitting van het Hoi ingesteld - Cassatie
beperkt tot het beding van de wet en
zonder verwijzing.
Vernietiging van een beslissing in
strafzaken, op de voorziening door de
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, met name ter terechtzitting van
het Hof ingesteld met toepassing van
art. 442 Sv., wordt enkel uitgesproken in
het belang van de wet en zonder verwijzing.
22 maart 1994
297
11. Vorderingen tot vernietiging,
cassatieberoep in het belang van de wet
- Voorziening door de procureur-generaal b1j het Hoi van Cassatie ter terechtzitting ingesteld - Cassatie zonder verwijzing.
Vernietiging van een beslissing in
strafzaken, op de voorziening door de
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie ter terechtzitting ingesteld, wordt
enkel uitgesproken in het belang van de
wet en zonder verwijzing. (Art. 442 Sv.)
6 september 1994
697

De vernietiging van een beslissing
leidt tot vernietiging van een andere beslissing van hetzelfde arrest die noodzakelijk met de eerste verbonden is.
26 mei 1994
528
14. - Vernietiging, omvang - BurgerJijke zaken - Tenuitvoerlegging - Gebrek aan betekening - Nietigheid Aard.
De nietigheid die, krachtens art. 1115
Ger.W., in burgerlijke zaken volgt uit het
gebrek aan betekening van het cassatiearrest v66r de tenuitvoerlegging, is gedekt hetzij door een uitdrukkelijke berusting van de partij in het arrest van
verwijzing, hetzij door haar vrijwillige
medewerking tot de uitvoering van dit
arrest.
17 juni 1994
635
15. - Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Bestreden beslissing Vernietigde beslissing - Vroegere proceshandeling.
Cassatie reikt in de regel niet tot proceshandelingen van v66r de uitspraak
van de vernietigde beslissing. (Impliciet.)
19 september 1994
757
STRAFZAKEN.

Strafvordering.
Beklaagde en verdachte.

BURGERLIJKE ZAKEN.

16. - Vernietiging, omvang - Straizaken - Strafvordering - Beklaagde eli
verdachte - Strai - Vervallenverklaring van het recht tot sturen - Onwettigheid - Gevolg.
De onwettigheid van de als straf uitgesproken vervallenverklaring van het
recht een voertuig te besturen strekt
zich uit tot de gehele veroordeling die
wegens het misdrijf, waarvoor het rijverbod werd opgelegd, is uitgesproken.
11 januari 1994
22

12. - Vernietiging, omvang - Burgerlijke zaken - Gedeeltelijke cassatie van
een beslissing - Beslissing die slechts
het gevolg is - Gevolg.
Gedeeltelijke cassatie van een beslissing brengt in diezelfde mate vernietiging mede van de beslissing die slechts
het gevolg is van de eerste beslissing.
16 mei 1994
489
13, - Vernietiging, omvang - Burgerlijke zaken - Beslissing die onderling
noodzakelijk zijn verb('ntlen.

17.- Vernietiging, omvang- Straizaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Beklaagde - Verschillende
misdrijven - E{m enkele straf - Veroordeling wegens een van de misdnjven
onwettig - Gevolg.
Wanneer de bestreden beslissing wegens verschillende misdrijven een enkele
straf heeft uitgesproken en deze veroordeling voor een misdrijf onwettig is, vernietigt het Hof de gehele veroordeling.
16 februari 1994
174

ARRESTEN, VORM
ALGEMEEN.
VORM.
RECHTSPLEGING, VOEGING.
ALLERLEI.

VERNIETIGING, OMVANG
ALGEMEEN.

-5418. - Vernietiging, omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Onmiddellijke aanhouding.
De vernietiging van de beslissing van
veroordeling heeft de vernietiging tot gevolg van de beslissing waarbij de onmiddellijke aanhouding wordt bevolen.
221
1 maart 1994
19. - Vernietiging, omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Beperkt cassatieberoep van
de beklaagde - Cassatie - Geen eindbeslissing op de burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging.
Vernietiging van de beslissing op de
strafvordering, op het tot die beslissing
beperkte cassatieberoep van de beklaagde, brengt vernietiging mede van de niet
definitieve beslissing op de tegen hem
ingestelde burgerlijke rechtsvordering.
14 september 1994
742
20. - Vernietiging, omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Straf - Verval van het
recht tot sturen - Onwettigheid.
De onwettigheid van de als straf uitgesproken vervallenverklaring van het
recht een voertuig te besturen, strekt
zich uit tot de gehele veroordeling wegens het misdrijf waarvoor het rijverbod
werd opgelegd.
12 oktober 1994
831
21. - Vernietiging, omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Beschuldigde - Hof van
assisen - Terechtzittingen - Openbaarheid - Gevolg.
Wanneer het Hof van Cassatie, op het
cassatieberoep van de beschuldigde, het
veroordelend arrest van het hof van assisen vernietigt op grand dat het hof van
assisen, na de sluiting van de debatten,
de substantii:He rechtsvorm van de openbaarheid van de terechtzitting niet in
acht genomen heeft, vernietigt het de
verklaring van de jury en derhalve de
debatten, alsook het op de burgerlijke
belangen gewezen arrest dat het gevolg
is van het op de strafvordering gewezen
vernietigde arrest. (Art. 148, eerste lid,
gecoord. Gw. 17 feb. 1994; artt. 190, eerste lid, 310, tweede lid, 335 en 408 Sv.)
21 december 1994
1146
Openbaar ministerie en vervolgende
partij.
Burgerrechtelijk aansprakelijke.
Burgerlijke partij.

Tussenkomende partij.
Andere partijen.
Burgerlijke rechtsvordering.
Beklaagde.
22. - Vernietiging, omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Beklaagde - Cassatieberoep van de beklaagde - Cassatie - Beslissing waarbij de verzekeraar van de beklaagde veroordeeld wordt - Verzekeraar niet in
cassatie - Gevolg.
Wanneer de beklaagde op de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering werd veroordeeld en die veroordeling op zijn cassatieberoep wordt vernietigd, verliest de beslissing, waarbij de
W.A.M.-verzekeraar van de beklaagde,
als vrijwillig tussengekomen partij voor
de feitenrechter, wordt veroordeeld om
schadevergoeding aan de burgerlijke
partij te betalen, haar reden van bestaan, ook al heeft de vrijwillig tussengekomen partij tegen die beslissing geen
cassatieberoep ingesteld.
14 september 1994
742

23. - Vernietiging, omvang - Strafzaken - ·Burgerlijke rechtsvordering Beklaagde - Cassatieberoep van de beklaagde - Cassatie - Veroordeling van
de verzekeraar - Geen cassatieberoep
van de verzekeraar - Gevolg.
Wanneer de beklaagde op de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering werd veroordeeld en die veroordeling op zijn cassatieberoep wordt vernietigd, verliest de beslissing, waarbij de
W.A.M.-verzekeraar van de beklaagde als
vrijwillig tussengekomen partij voor de
feitenrechter wordt veroordeeld om schadevergoeding aan de burgerlijke partij te
betalen, haar reden van bestaan, ook al
heeft de vrijwillig tussengekomen partij
tegen die beslissing geen cassatieberoep
ingesteld.
12 oktober 1994
831

24. - Vernietiging, omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Beklaagde - Beschuldigde - Hof van
assisen - Terechtzittingen - Openbaarheid - Gevolg.
Wanneer het Hof van Cassatie, op het
cassatieberoep van de beschuldigde, het
veroordelend arrest van het hof van assisen vernietigt op grand dat het hof van
assisen, na de sluiting van de debatten,
de substantii:He rechtsvorm van de openbaarheid van de terechtzitting niet in

-55acht genomen heeft, vernietigt bet de
verklaring van de jury en derhalve de
debatten, alsook bet op de burgerlijke
belangen gewezen arrest dat bet gevolg
is van bet op de strafvordering gewezen
vernietigde arrest. (Art. 148, eerste lid,
gecoord. Gw. 17 feb. 1994; artt. 190, eerste lid, 310, tweede lid, 335 en 408 Sv.)
21 december 1994
1146
Openbaar ministerie.
Burgerrechterlijk aansprakelijke.
Burgerlijke partij.
25. - Vernietiging, omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Burgerlijke partij - Vernietiging, op
voorziening van de burgerlijke partij,
van de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering - Vernietiging van de
beslissing waarbij de strafvordering ontoelaatbaar wordt verklaard - Voorwaarden.
Wanneer de rechter de straf- en burgerlijke rechtsvordering tegen de beklaagde ontoelaatbaar heeft verklaard op
grand van de omstandigheid dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6.1
E.V.R.M. niet in acht werd genomen,
heeft de op bet cassatieberoep van de
burgerlijke partij uitgespro){en vernietiging van de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering de vernietiging tot gevolg van de beslissing waarbij de rechter
zich bet recht heeft ontzegd om uitspraak te doen op de strafvordering.
1 februari 1994
136
Tussenkomende partij.
Andere partijen.

Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld.
Algemeen.
Eisers en verweerders.
Gevolgen van niet-ontvankelijkheid
t.a.v. een partij.
Allerlei.
Termijnen van cassatieberoep en betekening.
Algemeen.
Duur, begin en einde.
Voorbarig cassatieberoep.
Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor ·
cassatieberoep.
Aller lei.
Vormen.
Algemeen.
Vorm van bet cassatieberoep en vermeldingen.
Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging.
Vorm en termijn voor memories en
stukken.
Te voegen stukken (bij cassatieberoep
of memorie).
Onsplitsbare zaken.
Allerlei.
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep.
Algemeen.
Beslissingen uit hun aard niet vatbaar
voor cassatieberoep.
Beslissingen in feite en in rechte.
Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld.
Gemis aan belang of bestaansreden.
Allerlei.
Afstand.
Registratie en zegel.
Allerlei.

BELASTINGZAKEN.

STRAFZAKEN

TUCHTZAKEN.
VERKIEZINGSZAKEN.

Algemeen.
Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld.
Algemeen.
Strafvordering.
Beklaagde en verdachte.
Openbaar ministerie en vervolgende
partij.
Burgerrechtelijk aansprakelijke.
Burgerlijke partij.
Tussenkomende partij.
Andere partijen.
Allerlei.
Burgerlijke rechtsvordering.
Algemeen.
Beklaagde.
Openbaar ministerie.
Burgerrechtelijk aansprakelijke.

DIENSTPLICHTZAKEN.
ALLERLEI.

BINDENDVERKLARING
ALLERLEI
CASSATIEBEROEP
ALGEMEEN - (CASSATIEBEROEP IN HET
BELANG VAN DE WET - ZIE: CASSATIE)
BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen.

-56Burgerlijke partij.
Tussenkomende partij.
Andere partijen.
Allerlei.
Allerlei.
Termijnen voor cassatieberoep en betekening.
Algemeen.
Strafvordering.
Algemeen.
Duur, begin en eil).de.
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing).
Eindbeslissing.
Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep.
Geschil inzake bevoegdheid.
Allerlei.
Burgerlijke zaken.
Algemeen.
Duur, begin en einde.
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing).
Eindbeslissing.
Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep.
Geschil inzake bevoegdheid.
Allerlei.
Allerlei.
Vormen.
Algemeen.
Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen.
Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging.
Vorm en termijn van memories en
stukken.
Te voegen stukken (bij cassatieberoep
of memorie).
Onsplitsbare zaken.
Allerlei.
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep.
Algemeen.
Strafvordering.
Algemeen.
Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep.
Beslissingen in feite en in rechte.
Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld.
Gemis aan belang of bestaansreden.
Allerlei.
Burgerlijke rechtsvordering.
Algemeen.
Beklaagde.
Openbaar ministerie.
Burgerlijke partij.
Tussenkomende partij.
Andere partijen.
Allerlei.

Afstand.
Algemeen.
Strafvordering.
Burgerlijke rechtsvordering.
Allerlei.
Registratie en zegel.
Allerlei.
BELASTINGZAKEN

Algemeen.
Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld.
Algemeen.
Eisers en verweerders.
Gevolgen van niet-ontvankelijkheid
t.a.v. een partij.
Allerlei.
Termijnen van cassatieberoep en betekening.
Algemeen.
Duur, begin en einde.
Voorbarig cassatieberoep.
Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor
cassatieberoep.
Allerlei.
Vormen.
Algemeen.
Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen.
Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging.
Vorm en termijn voor memories en
stukken.
Te voegen stukken (bij cassatieberoep
of memorie).
Onsplitsbare zaken.
Allerlei.
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep.
Algemeen.
Beslissingen uit hun aard niet vatbaar
voor cassatieberoep.
Beslissingen in feite en in rechte.
Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld.
Gemis aan belang of bestaarisreden:
Allerlei.
Afstand.
Registratie en zegel.
Allerlei.
TUCHTZAKEN

Algemeen.
Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld.
Termijnen voor cassatieberoep of betekening.
Vormen.
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep.
Afstand.

-57Registratie en zegel.
Allerlei.
VERKIEZINGSZAKEN

Algemeen.
Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld.
Termijnen van cassatieberoep en betekening.
Vormen.
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep.
Afstand.
Registratie en zegel.
Allerlei.
DIENSTPLICHTZAKEN

Algemeen.
Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld.
Termijnen van cassatieberoep en betekening.
Vormen.
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep.
A£stand.
Registratie en zegel.
Aller lei.
ARRESTEN RAAD VAN STATE
ALLER LEI

ALGEMEEN -

(CASSATIEBEROEP
IN HET BELANG VAN DE WET
ZIE : CASSATIE)

BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN.
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD.
.

Algemeen.
Eisers en verweerders.
1. - Burgerlijke zaken - Personen
door of tegen wie cassatieberoep kan of
moet worden ingesteld - Eiser en verweerders - Eiser - Maatschappelijk
welzijn (Openbare centra voor) - Vei·eniging - Algemene vergadering - Beslissing - Draagwijdte - Precieze beslissing.
Het cassatieberoep dat is ingesteld
door een in hoofdstuk XII van de
O.C.M.W.-wet bedoelde vereniging, is in
de regel niet ontvankelijk wanneer niet
uit een precieze beslissing blijkt dat de
algemene vergadering van de vereniging
heeft beslist om dat cassatieberoep in te
stellen of om het cassatiegeding voort te

zetten op een cassatieberoep dat ten bewarende titel door de raad van bestuur
zou zijn ingesteld. (Art. 1096 Ger.W.; artt.
24, 28, § 1, vierde lid, 115, § 2, 120, eerste
lid, §§ 5 en 7, en 126, § 1, eerste lid,
O.C.M.W.-wet.)
315
28 maart 1994
Gevolgen van niet-ontvankelijkheid t.a.v.
een partij.
Allerlei.
TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING.

Algemeen.
2. - Burgerlijke zaken - Termijn
voor cassatieberoep en betekening - Algemeen - Cassatieberoep ingesteld door
meerdere partijen - Onsplitsbam· geschil - Door een partij regelmatig ingesteld cassatieberoep - Ontvankelijkheid
van de andere cassatieberoepen.
In een onsplitsbaar geschil komt het
cassat~eberoep dat een partij regelmatig
heeft mgesteld ten goede aan de eisers
wier cassatieberoep is ingesteld na het
verstrijken van de bij art. 1073, eerste
lid, Ger.W. bepaalde termijn. (Artt. 31 en
1084 Ger.W.)
16 december 1994
1120

Duur, begin en einde.
Voorbarig cassatieberoep.
Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor
cassatieberoep.
3. - Burgerlijke zaken - Termijnen
van cassatieberoep en betekening - Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - Minder-validen - Tegemoetkomingen - Onderzoek - Medisch
onderzoek - Geneesheer - Aanwijzing
- Rechtbanken - Arbeidshof - Bevoegdheid.
Ontvankelijk is het cassatieberoep van
de Belgische Staat, minister van Sociale
Zaken, dat aileen is gericht tegen de beslissing, waarbij het arbeidshof zelf de
geneesheer aanwijst voor het onderzoek
inzake tegemoetkomingen aan mindervaliden. (Artt. 19 en 1077 Ger.W.)
14 februari 1994
171
Allerlei.
4. - Burgerlijke zaken - Termijnen
van cassatieberoep en betekening_- AI-

-58Jerlei - Procedure van rangregeling Beslissing - Kennisgeving.
In burgerlijke zaken is het cassatieberoep tegen een arrest ter zake van rangregeling te laat ingesteld, wanneer het is
ingesteld meer dan drie maanden na de
kennisgeving van de beslissing, door de
griffier bij gerechtsbrief. (Artt. 57, 1073,
1078, 1648, 1649 en 1650 Ger.W.)
26 mei 1994
530
VORMEN.

Algemeen.
Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen.
Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging.
Vorm en termijn voor memories en stukken.

5. - Burgerlijke zaken - Vormen Vorm en termijn voor memories en stukken - Stukken - Stukken overgelegd
ter verantwoording van het toelaatbaar
karakter van het cassatieberoep
Maatschappelijk welzijn (Openbare centra voor) - Vereniging - Algemene vergadering - Beslissing - Overlegging Sluiting van de debatten.
De precieze beslissing, waarbij de algemene vergadering van de in hoofdstuk
XII van de O.C.M.W.-wet bedoelde vereniging beslist om cassatieberoep in te
stellen of om het cassatiegeding verder
te zetten op een cassatieberoep dat ten
bewarende titel door de raad van bestuur is ingesteld, kan worden overgelegd tot de sluiting van de debatten om
het toelaatbaar karakter van het cassatieberoep te verantwoorden. (Art. 1100
Ger.W.)
28 maart 1994
315
Te voegen stukken (bij cassatieberoep of
memorie).
Onsplitsbare zaken.
Allerlei.
6. - Burgerlijke zaken - Vormen Allerlei - Geen middelen.
Niet ontvankelijk in burgerlijke zaken
is het cassatieberoep tegen een rechterlijke beslissing waarop de eiser geen kritiek oefent doordat hij geen middel aanvoert. (Art. 1080, Ger.W.)
14 april 1994
368

BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP.

Algemeen.
7.- Burgerlijke zaken- Beslissingen
vatbaar voor cassatieberoep- Algemeen
- Minder-validen - Tegemoetkomingen
- Onderzoek - Medisch onderzoek Geneesheer - Aanwijzing - Rechtbanken - Arbeidshof - Bevoegdheid.
Ontvankelijk is het cassatieberoep van
de Belgische Staat, minister van Sociale
Zaken, dat aileen is gericht tegen de beslissing, waarbij het arbeidshof zelf de
geneesheer aanwijst voor het onderzoek
inzake tegemoetkomingen aan mindervaliden. (Artt. 19 en 1077 Ger.W.)
14 februari 1994
171
Beslissingen uit hun aard niet vatbaar
voor cassatieberoep.
8. - Burgerlijke zaken - Beslissingen
vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Bepaling van de termijnen
om conclusie te nemen en van de rechtsdag.
Tegen de beschikking van de voorzitter of van de door hem aangewezen
rechter die, met toepassing van art. 747,
§ 2, Ger.W., de termijnen om conclusie te
nemen en de rechtsdag bepaalt, staat
geen cassatieberoep open. (Art. 747, § 2,
vijfde lid, Ger.W.)
4 november 1994
930
Beslissingen in feite en in rechte.
Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld.
Gemis aan belang of bestaansreden.
9. - Burgerlijke zaken - Beslissingen
vatbaar voor cassatieberoep - Gemis
aan belang of bestaansreden - Gemis
aan bestaansreden - Gedeeltelijke cassatie van een beslissing - Beslissing die
slechts het gevolg is - Vernietigde beslissing - Cassatieberoep tegen die beslissing - Ontvankelijkheid - Algemene regel.
In de regel niet ontvankelijk, wegens
gemis aan bestaansreden, is het cassatieberoep tegen een rechterlijke beslissing
waarvan de vernietiging het gevolg is
van een na die beslissing gewezen cassatiearrest.
16 mei 1994
489
10. - Burgerlijke zaken
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Ge-
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een beslissing - Beslissing die slechts
het gevolg is - Vernietigde beslissing Cassatieberoep tegen die beslissing Ontvankelijkheid - Uitzondering op de
algemene regel.
De vernietiging van een rechterlijke
beslissing brengt de vernietiging mede
van de latere beslissing die het gevolg
ervan is, zelfs als tegen laatstgenoemde
beslissing geen cassatieberoep is ingesteld; die regel heeft evenwel niet tot gevolg dat een cassatieberoep, dat v66r de
vernietiging van de eerste beslissing tegen de latere beslissing wordt ingesteld,
geen bestaansreden meer heeft en derhalve niet ontvankelijk wordt.
16 mei 1994
489
Allerlei.
AFSTAND.
REGISTRATIE EN ZEGEL.
ALLERLEI.

STRAFZAKEN
ALGEMEEN.

11. - Strafzaken - Algemeen - Gevolgen van het cassatieberoep - Kamer
van inbeschuldigingstelling - Verwijzing naar de correctionele rechtbank Schorsing van de tenuitvoerlegging van
dit arrest - Perken.
Een ontvankelijk cassatieberoep tegen
een arrest van het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, tot verwijzing naar de correctionele rechtbank,
schorst de tenuitvoerlegging van dit arrest tot de ontvangst van het arrest van
het Hof van Cassatie; art. 373 Sv. belet
evenwel niet dat het openbaar ministerie
binnen de in dit artikel bedoelde schorsingstermijn de rechtsdag bepaalt, noch
dat een beslissing tot verwijzing naar
een meervoudige kamer wordt genomen.
19 april 1994
385
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD.

Algemeen.
Strafvordering.
Beklaagde en verdachte.
Openbaar ministerie en vervolgende
partij.
Burgerrechtelijk aansprakelijke.

Burgerlijke partij.
Tussenkomende partij.
Andere partijen.
Allerlei.
Burgerlijke rechtsvordering.
Beklaagde.
Openbaar ministerie.
Burgerrechtelijk aansprakelijke.
Burgerlijke partij.

12.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Burgerlijke partij Schadevergoeding - Definitieve en niet
definitieve schadeposten - Beslissing Voorziening - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen een arrest waarin over bepaalde delen van de schade definitief en over andere delen niet definitief uitspraak is
gedaan.
25 januari 1994
102
Tussenkomende partij.
Andere partijen.
Allerlei.
Allerlei.
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING.

Algemeen.
Strafvordering.
Duur, begin en einde.

13. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Beslissing b1j verstek - Cassatieberoep
binnen de gewone termijn van verzet.
Niet ontvankelijk is de voorziening
door de beklaagde v66r het verstrijken
van de gewone verzettermijn ingesteld
tegen een beslissing die hem bij verstek
veroordeelt. (Artt. 187, 373 Sv.)
24 januari 1994
90
14. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Beslissing bij verstek - Cassatieberoep
binnen de gewone termijn van verzet.
Niet ontvankelijk is het cassatierberoep, dat door de beklaagde binnen de
gewone termijn van verzet wordt ingesteld tegen een beslissing waarbij hij bij
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en 413 Sv.)
15 juni 1994
621
Vo01·barig cassatieberoep (geen eindbeslissing).
15. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Strafvordezoing - Voorbarig cassatieberoep Verdaging van de zaak.
Niet ontvankelijk is de voorziening die
v66r de eindbeslissing wordt ingesteld tegen een beslissing waarbij de zaak sine
die wordt uitgesteld tot na een nieuwe
door het openbaar ministerie met eerbiediging van de termijnen van betekening
te bepalen rechtsdag voor het hof van
beroep. (Art. 416 Sv.)
15 maart 1994
277
16. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep
(geen eindbeslissing) - Verwijzing naar
de correctionele rechtbank - Cassatieberoep van de verdachte.
In de regel is niet ontvankelijk het
cassatieberoep, door de verdachte v66r
de eindbeslissing ingesteld tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen
over een gescbil inzake de bevoegdbeid
van de onderzoeksgerechten, de verdacbte naar de correctionele rechtbank verwijst. (Art. 416 Sv.)
11 mei 1994
472
17. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep
(geen eindbeslissing) - Beschikking van
verwijzing naar de correctionele rechtbank - Hoger beroep van de verdachte
- Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk v66r de eindbeslissing is het cassatieberoep tegen bet arrest van de kamer van inbescbuldigingstelling boudende niet-ontvankelijkverklaring van bet boger beroep van de
verdacbte tegen de bescbikking van de
raadkamer die, zonder over een bevoegdbeidsgescbil uitspraak te doen, de verdacbte naar de correctionele rechtbank
verwijst. (Art. 416 Sv.)
31 mei 1994
553
18. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep
(geen eindbeslissing) - Arrest dat enkel

weigert aan de raadsman van de beklaagde de toestemming te geven om
laatstgenoemde te vertegenwoordigen.
Niet ontvankelijk in strafzaken is het
cassatieberoep, dat v66r de eindbeslissing wordt ingesteld tegen een arrest
dat, zonder uitspraak te doen over een
bevoegdbeidsgescbil, enkel weigert aan
de advocaat van de beklaagde de macbtiging te geven om laatstgenoemde te vertegenwoordigen. (Art. 416 Sv.)
15 juni 1994
621
19. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep
(geen eindbeslissing) - Correctionalisatie van een misdaad.
In de regel is niet ontvankelijk het
cassatieberoep dat door de verdacbte
v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen
een arrest van de kamer van inbescbuldigingstelling dat, zonder uitspraak te
doen over een gescbil inzake de bevoegdbeid van de onderzoeksgerecbten, een
misdaad correctionaliseert door verzachtende omstandigbeden aan te nemen.
(Art. 416, tweede lid Sv.)
13 september 1994
739
20. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep Beslissing m.b.t. het taalgebruik.
Niet ontvankelijk is bet cassatieberoep
dat v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen een vonnis dat enkel uitspraak doet
over de taal van de recbtspleging. (Art.
416 Sv.)

19 oktober 1994

856

Eindbeslissing.
Geen eindbeslissing, tocb onmiddellijk
vatbaar voor cassatieberoep.
21. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, tach
onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep.
De beslissing waarbij de kamer van
inbeschuldigingstelling zicb niet bevoegd
verklaart om uitspraak te doen over de
vordering tot opscborting van de uitspraak van de veroordeling is een. arrest
inzake bevoegdheid in de z.in van art.
416, tweede lid, Sv.; bet tegen deze beslissing ingestelde cassatieberoep is onmiddellijk ontvankelijk.
13 september 1994
739
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22. -Straizaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Geschil inzake bevoegdheid
- Beschikking tot verwijzing naar de
correctionele rechtbank - Hoger beroep
van de verdachte - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk, v66r de eindbeslissing, is het cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling houdende niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep van de
verdachte tegen een beschikking van de
raadkamer die, zonder over haar bevoegdheid uitspraak te doen, de verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst, zelfs als de verdachte zich voor de
kamer van inbeschuldigingstelling heeft
beroepen op de onbevoegdheid van de
raadkamer wegens samenhang.
7 juni 1994
589
Allerlei.
23. - Straizaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Allerlei - Hoi van assisen
- Verwijzing naar het Hoi - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de
veroordeelde - Draagwijdte.
Op het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot verwijzing
naar het hof van assisen, dat gelijktijdig
met het cassatieberoep tegen het veroordelend arrest is ingesteld binnen vijftien
dagen na de uitspraak van dat arrest,
neemt het Hof geen kennis van de
schending van de wetten inzake bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen
en evenmin van het onderzoek van de in
art. 299 Sv. vermelde nietigheden of de
nietigheden wegens niet-inachtneming
van de wetten tot invoering van het debat op tegenspraak en tot regeling van
het taalgebruik voor de kamer van inbeschuldigingstelling.
30 maart 1994
341
Burgerlijke rechtvordering.
Algemeen.
Duur, begin en einde.
24. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - BurgerJijke rechtsvordering - Duur, begin en
einde - Voorbereidend vonnis en vonnis

van onderzoek - Termijn - Aanvang
- Eindbeslissing - Begrip.
Tegen het vonnis waarbij de rechter
akte neemt van de overeenkomst die de
partijen gesloten hebben ter oplossing
van het regelmatig bij hem aanhangig
gemaakte geschil, staat geen voorziening
open, zodat een vroeger gewezen voorbereidende beslissing en beslissing van onderzoek een eindbeslissing wordt bij de
uitspraak van het akkoordvonnis en de
termijn om zich in cassatie te voorzien
tegen de voorbereidende beslissing en
beslissing van oilderzoek vanaf dat tijdstip begint te lopen. (Art. 1043 Ger.W.;
art. 416 Sv.)
14 december 1994
1109
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing).
25. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - BurgerJijke rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Burgerlijke partijen - Getroiiene - Gesubrogeerde verzekeraar - Vordering van
de getroiiene - Geen eindbeslissing Gevolg.
Wanneer de beslissing van een strafgerecht over de vordering van de getroffene als burgerlijke partij geen eindbeslissing is in de zin van art. 416 Sv., is de
beslissing van dat gerecht over de vordering van de in de rechten van de getroffene gesubrogeerde verzekeraar dat
evenmin; niet ontvankelijk is derhalve,
wanneer die beslissingen geen uitspraak
doen over een bevoegdheidsgeschil, het
cassatieberoep dat tegen die verzekeraar
is ingesteld v66r de beslissing over de
vordering van de getroffene.
23 februari 1994
192
Eindbeslissing
Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - BurgerJijke rechtsvordering - Eindbeslissing
- Begrip.
Een eindbeslissing en derhalve onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep is de
strafrechterlijke beslissing, waarbij het
hof van beroep, rechtdoende op verwijzing, beslist dat een vroeger arrest t.a.v.
sommige burgerlijke rechtsvorderingen
een eindbeslissing is geworden en dat de
burgerlijke partijen dus na de vernietiging niet meer in de zaak zijn; door aldus uitspraak te doen heeft het rechtscollege waarnaar de zaak is verwezen
26. -
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van die burgerlijke partijen volledig ·uitgeoefend, ook al beveelt het een aanvullend deskundigenonderzoek, houdt het
de uitspraak over de kosten aan en verdaagt het de zaak voor verdere behandeling naar een terechtzitting waarvan het
de datum vaststelt. (Art. 416 Sv.)
2 november 1994
913
Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk
vatbaar voor cassatieberoep.
Geschil inzake . bevoegdheid.
27. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - BurgerJijke rechtsvordering - Geschil inzake
bevoegdheid - Begrip.
De beslissing waarbij het hof van beroep zich onbevoegd verklaart om uitspraak te doen over de vordering van beklaagdes W.AM.-verzekeraar die voor
het strafgerecht vrijwillig is tussengekomen om zich te beroepen op de eventu"
ele fouten van de verzekerde, ten einde
achteraf tegen laatstgenoemde verhaal
te kunnen nemen, is een beslissing inzake bevoegdheid in de zin van art. 416,
tweede lid, Sv. waartegen onmiddellijk
cassatieberoep openstaat. (Impliciet.)
19 januari 1994
71
Allerlei.
VORMEN.

Algemeen.
Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen.
Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging.
28. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn van betekening en/of neerlegging - Cassatieberoep van de civielrechtelijk aansprakelijke pm·tij - Geen betekening - Gevolg.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van de civielrechtelijk aansprakelijke
partij, als het niet is betekend aan de
partij waartegen het is gericht. (Art. 418
Sw.)
22 maart 1994
297
29. - Strafz.aken - Vormen - Vorm
en termijn van beteking en/of neerlegging - Voorziening van het openbaar
ministerie - Exploot van betekening Neerlegging - Termijn.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van het openbaar ministerie als het ex-

ploot van beteking aan verweerder ter
griffie van het Hof is neergelegd na het
verstrijken van de termijn van twee
maanden. (Art. 420bis, tweede lid, Sv.)
697
6 september 1994
30. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn van betekening - Arrest van
de jeugdkamer van het hoi van beroep
- Cassatieberoep door een ouder van de
minderjarige - Betekening aan het
openbaar ministerie.
Niet ontvankelijk is het door een ouder van een minderjarige tegen een arrest van de jeugdkamer van het hof van
beroep ingestelde cassatieberoep dat niet
aan het openbaar ministerie werd betekend. (Art. 418 Sv.)
29 november 1994
1030
Vorm en termijn van memories en stukken.
31. - Strafzaken - Vorm en termijn
voor memories en stukken - Meinorie
gesteld in een andem taal dan die van
de bestreden beslissing.
Het Hof van Cassatie slaat geen acht
op de memorie die tot staving van een
voorziening in strafzaken wordt ingediend en die in een andere taal dan die
van de bestreden beslissing gesteld is.
(Artt. 27 en 40 Taalwet Gerechtszaken.)
24 januari 1994
90
32. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn voor memories en stukken Mededeling van de memorie aan het
openbaar ministerie - Termijn van ten
minste acht dagen - Overschrijden van
de termijn - Vraag om uitstel - Weigering.
Wanneer de eiser ten minste achte dagen voor de terechtzitting aan het O.M.
geen memorie heeft medegedeeld, mag
de zaak niet worden uitgesteld om hem
daartoe alsnog de gelegenheid te geven.
(Art. 420bis Sv.)
8 augustus 1994
681
33. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn voor memories en stukken Voorlopige hechtenis - Verzoekschrift
tot uitstel om memorie in te dienen Geen vermelding van de hoedanigheid
van de ondertekenaar.
Het Hof slaat geen acht op een inzake
voorlopige hechtenis ter griffie neergelegd verzoekschrift tot uitstel om een
memorie in te dienen, ondertekend met
een leesbare handtekening met de vermelding « loco », maar zonder vermel-
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11 oktober 1994
829
Te voegen stukken (bij cassatieberoep of
memorie).
Onsplitsbare zaken.
Allerlei.
34. - Strafzaken - Vormen - Allerlei - Wraking van een strafrechter Cassatieberoep - Verklaring van beroep
in cassatie - Vorm -Art. 417 Sv.
Het cassatieberoep tegen een arrest
van het hof van beroep waarbij het hoger beroep tegen een vonnis van de correctionele rechtbank houdende afwijzing
van een vordering tot wraking, niet ontvankelijk wordt verklaard, moet overeenkomstig art. 417 Sv. worden ingesteld
door verklaring ter griffie van het genoemde hof van beroep.
8 augustus 1994
681
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP.

Algemeen.
35. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Algemeen Veroordeling bij verstek - Verzet Herhaald verstek - Verzet ongedaan
verklaard - Cassatieberoep - Draagwijdte.
Wanneer het cassatieberoep gericht is
tegen een arrest waarbij het verzet wegens het niet verschijnen van de verzetdoende partij ongedaan wordt verklaard,
heeft het Hof enkel na te gaan of het arrest het verzet wettig heeft afgewezen op
grond van de vaststelling dat de eiser
herhaald verstek heeft laten gaan.
4 januari 1994
11
36. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Algemeen Bescherming van de maatschappij - Internering - Veroordeelde geinterneerd
van de minister van Justitie - Verzoek
tot invrijheidstelling v66r het verstrijken
van de straftijd - Beslissing van de
commissie tot bescherming van de maatschappij.
Niet vatbaar voor cassatieberoep is de
beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij die uitspraak
doet over bet verzoek tot invrijheidstelling v66r bet verstrijken van de straftijd
met betrekking tot de wegens misdaad
of wanbedrijf veroordeelde personen die

tijdens hun hechtenis krachtens een beslissing van de minister van Justitie werden gei:nterneerd. (Art. 21 Wet Bescherming Maatschappij.)
6 december 1994
1070
Strafvordering.
Algemeen.
37. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Algemeen - Bescherming van
de maatschappij - Commissie tot bescherming van de maatschappij - Invrijheidstelling
Definitieve invrijheidstelling - Invrijheidstelling op proef
- Gei'nterneerde - Verzoek - Afwijzing.
De beslissing waarbij de commissie tot
bescherming van de maatschappij, ingesteld krachtens de Wet Bescherming
Maatschappij, beslist dat er geen aanleiding is om een gei:nterneerde in vrijheid
te stellen, is vatbaar voor cassatieberoep
in de bij Sv. bepaalde voorwaarden , ongeacht of die beslissing een verzoek tot
definitieve invrijheidstelling dan wel een
verzoek tot invrijheidstelling op proef
van de gei:nterneerde afwijst. (Artt. 18 en
31 Wet Bescherming Maatschappij; art.
608 Ger.W.)
11 mei 1994
474
38. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Algemeen - Verwijzing naar het
hoi van assisen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Cassatieberoep - Ingesteld voor het eindarrest Draagwijdte.
Op bet cassatieberoep van de verdachte tegen bet arrest van verwijzing naar
bet hof van assisen, ingesteld v66r bet
verstrijken van de termijn van vijftien
vrije dagen na de betekening van dit arrest en v66r bet verstrijken van de termijn van art. 296 Sv., doet bet Hof
slechts uitspraak over de schending van
de wetten inzake de bevoegdheid van de
onderzoeksgerechten en van bet hof van
assisen en over de nietigheden die bepaald zijn in art. 299 Sv., of die voortvloeien uit bet niet in acht nemen van
de wetten tot invoering van een debat op
tegenspraak voor de kamer van inbeschuldigingstelling en tot regeling van
bet taalgebruik voor die kamer.
24 mei 1994
519
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voor cassatieberoep.
39. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen
uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Jeugdrechtbank - Maatregelen ten aanzien van de minderjarigen
Kabinetsverslag van de jeugdrechter Hoger beroep van de minderjarige Hoger beroep niet ontvankelijk verklaard - Cassatieberoep van de minderjarige - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat ingesteld is tegen een arrest van de
jeugdrechter in hoger beroep dat het hoger beroep van de minderjarige niet ontvankelijk verklaart op grond dat het niet
aangetoond is dat d ejeugdrecher reeds
een beslissing had genomen.
1 februari 1994
131
40. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet
vatbaar voor cassatieberoep - Bescherming van de maatschappij - Commissie
tot bescherming van de maatschappij Beslissing over de wijze van uitvoering
van de internering - Begrip - Beslissing over een verzoek tot het verlaten
van de inrichting onder toezicht.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van een gei:nterneerde tegen een beslissing van de commissie tot bescherming
van de maatschappij die geen uitspraak
doet over de persoonlijke vrijheid van de
gelnterneerde maar enkel over de wijze
van uitvoering van de internering, zoals
de beslissing over een verzoek tot het
verlaten van de inrichting onder toezicht.
(Artt. 18 en 31 Wet Bescherming Maatschappij; art. 608 Ger.W.)
11 mei 1994
474
41. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet
vatbaar voor cassatieberoep - Beschikking tot verwijzing naar de correctionele
rechtbank - Verzet van de beklaagde Kamer van inbeschuldigingstelling Niet-ontvankelijkheid van het verzet Geen uitspraak inzake de bevoegdheid
van de onderzoeksgerechten - Voorziening van de verdachte v66r de eindbeslissing - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat een verdachte v66r de eindbeslissing
instelt tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling, houdende
niet-ontvankelijkheidverklaring van het
hoger beroep van de verdachte tegen een

beschikking van de raadkamer die, zonder over haar bevoegdheid uitspraak te
doen, de verdachte naar de correctionele
rechtbank verwijst, terwijl de verdachte
voor de raadkamer en voor de kamer
van inbeschuldigingstelling heeft aangevoerd dat de redelijke termijn van art. 6
E.V.R.M. is overschreden en het onderzoek onvolledig is. (Art. 416 Sv.)
11 juli 1994
677
Beslissingen in feite en in rechte.
Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld.
42. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Beslissingen waartegen reeds
cassatieberoep is ingesteld - Gevolg.
De regel dat na cassatieberoep geen
nieuw cassatieberoep mogelijk is, geldt
evenzeer als het tweede cassatieberoep
wordt ingesteld voor het eerste is verworpen. (Art. 438 Sv.)
15 maart 1994
272
43. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Beslissingen waartegen reeds
cassatieberoep is ingesteld.
In strafzaken is in de regel niet ontvankelijk het cassatieberoep van een
partij die zich een tweede maal tegen dezelfde beslissing in cassatie voorziet.
(Art. 438 Sv.)
27 september 1994
787
Gemis aan belang of bestaansreden.
44. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Kamer van inbeschuldigingstelling - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Onttrekking van de zaak aan de
onderzoeksrechter - Gevolg.
Wanneer bij beschikking van de raadkamer de zaak is onttrokken aan de onderzoeksrechter, verliest het door dit uitgevaardigde aanhoudingsbevel alle uitwerking en heeft het cassatieberoep van
de verdachte tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de
handhaving van de voorlopige hechtenis
beveelt geen bestaansreden meer.
29 december 1994
1154
Allerlei.
45. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - A/lerlei - Bescherming van de

-65maatschappij - Voorlopige bi.wlissing
van de voorzitter van de commissie Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Niet voor cassatieberoep vatbaar is de
voorlopige beslissing die de voorzitter
van de commissie tot bescherming van
de maatschappij krachtens artt. 17 en 18
Wet Bescherming Maatschappij in dringende gevallen neemt.
19 januari 1994
78
Burgerlijke rechtsvordering.
Algemeen.
Beklaagde.
Openbaar ministerie.
Burgerlijke partij.
Tussenkomende partij.
Andere partijen.
Aller lei.
AFSTAND.

Algemeen.
Strafvordering.
46. - Strafzaken - Afstand - Strafvordering - Vormen van de afstand Begrip - Gedetineerde - Gevangenis
- Griffie - Verklaring.
Het Hof verleent akte van de afstand
van het cassatieberoep van een gedetineerde, wanneer die afstand wordt gedaan bij een regelmatige, ter griffie van
de gevangenis afgelegde verklaring die
nadien op de griffie van het hof van beroep wordt overgeschreven.
21 december 1994
1145
Burgerlijke rechtsvordering.
47. - Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Afstand die
door dwaling is aangetast - Gevolg.
Wanneer een partij zich in cassatie
heeft voorzien en van haar voorziening
afstand doet zonder te berusten, op
grond dat de beslissing waartegen de
voorziening gericht is, geen eindbeslissing is in· de zin van art. 416 Sv., verleent het hof geen akte van die afstand,
als het oordeelt dat het een beslissing
over de bevoegdheid is.
702
7 september 1994
48. - Strafzaken - Afstand
Burgerlijke rechtsvordering - Afwijzing Verstekdoende beklaagde - Cassatieberoep van de burgerlijke partij - Afstand
- Akteverlening van de afstand.

Nu een verstekdoende beklaagde geen
ontvankelijk verzet kan doen tegen de
beslissing waarbij een tegen hem ingestelde civielrechtelijke vordering wordt
afgewezen, is de belanghebbende burgerlijke partij gerechtigd cassatieberoep in
te stellen, hoewel de gewone termijn van
verzet ten aanzien van de verstekdoende
partij niet verstreken is; er is dan ook
geen grond om een door die burgerlijke
partij zonder berusting gedane afstand
in te willigen. (Art. 413 Sv.)
13 december 1994
1106
Allerlei.
REGISTRATIE EN ZEGEL.
ALLERLEI.

49. - Strafzaken - Allerlei - Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Afwijzing van de aanvraag - Arrest van het
Hof - Termijn.
Het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling een op grond van art.
27, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis ingediende aanvraag tot voorlopige invrijheidstelling afwijst, is een arrest « waardoor de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd » in de zin van art. 31, § 1,
van die wet; het Hof waarbij tegen dat
arrest cassatieberoep is ingesteld, is verplicht uitspraak te doen binnen vijftien
dagen te rekenen van het instellen van
het cassatieberoep. (Artt. 27, § 2, en 31,
§§ 1, en 3 Wet Voorlopige Hechtenis
1990.)
16 maart 1994
281
50. - Strafzaken - Allerlei - Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Afwijzing van de aanvraag - Arrest van he.t
Hof - Termijn - Niet-inachtneming Gevolg.
Wanneer het Hof, op het cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat een op grond
van art. 27, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis ingediende aanvraag tot voorlopige
invrijheidstelling afwijst, geen uitspraak
heeft gedaan binnen vijftien dagen te rekenen van het instellen van het cassatieberoep, moet de verdachte in vrijheid
worden gesteld op grond van art. 31, § 3,
van voornoemde wet; de verdachte is vrij
krachtens de wet en zijn voorziening
heeft geen bestaansreden meer.
16 maart 1994
281

-66 ,...BELASTINGZAKEN
ALGEMEEN.
51. - Belastingzaken - Algemeen Voorziening namens een overledene Hervatting van geding - Ontvankelijkheid.
Wanneer eiser voor het instellen der
voorziening overleden is, kan de hervatting van het geding door de erfgenamen
van eiser niets verhelpen aan de onontvankelijkheid van de voorziening.
16 september 1994
755
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD.

_Algemeen.
Eisers en verweerders.
52. Belastingzaken - Personen
door of tegen wie cassatieberoep kan of
moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - Voorziening namens een
overledene - Ontvankelijkheid.
Cassatieberoep namens een overledene
is niet ontvankelijk.
16 september 1994
755
Gevolgen van niet-ontvankelijkheid t.a.v.
een partij.
Allerlei.
TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING.

Algemeen.
Duur, begin en einde.
Voorbarig cassatieberoep.
53. - Belastingzaken - Termijnen
van cassatieberoep en betekening Voorbarig cassatieberoep - Beslissing
alvorens recht te doen - Oproeping
overeenkomstig art. 750 Ger. W. - Verwijzing naar bijzondere rol - Ontvankelijkheid van de voorziening voor de eindbeslissing.
Niet ontvankelijk is de voor de eindbeslissing ingestelde voorziening tegen de
beslissing alvorens recht te doen die, na
te hebben vastgesteld dat een overeenkomstig art. 750 Ger.W. opgeroepen partij niet is verschenen, oordeelt dat « de
zaak niet in Staat voorkomt om een uitspraak bij verstek te verlenen » en de
zaak naar de bijzondere rol verwijst.
(Artt. 19, tweede lid, en 1077 Ger.W.)
1042
2 december 1994

Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor
cassatieberoep.
Allerlei.
VORMEN.

Algemeen.
Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen.
Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging.
Vorm en termijn voor memories en stukken.
Te voegen stukken (bij cassatieberoep of
memorie).
Onsplitsbare zaken.
Allerlei.
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP.

Algemeen.
Beslissingen uit hun aard niet vatbaar
voor cassatieberoep.
Beslissingen in feite en in rechte.
Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld.
Gemis aan belang of bestaansreden.
Allerlei.
AFSTAND.
REGISTRATIE EN ZEGEL.
ALLERLEI.

TUCHTZAKEN
ALGEMEEN.
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD.
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP OF
BETEKENING.

54. - Tuchtzaken - Termijnen van
cassatieberoep en betekening - Beslissing van de raad van beroep van de Orde van Apothekers - Kennisgeving van
het cassatieberoep aan de bijzitter in de
nationale raad buiten termijn - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
tegen een beslissing van de raad van beroep van de Orde van Apothekers wanneer het buiten de bij art. 26, 2°, Apothekerswet bepaalde termijn ter kennis
werd gebracht van de bijzitter in de nationale raad. (Art. 26, 2°, Apothekerswet.)
2 september 1994
692
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VORMEN.

55. - Tuchtzaken - Vormen -Artsenwet - Procedure in cassatie - Onregelmatig cassatieberoep - Verweer Aanbrengen van de zaak door verweerder.
Als de eiser voor de procedure in cassatie, bepaald in art. 26, Artsenwet, geen
andere bemoeiing doet dan een initii:He
aangetekende brief aan het Hof te sturen, kan de verweerder, met name de
Orde van de Geneesheren, na regelmatig
·zijn antwoord op de voorziening te hebben betekend, de zaak aanbrengen bij
het Hof en, in voorkomend geval, het
door eiser niet voldane rolrecht betalen.
(Art. 26 Artsenwet; artt. 1092 en 1093,
eerste lid, Ger.W.)
18 november 1994
991
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP.
AFSTAND.
REGISTRATIE EN ZEGEL.
ALLERLEI.

VERKIEZINGSZAKEN
ALGEMEEN.
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD.
TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING.
VORMEN.
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP.
AFSTAND.
REGISTRATIE EN ZEGEL.
ALLER LEI.

DIENSTPLICHTZAKEN
ALGEMEEN.
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD.
TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN
EBTEKENING.
VORMEN.

56. - Dienstplichtzaken - Vormen Handtekening - Advocaat - Volmacht
- Bijzondere volmacht.
Niet ontvankelijk is d~ voorziening die
niet is getekend door de dienstplichtige,
maar door een advocaat zonder bijzondere volmacht die geen advocaat bij het

~

Hof van Cassatie is. (Art. 51, §§ 1 en 4,
Dienstplichtwet; art. 479 Ger.W.)
20 juni 1994
643
57. - Dienstplichtzaken - Vormen Termijn.
De termijn waarbinnen het cassatieberoep van de dienstplichtige aan de griffie
van het Hof moet worden gezonden, bedraagt dertig dagen. (Art. 51, § 2, Dienstplichtwet.)
685
8 augustus 1994
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP.

58. - Dienstplichtzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissing herkeuringsraad - Geen beslissing bedoeld in art. 39 DienstplichtwetGevolg.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
tegen de beslissing van de herkeuringsraad die oordeelt dat betrokkene ingevolge
niet-aanmelding
dienstweigeraar
dient te worden verklaard met toepassing van art. 65 Dienstplichtwet; krachtens de bepaling van art. 65, § 3, Dienstplichtwet wordt de dienstweigeraar als
weerspannige behandeld en is art. 7
Dienstplichtwet toepasselijk, volgens hetwelk tegen de inschrijving in de registers van weerspannigen en dienstweige~
raars door de provinciegouverneur, voor
de betrokkene beroep openstaat bij de
minister van Binnenlandse Zaken. (Artt.
7, 39, 50, 65, §§ 1 en 3, Dienstplichtwet.)
21 februari 1994
185
AFSTAND.
REGISTRATIE EN ZEGEL.
ALLERLEI.

ARRESTEN RAAD VAN STATE
59. - Arresten Raad van State Rechtsbijstand - Beschikking.
Niet ontvankelijk is de voorziening tegen de beschikking van de voorzitter van
de met de kennisneming van de zaak belaste kamer van de Raad van State
waarbij uitspraak is gedaan over een
« pro deo • aanvraag. (Art. 30, tweede lid,
Wet Raad van State; art. 80, eerste en
derde lid, Regentsbesluit 23 aug. 1948.)
16 maart 1994
280

ALLER LEI
60. - Allerlei - Eerste cassatieberoep

-

Verwerping wegens overtreding Taal-

-68wet Gerechtszaken - Tweede cassatieberoep - Voorwaarde.
De voorziening in cassatie die wordt
ingesteld na verwerping van een eerste
voorziening waarin geen andere nietigheid aanwezig was dan die welke uit een
overtreding van de Taalwet Gerechtszaken voortspruit, is slecht ontvankelijk
wanneer zij is ingesteld binnen de termijn bij de wet bepaald om zich in cassatie te voorzien en die begint te lopen
te rekenen van de dag van de uitspraak
van het arrest dat de eerste voorziening
heeft verworpen. (Art. 40, vierde en vijfde lid, Taalwet Gerechtszaken.)
8 augustus 1994
685

CASSATIEMIDDELEN
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen.
Belang.
Feitelijke grondslag.
Nieuw middel.
Onduidelijk middel.
Verband met de bestreden beslissing.
Onaantastbare beoordeling door feitenrechter.
Vereiste vermeldingen.
Te voegen stukken.
Allerlei.
STRAFZAKEN

Algemeen.
Belang.
Feitelijke grondslag.
Nieuw middel.
Onduidelijk middel.
Verband met de bestreden beslissing.
Onaantastbare beoordeling door feitenrechter.
Vereiste vermeldingen.
Te voegen stukken.
Ambtshalve voorgedragen middel.
Allerlei.
BELASTINGZAKEN

Algemeen.
Belang.
Feitelijke grondslag.
Nieuw middel.
Onduidelijk middel.
Verband met de bestreden beslissing.
Onaantastbare beoordeling door feitenrechter.
Vereiste vermeldingen.
Te voegen stukken.
Ambtshalve voorgedragen middel.
Allerlei.

TUCHTZAKEN

Algemeen.
Belang.
Feitelijke grondslag.
Nieuw middel.
Onduidelijk middel.
Verband met de bestreden beslissing.
Onaantastbare beoordeling door feitenrechter.
Vereiste vermeldingen.
Te voegen stukken.
Allerlei.
VERKIEZINGSZAKEN

Algemeen.
Belang.
Feitelijke grondslag.
Nieuw middel.
Onduidelijk middel.
Verband met de bestreden beslissing.
Onaantastbare beoordeling door feitenrechter.
Vereiste vermeldingen.
Te voegen stukken.
Allerlei.
DIENSTPLICHTZAKEN

Algemeen.
Belang.
Feitelijke grondslag.
Nieuw middel.
Onduidelijk middel.
Verband met de bestreden beslissing.
Onaantastbare beoordeling door feitenrechter.
Vereiste vermeldingen.
Te voegen stukken.
Aller lei.
ALLERLEI

ALGEMEEN
Algemeen - Wetsbepaling
Doel - Miskenning.
De enkele aanvoering van miskenning
van het door een wetsbepaling beoogde
doel kan niet tot cassatie leiden.
9 september 1994
711
2. - Algemeen - Prejudiciele vraag
- Arbitragehof - Vreemdeling - Bevel
om het grondgebied te verlaten - Vrijheidsberoving - Beroep bij de Rechterlijke Macht - Verwerping van het beroep - Hoi van Cassatie - Verplichting
tot het stellen van een prejudiciele vraag
- Perken.
In de context van 5.3. Verdrag Rechten
van de Mens naar luid waarvan een ieder het recht heeft binnen een redelijke
termijn berecht te worden of hangende
het proces in vrijheid te worden gesteld,
1. -

-69staan de eigen aard en de doelstellingen
van de door titel I, hoofdstuk VII, van de
Vreemdelingenwet ingevoerde rechtspleging, meer bepaald de verplichting om
de bij art. 29 bepaalde termijn van twee
maanden na te Ieven, het stellen van een
prejudiciiHe vraag aan het Arbitragehof
in de wet. (Art. 5.3. E.V.R.M.; artt. 27, 28,
29 en 30 Vreemdelingenwet; art. 26, § 2,
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
23 november 1994
1009

BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN.

3. - Burgerlijke zaken - Algemeen
- Niet ontvankelijk middel - Beginsel
van behoorlijk bestuur - Beginsel van
de eerbiediging van het gewettigde vertrouwen - Bewering die een feitelijke
beoordeling inhoudt.
Niet ontvankelijk is het middel dat enkel de schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur aanvoert
die o.m. inhouden dat de burger vertrouwen moet kunnen hebben in de openbare diensten en dat berust op een bewering die een feitelijke beoordeling inhoudt. (Art. 95 Gw.; art. 147 Gw. coord.
17 feb. 1994.)
14 maart 1994
258
4. - Burgerlijke zaken
Algemeen
- Grond van niet-ontvankelijkheid Grond van niet-ontvankelijkheid tegen
een middel opgeworpen en afgeleid uit
het gebrek aan belang - Grond van
niet-ontvankelijkheid hierop gesteund
dat de beslissing naar recht is verantwoord door een door eiser niet bekritiseerde overweging - Middel dat zelf kritiek oefent op die overweging - Gevolg.
De grand van niet-ontvankelijkheid,
die tegen een middel is opgeworpen en
afgeleid is uit een gebrek aan belang
van dat middel omdat de beslissing naar
recht is verantwoord door een overweging waarop de eiser in cassatie geen
kritiek oefent, kan niet worden aangenomen wanneer het middel zelf die overweging bekritiseert.
6 juni 1994
581
5. - Burgerlijke zaken - Algemeen
- Grond van niet-ontvankelijkheid Grond van niet-ontvankelijkheid tegen
een middel opgeworpen en hieruit afgeleid dat een ten overvloede gegeven reden van het bestreden arrest wordt bekritiseerd - Bestreden arrest - Vermeldingen - Gevolg- Grond van niet-ontvankelijkheid mist feitelijke grondslag.

De tegen een cassatiemiddel opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid,
hierin bestaande dat een ten overvloede
gegeven reden van het bestreden arrest
wordt bekritiseerd, mist feitelijke grandslag wanneer blijkt uit de vermeldingen
van dat arrest dat de door het middel bekritiseerde reden niet ten overvloede is
gegeven.
581
6 juni 1994

BELANG.

6. - Burgerlijke zaken - Belang Grond van niet-ontvankelijkheid - Niet
bekritiseerde vaststellingen van de rechter die de beslissing wettelijk verantwoorden - Verantwoording die afhangt
van feitelijke beoordelingen.
De grand van niet-ontvankelijkheid die
tegen een cassatiemiddel is opgeworpen
en hieruit is afgeleid dat de door het
middel niet bekritiseerde vaststellingen
van de rechter diens beslissing naar
recht verantwoorden, kan niet worden
aangenomen wanneer het Hof niet zonder inmenging in feitelijke beoordelingen zou kunnen beslissen dat die vaststellingen de beslissing naar recht verantwoorden.
10 januari 1994
17

7. - Burgerlijke zaken
Belang Niet meer geldend recht.
Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het middel dat aanvoert dat de
artt. 6 en 6bis Gw. geschonden zijn doordat de toepassing van de vervaltermijn
van art. 341b B.W. (oud) een discriminatie inhoudt ten aanzien van de afstammingsvorderingen waarover een wettig
kind onder het niet meer geldend recht
beschikte.
11 februari 1994
164
8. - Burgerlijke zaken
Belang Middelen ten betoge dat de conclusie
niet is beantwoord - Grond van niet~
ontvankelijkheid afgeleid uit gebrek aan
belang - Gevolg.
Toetsing van de grand van niet-ontvankelijkheid van een middel vergt toetsing
van het middel zelf wanneer de grand
van niet-ontvankelijkheid opwerpt dat
het middel met beroep op schending van
art. 97 Gw. wegens gebrek aan antwoord
op de conclusie, zonder belang is, nu het
middel de wettigheid van de bekritiseerde beslissing niet kan bei:nvloeden.
30 mei 1994
552

-70FEITELIJKE GRONDSLAG.

9. - Burgerl1jke zaken - Feitelijke
grondslag - Niet genomen conclusie Geen antwoord.
Feitelijke grondslag mist het middel
dat in burgerlijke zaken afgeleid is uit
het gebrek aan antwoord op een beweerdelijk bij schriftelijke conclusie voorgedragen verweermiddel, wanneer die conclusie niet voorkomt bij noch vermeld is
in de procedurestukken en de rechter ervan geen gewag maakt.
17 juni 1994
635
NIEUW MIDDEL.

10. - Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Vordering in rechte - Feitelijke
vereniging - Oprichtingsakte niet neergelegd ter griffie - Niet-ontvankelijkheid.
Art. 11 Vennootschappenwet naar luid
waarvan een rechtsvordering ingesteld
door een vennootschap waarvan de oprichtingsakte niet is neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel
niet ontvankelijk is, raakt de openbare
orde niet, zodat nieuw is het cassatiemiddel dat voor de eerste maal op die
grond de niet-ontvankelijkheid van de
rechtsvordering van een feitelijke vereniging aanvoert.
20 januari 1994
84
11. - Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Handelaars, medeschuldenaars
van een zelfde contractuele verbintenis
- Hoofdelijkheid - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel waarin
voor het eerst voor het Hof schending
wordt aangevoerd van de regel dat er
van rechtswege hoofdelijkheid is tussen
handelaars die schuldenaars zijn van
een zelfde contractuele verbintenis.
25 februari 1994
202
12. - Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Schending van de artt. 1341, 1347
en 1353 B. W. - Voor het eerst voor het
Hoi aangevoerd - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel waarin
voor het eerst voor het Hof wordt aangevoerd dat de wederpartij het bestaan en
de inhoud van de door haar ingeroepen
mondelinge overeenkomst van burgerlijke aard niet met feitelijke vermoedens
mocht bewijzen.
24 juni 1994
661
13. - Burgerlijke zaken - Nieuw mid-·
del - Middel gegrond op wetsbepalingen
die van openbare orde zijn - Vereiste

feitelijke gegevens - Geen vaststellingen - Gevolg.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het middel dat, ook al is het gegrond op
een wetsbepaling die de openbare orde
raakt, niet aan de feitenrechter is voorgelegd en waarover deze evenmin op eigen initiatief heeft beslist, wanneer de
feitelijke gegevens die voor de beoordeling ervan noodzakelijk zijn, niet blijken
uit de bestreden beslissing of uit stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan; dit is met name het g~val met het
middel waarin voor het eerst voor het
Hof schending wordt aangevoerd van
art. 30 E.E.G.-Verdrag.
7 oktober 1994
818
14. - Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Miskenning van het gezag van gewijsde.
In burgerlijke zaken is niet ontvankelijk het middel dat op miskenning van
het gezag van gewij sde is gegrond en
niet voor de feitenrechter is aangevoerd,
als deze niet op eigen initiatief over dat
punt heeft beslist.
20 oktober 1994
863
ONDUIDELIJK MIDDEL.
VERBANO MET DE BESTREDEN BESLISSING.
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR
FEITENRECHTER.
VEREISTE VERMELDINGEN.

15. - Burgerlijke zaken - Vereiste
vermeldingen - Gewijzigde wet.
Het middel dat schending aanvoert
van een wetsartikel waarvan de tekst is
gewijzigd door een latere wet, verwijst
naar dat artikel zoals het is gewijzigd;
derhalve kan de tegen een middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid,
hierin bestaande dat dit uit een gewijzigde wetsbepaling afgeleide middel de wijzigende wet niet vermeldt, niet worden
aangenomen. (Art. 1080 Ger.W.)
24 februari 1994
200
16. - Burgerlijke zaken - Vereiste
vermeldingen - Als geschonden aangewezen wetsbepalingen - Huwelijksvermogensstelsels - Wet van 14 juli 1976 Van het gemeen recht afwijkende overgangsregeling - Toepassing van art.
1525 (oud} B. W. - Ontvankelijkheid van
het middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat
niet aangeeft op grond van welke wetsb.epaling partijen behoren tot de categone van personen waarop art. 1525 (oud)

-71B.W. toepasselijk is, nu de wet van 14 juli 1976 een van het gemeen recht afwijkende overgangsregeling bevat.
15 april 1994
377
17. - Burgerlijke zaken - Vereiste
vermeldingen - Vermelding van de geschonden wetsbepaling - Verband met
de aangevoerde grief.
Aan art. 1080 Ger.W., in zoverre dit
voorschrijft in het cassatieberoep de wettelijke bepalingen te vermelden waarvan
de schending wordt aangevoerd, wordt
geen afbreuk gedaan doordat het middel,
benevens de beweerdelijk onjuist toegepaste wetsbepaling waarop het betrekking heeft, ook andere wettelijke bepalingen als geschonden aanwijst.
13 mei 1994
481

18. - Belastingzaken
Vereiste vermeldingen - Internationale overeenkomst - Wet tot goedkeuring.
Niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat een internationale overeenkomst, te dezen de Overeenkomst tot
Voorkoming van Dubbele Belasting, op
11 april 1967 gesloten tussen Belgie en
de Bondsrepubliek Duitsland, is geschonden, zonder de Belgische wet tot goedkeuring van die overeenkomst te vermelden. (Art. 388 W.I.B.)
30 juni 1994
677
19. - Burgerlijke zaken - Vereiste
vermeldingen - Uitvoerbaarverklaring
- Executieverdrag - Betekening van de
buitenlandse beslissing - Aanwijzing
der geschonden wetsbepalingen.
Krachtens art. 47 Executieverdrag
moet de partij die om de tenuitvoerlegging verzoekt, enig document overleggen
waaruit kan worden vastgesteld dat de
beslissing volgens de wet van de Staat
van herkomst uitvoerbaar is en betekend
is geworden; niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat niet aanwijst welke
wetsbepaling van het vreemde recht zou
zijn geschonden door de wijze waarop de
betekening is geschied. (Art. 47 Executieverdrag van 27 sept. 1968, goedgekeurd
bij de wet van 13 jan. 1971.)
23 september 1994
779
20. - Burgerlijke zaken - Vereiste
vermeldingen - Rechterlijk gewijsde Eindvonnis.
Niet ontvankelijk is het middel met
beroep op schending van de artt. 23 tot
28 Ger.W., terwijl als grief wordt aange-

voerd dat het bestreden arrest uitspraak
doet over een geschil waarover het hof
van beroep reeds in dezelfde rechtspleging een eindbeslissing had gewezen
waardoor het zijn rechtsmacht over dat
geschil volledig had uitgeoefend; een dergelijke grief berust niet op het gezag van
gewijsde van een vroegere eindbeslissing
en houdt dus geen verband met de aangegeven wetsbepalingen. (Artt. 19 en 23
tot 28 Ger.W.)
24 november 1994
1012
TE VOEGEN STUKKEN.

21. - Burgerlijke zaken - Te voegen
stukken - Middel afgeleid uit miskenning van bewijskracht - Akte van het
gerecht - Overlegging van een afschrift
- Eensluidendverklaring - Griffier Advocaat bij het Hoi - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel afgeleid uit miskenning van de bewijskracht
van een akte van het gerecht, als bij het
cassatieberoep enkel een afschrift van
die akte is gevoegd dat voor eensluidend
werd verklaard, niet door de griffier van
het desbetreffende gerecht, maar door
een advocaat bij het Hof. (Artt. 173, 790
en 791 Ger.W.)
11 maart 1994
247
ALLERLEI.

22. - Burgerlijke zaken - Allerlei Middel - Begrip.
Het gevolg van een vernietiging t.o.v.
de omvang ervan maakt geen middel uit.
14 april 1994
368

STRAFZAKEN
ALGEMEEN.

23. - Strafzaken - Algemeen - Middel van niet-ontvankelijkheid - Burgerlijke rechtsvordering - Arbeidsovereenkomst.
Niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat de eiser, als aangestelde, wordt
veroordeeld tot schadevergoeding, hoewe! de beslissing niet vaststelt dat bij
hem bedrog, zware schuld of een gewoonlijk voorkomende Iichte £out aanwezig was, wanneer de beslissing niet vaststelt dat de rechtsbetrekkingen tussen
de aangestelde en de aansteller voortvloeiden uit een arbeidsovereenkomst in
de zin van art. 1 Arbeidsovereenkomstenwet.
21 december 1994
1144
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Strafzaken - Belang - Strafvordering - Verschillende misdrijven Eim enkele straf- Straf naar recht verantwoord door een van die misdrijven Middel dat enkel op een ander misdrijf
betrekking heeft - Ontvankelijkheid Vereiste.
Wanneer wegens verschillende misdrijven een enkele straf is uitgesproken, is
ontvankelijk de vordering tot vernietiging van de op de strafvordering gewezen beslissing, als zij gegrond is op een
middel dat slechts op een van die misdrijven betrekking heeft ofschoon de
straf naar recht verantwoord blijft door
een ander misdrijf, wanneer uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt
dat de uitgesproken straf minder zwaar
zou zijn geweest, indien de rechter het
misdrijf waarop het middel betrekking
heeft, niet bewezen had verklaard. (Artt.
411 en 414 Sv.)
16 februari 1994
174
24. -

25. - Strafzaken - Belang - Ontvankelijkheid - Voorlopige hechtenis Handhaving - Recht van verdediging Raadkamer - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regelmatige rechtspleging.
Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel
ten betoge dat het recht van verdediging
voor de raadkamer bij de handhaving
van de voorlopige hechtenis is geschonden, wanneer dat recht in hoger beroep
voor de kamer van inbeschuldigingstellin,g is geeerbiedigd door de kennisname
door de verdediging van bij het dossier
gevoegde stukken. (Art. 22, derde lid,
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
15 maart 1994
278
26. - Strafzaken - Belang - Strafvordering - Verschillende misdrijven Een enkele straf - Middel dat op een
van die misdrijven betrekking heeft Ontvankelijkheid.
Wanneer wegens verschillende telastleggingen een enkele straf is uitgesproken, is niet ontvankelijk het middel dat
slechts op een van de in die telastleggingen omschreven misdrijven betrekking
heeft, als de uitgesproken straf naar
recht verantwoord blijft door de andere
bewezen
verklaarde
telastleggingen.
(Artt. 411 en 414 Sv.)
29 maart 1994
328
27.- Strafzaken- Belang- Grieven
zonder weerslag op de beslissing.

Niet ontvankelijk is het middel waarin
de eiser grieven aanvoert die, ook al waren ze gegrond, de wettigheid van de bekritiseerde beslissing niet kunnen beYnvloeden en derhalve niet tot cassatie
kunnen leiden.
11 mei 1994
475
28. - Strafzaken - Belang - Voorlopige hechtenis - Mededeling van het
dossier aan de verdediging .,... Taalgebruik in gerechtszaken - Bericht - Art.
22, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis
1990 - Middel ten betoge dat die wetsbepaling is geschonden voor de raadkamer - Rechtsvormen in acht genomen
in hager beroep.
.
Niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, is het middel ten betoge dat art. 22,
derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990
betreffende de mededeling van het dossier aan de verdachte en diens raadsman
is geschonden, wanneer de door die
wetsbepaling voorgschreven rechtsvormen in acht zijn genomen voor de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak moet doen over de handhaving
van de voorlopige hechtenis.
25 juli 1994
679
FEITELIJKE GRONDSLAG.
NIEUW MIDDEL.

29. - Strafzaken - Nieuw middel Middel dat een rechtvaardigingsgrond
aanvoert.
. .Nie.uw en derhalve niet ontvankelijk
ZlJn m strafzaken de cassatiemiddelen
met beroep op het voordeel van de twijfel, op de onoverkomelijke dwaling of op
de onregelmatigheid van een bestuurlijke beslissing waarbij het herstel in de
vorige staat wordt gevorderd van de
p~aats waar beklaagde zonder vergunnmg heeft gebouwd, wanneer die middelen niet voor de feitenrechter zijn opgeworpen.
8 juni 1994
591
30. - Strafzaken - Nieuw middel Middel dat de onregelmatigheid van een
bestuurlijke beslissing aanvoert.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk
zijn in strafzaken de cassatiemiddelen
met beroep op het voordeel van de twijfel, op de onoverkomelijke dwaling of op
de onregelmatigheid van een bestuurlijke beslissing waarbij het herstel in de
vorige staat wordt gevorderd van de
plaats waar beklaagde zonder vergun-
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8 juni 1994
591
31. - Strafzaken - Nieuw middel Redelijke termijn - Overschrijding Ontvankelijkheid.
Nieuw en derbalve niet ontvankelijk is
bet middel ten betoge dat de zaak van
de opgesloten eiser niet binnen een redelijke termijn is bebandeld, wanneer dat
middel niet voor de kamer van inbescbuldigingstelling is aangevoerd. (Art.
5.3 E.V.R.M.)
29 juni 1994
671
32. - Strafzaken
Nieuw middel Uitlevering Onderzoeksgerecht
Door de buitenlandse overheid ve11eend
bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring - Misdrijf buiten het grondgebied van de verzoekende staat begaan Onderzoek van feiten - Ontvankelijkheid.
Wanneer voor bet onderzoeksgerecbt
dat bet door de buitenlandse overbeid
verleende bevel tot aanbouding uitvoerbaar verklaarde, niet is aangevoerd dat
bet aan bet uitleveringsverzoek ten
grondslag liggende misdrijf buiten bet
grondgebied van de verzoekende partij
werd begaan, is bet middel dat op deze
aanvoering steunt niet ontvankelijk; bet
zou bet Hof verplicbten tot een onderzoek van feiten waarvoor bet niet bevoegd is. (Art. 147 Gw.)
27 september 1994
787
ONDUIDELIJK MIDDEL.

33. - Strafzaken - Onduidelijk middel - Niet-ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is bet middel waaruit wegens de onduidelijkbeid ervan niet
kan worden opgemaakt waarin de aangevoerde onwettigbeid bestaat.
22 juni 1994
650
VERBAND MET DE BESTREDEN BESLISSING.

34. - Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Bestreden beslissing - Veroordeling - Voorwerp van
het middel - Voorbereidend onderzoek.
In de regel niet ontvankelijk tot staving van de voorziening tegen een veroordelend arrest of vonnis is bet middel
dat betrekking beeft op bet voorbereidend onderzoek.
25 mei 1994
523

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR
FEITENRECHTER.

35. - Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Akte van
aanhangigmaking - Feitelijke beoordeling - Voorwaarden - Ontvankelijkheid
van het cassatiemiddel.
In strafzaken is niet ontvankelijk bet
middel dat kritiek oefent op de feitelijke
beoordeling van de draagwijdte van de
akte van aanbangigmaking, als die beoordeling de perken van bet aan de tegenspraak der partijen onderworpen gescbil niet te buiten gaat.
15 juni 1994
616
VEREISTE VERMELDINGEN.
TE VOEGEN STUKKEN.
AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDEL.
ALLERLEI.

36. - Strafzaken - Allerlei - Grief
- Grondslag - Veronderstelling - Gevolg.
Niet ontvankelijk is bet cassatiemiddel
dat uitgaat van een loutere veronderstelling.
30 maart 1994
341
37. - Strafzaken - Allerlei - Aanvoering van middelen in akten van betekening van de voorziening.
. Het Hof slaat geen acbt op middelen
die worden aangevoerd in akten van betekening van de voorziening. (Artt.
420bis en 422 Sv.)
25 oktober 1994
877

BELASTINGZAKEN
ALGEMEEN.
BELANG.
FEITELIJKE GRONDSLAG.
NIEUW MIDDEL.

38. - Belastingzaken - Nieuw middel
- Behandeling van de bezwaarschriften
- Aanvragen van stukken - Niet bevoe~de ambtenaar - Ontvankelijkheid.
Nieuw en derbalve niet ontvankelijk is
bet niet aan bet bof van beroep voorgel~gd !?iddel ten betoog dat de stukken,
die biJ de bebandeling van bet bezwaarscbrift aan bet dossier werden toegevoegd, opgevraagd en verkregen werden
door een daartoe niet bevoegde centroleur.
18 maart 1994
287

-74ONDUIDELIJK MIDDEL.
VERBAND MET DE BESTREDEN BESLISSING.
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR
FEITENRECHTER.
VEREISTE VERMELDINGEN.

39. - Belastingzaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepalingen - Middel dat verschillende grieven
aanvoert - Middel dat niet voor elke
grief de geschonden wetsbepalingen aanduidt.
Niet ontvankelijk is het middel dat, inzake inkomstenbelastingen, verschillende grieven aanvoert maar niet voor elk
van die grieven afzonderlijk aanwijst
welke wetsbepaling is geschonden. (Art.
289 W.I.B., thans art. 388 W.I.B. 1992).
29 april 1994
434
40. - Belastingzaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepalingen - Bewijskracht van akten.
Niet ontvankelijk is het middel dat de
miskenning van de bewijskracht van akten aanvoert, maar de artt. 1319, 1320 en
1322 B.W. niet als geschonden aanwijst.
29 april 1994
438
TE VOEGEN STUKKEN.
AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDEL.
ALLERLEI.

TUCHTZAKEN
ALGEMEEN.
BELANG.

41. - Tuchtzaken - Belang - Orde
van Architecten - Raad van beroep Beslissing over bevoegdheid.
Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het cassatiemiddel ten betoge dat
de raad van beroep niet bevoegd is om
kennis te nemen van het hager beroep
dat eiser heeft ingesteld tegen de beslissing van een provinciale raad van de Orde van Archtitecten betreffende de wraking van zijn !eden.
8 april 1994
355
FEITELIJKE GRONDSLAG.
NIEUW MIDDEL.

42. - Tuchtzaken - Nieuw middel Overschrijden van de redelijke termijn
- Ontvankelijkheid.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het middel met beroep op overschrijding
van de redelijke termijn waarbinnen ei-

sers zaak moest worden behandeld, wanneer de vraag naar de redelijke termijn
niet aan de feitenrechter is onderworpen. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
7 januari 1994
12
43. - Tuchtzaken - Nieuw middel Niet rechtsgeldige beslissing tot onderzoek - Ontvankelijkheid.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het niet voor de feitenrechter aangevoerde middel ten betoge dat een lid van de
provinciale raad van de Orde van Apothekers niet rechtsgeldig met een onderzoek werd belast.
13 mei 1994
483

44. - Tuchtzaken - Nieuw middel Niet rechtsgeldige beslissing tot onderzoek - Ontvankelijkheid.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het niet voor de feitenrechter aangevoerde middel ten betoge dat de onderzoekscommissie van de provinciale raad niet
rechtsgeldig werd belast met onderzoek
van een tuchtzaak ten laste van een arts.
9 september 1994
729
ONDUIDELIJK MIDDEL.
VERBAND MET DE BESTREDEN BESLISSING.
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR
FEITENRECHTER.
VEREISTE VERMELDINGEN.
TE VOEGEN STUKKEN.
ALLERLEI.

45. - Tuchtzaken - Allerlei - Verschillende telastleggingen - Een enkele
straf - Cassatiemiddel met betrekking
tot bepaalde telastleggingen - Ontvankelijkheid.
Wanneer de tuchtraad van beroep van
de Orde van Advocaten wegens verscheidene telastleggingen een enkele tuchtstraf uitspreekt op grand dat de gedaagde de regelen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het
beroep ten grondslag liggen, niet heeft
nageleefd, zijn de cassatiemiddelen die
slechts op een dee! van die telastleggingen betrekking1hebben, niet ontvankelijk, als blijkt dat, zelfs indien de grieven
die worden aangevoerd tegen de op dat
deel van de telastleggingen gebaseerde
beslissing gegrond zouden zijn, de tuchtstraf naar recht verantwoord blijft op
grand van de overige telastleggingen.
18 februari 1994
177
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DIENSTPLICHTZAKEN
ALGEMEEN.
BELANG.
FEITELIJKE GRONDSLAG.
NIEUW MIDDEL.
ONDUIDELIJK MIDDEL.
VERBAND MET DE BESTREDEN BESLISSING.
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR
FEITENRECHTER.
VEREISTE VERMELDINGEN.
TE VOEGEN STUKKEN.
ALLERLEI.

ALLER LEI
CAUTIO JUDICATUM SOLVI
Internationale Overeenkomst houdende ontslag van borgstelling - Verdrag
van 1 mei 1885 tussen Belgie en Liberia
-:- Vennootschap opgericht en gemachtigd volgens de wetten van Liberia.
Als een rechter aanneemt dat een vennootschap door een vreemde Staat is erkend, mag hij haar geenszins, op grand
dat zij in die Staat noch werkelijke
maatschappelijke zetel, noch werkzaamheden heeft, verplichten tot borgstelling
alvorens in Belgie in rechte op te treden,
wanneer tussen Belgie en die Staat een
o~ereenkomst ~s gesloten waarbij de in
d1e Staat opgeriChte en gemachtigde vennootschappen van borgstelling worden
ontslagen. (Art. 851 Ger.W.; art. 13 Verdrag van 1 mei 1885 tussen Belgie en de
Republiek Liberia.)
15 december 1994
1116

COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST
1. - Gelijke behandeling - Werknemers - Mannen en vrouwen - Discriminatie - Bepaling - Nietigheid Omvang.
De in art. 130 wet van 4 aug. 1978 tot
economische herorientering bedoelde
nietigheid, met als enig doel iedere bepaling houdende een discriminatie op
grand van het geslacht ondoeltreffend te
maken, kan aileen maar een gelijke behandeling beogen van de werknemers
die door zodanige discriminatie worden
benadeeld; zij heeft geen invloed op de
rechten van de werknemers die door zulke disciminatie niet zijn benadeeld. (Art.
130, wet van 4 aug. 1978; art. 9 wet van 5
dec. 1968.)
17 januari 1994
54
2. - Normatieve bepalingen - Begrip.
De verplichtingen van de contracterende partijen als bepaald bij art. 13, §§ 2 en
3, van de C.A.O. 25 jan. 1985, gesloten in
het Paritair Comite voor het vervoer en
algemeen verbindend verklaard bij K.B.
22 juli 1985, alsmede de voorschriften
vermeld op het als bijlage bij de C.A.O.
gevoegde model van dagelijks prestatieblad met betrekking tot de rechtsgeldigheid en de bewijslast, zijn normatieve
bepalingen.
6 mei 1994
460

CHEQUE
Uitgifte - Begrip.

3. - Normatieve bepalingen - Begrip.
De verplichtingen van de contracterende partijen als bepaald bij art. 13, § 2,
van de C.A.O. 25 jan. 1985, gesloten in
het Paritair Comite voor het vervoer en
algemeen verbindend verklaard bij K.B.
22 juli 1985, aangevuld door art. 3 van de
C.A.O. 9 dec. 1988, algemeen verbindend
verklaard bij K.B. van 14 aug. 1989, alsmede de voorschriften vermeld op het
als bijlage bij de C.A.O. van 25 jan. 1985
gevoegd model van dagelijks prestatieblad met betrekking tot de rechtsgeldigheid en de bewijslast, zijn normatieve
bepalingen.
13 juni 1994
60ti

Het bij art. 61, 1°, Chequewet bepaalde
misdrijf is voltrokken op het tijdstip dat
de cheque uitgegeven wordt; een cheque
is uitgegeven in de zin van die bepaling,
op het tijdstip dat hij in omloop is gebracht of aan de nemer is overhandigd,
ook al wordt hij niet of pas later ter beta!ing aangeboden.
30 maart 1994
339

4. - Niet algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst
-Wet.
De bepalingen van een niet algemeen
verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst zijn geen wet in de
zin van art. 608 Ger.W. (Art. 608 Ger.W.)
5 september 1994
696
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a. - N.A.R. - Ondernemingsraden Opdrachten
Beheer
Bestaand
maatschappelijk werk - Verschillende
ondernemingen - V.Z W: - Beheerraad
- Samenstelling.
Wanneer een maatschappelijk werk al
bestond ten tijde van de inwerkingtreding van de bij K.B. 12 sept. 1972 algemeen verbindend verklaarde N.A.R.C.A.O. nr. 9 van 9 maart 1972 en
overigens gemeenschappelijk is aan verscheidene ondernemingen, hoeft de raad
van bestuur van de V.Z.W. die dat maatschappelijk werk beheert, niet paritair te
zijn samengesteld.
19 december 1994
1129

D

DADING
1. - Uitkering op grond van art. 301
B. W: - Rechterlijke beslissing - Overeenkomst tussen partijen - Wettelijkheid.
Geen wetsbepaling staat eraan in de
weg dat uit de echt gescheiden echtgenoten een dading aangaan over de uitkering die de rechtbank op grand van art.
301 B.W. heeft toegekend aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen.
9 september 1994
726
2. - Uitkering op grond van art. 301
B. W: - Rechterlijke beslissing - Overeenkomst tussen partijen - Wijzigbaarheid.
Naar recht verantwoord is het vonnis
dat beslist dat de dading, aangegaan met
betrekking tot een door de rechtbank op
grand van art. 301 B.W. toegekende uitkering tot levensonderhoud, onwijzigbaar is, ook al is de toestand van de onderhoudsgerechtigde of onderhoudsplichtige sindsdien gewijzigd. (Artt. 1134 en
2052 B.W.)
9 september 1994
726

DAGVAARDING
1. - Burgerlijke zaken - Instellen
van de vordering - Aanhangigmaking
- Inschrijving op de algemene rol.
Wanneer in burgerlijke zaken de
rechtsingang bij dagvaarding geschiedt,
is de zaak bij de rechter aanhangig gemaakt door de betekening van de dagvaarding, voor zover de zaak op de algemene rol is ingeschreven voor de zitting
die in de dagvaarding is aangegeven.
(Artt. 12, tweede lid, 700, 716 en 717
Ger.W.)
4 maart 1994
227
2. - Onregelmatigheid - Gevolg.
De artt. 860 en 861 Ger.W. kunnen niet
worden toegepast op de miskenning van
de regel van art. 700 van dat wetboek
m.b.t. de rechtsingang, welke regel onder
de rechterlijke organisatie ressorteert.
27 mei 1994
534

3. - Strafzaken
Opeenvolgende
dagvaardingen van een beklaagde wegens een en hetzelfde feit - Wettigheid
- Voorwaarde.
Geen wettelijke bepaling of algemeen
rechtsbeginsel verbiedt dat een beklaagde wordt gedagvaard wegens een feit
waarvoor hij reeds vroeger werd gedagvaard en waarover niet definitief uitspraak is gedaan.
8 juni 1994
590
4. - Strafzaken
Verschrijving Geldigheid van de dagvaarding - Voorwaarden.
In strafzaken zijn de regels voor de
geldigheid van de dagvaarding vervat in
de artt. 145, 182 en 211 Sv., die geen nietigheid voorschrijven; de nietigheid kan
slechts worden uitgesproken wanneer
een essentieel bestanddeel van de dagvaarding ontbreekt of wanneer is bewezen dat het recht van verdediging door
die onregelmatigheid is miskend; zulks is
niet noodzakelijk het geval wanneer een
verkeerde datum van de feiten is opgegeven.
8 juni 1994
590
5. - Burgerlijke zaken - lnstellen
van de vordering - Aanhangigmaking
- lnschrijving op de algemene rol.
Wanneer in burgerlijke zaken de
rechtsingang bij dagvaarding geschiedt,
is de zaak bij de rechter aanhangig gemaakt door de betekening van de dagvaarding, voor zover de zaak op de alge-

-77mene rol is ingeschreven voor de zitting
die in de dagvaarding is aangegeven.
(Artt. 12, tweede lid, 700, 716 en 717
Ger.W.)
31 oktober 1994
900
6. - Hoger beroep van het openbaar
ministerie - Hoger beroep tegen vonnis
van politierechtbank - Beklaagde met
woonplaats in Belgie - Dagvaarding
voor het appelgerecht - Termijn Geen dagvaarding binnen zestig dagen
na uitspraak van beroep vonnis - Wettigheid.
Wanneer het hoger beroep van het
openbaar ministerie bij het gerecht dat
van het hoger beroep kennis moet nemen, gericht is tegen een beklaagde die
zijn woonplaats in Belgie heeft, moet het
exploot waarbij dat beroep wordt betekend, op straffe van nietigheid van het
beroep, dagvaarding bevatten om voor
het appelgerecht te verschijnen binnen
zestig dagen te rekenen van de uitspraak van het beroepen vonnis. (Art.
205 Sv.)
22 november 1994
1004

DESKUNDIGENONDERZOEK
1. - Minder-validen - Tegemoetkomingen - Rechtbanken - Bevoegdheid.
Het arbeidshof kan zelf de geneesheer
aanwijzen voor een onderzoek inzake tegemoetkomingen aan minder-validen.
(Art. 19 wet van 27 feb. 1987; art. 962
Ger.W.)
14 februari 1994
171
2. - Strafzaken - Twijfel van de deskundige - Algemeen rechtsbeginsel " De twijfel komt de beklaagde ten goede » - Draagwijdte.
De twijfel die de beklaagde ten goede
moet komen is de twijfel van de rechter
en niet die van een ander persoon van
welke hoedanigheid ook, inzonderheid de
twijfel van een deskundige die slechts
een advies uitbrengt.
25 mei 1994
520
3. - Belastingen - Schattingsprocedure bedoeld in art. 59 W:B. T. W: en KB.
nr. 15 van 3 juni 1970 - Recht van verdediging - Begrip.
De artt. 59, § 2, wet van 3 juli 1969 tot
invoering van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, 8, 9,
10 en 12 K.B. nr. 15 van 3 juni 1970 tot
regeling van de schattingsprocedure
waarin art. 59, § 2, van dat wetboek voorziet, worden geschonden door het vonnis

dat vaststelt dat de deskundige het bezoek ter plaatse heeft gedaan met de tegenpartij, in de zin van art. 1 van voornoemd K.B. nr. 15 van 3 juni 1970, haar
uitleg heeft gehoord en de bij voornoemd
K.B. bepaalde vormvereisten heeft nageleefd, en vervolgens beslist dat het recht
van verdediging van die partij is miskend op grond dat de deskundige helemaal niet heeft geantwoord op de brief
die de raadsman van die partij hem later
heeft gestuurd om te zeggen dat hij een
dossier te zijner beschikking inhield, en
zijn verslag heeft neergelegd zonder kennis te geven van het gevraagde voorwerk
en zonder enige bespreking.
8 september 1994
709

DIEFSTAL EN AFPERSING
Veroordeling op de strafvordering
Diefstal door middel van valse sleutels
- Te vermelden wettelijke bepalingen
- Artt. 461, 467 en 487 Sw.
Een beslissing waarbij een veroordeling op de strafvordering wordt uitgesproken, is naar recht met redenen omkleed wanneer hetzij in de eigen redengeving, hetzij voor verwijzing naar de
beroepen beslissing, de wetsbepalingen
worden aangegeven waarin de bestanddelen van het tegen beklaagde bewezen
verklaarde misdrijf worden vermeld, alsmede die waarbij op dat misdrijf straf is
gesteld; bij diefstal door middel van valse sleutels dient naar artt. 461 en 467
Sw., doch niet naar art. 487 Sw. verwezen te worden.
18 januari 1994
63

DIENSTPLICHT
ALGEMEEN.
UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP
MORELE GROND
VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE AFKEU·
RING OP LICHAMELIJKE GROND
MILITIERECHTSCOLLEGES

Algemeen.
Samenstelling, bevoegdheid,
gingen.
Vorm van de beslissingen
Allerlei.
GEWETENSBEZWA~RDE

ALLERLEI

rechtsple-
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ALGEMEEN
UITSTEL
EN VRIJLATING VAN DIENST
OP MORELE GROND
1. - Uitstel en vrijlating van dienst op
morele grand - Aanvraag - Reglementaire termijn - Referteperiode.
De bepalingen van art. 16, § 1, 6o, en
art. 16, § 4, van het K.B. van 30 juli 1987
voorzien in een regeling voor het geval
dat de aanvraag om uitstel om vrijlating
op morele grond, om vrijstelling of voorlopige afkeuring op lichamelijke grond
niet kan worden ingediend binnen de in
art. 14, § 1, van het K.B. bepaalde termijn, dit is in de loop van de maand januari van het jaar voor dat waarnaar de
lichting waartoe de aanvrager behoort,
genoemd is; de termijn bepaald in art.
16, § 4, is de reglementaire termijn waarn~ar w~rdt verwezen in art. 20, § 5,
D1enstphchtwet met betrekking tot het
indienen van de aanvragen in voormelde
omstandigheden.
7 maart 1994
233
2. - Uitstel en vrijlating van dienst op
morele grand - Uitstel - Ingeschrevene - Leeftijd - Lichting - Voorwaarde.
Wil men weten of de wet aan de ingeschrevene het recht verleent om uitstel
te vragen, dan moet rekening worden gehouden met zijn leeftijd en de lichting
waartoe hij behoort; de ingeschrevene
aan wie de wet zodanig recht verleent,
kan daarop echter alleen aanspraak rnaken indien hij aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden voldoet. (Artt.
10, §§ 1, 2 en 3, en 20, § 5, eerste lid,
Dienstplichtwet; art. 14, § 1, 1o, K.B. 30
juli 1987.)
20 juni 1994
644
3. - Uitstel en vrijlating van dienst op
morele grand - Kostwinner - Voorwaarden.
De dienstplichtige kan maar als onmisbare kostwinner van zijn vader en moeder of van een van heiden worden erkend, als de vader of de moeder overleden is of de leeftijd van zestig jaar
bereikt heeft; niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de vrijlating geweigerd wordt op de enkele grond
dat de vader weliswaar overleden was
maar dat de moeder de leeftijd van zes:
tig jaar niet had bereikt tijdens de wettelijke referteperiode. (Artt 10, § 1, eerste

en derde lid, en 12, § 5, 5o, Dienstplichtwet.)
23 augustus 1994
690
4. - Uitstel en vrijlating van dienst op
morele grand - Studie - Hoger onderwijs - Studiecyclus van ten minste zes
jaar- Begrip.
Om te berekenen of een studiecyclus
van het boger onderwij s ten minste zes
jaar bedraagt, als bedoeld in art. 10, § 3,
Dienstplichtwet, komen de jaren van een
specialisatie die rechtstreeks met die
studie verband houdt, niet in aanmerking zolang de specialisatiecyclus niet is
aangevat.
12 september 1994
732

5. - Uitstel en vrijlating van dienst op
morele grand - Uitstel - Ingeschrevene - Broeder - Werkelijke dienst Werkelijke diensttermijn - Aanvang Begrip.
De dienstplichtige kan uitstel verkrijgen indien hij, op het ogenblik dat hij in
werkelijke dienst zou moeten treden,
hetzij een dienstplichtige broeder van
een ~orige klasse onder de wapens heeft,
hetziJ een broeder heeft die van dezelfde
lichting als de zijne deel uitmaakt; die
werkelijke diensttermijn kan pas ingaan
te rekenen van de 1e januari van bet
jaar waarnaar de klasse waartoe de
dienstplichtige behoort, is genoemd.
(Artt. 3, .§ 1, eerste lid, en 10, § 5, 2o,
Dienstplichtwet.)
17 oktober 1994
843

VRIJSTELLING
EN VOORLOPIGE AFKEURING
OP LICHAMELIJKE GROND
6. - Vrijstelling en voorlopige afkeuring op lichamelijke grand - Tabel als
bijlage KB. 5 nov. 1971 - Aandoening
met ongeschiktheid tot gevolg - Voorwaarden - Ernst - Graad - Aard Herkeuringsraad - Beoordeling - Feitelijke beoordeling - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
Wanneer een aandoening, krachtens
de tabel bij K.B. 5 nov. 1971, enkel bij
een bepaalde graad of ernst ongeschiktheid voor de militaire dienst tot gevolg
heeft, beoordeelt de herkeuringsraad
zulks in feite en derhalve op onaantastbare wijze. (Art. 14, § 3, Dienstplichtwet;
art. 1 K.B. 5 nov. 1971.)
6 juni 1994
585

-79MILITIERECHTSCOLLEGES
ALGEMEEN.

7. - Militierechtscolleges - Algemeen
- Herkeuringsraad - lnobservatiestelling - Uitstel wegens examens - Beslissing - Redenen.
De herkeuringsraad die vaststelt dat
de dienstplichtige zich op de gestelde
dag niet ter observatie heeft aangemeld,
dient niet te vermelden waarom de verschijning niet tot een latere datum werd
uitgesteld; art. 47 Dienstplichtwet noch
enige andere bepaling voorziet in uitstel
wegens examens, die derhalve geen geldige reden tot uitstel opleveren.
7 maart 1994
233
8. - Militierechtscolleges - Algemeen
- E. V.R.M. - Art. 6 - Toepasselijkheid
op de rechtspleging inzake dienstplicht.
De bepalingen van art. 6 E.V.R.M. zijn
niet van toepassing op de rechtspleging
inzake dienstplicht.
2 mei 1994
443
SAMENSTELLING,
RECHTSPLEGINGEN.

BEVOEGDHEID,

9. - Militierechtscolleges - Samenstelling, bevoegdheid, rechtsplegingen Herkeuringsraad - Niet-aanmelding lnschrijving in register weerspannelingen - Provinciegouverneur - Beroep Minister van Binnenlandse zaken Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
tegen de beslissing van de herkeuringsraad die oordeelt dat betrokkene ingevolge
niet-aanmelding
dienstweigeraar
dient te worden verklaard met toepassing van art. 65 Dienstplichtwet; krachtens de bepaling van art. 65, § 3, Dienstplichtwet wordt de dienstweigeraar als
weerspannige behandeld en is art. 7
Dienstplichtwet toepasselijk, volgens hetwelk tegen de inschrijving in de registers van weerspannigen en dienstweigeraars door de provinciegouverneur, voor
de · betrokkene beroep openstaat bij de
minister van Binnenlandse Zaken. (Artt.
7, 39, 50, 65, §§ 1 en 3, Dienstplichtwet.)
21 februari 1994
185
10. - Militierechtscolleges - Samenstelling, bevoegdheid, rechtsplegingen Openbaarheid van de terechtzittingen Met eigenlijke rechtspraak belast administratief rechtscollege - Toepassingsgebied - Bijzondere wettekst.
De grondwettelijke regel inzake openbaarheid van de terechtzittingen geldt
enkel voor de rechtbanken van de rech-

terlijke orde; voor de met eigenlijke
rechtspraak
belaste
administratieve
rechtscolleges geldt hij aileen als een bijzondere wettekst zulks bepaalt, wat niet
het geval is in dienstplichtzaken.
443
2 mei 1994

11. - Militierechtscolleges - Samenstelling, bevoegdheid, rechtsplegingen Uitspraak van de beslissing in openbare
terechtzitting - Dienstplichtige die het
tegendeel beweert - Authentieke vaststelling van de bestreden beslissing Geen betichting van valsheid - Begrip.
Niet ontvankelijk is het middel van de
dienstplichtige ten betoge dat, in strijd
met de authentieke vaststelling van de
beslissing van de Hoge Militieraad, die
beslissing niet in openbare terechtzitting
is uitgesproken, wanneer de dienstplichtige de authentieke vaststelling van die
beslissing niet van valsheid heeft beticht.
2 mei 1994
443
VORM VAN DE BESLISSINGEN

12. - Militierechtscolleges - Vorm
van de beslissingen - Uitgifte van de
beslissing - Onjuiste vermeldingen Minuut van de beslissing - Vermoeden
van regelmatigheid.
De uitgifte van de beslissing van het
militierechtscollege, die uitsluitend het
werk is van de secretaris-verslaggever,
kan niet opwegen tegen het vermoeden
van regelmatigheid van de minuut van
de beslissing, die het werk is van het militierechtscollege. (Artt. 24, 28, 29, 37, 38,
43 en 48 Dienstplichtwet; art. 20 K.B. 30
juli 1987).
443
2 mei 1994

13. - Militierechtscolleges
Vorm
van de beslissingen - Herkeuringsraad
- Motivering - Antwoord op overgelegde stukken.
De herkeuringsraad dient niet te antwoorden op door de dienstplichtige cvergelegde medische verklaringen en verslagen. (Art. 48 Dienstplichtwet.)
2 mei 1994
443

14. - Militierechtscolleges
Vorm
van de beslissingen - Herkeuringsraad
- Motivering:
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,

....... 80zonder daarbij de redenen van die beslissing op te geven. (Art. 48 Dienstplichtwet.)
13 juni 1994
607
ALLERLEI.

GEWETENSBEZWAARDE
ALLERLEI
DIEREN
1. - Dierenarts - Uitoefening van de
diergeneeskunde - Geneesmiddelen
Voorschrijven van geneesmiddelen Vervaardiging.
Ook al rangschikt de wet van 28 aug.
1991 op het uitoefenen van de diergeneeskunde « het voorschrijven van geneesmiddelen voor dieren » uitdrukkelijk
onder de toegestane diergeneeskundige
handelingen, toch machtigt geen enkele
bepaling van die wet de dierenarts ertoe
om zelf geneesmiddelen te vervaardigen
(Art. 3, § 1, 5°, wet 28 aug. 1991).
25 mei 1994
523
2. - Verhandelen van dieren - Dieren waaraan stoffen met hormonale of
antihormonale werking werden toegediend - Misdrijf - Schuld - Onachtzaamheid.
De schuld aan het bij art. 10, § 1, 1, a,
wet 15 juli 1985 strafbaar gesteld misdrijf van het verhandelen van dieren
waaraan stoffen met hormonale of antihormonale werking werden toegediend,
kan onder meer bestaan in onachtzaamheid omtrent de kennis van het toedienen van deze stoffen.
14 juni 1994
609

3. - Gemeente Mol - Politiereglement « dierenmarkt » van 3 feb. 1992 Artt. 13 en 32 - Geldigheid.
De gemeenteraad van de gemeente
Mol is de grenzen van zijn politiebevoegdheid niet te buiten gegaan door in
zijn politiereglement « dierenmarkt » van
3 feb. 1992 de verhandeling op de gemeentelijke dierenmarkt van honden en
katten door particulieren-gelegenheidsverkopers te verbieden (art. 13) en door
voor het aldaar te koop aanbieden van
honden voorwaarden op te leggen (art.
32). (Artt. 119 en 135, § 1, Gemeentewet.)
6 december 1994
1065

DIERENARTS
Uitoefening van de diergeneeskunde Geneesmiddelen - Voorschrijven van
geneesmiddelen - Vervaardiging.
Ook al rangschikt de wet van 28 aug.
1991 op het uitoefenen van de diergeneeskunde « het voorschrijven van geneesmiddelen voor dieren » uitdrukkelijk
onder de toegestane diergeneeskundige
handelingen, toch machtigt geen enkele
bepaling van die wet de dierenarts ertoe
om zelf geneesmiddelen te vervaardigen
(Art. 3, § 1, 5°, wet 28 aug. 1991).
25 mei 1994
523

DOUANE EN ACCIJNZEN
1. - Douane - Douaneambtenaar
Onderzoek - Kennisgeving aan het bestuur der directe belastingen - Vereiste.
De ambtenaar van de administratie
van douane en accijnzen die, naar aanleiding van een controle of een onderzoek in verband met de toepassing van
de douanewetgeving, inlichtingen heeft
ingezameld die dienstig zijn voor een
juiste heffing van de door de gecontroleerde persoon verschuldigde directe belasting, mag van de aldus ingezamelde
inlichtingen uit eigen beweging kennis
geven aan het bestuur der directe belastingen.
18 maart 1994
287
2. - Invoer van goederen in een land
van de Europese Gemeenschappen Controle van oorsprong - E.E.G.-recht
- Overmacht - Begrip.
De importeur van goederen in de Europese Gemeenschappen kan zich op
overmacht beroepen, wanneer de douaneautoriteiten van het land van uitvoer
door hun eigen nalatigheid niet in staat
zijn, in het kader van een controle a posteriori, de juistheid van de oorsprong
van de goederen vast te stellen, wat een
abnormale en onvoorzienbare omstandigheid kan opleveren die vreemd is aan de
importeur. (Algemene wet inzake douane
en accijnzen, artt. 202, §§ 1 en 2, en 259;
Protocol nr. 3 betreffende de definitie
van het begrip « produkten van oorsprong » gev. bij de overeenkomst van 22
juni 1972 tussen de E.E.G. en Oostenrijk.)
12 april 1994
359
3. - Strafvordering
Vrijspraak Burgerlijke rechtsvordering tot betaling
van ontdoken rechten - Beslissing.

-81Op de douane-expediteur die zich bevindt in het geval bepaald in artikel 135,
tweede lid, van de Douane en Accijnzenwet, zijn luidens het oude artikel 202,
§ 3, van die wet de in § 2 vermelde straffen niet toepasselijk; hij blijft echter
krachtens § 1 gehouden tot betaling van
de ontdoken rechten en taksen.
13 september 1994
734
4. - Douaneambtenaar
Fraude Visitatie en· peiling - Gebruik van
dwang - Wapen.
Krachtens art. 192, derde lid, 2o, Douane en Accijnzenwet is het de douaneambtenaar die in de omstandigheden
van artt. 182, § 1, en 190, §§ 1 en 2, van
dezelfde wet een voertuig tegenhoudt om
het te visiteren, toegelaten wapens te gebruiken tegen personen die in de tolkring, zonder gevolg te geven aan het
bevel om te blijven staan, op de vlucht
slaan na hem gewapenderhand te hebben aangevallen, en tegen de bestuurders van mechanisch aangedreven tuigen die vluchten na zijn leden in gevaar
te hebben gebracht.
13 september 1994
737

5. - Douaneambtenaar
Fraude Visitatie en peiling - Tolkring - Onafgebroken achtervolging.
Douaneambtenaren zijn bevoegd om in
de tolkring bepaalde voertuigen tegen te
houden, zo nodig met dwang en, onder
de omstandigheden bepaald in art. 192,
derde lid, 2°, Douane en Accijnzenwet,
met gebruik van wapens tegen personen;
wanneer een bestuurder het bevel om te
blijven staan negeert, impliceert die bevoegdheid het recht om, bij onafgebroken achtervolging, de bestuurder ook
buiten de tolkring tegen te houden en,
onder de omstandigheden van voormeld
artikel, wapens tegen personen te gebruiken.
13 september 1994
737
6. - Invoer - Aangifteverplichting Van invoerrechten vrijgestelde koopwaar.
Van iedere ingevoerde koopwaar moet
bij de douane aangifte worden gedaan,
zelfs indien zij vrij van invoerrecht kan
worden toegelaten, zodat de paging om
bij invoer de vereiste aangiften te ontgaan en aldus de rechten van de Schatkist te ontduiken, strafbaar is gesteld.
(Artt. 220, 221 en 222 Douane en Accijnzenwet.)
22 november 1994
1001

DRUKPERS (POLITIE OVER DE)
Antwoordrechtwet
Burgerlijke
rechtsvordering op grand van overtreding van art. 4 - Opneming van het antwoord.
De opening van het antwoord als civielrechtelijke veroordeling op grond van
overtreding van art. 4 Antwoordrechtwet
doet geen afbreuk aan het recht op geldelijke vergoeding op grond van art. 3
V.T.Sv. (Artt. 4 wet van 23 juni 1961,
1382 B.W. en 3 wet van 17 april 1878.)
21juni 1994
645

DWANGSOM
1. - Strafzaken - Stedebouw - Herstel van plaats in vorige staat - Burgerlijke zaken - Herstelvordering.
De bepaling van art. 65, § 1, laatste lid,
Stedebouwwet dat de rechten van de
burgerlijke partij in geval van rechtstreeks herstel beperkt zijn tot de door
de bevoegde overheid gekozen wijze van
herstel, belet niet dat aan een burgerlijke partij, wier binnen de grenzen van
de vordering van de overheid gedane
herstelvordering wordt ingewilligd, een
dwangsom wordt toegekend.
18 januari 1994
65
2. - Art. 1385bis Ger. W. - Hoofdveroordeling - Begrip.
Een rechterlijk bevel om de bij art.
1183, 11o, Ger.W. bedoelde eed af te leggen, maakt een hoofdveroordeling uit als
bedoeld in art. 1385bis Ger.W., waarvoor,
voor het geval dat eraan niet wordt voldaan, een veroordeling tot betaling · van
een dwangsom kan worden uitgesproken.
17 juni 1994
631
3. - Art. 1385bis Ger. W.
Partij Begrip.
De notaris die de in de artt. 1175 tot
1184 Ger.W. bedoelde akte van boedelbeschrijving verlijdt, en die zich met toepassing van art. 1184 tot de vrederechter
heeft gewend omdat een bij art. 1183,
11°, bedoelde persoon heeft geweigerd de
aldaar vermelde eed af te leggen, moet
worden beschouwd als een der partijen
bedoeld in art. 1385bis van hetzelfde wethoek, op wier vordering de wederpartij
tot betaling van een dwangsom kan worden veroordeeld.
17 juni 1994
631
4. - Hoofdveroordeling - Niet-uitvoering - Begrip.

Op vordering van een der partijen kan
de rechter .de wederpartij veroordelen tot
betaling van een dwangsom, bij niet-uitvoering van de hoofdveroordeling; niet
vereist is evenwel dat die niet-uitvoering
te wijten is aan een weloverwogen bedoeling van de schuldenaar om aan de
hoofdveroordeling niet te voldoen. (Artt.
1385bis Ger.W.)
926
3 november 1994
5; - Opheffing - Schorsing - Vermindering - Voorwaarde.
_ Aileen de vaststelling door de rechter
van de onmogelijkheid voor de schuldenaar om aan de hoofdveroordeling te voldoen, kan de rechter in staat stellen de
gehele of gedeeltelijke vrijstelling van
betaling ·van de dwangsom toe te staan.
(Artt. 1385bis en 1385quinquies Ger.W.) _
3 november 1994
926

E

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED
ALGEMEEN
GRONDEN
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE

Algemeen.
Echtscheiding op grond van bepaalde feiten.
Echtscheiding door onderlinge toestemming.
Verandering van feitelijke scheiding
(van een zekere duur).
Voorlopige maatregelen.
Allerlei.
GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN

Algemeen.
T.a.v. de echtgenoten.
T.a.v. de kinderen.
Aller lei.
GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN
BIJZONDERE REGELS OVER SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED
ALLERLEI.

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Huwelijk tussen
vreemdelingen - Zich tegen de echtscheiding verzettende nationale wet van
de echtgenoot die echtscheiding vraagt
- Ierse wet - Draagwijdte.
Wanneer beide echtgenoten van
vreemde natonaliteit zijn en de ene echtgenoot die twee nationaliteiten, nainelijk
de Britse en de Ierse nationaliteit bezit,
in Belgie echtscheiding vraagt, vermag
de Belgische rechter niet diens vordering
ontvankelijk te verklaren op grond dat
de lerse wet zich niet tegen echtschei-.
ding verzet, terwijl die wet zich ertoe beperkt het instituut en de gevolgen ervan
te erkennen als echtscheiding is toegestaan door. de rechter van het land waarin een van de echtgenoten zijn woonplaats heeft. (Art. 1 wet van 27 juni
1960.)
29 september 1994
795
2. ~ Algemeen - Huwelijk tussen
vreemdelingen - Echtscheiding vragende echtgenoot met twee nationaliteiten
- Ontvankelijkheid van de vordering .;_
Vereisten.
Wanneer beide echtgenoten van
vreemde nationaliteit zijn en de ene
echtgenoot die twee nationaliteiten bezit,
in Belgie echtscheiding vraagt, moet de
Belgische rechter die erop wijst dat eem
van die Iiationale wetten de echtscheiding niet kent, de vordering niet-ontvankelijk verklaren, als hij niet vaststelt dat
eiser zijn gewone en voorliaamste verblijfplaats heeft in het land dat echt"
scheiding wei toestaat of waaraan hij feitelijk het nauwst verbonden is. (Art. 5,
Verdrag van 's-Gravenhage; art. I :wet
van 27 juni 1960.)
29 september i994
' 795

GRONDEN
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE
ALGEMEEN.
ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FElTEN.
.
.
ECHTSCHEIDING
TOESTEMMING.

DOOR

ONDERLINGE

3. - Echtscheidingsprocedure - Echt~
scheiding door onderlinge toestemrp.ing
~ Voorafgaande overeenkomst·- Uitkering tot levensonderhoud ·- Toepasselijke regels.
Een overeenkomst tussen· echtgenoten,
die besloten zijn tot echtscheiding door
onderlinge toestemming, :waarbif ·, op

-83grond van art. 1288, 4o, Ger.W. de ene
echtgenoot zich ertoe verbindt om de andere een .uitkering .tot levensonderhoud,
die geen wettelijke alimentatieschuld is,
te betalen, is uitsluitend onderworpen
aan de regels betreffende de overeenkomsten.
14 april 1994
369
VERANDERING VAN FEITELIJKE SCHEI. DING (VAN EEN ZEKERE DUUR).

4.- Echtscheidingsprocedure- Feitec
lijke scheiding (van een zekere duur) Aanneming - Nieuwe vordering - Oorzaak - Echtscheiding op grond van bepaa/de feiten - Be/ang- Voorwerp Ontiranke/ijkheid.
Hoewel de gevolgen van een echtscheidiri.g op grond van bepaalde feiten en die
van een echtscheiding wegens feitelijke
scheiding van een bepaalde duur verschillend kunnen zijn en hoewel de eiser
bijgevolg belang kan bebben bij bet v:erkrijgen van de ecbtscheiding « op een
grond eerder dan op een andere », is bet
voorwerp van die recbtsplegingen tocb
betzelfde, te weten de ontbinding van
bet buwelijk; daaruit volgt dat de vordering tot ecbtscheiding op grond van bepaalde feiten, die is ingesteld door de eiser die reeds de ecbtscheiding wegens
feitelijke scbeiding van een zekere duur
heeft verkregen, niet ontvankelijk is.
(Artt. 231 en 232 B.W.; artt. 17 en 18
Ger.W.)
15 september 1994
746
5. - Echtscheidingsprocedure
Verandering van feite/ijke scheiding (van
een zekere duur) - Huwelijk - Duurzame ontwrichting - Tijdstip.
De duurzame ontwricbting van bet buwelijk hoeft niet te bestaan bij de aanvang van de feitelijke scbeiding. (Art.
232, eerste lid, B.W.).
9 december 1994
1091
VOORLOPIGE MAATREGELEN.

6. - Echtscheidingspl'Ocedure - Voorlopige maatrege/en - Provisionele uitkering tot onderhoud - Bedrag - Vaststelling - Criteria - Respectieve inkomsten - Vergelijking - Wettigheid
.Vereiste.
Bij bet vaststellen van de tijdens bet
ecbtscbeidingsgeding verschuldigde provisionele uitkering tot onderboud, moet
de recbter een vergelHkende staat van
de inkomsten en uitgaven van de uitkeringsgerechtigde en de uitkeringsplichtige opmaken, daarbij rekening houdende

met vergelijkbare elementen; hij mag
bet nettobedrag van de belastbare inkomsten van de uitkeringsplicbtige en
bet bedrag van de werkloosbeidsuitkeringen van de uitkeringsgerechtigde niet
vergelijken, nu de op de inkomsten en
de werkloosbeidsuitkeringen toepasselijke belastingtarieven dermate verschillen dat zodanige vergelijking de beslissing niet naar recbt kan verantwoorden.
(Art. 213 B.W.; art. 1280 Ger.W.)
13 oktober 1994
834
ALLERLEI.

GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN
ALGEMEEN.
T.A.V. DE ECHTGENOTEN.

7. - Gevolgen t.a.v. de personen
Echtgenoten - Onroerend goed dat het
gezin tot voornaamste waning diende Wetsconflict - Vreemde wet.
.
De vorderingen die een der gewezen
echtgenoten na de ecbtscbeiding tegen
de andere instelt i.v.m. bet onroerend
goed dat tijdens bet huwelijk bet gezin
tot voornaamste waning diende, houden
zodanig nauw verband met de persoonlijke betrekkingen tussen de ecbtgenoten
wa:arvan zij als een relict voorkomen,
dat zij aileen kunnen worden beslecht ·
met toepassing van de .wet tot regeling
van bet personeel statuut van de gewezen echtgenoten; wanneer deze dezelfde
nationaliteit bebben, wordt hun personeel statuut geregeld door de wet van
die gemeenscbappelijke nationaliteit.
16 juni 1994
625
8. - Gevolgen t.a. v. de personen Echtgenoten - Uitkering na echtscheiding - Wetsconflict - Vreemde wet.
De vorderingen die na ecbtscbeiding
worden ingesteld i.v.m. de uitkering die
een van de gewezen echtgenoten van de
andere wil verkrijgen, houden zodanig
nauw verband met de persoonlijke betrekkingen van de ecbtgenoten, waarvan
zij als een relict voorkomen, dat zij aileen kunnen worden beslecbt met toepassing van de wet tot regeling van bet
personeel statuut van de gewezen ecbtgenoten; wanneer deze dezelfde nationaliteit bebben, wordt hun personeel statuut geregeld door de wet van die
gemeenscbappelijke nationaliteit.
16 juni 1994
625

-849. - Gevolgen t.a. v. de personen
T.a. v. de echtgenoten - Uitkering op
grand van art. 301 B. W. - Dading Wettelijkheid.
Geen wetsbepaling staat eraan in de
weg dat uit de echt gescheiden echtgenoten een dading aangaan over de uitkering die de rechtbank op grond van art.
301 B.W. heeft toegekend aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen.
9 september 1994
726
10. - Gevolgen t.a. v. de personen T.a. v. de echtgenoten - Uitkering op
grand van art. 301 B. W. - Dading Wijzigbaarheid.
Naar recht verantwoord is het vonnis
dat beslist dat de dading, aangegaan met
betrekking tot een door de rechtbank op
grond van art. 301 B.W. toegekende uitkering tot levensonderhoud, onwijzigbaar is, ook al is de toestand van de onderhoudsgerechtigde of onderhoudsplichtige sindsdien gewijzigd. (Artt. 1134 en
2052 B.W.)
9 september 1994
726
11. - Gevolgen t.a. v. de person en Echtgenoten - Bijdrage in de Jasten van
het huwelijk - Veroordeling tot die bijdrage - Rechterlijke beslissing - Verval.
De verplichting voor iedere echtgenoot
om bij te dragen in de lasten van het huwelijk naar zijn vermogen, heeft aileen
zin wegens het bestaan van bet huwelijk; daaruit volgt dat de rechterlijke beslissing waarbij een der echtgenoten
wordt veroordeeld om bij te dragen in de
lasten vari het huwelijk, geen effect
meer sorteert bij de overschrijving van
het dictum van de eindbeslissing waarbij
de echtscheiding wordt toegestaan. (Art.
221 B.W.)
928
3 november 1994
T.A.V. DE KINDEREN.
ALLERLEI.

GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN
12. - Gevolgen t.a. v. de goederen Vordering tot vereffening en verdeling Belang.
De vordering tot vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap verliest haar belang niet doordat de uitvoering van de beslissing over die vordering
afhankelijk is van de overschrijving van
de echtscheiding in de registers van de
burgerlijke stand. (Art. 1278 Ger.W.)
9 december 1994
1091

BIJZONDERE REGELS
OVER SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED
ALLER LEI
EED
Rechterlijk bevel ling - Dwangsom.

Hoofdveroorde-

Een rechterlijk bevel om de bij art.
1183, 11°, Ger.W. bedoelde e.ed af te leggen, maakt een hoofdveroordeling uit als
bedoeld in art. 1385bis Ger.W., waarvoor,
voor het geval dat eraan niet wordt voldaan, een veroordeling tot petaling van
een dwangsom kan worden uitgesproken.
17 juni 1994
631

EIGENDOM
Medeeigendom - Nalatenschap Aandeel in een afzonderlijk goed - Beschikking - Geldigheid.
De verkoop door een medeeigenaar
van de onverdeelde rechten die hij bezit
in een onroerend goed dat deel uitmaakt
van een ruimere nalatenschap, vereist
niet de medewerking van de overige medegerechtigden van die nalatenschap.
(Art. 577bis, § 4, B.W.)
9 september 1994
711

EREDIENST
1. - Bedienaar van een eredienst Wedde - Burgerlijk recht.
Een geschil inzake schorsing van de
wedde van de bedienaar van een eredienst, wegens ontneming van zijn kerkelijke jurisdictie door de bevoegde geestelijke overheid, heeft betrekking op een
burgerlijk recht.
20 oktober 1994
861
2. - Interne organisatie - Autonomie
- Grondwet (1994}, art. 21 - Gevolg.
Uit het in art. 21 Gw. neergelegde beginsel dat elke godsdienst vrij haar eigen organisatie inricht, valt af te leiden,
enerzijds, .dat de benoeming en de afzetting van bedienaren van een eredienst
aileen maar door de bevoegde geestelijke
overheid kunnen. geschiedeh, overeenkomstig de regels van de eredienst, en
anderzijds, dat de godsdienstige discipline en rechtsmacht op die bedienaars van

-85de eredienst alleen door dezelfde overheid en overeenkomstig dezelfde regels
kunnen worden uitgeoefend.
20 oktober 1994
861

ERFENISSEN
1. - Nalatenschap - Onroerend goed
- Onverdeeld aandeel - Overdracht Naasting of erfuitkoop - Vereisten.
Wanneer een medeerfgenaam zijn onverdeeld aandeel in het enige onroerend
goed van de nalatenschap overdraagt,
kunnen de andere medeerfgenamen of
een van hen de verkrijger van het onverdeeld aarideel slechts uit de verdeling
weren wanneer die medeerfgenaam niet
alleen zijn onverdeeld aandeel in het onroerend goed maar ook zijn recht op de
nalatenschap heeft overgedragen. (Art.
841 B.W.)
22 april 1994
397
2. - Overspelig kind - Onverenigbaarheid van het oud art. 756 B. W. met
de artt. 6 en 6bis Gw.
Art. 756 B.W., dat de kinderen die zijn
verwekt bij een andere vrouw dan de
echtgenote van hun vader, van diens
erfopvolging uitsluit, schendt de artt. 6
en 6bis Gw. in zoverre het, krachtens
art. 107 van de wet van 31 maart 1987,
van toepassing is op nalatenschappen
die zijn opengevallen na 13 juni 1979.
19 mei 1994
500
3. Onbeheerde nalatenschap Schuldeisers van de overledene - Samenloop - Datum - Gevolg.
Wanneer een nalatenschap als onbeheerd wordt beschouwd, wijst de rechtbank van eerste aanleg een curator aan;
de schuldeisers kunnen, zolang die egalitaire procedure niet is ingezet, baat halen uit individuele invorderingsmaatregelen, die zij v66r het overlijden van de
schuldenaar hebben aangewend. (Artt.
811 en 813 B.W.; art. 1228, eerste lid,
Ger.W.)
567
2 juni 1994
4. - Nalatenschap
Vordering tot
vereffening en verdeling- Betwist recht
- Naasting.
Een vordering tot vereffening en verdeling waarbij de rechten in de onverdeelde goederen van een nalatenschap
niet betwist worden, doet geen betwisting in de zin van de artt. 1699 en 1700
B.W. over het recht zelf op de goederen
van de onverdeeldheid ontstaan. (Artt.
1699 en 1700 B.W. en 1207 Ger.W.)
711
9 september 1994

5. - Medeiiigendom - Nalatenschap
- Aandeel in een afzonderlijk goed Beschikking - Geldigheid.
De verkoop door een medeeigenaar
van de onverdeelde rechten die hij bezit
in een onroerend goed dat deel uitmaakt
van een ruimere nalatenschap, vereist
niet de medewerking van de overige medegerechtigden van die nalatenschap.
(Art. 577bis, § 4, B.W.)
9 september 1994
711
6. - Langstlevende echtgenoot - Onterving- Testament- Datum.
Het testament waarin de langstlevende echtgenoot wordt onterfd, mag opgemaakt zijn v66r de scheidingsperiode die
onmiddellijk aan het overlijden van de
erflater voorafgaat. (Art. 915bis, § 3, eerste lid, B.W.)
22 december 1994
1149

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
ALGEMEEN
PREJUDICIELE GESCHILLEN
VERDRAGSBEPALINGEN

Algemeen.
Beginsels.
Grondslagen.
Beleid.
lnstellingen.
Allerlei.
ALLERLEI

ALGEMEEN
PREJUDICIELE GESCHILLEN
1. - Prejudiciele geschillen - Verplichting voor het Hoi van Cassatie Niet ontvankelijk middel.
Wanneer in een cassatiemiddel schending wordt aangevoerd van bepaalde artikelen van het E.E.G.-Verdrag, alsmede
de artt. 10 en 11 Gw., zonder dat nader
wordt bepaald waarin die schending bestaat, is het middel niet ontvankelijk en
is het Hof niet ertoe gehouden aan het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen of aan het Arbitragehof
een prejudiciele vraag te stellen nopens
de toepassing van die artikelen. (E.E.G.Verdrag, art. 177; Bijzondere Wet Arbitragehof, art. 26, § 2.)
30 juni 1994
674
2. - Prejudiciele geschillen
Verplichting van het Hoi van Cassatie Voorwaarde.

-'- 86 ......
Het Hof van Cassatie is in de regel
maar verplicht om een prejudiciiHe vraag
te stellen aan het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschappen, wanneer
de uitlegging van bepalingen van het gemeenschapsrecht noodzakelijk is om een
uitspraak van het Hof van Cassatie mogelijk te maken. (Art. 177 E.E.G.-Verdrag.)
21 september 1994
767
3. - Prejudicie/e geschillen - Verplichting van het Hoi van Cassatie Wapen - Verboden wapen - Dolk Dolkmes - Vrij verkeer van goederen
- Beperkingen - Doe/ - Openbare veiJigheid - Gevolg.
Aangezien verboden of beperkingen
van invoer, uitvoer of doorvoer, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de openbare veiligheid,
uitdrukkelijk zijn toegestaan door het
E.E.G.-Verdrag en de Belgische wetsbepaling krachtens welke dolken en dolkmessen geacht worden verboden wapenen te zijn, gerechtvaardigd is door
overwegingen van openbare veiligheid,
vereist de toepassing van die nationaalrechtelijke bepaling geen uitlegging van
bepalingen van het gemeenschapsrecht
en is het Hof derhalve niet gehouden
een prejudiciele vraag te stellen aan het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. (Artt. 30 tot 34, 36 en 177
E.E.G.-Verdrag; art. 3 Wapenwet.)
21 september 1994
767
4. - Prejudicie/e geschillen - Art. 177
E.E.G.-Verdrag - Vraag om uitlegging
van een verdragsbepaling - Vraag opgeworpen in een bij het Hoi van Cassatie
aanhangige zaak- Verplichting van het
Hoi van Cassatie.
Wanneer in een voor het Hof van Cassatie aanhangige zaak een vraag wordt
opgeworpen om uitlegging .van een verdragsbepaling, zoals van art. 47, lid 1,
Executieverdrag, en wanneer een beslissing betreffende die vraag noodzakelijk
is voor het door het Hof te wijzen arrest,
is in deze stand van de procedure aileen
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap bevoegd om bij wijze van
prejudiciele beslissing over die vraag uitspraak te doen. (Artt. 1 tot 3 Protocol betreffende uitlegging door het Hof van
Justitie van het Executieverdrag van 27
sept. 1968 en gemeenschappelijke verklaring, opgemaakt te Luxemburg op 3 juni
1971, goedgekeurd bij de wet van 18 juli
1973, B.S., 1975, p. 9604.)
30 september 1994
801

5. - Prejudiciele geschillen - Verplichting van het Hoi van Cassatie Niet ontvankelijk middel.
Wanneer een cassatiemiddel vragen
opwerpt i.v.m. de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag of van de
door de instellingen van de Gemeenschap genomen akten, is het Hof van
Cassatie niet ertoe gehouden prejudiciele
vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen,
als het middel niet ontvankelijk is omdat
het om andere redenen niet kan leiden
tot vernietiging van de bestreden beslissing of omdat het op een verkeerde veronderstelling berust.
16 november 1994
964

VERDRAGSBEPALINGEN
ALGEMEEN.

6. - Verdragsbepa/ingen - Algemeen
- Richtlijn 79/7/E.E.G.-Raad, 19 dec.
1978, art. 4, eerste lid - Gelijke behandeling mannen en vrouwen - Sociale zekerheid - Uitlegging Hoi van Justitie
E.E.G. - Rechtstreekse werking- Verstrijking omzettingstermijn - Nationale
wet - Discriminatie - Geslacht - Pensioen - Zelfstandigen.
De wettelijke regeling bepaald bij art.
37, § 1, K.B. van 19 dec. 1967, die gehuwde vrouwen, weduwen en studenten onder bepaalde voorwaarden vrijstelt van
betaling van sociale-zekerheidsbijdragen,
houdt een discriminatie op grand van geslacht in, die krachtens art. 4, eerste lid,
van de richtlijn 79177 E.E.G. Raad van 19
december 1978 buiten toepassing dient te
worden gelaten vanaf 23 december 1984,
de datum waarop de richtlijn in het nationaal recht moest zijn omgezet.
5 december 1994
1055
BEGINSELS.
GRONDSLAGEN.

7. - Verdragsbepalingen - Grondslagen - Sociale zekerheid - Ouderdomspensioen - Vaststelling v,an de uitkeringen - Aanpassing en herberekening van
de uitkeringen - Gewaarborgd inkomen
voor bejaarden - Italiaanse ouderdomsuitkering - Samenloop - Werknemer
- Onderdaan van een Lid-Staat- E.G.verordening (E.E.G.) nr. 1408/71, artt. 46
en 51 - H. v.J. - Uitlegging.
De bepalingen van de artt. 46 en 51,
§ 2, van verordening (E.E.G.) nr. 1408/71
van 14 juni 1971 zijn van toepassing op
de bepaling en de aanpassing van het
bedrag van de uitkering als het gewaar-

-87borgd inkomen, dat wordt betaald aan
een werknemer die arbeid in loondienst
heeft verricht in een Lid-Staat, in die
Lid-Staat woont en ten laste van die LidStaat en van een andere Lid-Staat ouderdomspensioen ontvangt; de bepalingen van art. 51, § 1, zijn evenwel niet
van toepassing op de aanpassing van die
uitkering. (Artt. 46 en 51 verordening
(E.E.G.) nr. 1408/71 van 14 juni 1971.)
17 januari 1994
47
8. - Verdragsbepalingen - Grondslagen - Vrij verkeer van goederen - Beperkingen - Opheffing - Verbod Uitzonderingen.
Luidens art. 36 E.E.G.-Verdrag vormen
de bepalingen van de artt. 30 tot en met
34 geen beletsel voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer,
welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde
van bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde, de openbare
veiligheid. (Artt. 30 tot 34 en 36 E.E.G.Verdrag.)
21 september 1994
767
BELEID.
INSTELLINGEN.
ALLER LEI.

ALLERLEI

GERECHTELIJK AKKOORD
ALLERLEI

ALGEMEEN
BEGRIP, VEREISTEN
VAN HET FAILLISSEMENT
1. - Begrip, vereisten van het faillissement - Ophouden van betalen Handelsvennootschap in vereffening.
Een handelsvennootschap blijft handelaar tot zij volledig is vereffend; dat zij
opgehouden heeft te betalen kan meer
dan zes maanden na haar invereffeningstelling worden vastgesteld. (Artt.
178 Vennootschappenwet en 437 Faillissementswet.)
17 juni 1994
637
2. - Begrip vereisten van faillissement - Geschokt zijn van het krediet Handelsvennootschap in vereffening.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter dat het krediet
van een handelsvennootschap in vereffening niet kan geschokt zijn omdat een
dergelijke vennootschap slechts vereffeningsdaden stelt. (Art. 437 Faillissementswet.)
17 juni 1994
637

BEVOEGDHEID
RECHTSPLEGING
Rechtspleging - Verkoping van
een tot de failliete boedel behorend vastgoed - Notaris - Verkoopsvoorwaarden
- Gerechtelijk Wetboek- Toepasselijkheid.
Art. 1582, derde tot vijfde lid, Ger.W. is
niet toepasselijk op de overeenkomstig
art. 1190 Ger.W. te houden operibare verkoping van een tot de failliete boedel behorend vastgoed. (Impliciete oplossing.)
13 mei 1994
476
4. - Rechtspleging - Verkoping van
een tot de failliete boedel behorend vastgoed - Door rechter-commissaris aangestelde notaris - Goedkeuring door de
vrederechter - Aard van de beslissing
- Rechtsmiddel.
In het geval dat een tot de failliete
boedel behorend vastgoed overeenkomstig art. 1190 Ger.W. openbaar verkocht
wordt, houdt art. 1192 Ger.W. niet demogelijkheid in een rechtsmiddel aan te
wenden tegen de beslissing van de vrederechter die niet weigert de door de no3. -

F

FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD
ALGEMEEN
BEGRIP, VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT
BEVOEGDHEID
RECHTSPLEGING
GEVOLGEN(PERSONEN,GOEDEREN,VERBINTENISSEN)
BEVOORRECHTE
SCHULDEISERS

EN

HYPOTHECAIRE

-88taris vastgestelde verkoopsvoorwaarden
goed te keuren.
13 mei 1994
476
5. - Rechtspleging - Vereffening van
de failliete boedel - Vordering tot samenvoeging met een ander faillissement
- Instellen van de vordering - Eenzijdig verzoekschrift.
De rechtsvordering van een curator in
een faillissement om dit faillissement
met een ander samen te voegen, kan
niet worden ingesteld bij eenzijdig verzoekschrift. (Art. 700 Ger.W.)
723
9 september 1994
6. - Rechtspleging - Curator - Bevoegdheden - Afstand - Afstand van
recht - Berusting - Vereisten.
De curator over een faillissement is
niet bevoegd om afstand te doen van de
rechtsvordering of af te zien van een geding, zonder de vormvereisten na te Ieven die hem zijn opgelegd bij artikel 492
van boek III Kh.; dezelfde vormvereisten
moeten door de curator worden nageleefd om geldig in een rechterlijke beslissing te kunnen berusten. (Artt. 820,
821, 824, 1044 en 1045 Ger.W.; art. 492
Faillissementswet.)
15 september 1994
745

GEVOLGEN (PERSONEN,
GOEDEREN, VERBINTENISSEN)
7. - Gevolgen - Faillissement van
een vennootschap - Persoonlijke verbintenissen van de bestuurders - Kennelijk grove lout - Bewijs - Arrest
waarbij voorlopig verbod wordt opgelegd
een beroep uit te oefenen - Gezag van
gewijsde - Grenzen.
De rechter bij wie een vordering aanhangig is om een bestuurder van een
failliete vennootschap, op basis van een
kennelijk grote fout, persoonlijk de
schulden van de vennootschap te doen
betalen, is niet noodzakelijk gebonden
door het gezag van gewijsde van een
vonnis waarbij aan die bestuurder voorlopig verbod wordt opgelegd een beroep
uit te oefenen. (Art. 63ter Vennootschappenwet; art. 3bis, § 3, K.B. nr. 22 van 24
okt. 1934.)
19 mei 1994
502

BEVOORRECHTE EN
HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS
8. - Bevoorrechte en hypothecaire
schuldeisers - Boedelschuldvordering Boedelschuld - Voorlopige voortzetting
van de handelsverl'ichtingen van de gefmlleerde.

Wanneer de curator in een faillissement van de rechtbank van koophandel
de toestemming krijgt om de handelsverrichtingen van de gefailleerde voorlopig
voort te zetten, zijn de schuldvorderingen en de schulden ten gevolge van de
activiteit verbintenissen van de boedel
zelf, die onder het bestuur van de curator blijven zolang de staat van faillissement aanhoudt. (Artt. 444 en 475 W.Kh.).
2 mei 1994
438
9. - Bevoorrechte en hypothecaire
schuldeisers - Verkoop van de onroerende goederen van de gefailleerde Eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser.
De omstandigheid dat de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser werd
betaald, impliceert niet dat zijn inschrijving is doorgehaald of vervallen. (Artt.
564, laatste lid, Faillissementswet, 90 en
92 Hypotheekwet.)
16 december 1994
1124

GERECHTELIJK AKKOORD
10. -

ALLERLEI
Allerlei - Boedelschuld - Be-

grip.
De schuld die niet ontstaat uit een
door de curator voor het beheer van de
boedel aangegane verbintenis, maar uit
de toepassing van art. 528 Faillissementswet m.b.t. de verkoop van de onroerende goederen van de gefailleerde
en van art. 10 K.B. nr. 3 van 10 dec. 1969
naar luid waarvan de aftrek van de belastingen op die onroerende goederen
o.m. moet worden herzien wanneer zij
ophouden in de onderneming te bestaan,
is geen schuld van de boedel maar een
schuld in de boedel.
20 januari 1994
81
11. - Allerlei - Faillissement
Voortzetting door de curator van de handelsactiviteit van de gefailleerde - Inkomstenbelastingen - Belastingschulden - Sociale zekerheid - Werknemers
- Bijdragen - Betaling - Uitvoering
van werken door een niet geregistreerde
aannemer - Opdrachtgever hoofdelijk
aansprakelijk - Faillietverklaarde aannemer - Curator - Voortzetting van de
werken - lnhoudingen - Voorschotten
op de belastingschulden en de bijdragen
- Teruggave - Voorwaarden.
Wanneer het arrest vaststelt dat de curatoren in een faillissement van de
rechtbank van koophandel de toestemming · hebben' gekregen om de lopende

-89handelsverrichtingen voort te zetten, dat
zij daartoe opnieuw personeel in dienst
hebben genomen, de voorgeschreven
aangiften hebben gedaan en de verschuld}gde bedrijfsvoorheffingen en de bijdragen voor sociale zekerheid hebben betaald en dat de factuur, waarop de
inhoudingen zijn gedaan met toepassing
van de artt. 30bis, § 3, wet van 27 juni
1969 en 299bis, § 3, W.I.B., betrekking
had op werken die na bet faillissement
zijn uitgevoerd ten gevolge van de door
de rechtbank gegeven toestemming, beslist bet wettig dat de curatoren recht
hebben op teruggave van de inhoudingen
die na bet faillissement door de schuldenaar van die factuur zijn gedaan. (Art.
299bis W.I.B.; art. 30bis wet van 27 juni
1969.)
438
2 mei 1994

G

GEMEENSCHAP EN GEWEST
1. - Geschil - Rechtsopvolging van
de Belgische Staat door het gewest Vordering van het gewest tegen de Staat
tot gedwongen tussenkomst voor het
eerst in hager beroep - Ontvankelijkheid.
Het arrest dat, in bet kader van een
geschil inzake de rechtsopvolging van de
Belgische Staat door bet Vlaamse Gewest, de vordering van bet Vlaamse Gewest tegen de Belgische Staat tot gedwongen tussenkomst met bet oog op
een veroordeling van laatstgenoemde
niet ontvankeklijk verklaart op grond
dat die vordering voor bet eerst in boger
beroep niet kan worden ingesteld,
schendt de artt. 57, § 7, en 61, § 1, achtste lid, Financieringswet van 16 jan.
1989.
22 april 1994
400
2. Rechtsopvolging van de Staat
door gemeenschappen en gewesten Verplichtingen betreffende overgedragen
goederen - Hangende gerechtelijke procedures - Draagwijdte - Tijdstip.

Uit art. 57, § 5, Financieringswet 16
jan. 1989 volgt dat, wanneer een gerechtelijke procedure hangende was inzake
de verplichtingen betreffende de krachtens § 2 van hetzelfde artikel aan de gewesten overgedragen roerende en onroerende goederen, de Belgische Staat enkel
schuldenaar blijft van de verplichtingen
waarover een eindbeslissing is gewezen
die op 31 dec. 1988 kracht van gewijsde
he eft.
508
20 mei 1994
3. - Lasten van de Belgische StaatRechtsopvolging
Vlaamse Gewest
geen partij in het geding - Hoger beroep - Ontvankelijkheid.
Nadat een op art. 1 wet van 5 maart
1984 gebaseerde vordering afgewezen
werd omdat zij tegen de Belgische Staat
was gericht terwijl bet gewest de Staat
heeft opgevolgd, kan geen boger beroep
worden ingesteld tegen het gewest, als
dit laatste geen partij was voor de eerste
rechter. (Art. 1 wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van bet
verleden van de gemeenschappen en de
gewesten en de nationale economische
sectoren.)
25 november 1994
1019
4. - Rechtsopvolging van de Staat
door gemeenschappen en gewesten Overgedragen rechten en verplichtingen
- Onderwijs - Gemeentelijk onderwijs.
De bepaling van art. 61, § 1, eerste lid,
Financieringswet 16 jan. 1989, krachtens
welke, tenzij in die wet anders wordt bepaald, de gemeenschappen en gewesten
de rechten en verplichtingen van de
Staat overnemen met betrekking tot de
bevoegdheden die hen zijn toegekend bij
de wet van 8 augustus 1988 tot wijziging
van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen, regelt de rechtsopvolging tussen de genoemde overheden in het algemeen en is
mede toepasselijk op de bevoegdheden
inzake onderwijs, die aan de gemeenschappen werden overgedragen bij art.
59bis, § 2, 2o (oud), Gw., als gewijzigd bij
grondwetswijziging van 15 juli 1988.
1081
9 december 1994

5. - Rechtsopvolging van de Staat
door gemeenscHappen en gewesten Rechten en verplichtingen betreffende
overgedragen goederen - Onbevaarbare
waterlopen - Hangende gerechtelijke
procedures.
Uit art. 57, § 5, Financieringswet 16
jan. 1989 volgt dat, wanneer een gerech

,...,... 90telijke procedure hangende was inzake
de verplichtingen betreffende de krachtens § 2 van hetzelfde artikel aap de gewesten overgedragen roerende en onroerende goederen, waaronder de onbevaarbare waterlopen, de Belgische Staat
enkel schuldenaar blijft van de verplichtingen waarover een eindbeslissing is gewezen die op 31 dec. 1988 kracht van gewijsde had.
9 december 1994
1088

GEMEENTE
1. - Reclamebord - Onwettigheid Ambtshalve wegneming - Voorwaarden.
De gemeenteoverheid kan niet zonder
zich vooraf tot de rechter te wenden, buiten het domein van de gemeente, overgaan tot de ambtshalve tenuitvoerlegging van de door haar genomen maatregelen, zoals de wegneming van onwettig
aangebrachte reclameborden, wanneer
geen wettekst haar daartoe machtigt en
er geen bijzondere omstandigheden zijn
die een dringend ingrijpen noodzakelijk
maken ten einde een ernstige verstoring
van de openbare orde te voorkomen.
(Art. 200 wet van met zegel gelijkgestelde taksen; art. 1 KB. 14 dec. 1959.}
20 januari 1994
79
2. - Wegen - Veiligheid van de gebruikers - Veiligheidsplicht.
De overheid, met name een gemeente,
mag voor het openbaar verkeer niets
dan voldoende veilige wegen aanleggen
en openstellen; de overheid moet, tenzij
een vreemde oorzaak die haar niet kan
worden aangerekend haar verhindert
haar veiligheidsplicht na te komen, door
aangepaste maatregelen ieder abnormaal
gevaar, zichtbaar of niet, voorkomen.
26 mei 1994
528
3. - Gemeente Mol - Politiereglement « dierenmarkt » van 3 feb. 1992 Artt. 13 en 32 - Geldigheid.
De gemeenteraad van de gemeente
Mol is de grenzen van zijn politiebevoegdheid niet te buiten gegaan door in
zijn politiereglement « dierenmarkt • van
3 feb. 1992 de verhandeling op de gemeentelijke dierenmarkt van honden en
katten door particulieren-gelegenheidsverkopers te verbieden (art. 13) en door
voor het aldaar te koop aanbieden van
honden voorwaarden op te leggen (art.
32). (Artt. 119 en 135, § 1, Gemeentewet.)
6 december 1994
1065

GEMEENTE-,
PROVINCIEEN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN .
ALGEMEEN
RECHTSPLEGING
GEMEENTEBELASTINGEN
PROVINCIEBELASTINGEN
AGGLOMERATIEBELASTINGEN
ANDERE PLAATSELIJKE BELASTINGEN
ALLERLEI

ALGEMEEN
RECHTSPLEGING
GEMEENTEBELASTINGEN
1. - Gemeentebelastingen - Belasting op het wegslepen of stallen van een
onregelmatig geparkeerd voertuig- Bewijs.
Op het wegslepen of stallen van een
onwettig geparkeerd voertuig kan een
gemeentebelasting worden geheven zonder dat die toestand door een rechterlijke beslissing is bewezen.
19 mei 1994
506
2. - Gemeentebelasting
Inkohiering en inning - Efficientie - BeoordeJing door de rechter.
De rechter vermag niet de efficientie
te beoordelen van de maatregelen genamen om de gemeentebelasting in te kohieren en te innen.
10 juni 1994
594
3. - Gemeentebelasting
Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belastingen - Vestiging en
inning - Administratie der directe belastingen - Wettelijke opdracht.
De aan de administratie der directe
belastingen toevertrouwde opdracht van
vestiging en inning van de door de gemeenten geheven opcentiemen op de onroerende voorheffing en aanvullende ·belastingen, is een wettelijke opdracht, die
vreemd is aan de regeling van de .lastge~
ving vervat in de artt. 1984 tot 2000 B.W.
(Art. 356 W.I.B..(1964); art. 469 W.I.B./92.)
10 juni 1994
59.4

PROVINCIEBELASTINGEN
4. - Provinciebelastingen - Belasting
op bosexploitatie - Octrooirecht - Afschaffing.
De verordening inzake provinciebelasting op bosexploitatie die door de prov!f.lcieraad van de provirtcie Luxemburg op

....;,;, 912 okt. 19M is aangenoinen en op 22 dec.
1986 is goedgekeurd, voert een octrooirecht _in dat bij de wet van 18 juli 1860
tot afschaffing der gemeenteoctrooien
verboden is.
,10 november 1994
948

AGGLOMERATIEBELASTINGEN
ANDERE PLAATSELIJKE
BELASTINGEN
ALLERLEI

GENEESKUNDE

De opzettelijke deelneming aan elk
van de in het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen opgesomde
strafbare feiten wordt beschouwd als een
strafbaar feit, afzonderlijk van het in
een ander land gepleegde strafbaar feit.
De in Belgie gepleegde daad van strafbare deelneming aan de vervaardiging van
verdovende middelen in het buitenland
wordt als een in Belgie gepleegd misdrijf
beschouwd. (Art. 36.2.a Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en
goedgekeurd bij de wet van 20 aug.
1969.)
28 juni 1994
664

ALGEMEEN
GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE
DELEN INBEGREPEN)

MID-

UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE
BEROEPSORDEN -

ZIE OOK : ARTS

ALLERLEI

ALGEMEEN
GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)
1.
Geneesmiddelen (verdovende
·middelen inbegrepen) Verdovende
middelen - Vrijstelling of vermindering
van straiten - Onthulling aan de overheid - Begrip.
Er is geen onthulling in de zin van art.
6 Drugwet wanneer de verstrekte inlichtingen eerder aan de overheid bekend
waren.
26 april 1994
415
2.
Geneesmiddelen (verdovende
middelen inbegrepen) . - Dierenarts Uitoefening van de diergeneeskunde Geneesmiddelen - Voorschrijven van
geneesmiddelen - Vervaardiging.
Ook al rangschikt de wet van 28 aug.
1991 op het uitoefenen van de diergeneeskunde « het voorschrijven van geneesmiddelen voor dieren » uitdrukkelijk
onder de toegestane diergeneeskundige
handelingen, toch machtigt geen enkele
bepaling van die wet de dierenarts ertoe
om zelf geneesmiddelen te vervaardigen
(Art. 3; § 1, 5o, wet 28 aug. 1991).
25 mei 1994
523
3.
Geneesmiddelen (verdovende
middelen inbegrepen) - Vervaardiging
tran verdovende middelen in het buiten1and - Deelneming. ·

UITOEFENING
VAN DE GENEESKUNDE
4. - Uitoefening van de geneeskunde
- Opticien-brillenmaker - Opsporing
van gezichtsgebreken.
Een opticien, die geen geneesheer is,
maakt zich schuldig aan onwettige uitoefening van de geneeskunde, wanneer hij
gewoonlijk « gezichtsgebreken • opspoort
door middel van toestellen die dienen om
de lichtbreking van het oog te bepalen
en om gebreken, zelfs ziekten, op te sporen, waarbij die opsporingen worden
voorgesteld tot doel te hebben de gezichtsgebreken te bepalen of gezichtsproblemen te onderzoeken. (Art. 2, § 1, tweede lid, K.B. nr. 78 van 10 nov. 1967; art.
2, § 1, K.B. 30 okt. 1964.)
2 februari 1994
140

BEROEPSORDEN
ZIE OOK : ARTS
5. - Beroepsorden - Orde van Geneesheren - Provinciale raad - Onregelmatige samenstelling - Nietige beslissing - Regelmatig samengestelde
onderzoekscommissie - Onderzoeksdaden - Geldigheid.
De omstandigheid dat een provinciale
raad een nietige beslissing zou hebben
genomen omdat bepaalde van zijn leden
ook zouden hebben meegewerkt aan het
vooronderzoek, heeft niet tot gevolg dat
de raad van beroep die de beslissing van
de provinciale raad vernietigt, geen rekening zou mogen houden met verklaringen die tijdens het vooronderzoek werden afgelegd voor een regelmatig samengestelde onderzoekscommissie.
15 april 1994
379

- 92-:6. - Beroepsorden - Orde van Geneesheren - Individuele maatregel die
niet het karakter van tuchtsanctie heeft
- Procedure - Taalgebruik.
Ook wanneer de raad van beroep van
de Orde van Geneesheren een individuele maatregel beveelt die niet het karakter van een tuchtsanctie heeft, wordt het
taalgebruik bij de procedure geregeld op
grond van art. 24, § 3, Artsenwet en is
art. 4 van die wet niet toepasselijk.
13 mei 1994
486
7. - Beroepsorden - Orde van Geneesheren - Tuchtprocedure - Taalgebruik.
Art. 40 Taalwet Gerechtszaken dat bepaalt dat de regels van de wet op straf
van nietigheid zijn voorgeschreven, is
niet toepasselijk op de rechtspleging
voor de raden van de Orde van Geneesheren. (Art. 24, § 3, Artsenwet.)
13 mei 1994
486
8. - · Beroepsorden - Orde van Geneesheren - Provinciale raad - Tuchtzaken - Niet rechtsgeldige beslissing tot
onderzoek - Openbare orde en dwingend recht.
De bepaling dat het bureau van de
provinciale raad van de Orde van Geneesheren de tuchtzaak ten laste van
een arts in onderzoek stelt (art. 20, § 1,
Artsenwet), en niet de provinciale raad,
is niet van dwingend recht en raakt
evenmin de openbare orde.
9 september 1994
729
9. - Beroepsorden
Tuchtvervolging
- Territoriale bevoegdheid.
De provinciale raad van de Orde van
Geneesheren op wier lij st een geneesheer is ingeschreven, is, in de regel, bevoegd om tegen hem tuchtvervolgingen
in te stellen en de vervolgde geneesheer
kan zich, gedurende de procedure, niet
aan dat rechtscollege onttrekken, tenzij
om taalkundige redenen en binnen de
grenzen van de artt. 36 en 38 K.B. van 6
feb. 1970. (Art. 3 wet van 25 juli 1938;
artt. 5 en 6 Artsenwet.)
27 oktober 1994
890

10. - Beroepsorden
Artsenwet Tuchtzaak - Cassatieberoep - Vormen
- Procedure in cassatie - Onregelmatig
cassatieberoep - Verweer - Aanbrengen van de zaak door verweerder.
Als de eiser voor de procedure in cassatie, bepaald in art. 26, Artsenwet, geen

andere bemoeiing doet dan een initii:He
aangetekende brief aan het Hof te sturen, kan de verweerder, met name de
Orde van de Geneesheren, na regelmatig
zijn antwoord op de voorziening te hebben betekend, de zaak aanbrengen bij
bet Hof en, in voorkomend geval, het
door eiser niet voldane rolrecht betalen.
(Art. 26 Artsenwet; Artt. 1092 en 1093,
eerste lid, Ger.W.)
18 november 1994
991
11. - Beroepsorden - Orde van Geneesheren - Tuchtvervolging - Provinciale raad - Beslissing tot verwijzing
naar die raad - Aard - Gevolg - Wraking.
Een beslissing tot verwijzing van een
geneesheer naar de provinciale raad die
uitspraak moet doen over de tuchtvervolgingen, is een beslissing alvorens recht
te doen, in de zin van art. 828, 8°, Ger.W.;
die wetsbepaling kan derhalve niet worden aangevoerd tot staving van een verzoek om een lid van een raad te wraken
op grand dat hij voordien heeft meegewerkt aan de beslissing van verwijzing.
(Art. 828, 8°, Ger.W.; artt. 40 en 41 K.B. 6
feb. 1970.)
24 november 1994
1016

12. Beroepsorden
Provinciale
raad - Raad van beroep - Bevoegdheid
- Tuchtmaatregel - Andere maatregel.
Krachtens de artikelen 6, 2°, en 13,
eerste lid, Artsenwet, zijn de provinciale
raden en de raden van beroep van de Orde van Geneesheren bevoegd om te waken over bet naleven van de regels van
de medische plichtenleer en over de
handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid
van de !eden van de Orde; benevens hun
bevoegdheid om t.a.v. ·door bedoelde !eden begane fouten tuchtmaatregelen te
treffen mogen zij ook individuele maatregelen bevelen ten einde een overtreding van de regels van de medische
plichtenleer te voorkomen. Artikel 38,
§ 3, Geneeskundewet, dat aan de raden
van de Orde van Geneesheren bevoegdheid verleent om, in afwachting van de
inwerkingtreding van een code van medische plichtenleer, in geval van bet niet
naleven van de in die bepaling vermelde
voorschriften, op hun !eden tuchtmaatregelen toe te passen, doet geen afbreuk
aan de hierboven vermelde algemene bevoegdheid van die raden tot het treffen
van tuchtmaatregelen, telkens als andere
regels van de niedische plichtenleer wor-

~

den overtreden, en tot het nemen van
bepaalde individuele maatregelen telkens als de naleving van die regels in
gevaar wordt gebracht.
25 november 1994
1021
13. - Beroepsorden - Tuchtstraf Modaliteit.
Geen wetsbepaling verschaft aan de
tuchtrechtscolleges van de Orde van Geneesheren de mogelijkheid om een tuclitstraf met uitstel of een voorwaardelijke
tuchtstraf op te leggen. (Art. 16 Artsenwet.)
25 november 1994
1023
14. - Beroepsorden
Orde van Geneesheren - Tuchtzaken - Provinciale
raad - Onpartijdigheid - Magistraatassessor.
Ret beginsel van de onpartijdigheid
van de tuchtrechter is niet geschonden
wanneer de magistraat-assessor bij de
provinciale raad van de Orde van Geneesheren zowel tijdens het onderzoek
als tijdens de behandeling en de beraadslaging aanwezig is geweest, maar niet
heeft deelgenomen aan de stemming.
(Art. 7, § 2o, Artsenwet.)
9 december 1994
1096

ALLERLEI

GERECHTSDEURWAARDER
Exploot van betekening - Afschrift Handtekening.
Ret afschrift van een exploot van betekening, dat niet door de optredende gerechtsdeurwaarder is ondertekend, is
nietig, ook al zijn door het ontbreken
van de handtekening geen belangen geschaad en ook al is het origineel van de
akte ondertekend. (Artt. 45, 862, § 1, 2o,
en 867 Ger.W.)
28 januari 1994
113

GERECHTSKOSTEN

93Procedure in cassatie.
Allerlei.
BELASTINGZAKEN

Algemeen.
Procedure voor de feitenrechter.
Procedure in cassatie.
Allerlei.
TUCHTZAKEN

Algemeen.
Procedure voor de feitenrechter.
Procedure in cassatie.
Allerlei.
VERKIEZINGSZAKEN

Algemeen.
Procedure voor de feitenrechter.
Procedure in cassatie.
Allerlei.
ALLERLEI

ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN
PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER.
PROCEDURE IN CASSATIE.

1. - Burgerlijke zaken - Procedure
in cassatie - Cassatieberoep - Grand
van niet-ontvankelijkheid - Verwerping
- Memorie van wederantwoord - Kosten.
Wanneer de grond van niet-ontvankelijkheid tegen een cassatieberoep in burgerlijke zaken wordt afgewezen, maar de
verwerping gegrond is op redenen die de
eiser niet had aangevoerd, moeten de
kosten van de memorie van wederantwoord niet door die verweerder worden
gedragen en worden zij door het Hof
niet te zijnen laste gelegd. (Art. 1111
Ger.W.)
15 september 1994
745
SOCIAAL PROCESRECHT
REGELS).
ALLERLEI.

ALGEMEEN

STRAFZAKEN

BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen.
Procedure voor de feitenrechter.
Procedure in cassatie.
Sociaal procesrecht (bijzondere regels).
Aller lei.
STRAFZAKEN

Algemeen.
Procedure voor de feitenrechter.

(BIJZONDERE

ALGEMEEN.
PROCEDURE VOOR DE FEIRENRECHTER.

2. - Strafzaken - Procedure voor de
feitenrechter - Opschorting van de uitspraak van de veroordeling - VeroordeJing tot betaling van de vergoeding bedoeld in al't. 91, tweede lid, KB. 28 dec.
19.50.

~94~

Wanneer de rechter de opschorting
van de uitspraak van de veroordeling gelast, moet hij de beklaagde veroordelen
tot betaling van de vergoeding bedoeld
in art. 91, tweede lid, K.B. 28 dec. 1950
houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. (Art. 6, tweede lid, Probatiewet.)
18 mei 1994
496
3. - Strafzaken - Procedure voor de
feitenrechter - Misdrijf - Veroordeling
- Tarief in strafzaken - Vaste vergoeding - Grondwettigheid.

BELASTINGZAKEN
ALGEMEEN.
PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER.
PROCEDURE IN CASSATIE.
ALLERLEI.

TUCHTZAKEN
ALGEMEEN.
PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER.
PROCEDURE IN CASSATIE.
ALLERLEI.

De wetsbepaling volgens welke voor
elke criminele, correctionele en politiezaak door de rechter aan iedere veroordeelde een vaste vergoeding wordt opgelegd, schendt art. 6 Gw. niet, in zoverre
ze tot doel zou hebben slechts een beperkte categorie van burgers, namelijk
diegenen die in criminele, correctionele
en politiezaken · zijn veroordeeld, door
middel van die vergoeding te doen medebetalen in de lasten van de Staat. (Art. 6
Gw.; art. 11, tweede lid, wet l juni 1849;
art. 91 K.B. 28 dec. 1950; art. 71 K.B. 28
juli 1992; art. 1 K.B. 29 juli 1992.)
29 juni 1994
668

ALGEMEEN

4. - .Strafzaken - Procedure voor de
feitenrechter - MisdriJf - Veroordelinf!
- Tarief in strafzaken - Vaste vergoeding - Doe] - Aard.

WERKNEMERS
ZELFSTANDIGEN
GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG
ALLERLEI

Door de bepaling dat « voor elke criminele, correctionele en politiezaak door de
rechter. aan iedere veroordeelde een vaste vergoeding wordt opgelegd waarvan
het bedrag door de Koning wordt bepaald in het tarief in strafzaken • heeft
de wetgever de toenemende beheerskosten van de rechtsbedeling willen bestrijden door de veroordeelden een forfaitaire bijdrage op te leggen in de kosten,
welke veroorzaakt worden door de misdrijven waaraan zij schuldig zijn bevonden; die bijdrage staat los van het in criminele en correctionele zaken voor correspondentiekosten toegekende bedrag;
het gaat hier niet om een « verkapte belasting » of om een middel « om de veroordeelden langs financiele weg onder
druk te zetten » om geen beroep in te
stellen. (Art. 11, tweede lid, wet 1 juni
1849; art. 91 K.B. 28 dec. 1950; art. 71
K.B. 28 juli 1992; art. 1 K.B. 29 juli 1992.)
29 juni 1994
668
PROCEDURE IN CASSATIE.
ALLERLEI.

VERKIEZINGSZAKEN
ALGEMEEN.
PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER.
PROCEDURE IN CASSATIE.
ALLERLEI.

ALLERLEI
GEZINSBIJSLAG

ALGEMEEN
WERKNEMERS
1. -

Werknemers - Kinderbijslag Rechthebbende - Wees - Bedrag Gewone bijslag - Vader - Maeder Overlevende - Huishouden - Vermoeden - Samenwoning - Tegenbewijs Begrip.

Kinderbijslag voor een wees wordt tot
het bedrag van de gewone bijslag verminderd, wanneer de overlevende vader
of moeder een huishouden vormt; om die
vermindering te vermijden, moet de
overlevende ouder, in de regel, bewijzen
dat, hoewel hij met een persoon van het
andere geslacht samenwoont, hij niet in
de toestand verkeert als degene die, zonder dat hij de echtgenoot van die andere
persoon is, met die persoon als man en
vrouw samenleeft, en dat zijn inkomen
niet met die persoon wordt gedeeld. (Art.
56bis, § 2, Kinderbijslagwet Werknemers.)
18 april 1994
382

-95.2. Werknf!mers - Rechtgevend
- . f!ehandwapt kind - Verhoogde
kmderbiJslag - Vereiste ongeschiktheid
- Vaststelling.
Een gehandicapt kind van minder dan
2~ jaar ..heeft geen recht op verhoogde
ki~derbiJSlag wanneer zijn ongeschiktheidsgraad van 66 pet. niet is vastgesteld
volgens de officii:He Belgische schaal ter
bepaling van de graad van invaliditeit.
(Artt. 47 en 63 Kinderbijslagwet en art.
2, § 1, K.B. 12 nov. 1987).
30 mei 1994
549
k~nd

ZELFSTANDIGEN
GEWAARBORGDE
GEZINSBIJSLAG
ALLERLEI
GOEDEREN
Onroerend goed - Huwelijk - Onroerend goed dat het gezin tot voornaamste
woning dient- Wetsconflict- Vreemde
wet.
De vorderingen die een der gewezen
echtgenoten na de echtscheiding tegen
de andere instelt i.v.m. het onroerend
goed dat tijdens het huwelijk het gezin
tot voornaamste waning diende, houden
zodanig nauw verband met de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten
waarvan zij als een relict voorkomen
dat zij aileen kunnen worden beslecht
met toepassing van de wet tot regeling
van het personeel statuut van de gewezen echtgenoten; wanneer deze dezelfde
nationaliteit hebben, wordt hun personeel statuut geregeld door de wet van
die gemeenschappelijke nationaliteit.
16 juni 1994
625

GRONDWET
ALGEMEEN
GRONDWET (1831)

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 140.
GRONDWET (1994)

Art. 1.
Art. 2.

Art. 3.
Art. 178.
ALLERLEI

ALGEMEEN
GRONDWET (1831)
ART. 1.
ART. 2.
ART. 3.
ART. 6.

1. - Art. 6 - Gelijkheid - Vergelijking met het niet meer geldend recht Belang.
Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het middel dat aanvoert dat de
artt. 6 en 6bis Gw. geschonden zijn doordat de toepassing van de vervaltermijn
van art. 341b B.W. (oud) een discriminatie inhoudt ten aanzien van de afstammingsvorderingen waarover een wettig
kind onder het niet meer geldend recht
beschikte.
11 februari 1994
164
2. - Artt. 6 en Obis - Overspelig kind
- Erfenis - Onverenigbaarheid met het
oud art. 756 B. W.
ART. 756 B.W., dat de kinderen die
zijn verwekt bij een andere vrouw dan
de echtgenote van hun vader, van diens
erfopvolging uitsluit, schendt de artt. 6
en 6bis Gw. in zoverre het, krachtens
art. 107 van de wet van 31 maart 1987
v~n ~.oepassing is op nalatenschappen:
d1e ziJn opengevallen na 13 juni 1979.
19 mei 1994
500
3.- Art. 6- Gerechtskosten - Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter
- Misdrijf - Veroordeling - Tarief in
strafzaken - Vaste vergoeding.
De wetsbepaling volgens welke voor
elke criminele, correctionele en politiezaak door de rechter aan iedere veroordeelde een vaste vergoeding wordt opgelegd, schendt art. 6 Gw. niet, in zoverre
ze tot doel zou hebben slechts een beperkte categorie van burgers, namelijk
diegenen die in criminele, correctionele
en politiezaken zijn veroordeeld door
middel van die vergoeding te doen' medebetalen in de lasten van de Staat. (Art. 6
Gw.; art. 11, tweede lid, wet 1 juni 1849·
art. 91 K.B. 28 dec. 1950; art. 71 K.B 2S
juli 1992; art. 1 K.B. 29 juli 1992.)
29 juni 1994
668

-96..;....
ART. 6bis.

4. - Art. Obis - Discriminatieverbod
- Vergelijking met het niet meer geldend recht - Belang.
Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het middel dat aanvoert dat de
artt. 6 en 6bis Gw. geschonden zijn doordat de toepassing van de vervaltermijn
van art. 341b B.W. (oud) een discriminatie inhoudt ten aanzien van de afstammingsvorderingen waarover een wettig
kind onder het niet meer geldend recht
bechikte.
11 februari 1994
164
ART. 7.

5. - Art. 7 oud {thans 12) - Aanhouding - Met redenen omkleed bevel van
de rechter- Bevel tot medebrengingBegrip.
Een met redenen omkleed bevel van
de rechter dat voldoet aan art. 3 Wet
Voorlopige Hechtenis, is het bevel tot
medebrenging dat de identiteit vermeldt
van de betrokkene, de plaats en datum
en de omschrijving met de termen van
de wet van het ten laste gelegde misdrijf, de opsomming van de wetsartikelen die het feit als misdrijf omschrijven
en de strafmaat bepalen, alsmede de
vaststelling dat de persoon niet reeds ter
beschikking van de onderzoeksrechter
werd gesteld en dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan voortspruitende uit de elementen die thans voorhanden zijn terloops het tot op heden
gevoerde onderzoek.
26 april 1994
423
ART. 8.

ART. 96.

6. - Art. 96 - Openbaarheid van de
terechtzitting - Vaststelling van esthetische schade in raadkamer - Behandeling met gesloten deuren - Motiveringsverplichting.
De rechter kan de esthetische schade
van het slachtoffer slechts in raadkamer
vaststellen mits hij, bij zijn beslissing
over het behandelen van de zaak met gesloten deuren, vaststelt dat aan de bij
artt. 96 Gw. en 6.1 E.V.RM. gestelde
voorwaarden van niet-openbaarheid van
de terechtzitting is voldaan.
15 februari 1994
173

ART. 97.

7. - Art. 97 - Onderzoeksgerechten
- Inbeschuldigingstelling - Openbaarheid der terechtzitting.
Art. 97 Gw. is, wat de openbaarheid
van de terechtzitting betreft, niet van
toepassing op het onderzoeksgerecht dat,
in zaken die aan de jury moeten worden
onderworpen, beslist over de inbeschuldigingstelling.
18 januari 1994
65
8. - Art. 97 - Onderzoeksgerechten
- Beschikking tot gevangenneming Redengeving.
Art. 97 Gw. is, wat de motivering van
de beslissingen betreft, niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake een beschikking tot
gevangenneming.
18 januari 1994
65
9. - Art. 97 oud (thans 149)
Commissie tot bescherming van de maatschappij - Uitspraak over geschil betreffende individuele vrijheid - Verplichting beslissing met redenen te omkleden.
W anneer een commissie tot bescherming van de maatschappij uitspraak
doet over een geschil betreffende de individuele vrijheid, is ze verplicht haar beslissing met redenen te omkleden, wat
het beantwoorden van conclusies impliceert.
26 april 1994
414
10. - Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99) Art. 97 - Begl"ip en aard van een motief
- Onjuiste feitelijke vaststelling of verkeerde beoordeling.
Een onjuiste vaststelling van feiten of
een verkeerde beoordeling ervan door de
rechter levert geen schending op van het
vormvereiste van art. 97 (oud) Gw.
23 september 1994
777
ART. 98.
ART. 107.

11. - Art. 159 (oud art. 107) - Recht
en verplichting om na te gaan of de besluiten en verordeningen met de wet
overeenstemmen.
Ieder met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan en moet, overeenkomstig
art. 159 Gw. (oud art. 107), nagaan of de
besluiten en verordeningen, waarop een
vordering, weer of exceptie is gegrond,
met de « wet » overeenstemmen.
9 juni 1994
593

-97AltT. 107ter

AltT. 150

AltT. 140.

AltT. 178.

ALLERLEI

GRONDWET (1994)
AltT. 1.
AltT. 2.
AltT. 3.
AltT. 21.

12. - Art. 21 - Eredienst - Interne
organisatie - Autonomie - Gevolg.
Krachtens bet in art. 21 Gw. gehuldigde beginsel van niet-inmenging van de
Staat in de interne organisatie van de
erediensten, hebben de hoven en rechtbanken niet bet recht te oordelen over
de billijkheid van de procedure die geleid heeft tot de beslissing van de bisschop om aan een bedienaar van een
eredienst, lid van de clerus van de katholieke eredienst, zijn juridische en pastorale taak te ontnemen.
20 oktober 1994
861
AltT. 22.
AltT. 148.

13. - Grondwet (1994} - Art. 148 Hoi van assisen - Behandeling ter zitting - Debatten - Openbaarheid Sluiten der deuren - Sluiting van de debatten - Openbare terechtzitting Hervatting.
Wanneer bet hof van assisen bevolen
heeft dat de zaak met gesloten deuren
zou worden behandeld tot de sluiting der
debatten, moet, nadat de voorzitter overeenkomstig art. 335 Sv. de debatten gesloten heeft verklaard, de terechtzitting
in bet openbaar worden voortgezet. (Art.
148, eerste lid, gecoord. Gw. 17 feb. 1994;
artt. 190, eerste lid, 310, tweede lid, en
335 Sv.)
21 december 1994
1146
AltT. 149.

14. - Grondwet 1994 (art. 100 tot
einde) - Art. 149 - Onderzoeksgerechten -:. Regeling der rechtspleging.
Het art. 149 Gw. is niet toepasselijk op
de onderzoeksgerechten bij de regeling
der rechtspleging.
13 september 1994
735

H

HANDELSPAPIER
Wisselbrief - Betaling aan derde-houder door betrokkene niet-acceptant Tenietgaan wisselverbintenis - Regresvordering - Gevolg.
De betaling van de wisselbrief aan een
derde-houder door een betrokkene, al
dan niet acceptant, doet de wisselverbintenis teniet, zodat de derde-houder geen
wisselrechtelijke vordering meer heeft
tegenover een regresschuldenaar.
14 januari 1994
35

HELING
Zedelijk bestanddeel - Wil tot teruggave.
De wil om gestolen zaken terug te geven, sluit bet misdrijf van heling niet uit,
wanneer die wil niet onvoorwaardelijk
is, maar integendeel de teruggave ondergeschikt is gemaakt aan bet afdwingen
van een voordeel voor zichzelf of voor
anderen. (Art. 505 Sw.)
24 mei 1994
518

HERHALING
Straf - Motivering - Vroegere veroordeling - Uitwissing.
De rechter mag, om bet bestaan van
herhaling aan te nemen en de strafmaat
te bepalen, geen rekening houden met
een vroegere veroordeling die uitgewist
is. (Artt. 195, 619, .620 en 634 Sv.)
22 november 1994

1002

-98HERSTEL IN EER EN RECHTEN
Uitwissing - Veroordelingen die vervallenverklaring of ontzettingen inhouden waarvan de gevolgen zich over meer
dan drie jaar uitstrekken - KB. nr. 22
van 24 okt. 1934.
De bij art. 619, eerste lid, Sv. bepaalde
uitwissing van veroordelingen is niet van
toepassing op de in art. 1 K.B. nr. 22 van
24 oktober 1934 vermelde veroordelingen
die, zonder tijdsbepaling, verbod opleggen aan de veroordeelde om persoonlijk
of door een tussenpersoon bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen. (Art. 619, eerste en tweede lid
Sv.)
'
28 juni 1994
666

HERZIENING
ALGEMEEN
VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES
ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIENING
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Gronden - Omstandigheid waarvan de veroordeelde het bestaan niet heeft kunnen aantonen ten tijde van het geding - Opeenvolgende
getuigenverklaringen ..
Niet ontvankelijk is de aanvraag tot
herziening gegrond op een omstandigheid die de veroordeelde ten tijde van
het gedin~ niet had kunnen aantonen,
wanneer d1e veroordeelde niet het bewijs
Ievert van de onmogelijkheid waarin hij
zich bij de te zijnen laste ingestelde vervolgingen bevond, om de door hem tot
staving van zijn aanvraag aangevoerde
getuigenissen in te roepen. (Artt. 443, 3o,
en 445 Sv.)
6 september 1994
699

VERZOEK
EN VERWIJZING OM ADVIES
2. - Verzoek en verwijzing om advies
- Nieuw feit - Veroordeling tot een
straf wegens verschillende misdrijven Verzoek om herziening voor een telastJegging - Ontvankelijkheid.
lndien tot staving van een verzoek tot
herziening van een veroordeling tot een
straf wegens verschillende telastleggingen enkel voor de herziening van een
van die telastleggingen een gunstig ad-

vies van drie advocaten is voorgedragen,
is de aanvraag slechts ontvankelijk voor
die telastlegging. (Artt. 443 en 445 Sv.)
24 mei 1994
517
3. - Verzoek en verwijzing om advies
- Herziening aangevraagd door de minister van Justitie - Nieuw feit - Veroordeling door het Militair Gerechtshof
- Verwijzing voor onderzoek van de
aanvraag naar hof van beroep.
Wanneer het hof, op vordering van de
procureur-generaal, kennis neemt van
een aanvraag tot herziening vanwege de
minister van Justitie, waarbij wordt aangevoerd dat de onschuld van de veroordeelde schijnt te kunnen volgen uit feiten die zich voorgedaan hebben sedert
de veroordeling door het militair gerecht
. of uit omstandigheden waarvan de veroordeelde het bestaan niet heeft kunnen
aantonen ten tijde van het geding, ontvangt het de aanvraag, verwijst ze voor
onderzoek naar het hof van beroep en
benoemt het een curator om de overleden veroordeelde te vertegenwoordigen
bij de rechtspleging. (Artt. 443, 444 en
445 Sv.)
31 mei 1994
555
4. - Verzoek en verwijzing om advies
- Herziening aangevraagd door de minister van Justitie - Nieuw feit - VerWljzing voor onderzoek van de aanvraag
naar hof van beroep - Overleden veroordeelde - Benoeming van curator.
Wanneer het hof, op vordering van de
procureur-generaal, kennis neemt van
een aanvraag tot herziening vanwege de
minister van Justitie, waarbij wordt aangevoerd dat de onschuld van de veroordeelde schijnt te kunnen volgen uit feiten die zich voorgedaan hebben sedert
de veroordeling door het militair gerecht
of uit omstandigheden waarvan de veroordeelde het bestaan niet heeft kunnen
aantonen ten tijde van het geding, ontvangt het de aanvraag, verwijst ze voor
onderzoek naar het hof van beroep en
benoemt het een curator om de overleden veroordeelde te vertegenwoordigen
bij de rechtspleging. (Artt. 443, 444 en
445 Sv.)
31 mei 1994
555

ADVIES EN VERWIJZING
TOT HERZIENING
ALLEE,LEl

-99HOF VAN ASSISEN
RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING
NAAR HET HOF

scbuldigingstelling en tot regeling ·van
bet taalgebruik voor die kamer.
24 mei 1994
519

SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN
HET HOF

SAMENSTELLING VAN DE JURY
EN VAN HET HOF

BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLARING VAN DE
JURY
EINDARREST

3. - Samenste.lling van de jury en van
het hoi - Openbaar ministerie - Uitoeiening van het ambt - Aanstelling.
Geen wetsbepaling vereist dat voor de
regelmatige samenstelling van bet bof
van assisen, aan bet strafdossier een bijzonder gescbrift zou worden toegevoegd
waaruit blijkt dat de procureur-generaal
bet ambt van openbaar ministerie bij bet
bof beeft opgedragen aan een lid van bet
parket-generaal of van bet parket van de
procureur des Konings in wiens zetel de
assisen worden gebouden. (Art. 149
Ger.W.)
1 maart 1994
218
4. - Samenstelling van de jury en van
het hoi - Werkende voorzitter verhinderd - Aanwijzing van een plaatsvervangend voorzitter - Voortzetting van
de debatten onder het voorzittersqhap
·
·
van de plaatsvervanger.
Om te kunnen oordelen of een zaak op
een eerlijke wijze is bebandeld wanneer
bet bof van assisen acbtereemvolgeris
door twee magistraten werd voorgezeten,
van wie de tweede door de eerste voorzitter van bet bof van beroep is 'aangewezen om de debatten bij te wonen als
plaatsvervangend voorzitter en vervolgens, wegens de verbindering van de
eerste, aangewezen werd als. voorzitter
in bet tweede gedeelte van de debatten,
dient te worden nagegaan of de zaak in
baar gebeel op een eerlijke wijze is bebandeld; geen scbending van art. .6.1
E.V.R.M. kan worden afgeleid uit grievim
i.v.m. de onpartijdigbeid van de eerste
dier voorzitters bij de uitoefening :Van
zijn discretionaire macbt, als de partijen
niet om aanvullende onderzoeksmaatregelen bebben verzocbt en over de bijeengebracbte gegevens tegen:spraak bebben
kunnen voeren.
18 mei 1994
497

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
ALLERLEI

RECHTSPLEGING TOT
DE VERWIJZING NAAR HET HOF
1. - Rechtspleging tot de verwijzing
naar het hoi - Verwijzingsarrest Cassatieberoep - Cassatieberoep van de
veroordeelde - Draagwijdte.
Op bet cassatieberoep van de veroordeelde tegen bet arrest tot verwijzing
naar bet bof van assisen, dat gelijktijdig
met bet cassatieberoep tegen bet veroordelend arrest is ingesteld binnen vijftien
dagen na de uitspraak van dat arrest,
neemt bet Hof geen kennis van de
scbending van de wetten inzake bevoegdbeid van de kamer van inbescbuldigingstelling en van bet bof van assisen
en evenmin van bet onderzoek van de in
art. 299 Sv. vermelde nietigbeden of de
nietigbeden wegens niet-inacbtneming
van de wetten tot invoering van bet debat op tegenspraak en tot regeling van
bet taalgebruik voor de kamer van inbescbuldigingstelling.
30 maart 1994
341
2. - Rechtspleging tot de verwijzing
naar het Hoi - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest v~n verwijzing Cassatieberoep - Ingesteld voor het
eindarrest - Draagwijdte.
Op bet cassatieberoep van de verdacbte tegen bet arrest van verwijzing naar
bet bof van assisen, ingesteld v66r bet
verstrijken van de termijn van vijftien
vrije dagen na de betekening van dit arrest en v66r bet verstrijken van de termijn van art. 296 Sv., doet bet Hof
slecbts uitspraak over de scbending van
de wetten inzake de bevoegdbeid van de
onderzoeksgerecbten en van bet bof van
assisen en over de nietigbeden die bepaald zijn in art. 299 Sv., of die voortvloeien uit bet niet in acbt nemen van
de wetten tot invoering van een debat op
tegenspraak voor de kamer van inbe-

BEHANDELING TER ZITTING
EN TUSSENARRESTEN,
VERKLARING VAN DE JURY
5. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury - Tussenarresten - Getuige - Getuigenis ~
Verschillen - Verplichting om daarvan
aantekening te houden - Voorwaarde.

-100Art. 318 Sv. naar luid waarvan de procureur-generaal en de beschuldigde kunnen vorderen dat de voorzitter van het
hof van assisen door de griffier aantekening doet houden van de veranderingen,
toevoegingen en verschillen die in het
getuigenis mochten voorkomen ten opzichte van de vorige verklaringen van de
getuige, doelt enkel op de verschillen die
in het getuigenis voor het hof van assisen mochten voorkomen ten opzichte
van: de vorige verklaringen van de getuige tijdens het onderzoek.
19 januari 1994
75
6. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury Behandeling ter zitting - Voorzitter Discretionaire macht - Verhoor van een
magistraat van het O.M
Uit de omstandigheid dat de voorzitter
van het hof van assisen, bij het inspannen van af zijn krachten om de waarheid aan de dag te brengen, bij wijze
van inlichting een magistraat van het
O.M. verhoord heeft, aan wie de raadsman van de beschuldigde partijdigheid
tijdens het voorbereidend onderzoek verweet, kan geen schending van de algemene rechtsbeginselen inzake de gelijkheid der wapens tussen de partijen en
inzake het recht van verdediging noch
een overschrijding van de discretionaire
macht worden afgeleid.
19 januari 1994
75

7. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, Verklaring van de jury Behandeling ter zitting - Getuige onder
ede gehoord ter terechtzitting - Gevolg.
Een getuige die onder ede is gehoord
ter terechtzitting van het hof van assisen
blijft, voor de hele zaak onder diezelfde
eed staan.
1 maart 1994
218

8. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, Verklaring van de jury Behandeling ter zitting - Bloed- en aanverwant van de beschuldigde - Verhoor
- Wettigheid.
De voorzitter van het hof van assisen
kan, krachtens de hem bij art. 269 Sv.
toegekende discretionaire macht, zonder
de eed af te nemen en louter om inlichtingen in te winnen, de personen ondervragen die een van de bij art. 322 Sv. opgesomde hoedanigheden bezitten, en tegen wier verhoor het openbaar ministerie, de burgerlijke partijen of de beschuldigden zich niet hebben verzet.
1 maart 1994
218

9. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury Behandeling ter zitting.
Het staat aan het hof van assisen om
de voor hof gebeurde feiten vast te stellen; de voorzitter heeft het recht een akte te vernietigen en opnieuw op te rnaken ten einde de wettigheid ervan te
verzekeren.
30 maart 1994
341
10. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury Behandeling ter zitting - Voorzitter Discretionaire macht - Eerlijk proces Aanvullend onderzoek - Voeging van
stukken.
De voorzitter van het hof van assisen
kan op grond van zijn discretionaire
macht en zonder daardoor de regel van
het eerlijk proces te miskennen, de onderzoeksrechter, die het voorbereidend
onderzoek gedaan heeft, belasten met
aanvullende onderzoeksopdrachten en
bevelen dat alle stukken of opdrachten
die hij nuttig acht om de waarheid te
vinden en die hij aan de tegenspraak
van de partijen onderwerpt, worden gevoegd bij de stukken van de rechtspleging. (Art. 268 Sv.; art. 6.1 E.V.R.M.)
30 maart 1994
341
11. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury Tussenarresten - Debatten - Vraag Gepastheid - Onaantastbare beoordeJing.
Buiten de gevallen bepaald in de artt.
339 Sv. en 10 Wet Bescherming Maatschappij, beslist de voorzitter van het
hof van assisen en, in geval van betwisting, het hof zelf op onaantastbare wijze
welke vragen uit de debatten volgen, op
voorwaarde dat aan de jury geen andere
feiten worden onderworpen dan die
waarvoor de verwijzing is gelast. (Artt.
373 tot 338 Sv.; art. 10 Wet Bescherming
Maatschappij.)
11 mei 1994
473
12. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury Tussenarresten - Vraag - Vragen in de
door de verdediging gewilde bewoordingen - Weigering - Recht van verdediging - Rechten van de Mens.
Geen schending van art. 6 E.V.R.M. en
van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit het enkele feit dat het
hof van assisen geweigerd heeft de vragen aan de jury te stellen in de door de
verdediging gewilde bewoordingen. (Art.

-1016.1 E.V.R.M.; algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.)
11 mei 1994
473

13. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury Behandeling ter zitting - Getuigen Verhoor- Art. 319 Sv. - Niet op straffe
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen.
Niet op straffe van nietigheid voorgeschreven zijn de rechtsvormen van art.
319 Sv. betreffende het verhoor van getuigen voor het hof van assisen. (Art. 319
Sv.)
11 mei 1994
473
14. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury Werkend voorzitter verhinderd - Aanwijzing van een plaatsvervangend voorzitter - Voortzetting van de debatten
onder het voorzitterschap van de plaatsvervanger.
Om te kunnen oordelen of een zaak op
een eerlijke wijze is behandeld wanneer
het hof van assisen achtereenvolgens
door twee magistraten werd voorgezeten,
van wie de tweede door de eerste voorzitter van het hof van beroep is aangewezen om de debatten bij te wonen als
plaatsvervangend voorzitter en vervolgens, wegens de verhindering van de
eerste, aangewezen werd als voorzitter
in het tweede gedeelte van de debatten,
dient te worden nagegaan of de zaak in
haar geheel op een eerlijke wijze is behandeld; geen schending van art. 6.1
E.V.R.M. kan worden afgeleid uit grieven
i.v.m. de onpartijdigheid van de eerste
dier voorzitters bij de uitoefening van
zijn discretionaire macht, als de partijen
niet om aanvullende onderzoeksmaatregelen hebben verzocht en over de bijeengebrachte gegevens tegenspraak hebben
kunnen voeren.
18 mei 1994
497
15. - Behandeling ter zitting - Schuldigverklaring - Pleidooi van de raadslieden van de beschuldigden over de
straf - Ontbreken van een authentieke
vaststelling van de verklaringen van de
beschuldigden.
Wanneer het proces-verbaal van de terechtzitting van het hof van assisen regelmatig vaststelt .dat de raadslieden van
de beschuldigden, na de schuldigverklaring van laatstgenoemden, als laatsten
het woord hebben gekrezen v66r de
vraag aan de beschuldigden, kan het ont-

breken van de handtekening van een
griffier op het proces-verbaal waarbij die
laatste vraag wordt vastgesteld, niet leiden tot vernietiging van het arrest van
het hof van assisen, wanneer niet wordt
aangevoerd dat het verzuim de beschuldigden heeft benadeeld of dat het woord
hen niet is verleend. (Art. 362 Sv.)
18 mei 1994
497
16. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury Behandeling ter zitting - Getuigen,
bloedverwanten of aanverwanten van de
beschuldigden - Geen verzet van de
partijen tegen hun verhoor - Bewijs.
De processen-verbaal van de terechtzittingen van het hof van assisen hoeven
niet te vermelden dat de partijen zich
niet hebben verzet tegen het onder ede
verhoren van getuigen die bloed- of aanverwanten van de beschuldigden zijn in
de zin van art. 322 Sv..
28 juni 1994
666
17. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury Behandeling ter zitting - Debatten Openbaarheid - Sluiten der deuren Sluiting van de debatten - Openbare terechtzitting - Hervatting.
Wanneer het hof van assisen bevolen
heeft dat de zaak met gesloten deuren
zou worden behandeld tot de sluiting der
debatten, moet, nadat de voorzitter overeenkomstig art. 335 Sv. de debatten gesloten heeft verklaard, de terechtzitting
in het openbaar worden voortgezet. (Art.
148, eerste lid, gecoord. Gw. 17 feb. 1994;
artt. 190, eerste lid, 310, tweede lid, en
335 Sv.)
21 december 1994
1146

EINDARREST
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING
ALLERLEI
18. - Allerlei - Onderhoud van de
voorzitter met een getuige na diens getuigenis.
Geen schending van het recht van verdediging of van art. 6.1 E.V.R.M. kan
worden afgeleid uit het feit dat de voorzitter van het hof van assisen een gesprek heeft gehad met een getuige na
diens getuigenis, wanneer niet wordt
aangevoerd dat het onderhoud in verband stond met de feiten van de zaak.
18 mei 1994
497
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ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN
EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)

Algemeen.
Beslissingen en partijen.
Principaal beroep, vorm, termijn, onsplitsbaar geschil.
lncidenteel beroep.
Gevolgen, bevoegdheid van de rechter.
Rechtspleging in hoger beroep.
Uitbreiding van eis en nieuwe eis.
Sociaal procesrecht (bijzondere regels).
Allerlei.
STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN)

Algemeen.
Beslissingen en partijen.
Principaal beroep, vorm, termijn.
lncidenteel beroep.
Gevolgen, bevoegdheid van de rechter.
Rechtspleging in hoger beroep.
Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere
regels).
Allerlei.
BELASTINGZAKEN

Gemeentebelastingen, provinciebelastingen, plaatselijke belastingen.
Andere belastingen
Inkomstenbelastingen.
TUCHTZAKEN
VERKIEZINGSZAKEN
DIENSTPLICHTZAKEN
ALLERLEI

ALGEMEEN
BURGERLIJKE
ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)
ALGEMEEN.
BESLISSINGEN EN PARTIJEN.

1. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Tussenkomst in
hoger beroep - Voorwaarden.
Een partij kan in burgerlijke zaken
voor de eerste maal in hoger beroep tussenkomen als zij zich alleen aansluit bij
de stelling van een andere partij en haar
tussenkomst niet strekt tot het verkrijgen van een veroordeling. (Art. 812
Ger.W.)
28 oktober 1994
894

PRINCIPAAL BEROEP, VORM, TERMIJN,
ONSPLITSBAAR GESCHIL.

2. - Burgerlijke zaken - Principaal
beroep - Termijn - Herroeping van
adoptie.
De termijn om hoger beroep in te stellen tegen een vonnis dat uitspraak doet
over een vordering tot herroeping van
een adoptie, is de termijn van een
maand bepaald bij art. 1051 Ger.W., zelfs
al is de geadopteerde minderj arig.
28 april 1994
426
3. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep, vorm, termijn, onsplitsbaar
geschil - Principaal beroep - Vorm Conclusie.
Art. 1056, 4o, Ger.W. dat bepaalt dat
het hoger beroep kan worden ingesteld
bij conclusie, ten aanzien van iedere persoon die bij het geding aanwezig of vertegenwoordigd is, impliceert niet dat de
partij die haar principaal beroep heeft
beperkt, bij conclusie een nieuw principaal beroep kan instellen .tegen ~e b~~
schikkingen van het vonms waarm ziJ
had berust.
2 juni 1994
569
INCIDENTEEL BEROEP.
GEVOLGEN, BEVOEGDHEID
RECHTER.

VAN

DE

4. - Burgerlijke zaken - Gevolgen,
bevoegdheid van de rechter - Rechtbank van koophandel heeft over de zaak
zelf uitspraak gedaan - Bevoegdheid
«ratione materiae » van de rechtbank
van eerste aanleg - Bevoegdheid van
het hoi van beroep om het geschil te beslechten.
Wanneer het hof van beroep, appelgerecht voor de beslissingen zowel van de
rechtbank van eerste aanleg als van de
rechtbank van koophandel, kennis neemt
van een hoger beroep tegen een vonnis
van de rechtbank van koophandel, die
over de zaak zelf uitspraak heeft gedaan,
is het, ingevolge de devolutieve kracht
van het hoger beroep, bevoegd om het
geschil te beslechten, zelfs als de eerste
rechter ratione materiae niet bevoegd
was. (Art. 1068 Ger.W.)
5 mei 1994
454
5. - Burgerlijke zaken
Gevolgen,
bevoegdheid van de rechter - Nietigheid bij de rechtsingang - Hoger beroep - Devolutieve kracht van het hoger beroep.

-103Een regelmatig ingesteld hoger beroep
heeft op zich niet tot gevolg dat de nietigheid waardoor de inleidende akte is
aangetast, gedekt wordt. (Art. 1068, eerste lid, Ger.W.).
27 mei 1994
534
6. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen, bevoegdheid van de rechter Grenzen.
Hoewel het hoger beroep tegen een
eindvonnis of tegen een vonnis alvorens
recht te doen het geschil zelf bij de rechter in hoger beroep aanhangig maakt,
staat het aan de partijen door het hoofdberoep en het incidenteel beroep de
grenzen te bepalen waarbinnen de appelrechter over de aan de rechter voorgelegde betwisting uitspraak moet doen. (Art.
1068, Ger.W.)
18 november 1994
985
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP.
UITBREIDING VAN EIS EN NIEUWE EIS.
SOCIAAL PROCESRECHT
REGELS).

(BIJZONDERE

ALLERLEI.

STRAFZAKEN (DOUANE
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)

de verdachte een geschil inzake bevoegdheid opwerpt in de zin van art. 539 Sv.
1 juni 1994
561
9. - Strafzaken (douane- en accijnzen
inbegrepen) - Beslissingen en partijen
- Beslissing - Strafvordering - Openbaar ministerie - Beklaagde - Ontstentenis van hager beroep - Gevolg.
Wanneer noch door het O.M. noch
door de beklaagde hoger beroep wordt
ingesteld, dan is de tegen die beklaagde
ingestelde strafvordering niet aanhangig
bij de rechter in hoger beroep. (Art. 202
Sv.)
12 oktober 1994
830

10. - Strafzaken
Beslissingen en
partijen - Beroepen vonnis - Voeging
van een afschrift bij het dossier.
Wanneer uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
inventaris van het in eerste aanleg samengestelde dossier door de griffier is
ondertekend, dat blijkens die inventaris
het dossier een uittreksel uit het beroepen vonnis bevat en dat op dat stuk aile
voor een eensluidend afschrift van dat
vonnis vereiste vermeldingen voorkomen, zijn die vaststellingen voldoende
om het bij het dossier gevoegde afschrift
als eensluidend met het vonnis te beschouwen. (Art. 207 Sv.)
7 december 1994
1071

ALGEMEEN.

7. - Strafzaken - Algemeen - Verzwaring van de toestand van de beklaagde - Gehele of gedeeltelijke intrekking
van het uitstel van de tenuitvoerlegging
van de strat
Er is verzwaring van de toestand van
de beklaagde in hoger beroep wanneer
de appelrechter het in eerste aanleg toegestane uitstel van de tenuitvoerlegging
van de straf geheel of gedeeltelijk intrekt, ook al blijft de door de eerste rechter uitgesproken straf gehandhaafd.
10 mei 1994
470
BESLISSINGEN EN PARTIJEN.

·8. - Strafzaken - Beslissingen en
partijen - Regeling van de rechtspleging ~ Beschikking van de raadkamer
- Verzet - Ontvankelijkheid - Grenzen.
In de regel kan de verdachte geen verzet doen tegen de beschikking van de.
raadkamer waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen; van die
regel wordt echter afgeweken wanneer

PRINCIPAAL BEROEP, VORM, TERMIJN.

11. - Strafzaken - Principaal beroep,
vorm, termijn - Vrijspraak wegens een
misdrijf - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Ander misdrijf Appelrechter - Rechtsmacht.
De appelrechter is zonder rechtsmacht
wanneer het openbaar ministerie in zijn
akte van hoger beroep gewaagt van een
ander misdrijf dan dat waarvan de beklaagde vrijgesproken werd. (Art. 205
Sv.)
935
8 november 1994
12.- Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Principaal beroep, vorm,
termijn - Vonnis van de politierechtbank - Hoger beroep van de procureur
des Konings - Vorm.
Het hoger beroep van de procureur
des Konings tegen een vonnis van de politierechtbank wordt ingesteld bij deurwaardersexploot, dat wordt betekend aan
de partij tegen wie het beroep gericht is,
met dagvaarding om voor de correctione-
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le rechtbank te verschijnen binnen de
bij de wet voorgeschreven termijn.
9 november 1994
940

wezen vonnis, de toestand van de beklaagde niet verzwaren.
10 mei 1994
470

13. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbeg_r_epen) - Principaal beroep, vorm,
termi}n - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Hoger beroep tegen
vonnis van politierechtbank - Beklaagde met woonplaats in Belgie - Dagvaarding voor het appelgerecht - Termijn Geen dagvaarding binnen zestig dagen
na uitspraak van beroepen vonnis Wettigheid.
Wanneer het hoger beroep van het
openbaar ministerie bij het gerecht dat
van het hoger beroep kennis moet nemen, gericht is tegen een beklaagde die
zijn woonplaats in Belgie heeft, moet het
exploot waarbij dat beroep wordt betekend, op straffe van nietigheid van het
beroep, dagvaarding bevatten om voor
het appelgerecht te verschijnen binnen
zestig dagen te rekenen van de uitspraak van het beroepen vonnis. (Art.
205 Sv.)
22 november 1994
1004

16. -. Strafzaken - Gevolgen, bevoegdheid van de rechter - Veroordelend vonnis - Hoger beroep van de burgerli)'ke partij - Gevolgen.
Wanneer een beklaagde onder meer
wegens niet-verzekering van zijn voertuig. is veroordeeld, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds samen met
hem veroordeeld is tot schadeloosstelling
van de getroffene van het door de beklaagde veroorzaakte ongeval en de verzekeraar van de beklaagde buiten de
zaak is gesteld, verbiedt het gezag van
gewijsde van de veroordeling de appelrechter niet om, in geval van ontvankelijk hoger beroep van de getroffene, burgerlijke partij, en van het Gemeenschappelijk Fonds, het misdrijf « niet-verzekering » niet bewezen te verklaren op de
burgerlijke rechtsvordering, de verzekeraar te veroordelen en het Gemeenschappelijk Fonds buiten de zaak te stellen.
18 mei 1994
495

INCIDENTEEL BEROEP.
GEVOLGEN,
BEVOEGDHEID
RECHTER.

17. Strafzaken - Gevolgen, bevoegdheid van de rechter - Burgerlijke
rechtsvordering - Vrijspraak - Hoger
beroep van de burgerlijker partij - Devolutieve kracht.
Op het ontvankelijk hoger beroep van
de burgerlijke partij tegen een vrijsprekend vonnis, dient de rechter in hoger
beroep, m.b.t. de burgerlijke rechtsvordering, na te geaan of het aan die vordering ten grondslag liggend feit bewezen
is en of het schade heeft berokkend aan
de burgerlijke partij. (Art. 202 Sv.)
1 juni 1994
561
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14. - Strafzaken - Gevolgen, bevoegdheid van de rechter - Voorlopige
hechtenis - Handhaving - Raadkamer
- Kamer van inbeschuldigingstelling Devolutieve kracht van het hager beroep.
Wanneer de raadkamer uitspraak
heeft gedaan over de. handhaving van de
voorlopige hechtenis, doet de kamer van
inbeschuldigingstelling, op het tegen die
beslissing ingestelde hoger beroep, uitspraak over de handhaving van de voorlopige hechtenis op grond van de devolutieve kracht van het hoger beroep. (Art.
30 Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
15 maart 1994
278
15. Strafzaken - Gevolgen, bevoegdheid van de rechter - Bij verstek
gewezen vonnis - Geen hager beroep
O.M - Verzet van de beklaagde - Vonnis op dat verzet - Hoger beroep O.M
en van de beklaagde - Beslissing over
dat hager beroep - Verzwaring van de
toestand van de beklaagde.
Wanneer het O.M. tegen een verstekvonnis niet in hoger beroep is gekomen,
mag de appelrechter, op het hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde
tegen het op verzet van de beklaagde ge-

. 18.- Strafzaken (douane en accijnzen
mbegrepen) - Gevolgen, bevoegdheid
van de rechter - Hoger beroep van de
beklaagde aileen - Straf lager dan het
wettelijk minimum - Strafverzwaring.
Op het enkele hoger beroep van de beklaagde kan de appelrechter de straf
niet verzwaren, zelfs als de door de eerste rechter uitgesproken straf lager ligt
dan het wettelijk minimum. (Art. 202
Sv.)
22 juni 1994
649
19. Strafzaken - Gevolgen, bevoegdheid van de rechter - Beschikking
van buitenvervolgingstelling - Hoger
beroep van de burgerlijke partij - Geen

-105hager beroep van het O.M - Bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling.
Op het enkele hoger beroep van de
burgerlijke partij tegen een beschikking
van buitenvervolgingstelling neemt de
kamer van inbeschuldigingstelling kennis van de strafvervolging en moet zij,
ondanks het niet instellen van hoger beroep door de procureur des Konings, zich
uitspreken over de bezwaren en aldus
uitspraak doen over die rechtsvordering,
ook al heeft de burgerlijke partij verklaard afstand te doen van haar hoger
beroep. (Art. 5 V.T.Sv.)
7 september 1994
704
20.- Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen, bevoegdheid
van de rechter - Verzwaring van de toestand van de beklaagde - Hoofdgevangenisstraf - Intrekking van het uitstel
van de tenuitvoerlegging - Geldboete Toekenning van het uitstel van de tenuitvoerlegging.
Er is verzwaring van de toestand van
de beklaagde in hoger beroep wanneer
de appelrechter dezelfde hoofdgevangenisstraf en dezelfde boete oplegt als de
eerste rechter, maar aan de beklaagde
het uitstel t.a.v. de hoofdgevangenisstraf
ontneemt, terwijl hij het toekent voor de
geldboete. (Art. 21lbis Sv.)
20 september 1994
760
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP.

21. - Strafzaken - Rechtspleging in
hager beroep - Eenparigheid van stemmen - Strafverzwaring - Verstek Beslissing op verzet - Bevestiging.
De regel van de eenparigheid van
stemmen moet in acht worden genomen
aJs de appelrechter, op het verzet van de
veroordeelde, opnieuw uitspraak moet
doen op het hoger beroep en zelfs als het
op verzet gewezen arrest de veroordeling
die wettig was uitgesproken bij verstek,
bevestigt. (Art. 21lbis Sv.)
1 maart 1994
221

22. - Strafzaken
Rechtspleging in
hager beroep - Eenstemmigheid - Vrijspraak door de politierechtbank - Wijziging door de correctionele rechtbank.
Om een door de politierechtbank vrijgesproken beklaagde in hoger beroep te
veroordelen, moet de correctionele rechtbank uitspraak doen met eenparige
stemmen van haar leden. (Art. 21lbis
Sv.)
14 september 1994
742

23. - Strafzaken - Rechtspleging in
hager beroep -Art. 211bis Sv. - Eenstemmigheid vereist - Vaststelling door
de appelrechter.
De beslissing in hoger beroep waarbij
de in eerste aanleg vrijgesproken beklaagde wordt veroordeeld, mag niet volstaan met de enkele vermelding van art.
21lbis Sv., maar moet vaststellen dat ze
met eenparige stemmen is gewezen.
14 september 1994
742
24.- Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Rechtspleging in hager
beroep - Strafrechtelijke veroordeling
- Opzettelijke gewelddaden - Hulp aan
de slachtoffers - Bijdrage - Verhoging
in hager beroep - Eenstemmigheid.
De regel van de eenstemmigheid vervat in art. 211bis Sv. geldt niet wanneer
de appelrechter, met toepassing van
nieuwe wetsbepalingen waarbij het bedrag van de opdeciemen wordt gewijzigd, de bijdrage aan het Bijzonder
Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van
Opzettelijke Gewelddaden verhoogt. (Art.
29 wet 1 aug. 1985; art. 1, eerste lid, wet
5 maart 1952, gewijzigd bij de wet van 24
dec. 1993.)
9 november 1994
938
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS).

25.- Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Devolutieve
kracht van het hager beroep - Afwijzing van burgerlijke rechtsvordering
door beroepen vonnis - Geen hager beroep van bw'{ferlijke partij - Toewijzing
van burgerlijke rechtsvordering door
appelrechter - Wettigheid.
Wanneer de burgerlijke partij geen hoger beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van afwijzing van haar vordering, miskent de appelrechter de devolutieve kracht van het hoger beroep van de
overige partijen als hij die vordering toewijst. (Artt. 202, 2°, en 203 Sv.)
1004
22 november 1994
ALLERLEI.

BELASTINGZAKEN
GEMEENTEBELASTINGEN, PROVINCIEBELASTINGEN, PLAATSELIJKE BELASTINGEN.
ANDERE BELASTINGEN.
INKOMSTENBELASTINGEN.

106TUCHTZAKEN
Tuchtzaken - Orde van Advocaten - Beslissing van een raad van de
Orde - Hoger beroep - Devolutieve
kracht - Art. 1068 Ger. W:
De bepaling van art. 1068 Ger.W., luidens welke hager beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens
recht te doen het geschil zelf aanhangig
maakt bij de rechter in hager beroep, is
van toepassing op het hager beroep tegen een beslissing van een tuchtraad
van de Orde van Advocaten dat voor de
tuchtraad van beroep van die Orde is gebracht. (Artt. 2 en 1068 Ger.W.)
18 februari 1994
177
26. -

VERKIEZINGSZAKEN
DIENSTPLICHTZAKEN
ALLERLEI
27. - Allerlei - Notaris - Vordering
tot afzetting - Uitoefening.
De vordering tot afzetting van een notaris wordt uitgeoefend in eerste aanleg
door de procureur des Konings bij de
rechtbank van eerste aanleg en in hager
beroep door de procureur-generaal bij
het hof van beroep. (Art. 53 Organieke
Wet Notariaat 16 maart 1803; art. 143
Ger.W.)
18 november 1994
989

HOOFDELIJKHEID
1. - Schuldenaars - Handelaars, medeschuldenaars van een zelfde contractuele verbintenis - Hoofdelijkheid van
rechtswege - Draagwijdte.
De van rechtswege bestaande hoofdelijkheid tussen handelaars die medeschuldenaars zijn van een zelfde contractuele verbintenis, is geen regel van
openbare orde of van dwingend recht.
25 februari 1994
202
2.
Strafrechter - Bedrieglijke
bankbreuk - Dader en medeplichtige Vordering curator - Herstelplicht
De strafrechter die de beklaagde veroordeelt als dader of medeplichtige aan
de door hem bewezen verklaarde tenlastelegging van bedrieg!ijke bankbreuk en
tevens vaststelt dat de vordering van de
curator hierop is gesteund, vermag overeenkomstig art. 50 Sw. wettig te beslissen dat die beklaagde met alle wegens
hetzelfde misdrijf veroordeelde personen

hoofdelijk tot teruggave en schadevergoeding is gehouden.
22 maart 1994
299
3. - Strafzaken - Verscheidene beklaagden
Strafvordering verjaard
t.a. v. een der beklaagden - Tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvordering.
De rechter, bij wie aanhangig zijn,
enerzijds, een strafvordering die verjaard is t.a.v. een van de beklaagden
maar niet t.a.v. de anderen, en, anderzijds, tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, kan de beklaagden, die hij
schuldig bevindt aan hetzelfde strafbaar
feit, hoofdelijk veroordelen tot algehele
schadeloosstelling van de benadeelden.
(Art. 50 Sw.)
2 oktober 1994
878

HUISVESTING
Verbeterbare woningen - Waals Gewest - Premie tot rehabilitatie - Toekenningsvereisten.
De premie tot rehabilitatie van verbeterbare woningen gelegen in het Waalse
Gewest, die is ingevoerd bij het besluit
van 27 okt. 1982 van de Waalse Gewestexecutieve, kan slechts worden toegekend aan de persoon die werkelijk de
kosten van de rehabilitatiewerken betaalt.
3 maart 1994
223

HUUR VAN DIENSTEN
1. - Aannemingsovereenkomst - Architect - Aansprakelijkheid - Verborgen gebreken - Goedkeuring van het
werk.
De goedkeuring van het werk door de
opdrachtgever ontheft de architect niet
van zijn aansprakelijkheid voor de verborgen gebreken, zelfs als die de stevigheid van het gebouw of een van de essentii:He elementen ervan niet hebben
aangetast.
15 september 1994
748
2.
Aannemingsovereenkomst
Rechten en verplichtingen van partijen
- Tussen partijen - Verborgen gebreken - Aansprakelijkheid - Vordering
in rechte - Termijn.
Inzake
aannemingsovereenkomsten
oordeelt de rechter in feite en derhalve
op onaantastbare wijze of de vordering
op grand van verborgen gebreken tijdig
is ingesteld; art. 1648 B.W. dat inzake
koop bepaalt dat de rechtsvordering op

-107grond van koopvernietigende gebreken
• binnen een korte tijd » moet worden
ingesteld, is niet toepasselijk op de aannemingsovereenkomst.
15 september 1994
748

de niet-vernieuwing ervan, voor de beslissing van de aangesproken rechter
over de vordering tot gerechtelijke antbinding, verdwijnt niet per se het voorwerp van die vordering. (Art. 1184 B.W.)
14 april 1994
374

HUUR VAN GOEDEREN

3. - Algemeen - Huurprijs - Bepaald of bepaalbaar - Begrip.
De huurprijs in de zin van art. 1709
B.W. en art. 1 Handelshuurwet moet bepaald of bepaalbaar zijn; dit is het geval
indien hij kan worden vastgesteld op
grond van objectieve gegevens die aan
de wil van de partijen zijn onttrokken.
20 mei 1994
507

ALGEMEEN
HUISHUUR
Algemeen.
Begrip, aard van wetgeving.
Verplichtingen van partijen.
Onderverhuring en overdracht van huur.
Betrekkingen met derden.
Einde (opzegging, verlenging, enz.).
Allerlei.
PACHT
Algemeen.
Begrip, aard van wetgeving.
Verplichtingen van partijen.
Onderverhuringen en overdracht van
huur.
Betrekkingen met derden.
Einde (opzegging, verlenging, terugkeer,
enz.).
Voorkooprecht
Allerlei.
HANDELSHUUR
Algemeen.
Begrip, aard van wetgeving.
Verplichtingen van partijen.
Onderverhuring en huuroverdracht
Betrekkingen met derden.
huurhernieuwing,
Einde
(opzegging,
enz.).
Allerlei.
ANDERE HUUROVEREENKOMSTEN
ALLER LEI

ALGEMEEN
Algemeen - Uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde.
Inzake huur van goederen wordt de
uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde
voor niet geschreven gehouden, ongeacht
of zij ten laste van de ene dan wei van
de andere partij in de huurovereenkomst
is bedongen. (Art. 1762bis B.W.)
24 maart 1994
305
2. - Algemeen - Huurovereenkomst
- Einde van de overeenkomst - Gerechtelijke ontbinding - Vordering in
rechte - Einde van de huur na het instellen van de vordering - Gevolg.
Door het einde van de huurovereenkomst ten gevolge van het verstrijken
van de termijn van die overeenkomst en
1. -

4. - Algemeen - Huurovereenkomst
betreffende onroerende goederen
Hoofdverblijfplaats van de huurder Duur van de huurovereenkomst - Drie
jaar of minder dan drie jaar - Verlenging - Begrip.
Wanneer een huurovereenkomst betreffende de hoofdverblijfplaats van de
huurder is aangegaan voor een duur die
korter is dan of gelijk aan drie jaar en,
ten minste een maand v66r het verstrijken van die periode, door een van de beide partijen een opzegging wordt • betekend » maar de verhuurder ermee instemt dat de huurder het gehuurde goed
blijft bewonen, echter zonder dat zulks
Ianger mag duren dan drie jaar, wordt
de oorspronkelijke huurovereenkomst
verlengd; zij wordt niet geacht te zijn
aangegaan voor een duur van negen
jaar. (Art. 3, § 6, inz. derde en vijfde lid,
van art. 2 Huurwet 20 feb. 1991.)
24 november 1994
1014
5. - Algemeen - Huurovereenkomst
betreffende onroerende goederen
Hoofdverblijfplaats van de huurder Duur van de huurovereenkomst - Drie
jaar of minder dan drie jaar - Einde Opzegging - Nietigheid - Aanvaarding
- Geldigverklaring.
Wanneer een huurovereenkomst betreffende de hoofdverblijfplaats van de
huurder is aangegaan voor een duur die
korter is dan of gelijk aan drie jaar en
de huurder, v66r het verstrijken van die
periode, per telefoon aan de verhuurder
meedeelt dat hij de huurovereenkomst
wil be1Hndigen, verklaart de verhuurder,
die daarmee instemt zonder zich te beroepen op de onregelmatigheid van de
opzegging, deze geldig. (Art. 3, § 6, inz.
vierde lid, van art. 2 Huurwet 20 feb.
1991.)
24 november 1994
1014

108HUISHUUR
ALGEMEEN.

6. - Huishuur - Algemeen - Onroerend goed, gehuurd door een der echtgenoten - Voornaamste waning van bet
gezin - Opzeggingen, kennisgevingen
en exploten betreffende de huur - Modaliteiten.
Ofschoon de opzeggingen, kennisgevingen en exploten betreffende de huur van
het onroerend goed dat een der echtgenoten, zelfs v66r het huwelijk, gehuurd
heeft en dat het gezin geheel of gedeeltelijk tot voornaamste waning dient, aan
ell( der echtgenoten afzonderlijk moeten
gezonden of betekend worden, kan elk
van de echtgenoten de nietigheid van
dergelijke documenten, die aan de andere echtgenoot worden toegezonden,
slechts inroepen indien de verhuurder
kennis heeft van hun huwelijk; een der
echtgenoten mag zich aileen dan op die
nietigheid beroepen als de verhuurder
die de opzegging ter kennis brengt of
een exploot betekent, werkelijk kennis
heeft van het huwelijk. (Art. 215, § 2,
tweede lid, B.W.)
7 april 1994
347
BEGRIP, AARD VAN WETGEVING.
VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN.
EN
OVERDRACHT
ONDERVERHURING
VAN HUUR.
BETREKKINGEN MET DERDEN.
EINDE (OPZEGGING, VERLENGING, ENZ.).
ALLERLEI.

PACHT
7. - Pacht- Algemeen - Pachtwet,
art. 2, 2° - Toepassingsgebied - Gebruik voor een duur van minder dan een
jaar
Achtereenvolgende overeenlwmsten - Voorwaarde.
De achtereenvolgende overeenkomsten
betreffende een zelfde perceel eh waarvan het voorwerp een duur van minder
dan een jaar gebruik in zich sluit, worden krachtens art. 2, 2o, Pachtwet, v66r
de wijziging ervan bij de wet van 7 nov.
1988, uit het toepassingsgebied van voormelde wet aileen uitgesloten voor zover
zij niet tussen dezelfde personen zijn
aangegaan.
23 juni 1994
656
ALGEMEEN.
BEGRIP, AARD VAN WETGEVING.

VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN.
ONDERVERHURING
EN
OVERDRACHT
VAN HUUR.
BETREKKINGEN MET DERDEN.
EINDE (OPZEGGING, VERLENGING, TERUGKEER, ENZ.).
VOORKOOPRECHT.
ALLERLEI.

HANDELSHUUR
ALGEMEEN.
BEGRIP, AARD VAN WETGEVING.

8. - Handelshuur - Begrip, aard van
wetgeving - Huurhernieuwing - Art
14, eerste lid, Handelshuurwet - Dwingende bepalingen - Betrekkelijke nietigheid.
Art. 14, eerste lid, Handelshuurwet,
dat de vormvoorschriften regelt waaraan
een aanvraag tot huurhernieuwing moet
voldoen, is een bepaling van dwingend
recht ten voordele van de verhuurder; de
daarvan afwijkende overeenkomsten zijn
relatief nietig. Partijen kunnen na het
ontstaan van een huur van onbepaalde
duur bij gebrek aan huurhernieuwingsaanvraag overeenkomen dat de · huur
hernieuwd wordt voor een periode van
negen jaar die ingaat bij het verstrijken
van de vorige negenjaarlijkse periode.
6 mei 1994
459
VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN.

9. - Handelshuur - Verplichtingen
van partijen - Vergoeding wegens uitzetting - Rechtsvordering - Termijn Aard.
De termijn voor het instellen van de
rechtsvordering tot betaling van de vergoeding wegens uitzetting, is een fatale
termijn waarvan het verstrijken leidt tot
verval van het recht .. (Art. 28 Handelshuurwet.)
350
8 april 1994
10. - Handelshuur
Verplichtingen
van partijen - Vergoeding wegens uitzetting - Rechtsvordering - Fatale termijn - Gevolg.
Wanneer de laatste dag voor het instellen van de rechtsvordering tot betaling
van de vergoeding wegens uitzetting een
zaterdag, een zondag of een wettelijke
feestdag is, wordt de veriraldag niet verplaatst op de eerstvolgende werkdag.
(Art. 28 Handelshuurwet.)
8 april 1994
350

-109ONDERVERHURING
EN
HUUROVERDRACHT.
BETREKKINGEN MET DERDEN.
EINDE (OPZEGGING, HUURHERNIEUWING,
ENZ.).

11. - Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) Huurhernieuwing -Art. 14, eerste lid, Handelshuurwet - Dwingende bepalingen Betrekkelijke nietigheid - Gevolgen.
Art. 14, eerste lid, Handelsbuurwet,
dat de vormvoorscbriften regelt waaraan
een aanvraag tot buurbernieuwing moet
voldoen, is een bepaling van dwingend
recht ten voordele van de verbuurder; de
daarvan afwijkende overeenkomsten zijn
relatief nietig. Partijen kunnen na bet
ontstaan van een buur van onbepaalde
duur bij gebrek aan buurbernieuwingsaanvraag overeenkomen dat de buur
hernieuwd wordt voor een periode van
negen jaar die ingaat bij bet verstrijken
van de vorige negenjaarlijkse periode.
459
6 mei 1994
12. - Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Vordering tot hernieuwing - Vordering in
rechte - Termijn - Aard - Gevolg.
De buurder, die bij de rechter, overeenkomstig art. 18 Handelsbuurwet, een
vordering tot bernieuwing van een bandelshuur instelt, verricht een procesbandeling in de zin van art. 48 Ger.W., en
bijgevolg wordt de vervaldag, als bij een
zaterdag, een zondag of een wettelijke
feestdag is, ingevolge art. 53 van dat wethoek verplaatst op de eerstvolgende
werkdag.
2 juni 1994

566

ALLER LEI.

ANDERE
HUUROVEREENKOMSTEN
ALLERLEI
HUWELIJK
1. - Rechten en plichten van de echtgenoten - Onroerend goed, gehuurd
door een der ecl1tgenoten - Voornaamste waning van het gezin - Opzeggingen, kennisgevinge.n en exploten betreffende de huur - Modaliteiten.
Ofscboon de opzeggingen, kennisgevingen en exploten betreffende de huur van
bet onroerend goed dat een der ecbtgenoten, zelfs v66r bet buwelijk, gehuurd
beeft en dat bet gezin gebeel of gedeelte-

lijk tot voornaamste woning dient, aan
elk der ecbtgenoten afzonderlijk moeten
gezonden of betekend worden, kan elk
van de echtgenoten de nietigbeid van
dergelijke documenten, die aan de andere ecbtgenoot worden toegezonden,
slecbts inroepen indien de verbuurder
kennis beeft van hun huwelijk; een der
ecbtgenoten mag zich aileen dan op die
nietigheid beroepen als de verhuurder
die de opzegging ter kennis brengt of
een exploot betekent, werkelijk kennis
heeft van het huwelijk. (Art. 215, § 2,
tweede lid, B.W.)
347
7 april 1994
2. - Wederzijdse rechten en verplichtingen van de echtgenoten - Onroerend
goed dat het gezin tot voornaamste waning dient - Wetsconflict - Vreemde
wet.
De vorderingen die een der gewezen
echtgenoten na de echtscheiding tegen
de andere instelt i.v.m. het onroerend
goed dat tijdens bet huwelijk het gezin
tot voornaamste woning diende, houden
zodanig nauw verband met de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten
waarvan zij als een relict voorkomen,
dat zij aileen kunnen worden beslecht
met toepassing van de wet tot regeling
van het personeel statuut van de gewezen echtgenoten; wanneer deze dezelfde
nationaliteit hebben, wordt hun personeel statuut geregeld door de wet van
die gemeenscbappelijke nationaliteit.
16 juni 1994
625

3. - Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten - Bijdrage in de
Jasten van het huwelijk - Veroordeling
tot die bijdrage - Rechterlijke beslissing - Gevolgen - Duur.
De verplichting voor iedere echtgenoot
om bij te dragen in de lasten van het huwelijk naar zijn vermogen, heeft aileen
zin wegens bet bestaan van het huwelijk; daaruit volgt dat de rechterlijke beslissing waarbij een der echtgenoten
wordt veroordeeld om bij te dragen in de
lasten van het buwelijk, geen effect
meer sorteert bij de overscbrijving van
het dictum van de eindbeslissing waarbij
de echtscbeiding wordt toegestaan. (Art.
221 B.W.)
928
3 november 1994
4. - Recht te huwen
Duurzame
ontwrichting - Ontbinding.
Wanneer de rechter de duurzame ontwrichting van bet huwelijk vaststelt en
op die grond de ontbinding van het hu-

-110welijk toestaat, doet bij geen afbreuk
aan bet recbt te buwen en mengt bij
zicb niet in bet prive- en gezinsleven van
de ecbtgenoten; bet recbt te buwen impliceert niet bet recbt om gebuwd te blijven tegen de wil in van de andere ecbtgenoot. (Art. 232 B.W.)
9 december 1994
1091

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
ALGEMEEN
PRIMAIR STELSTEL (WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE
ECHTGENOTEN) - ZIE : HUWELIJK
WETTELIJK STELSEL
BEDONGEN STELSELS
WIJZIGING VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL
GERECHTELIJKE SCHEIDING VAN GOEDEREN
ALLERLEI

ALLERLEI
2. - Allerlei - Wet van 14 juli 1976 Van bet gemeen recbt afwijkende overgangsregeling - Toepassing van art.
1525 (oud) B. W. - Cassatiemiddel Vereiste vermeldingen - Ontvankelijkheid van bet middel.
Niet ontvankelijk is bet middel dat
niet aangeeft op grond van welke wetsbepaling partijen beboren tot de categorie van personen waarop art. 1525 (oud)
B.W. toepasselijk is, nu de wet van 14 juli 1976 een van bet gemeen recbt afwijkende overgangsregeling bevat.
15 april 1994
377
3. - Allerlei - Vordering tot vereffening en verdeling - Ecbtscheiding Belang.
De vordering tot vereffening en verdeling van de buwelijksgemeenscbap verliest baar belang niet doordat de uitvoering van de beslissing over die vordering
afbankelijk is van de overscbrijving van
de ecbtscbeiding in de registers van de
burgerlijke stand. (Art. 1278 Ger.W.)
9 december 1994
1091

ALGEMEEN
PRIMAIR STELSEL (WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN) - ZIE : HUWELIJK

I

WETTELIJKE STELSEL
1. - Wettel1}k stelsel - Eigen vermogen van een der ecbtgenoten - Vergoeding van de door een onrecbtmatige
daad veroorzaakte arbeidsongescbiktbeid
en mediscbe kosten.
Ingeval de ecbtgenoten onder bet wettelijk stelsel zijn gebuwd, beboort de
vergoeding van de door een onrecbtmatige daad veroorzaakte arbeidsongescbiktbeid en mediscbe kosten tot bet eigen
vermogen van de ecbtgenoot. (Artt. 1382
en 1401, 3o, B.W.)
8 april 1994
351

BEDONGEN STELSELS
WIJZIGING VAN RET
HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL
GERECHTELIJKE
SCHEIDING VAN GOEDEREN

IMMUNITEIT
Diplomatieke immuniteit - Immuniteit inzake tenuitvoerlegging - Verdrag
van Wenen - Art. 31.3 - Draagwijdte.
Art. 31.3 van bet Verdrag van Wenen
inzake diplomatiek verkeer beeft betrekking op de persoonlijke immuniteit van
de diplomatieke ambtenaar en niet op
die van de zendstaat. (Verdrag van Wenen van 18 april 1961, goedgekeurd bij
de wet van 30 maart 1968.)
22 september 1994
775

INDEPLAATSSTELUNG
1. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Door een misdrijf veroorzaakte scbade - Burgerlijke partijen. -

-111Getroffene - Gesubrogeerde verzekeraar - Vordering van de getroffene Geen eindbeslissing - Gevolg.
Wanneer de beslissing van een strafgerecbt over de vordering van de getroffene als .burgerlijke partij geen eindbeslissing is in de zin van art. 416 Sv., is de
beslissing van dat gerecbt over de vordering van de in de recbten van de getroffene gesubrogeerde verzekeraar dat
evenmin; niet ontvankelijk is derbalve,
wanneer die beslissingen geen uitspraak
doen over een bevoegdbeidsgescbil, bet
cassatieberoep dat tegen die verzekeraar
is ingesteld v66r de beslissing over de
vordering van de getroffene.
23 februari 1994
192
2. - Arbeidsongeval - Overheidspersoneel - Terugvordering - Oinvang.
De Staat of de openbare instelling die
aan een door een arbeidsongeval getroffen personeelslid renten en vergoedingen
of een kapitaal dat die renten vertegenwoordigt, beeft uitbetaald, kan van de
persoon die voor bet ongeval aansprakelijk is, niet meer terugvorderen dan de
uitbetaalde renten en vergoedingen of
bet uitbetaalde kapitaal en ook niet
meer dan de vergoeding die in gemeen
recbt aan de getroffene toekomt en die
dezelfde scbade dekt. (Art. 14, § 3, eerste
lid, Arbeidsongevallenwet Overbeidspersoneel.)
3 juni 1994
572
3.- Begrip.
De gesubrogeerde oefent geen eigen
recbten uit, maar de recbten van degene
in wiens plaats bij is getreden en van
wie bij de recbten bij wege van indeplaatsstelling heeft verkregen. (Art. 1251,
3o, B.W.)
6 juni 1994
577

INGEBREKESTELLING
1. - Begrip - Sommatie.
Bij ontstentenis van een aanmaning
bij akte van een gerecbtsdeurwaarder
kan bet bewijs van ingebrekestelling van
de scbuldenaar alleen worden geleverd
door een erkenning zijnerzijds, of door
een akte die een sommatie bevat waaruit
bij noodzakelijk beeft moeten opmaken
dat bij in. gebreke was gesteld. (Artt.
1139, 1146 en 1153 B.W.)
28 maart 1994
319
2.- Begrip.
Om moratoire interest te kunnen vorderen, dient de scbuldeiser, in de regel,

aan zijn scbuldenaar duidelijk en ondubbelzinnig te kennen bebben gegeven dat
hij wil dat de verbintenis wordt uitgevoerd. (Artt. 1139, 1146 en 1153 B.W~)
28 maart 1994
319
3. - Begrip - Ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Om moratoire interest te kunnen vorderen op de uitkeringen volgens de regeling inzake verzekering tegen arbeidsongescbiktbeid ten voordele van de werknemers, dient de recbtbebbende aan de
verzekeringsinstelling in de ingebrekestelling duidelijk en ondubbelzinnig te
kennen te geven dat bij wil dat die
scbuldenaar zijn verbintenis uitvoert.
(Artt. 1139, 1146 en 1153 B.W.)
28 maart 1994
319
4. - Aanmaning - Begrip.
Onder aanmaning wordt verstaan een
akte van een gerecbtsdeurwaarder of
een gelijkstaande akte, die een sommatie bevat waaruit de scbuldenaar noodzakelijk beeft moeten opmaken dat bij in
gebreke werd gesteld. (Artt. 1139, 1153
en 1154 B.W.)
28 maart 1994
319
5. - Verbintenis iets niet te doen Overtreding - Schadevergoeding.
Scbadevergoeding uit boofde van overtreding van een verbintenis iets niet te
doen, is verscbuldigd zonder dat vereist
is dat de scbuldenaar in gebreke wordt
gesteld. (Art. 1145 B.W.)
23 september 1994
777
6.- Begrip.
Wanneer de scbuldeiser zijn scbuldenaar in gebreke stelt om zijn verbintenis
uit te voeren, is zulks geen feitelijkbeid,
maar alleen de toepassing van zijn recbt.
(Art. 1139 B.W.)
1 december 1994
1035

INKOMSTENBELASTINGEN
ALGEMEEN
PERSONENBELASTING

Algemeen.
Belastingplicbtige, rijksinwoner.
Inkomsten uit onroerende goederen~
Inkomsten uit roerende goederen.
Bedrijfsinkomsten.
Algemeen.
Winsten.
Bezoldigingen.
Baten uit vrije beroepen en uit winstgevende bezigbeden.

112Pensioenen.
Stopzettingsvergoedingen.
Meerwaarden.
Bedrijfslasten.
Andere aftrekbare posten.
Bedrijfsverliezen.
Inkomsten uit personenvennootschappen onderworpen aan bet stelsel van
de personenbelasting.
Vervangingsinkomen.
Allerlei.
Diverse inkomsten.
Van bet totaal belastbaar netto-inkomen
aftrekbare lasten.
Gezamenlijke aanslag van echtgenoten
en hun kinderen.
Berekening van de aanslag.
Algemeen.
Gewoon stelsel van aanslag.
Voorafbetalingen.
Afzonderlijke aanslagen
Vermindering wegens gezinslasten.
Allerlei.
Aller lei.
VENNOOTSCHAPSBELASTING

Algemeen.
Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen.
Algemeen.
Winsten.
Meerwaarden.
Bedrijfslasten.
Bedrijfsverliezen.
Definitief belaste inkomsten.
Allerlei.
Belastbaar netto-inkomen van personenvennootschappen onderworpen aan
vennootschapsbelasting.
Afzonderlijke aanslagen.
Inkoop van eigen aandelen.
Meerwaarden.
Fusie, splitsing, opslorping.
Verdeling.
Allerlei.
BELASTING OP RECHTSPERSONEN
NIET-VERBLIJFHOUDERS
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET

Algemeen.
Onroerende voorheffing.
Roerende voorheffing.
Bedrijfsvoor heffing.
Aanrekening en terugbetaling van de
voor heffingen.
Belastingkrediet
Allerlei.
AANSLAGPROCEDURE

Algemeen.
Aanslagtermijnen.

Belastingaangifte.
Aanslag en inkohiering.
Aanslagbiljet.
Wijziging door de administratie van een
aangifte.
Fiscale commissie.
Aanslag van ambtswege en forfaitaire
aanslag.
Bewij svoering.
Algemeen.
Geschriften.
Vermoedens.
Tekenen of indicien van gegoedheid.
Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen.
Allerlei.
Sancties : verhogingen, administratieve
boeten, straffen.
Bezwaar.
Beslissing van de directeur.
Ontheffing.
Allerlei.
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
VOORZIENING IN CASSATIE
RECHTEN,
TENUITVOERLEGGING
EN
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST
KADASTRAALINKOMEN
INTERNATIONALE VERDRAGEN
STELSEL VAN VOOR HET WETBOEK VAN
DE INKOMSTENBELASTINGEN
ALLERLEI

ALGEMEEN
PERSONENBELASTING
ALGEMEEN.
BELASTINGPLICHTIGE, RIJKSINWONER.
INKOMSTEN UIT ONROERENDE GOEDEREN.
INKOMSTEN UIT ROERENDE GOEDEREN.

1. - Personenbelasting - Inkomsten
uit roerende goederen - Art. 11, 1o,
W:LB. - Andere schuldvorderingen Begrip.
De woorden « andere schuldvorderingen » in art. 11, 1°, W.I.B. moeten niet
strikt worden uitgelegd; zij beogen ook
gelijksoortige schuldvorderingen, te weten niet alleen schuldvorderingen wegens geldleningen stricto sensu, maar
ook schuldvorderingen die voortvloeien
uit geldbeleggingen waardoor, zoals bij
geldleningen, een inkomen of een opbrengst kan worden verworven.
26 mei 1994
534

~

BEDRIJFSINKOMSTEN.

Algemeen.
Winsten.
Bezoldigingen.
Baten uit vrije beroepen en uit winstgevende bezigheden.
Pensioenen.
Stopzettingsvergoedingen.
Meerwaarden.
2. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Meerwaarde - Exploitatie
van een bedrijf - Volledige en definitieve stopzetting - Activa gebruikt voor de
exploitatie van het bedrijf - Begrip.
Winsten of baten als bedoeld in art. 20,
4°, W.I.B. (1964) zijn de bij volledige en
definitieve stopzetting van een bedrijf
behaalde. of vastgestelde meerwaarden
op lichamelijke activa die voor de exploitatie werden gebruikt en onderworpen
waren aan de risico's van het bedrijf.
(Art. 31, eerste lid, en 1°, W.I.B. 1964,
thans art. 28, eerste lid, en 1o, W.I.B.
1992.)
16 september 1994
755
Bedrijfslasten.
3. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Uitgaven
eigen aan de werkgever - Vergoeding
- Bedrijfsuitgaven - Werknemer Verrekening.
Tot de bezoldiging van de werknemer
behoren niet de vergoedingen die hij van
zijn werkgever ontvangt als terugbetaling van uitgaven eigen aan de werkgever; die vergoedingen kunnen niet van
de bedrijfsuitgaven van de werknemer
afgetrokken worden. (Art. 26, laatste lid,
W.I.B.; art. 31, eerste lid en 1a, W.I.B.
1992).
2 december 1994
1042
Andere aftrekbare posten.
Bedrijfsverliezen.
4. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfsverliezen - Vaststelling van de belastbare inkomsten van
een zelfstandige bedrijfsactiviteit op forfaitaire grondslagen - Geen aftrek van
de bedrijfsverliezen uit hoofde van die
activiteit van de inkomsten uit een andere activiteit.
·De belastingplichtige, die heeft aangenomen dat de belastbare inkomsten van
een zelfstandige bedrijfsactiviteit op for-

113 .,....faitaire grondslagen van aanslag worden
vastgesteld, overeenkomstig art. 248, § 1,
tweede lid, W.I.B., mag het verlies dat
hij uit hoofde van die activiteit beweert
geleden te hebben, niet aftrekken van de
inkomsten uit een andere activiteit.
(Artt. 43, eerste lid, 2°, 44 en 248, § 1,
tweede lid, W.I.B.)
7 april 1994
346
5. - Personenbelasting
Bedrijfsinkomsten - Bedrijfsverliezen - Aftrek
- Bedrag - Beslissing van de directeur
- Ontheffing - Voorziening voor het
hoi van beroep - Ontvankelijkheid Belang - Begrip.
De belastingplichtige die van de directeur der belastingen de volledige ontheffing van de litigieuze aanslag wegens
de aftrek van bedrijfsverliezen heeft verkregen, kan niettemin belang hebben bij
een voorziening tegen die beslissing van
de directeur, hij kan inzonderheid belang hebben bij de betwisting van het
bedrag van zijn bedrijfsverliezen om,
voor de volgende belastingjaren, hogere
bedrijfsverliezen te kunnen aftrekken
dan die welke in de beslissing van de directeur zijn vastgelegd. (Art. 17 Ger.W.;
art. 377 W.I.B. 1992).
15 september 1994
743
Inkomsten uit personenvennootschappen
onderworpen aan het stelsel van de
personenbelasting.
Vervangingsinkomen.
Allerlei.
DIVERSE INKOMSTEN.
VAN HET TOTAAL BELASTBAAR NETIOINKOMEN AFTREKBARE LASTEN.
GEZAMENLIJKE AANSLAG VAN ECHTGENOTEN EN HUN KINDEREN.
BEREKENING VAN DE AANSLAG.

Algemeen.
Gewoon stelsel van aanslag.
Voorafbetalingen.
Afzonderlijke aanslagen
Vermindering wegens gezinslasten.
Allerlei.
ALLERLEI.

VENNOOTSCHAPSBELASTING
ALGEMEEN.
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR
NETTO-INKOMEN

114Algemeen.
Winsten.
Meerwaarden.
Bedrijfslasten.
Bedrijfsverliezen.
Definitief belaste inkomsten.
Allerlei.
BELASTBAAR NETI'O-INKOMEN VAN PERSONENVENNOOTSCHAPPEN
ONDERWORPEN AAN VENNOOTSCHAPSBELASTING.
AFZONDERLIJKE AANSLAGEN.

lnkoop van eigen aandelen.
Meerwaarden.
Fusie, splitsing, opslorping.
Verdeling.
Allerlei.

BE LASTING
OP RECHTSPERSONEN
NIET-VERBLIJFHOUDERS
6. - Niet-verblijfhouders - Overeenkomst tussen Belgie en Frankrijk tot
voorkoming van dubbele belasting Pensioenen van Belgische oorsprong Bepaling van het belastingbedrag - Inrekeningbrenging.
De kracbtens internationale overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting vrijgestelde inkomsten van Belgiscbe oorsprong worden in rekening gebracbt voor bet bepalen van het aanslagpercentage op de belastbare inkomsten
van een niet-verblijfhouder. (Artt. 87quater en 152, 1o, W.I.B. 1964.)
30 juni 1994
675

VOORHEFFINGEN
EN BELASTINGKREDIET
ALGEMEEN.
ONROERENDE VOORHEFFING.
ROERENDE VOORHEFFING.
BEDRIJFSVOORHEFFING.
AANREKENING EN TERUGBETALING VAN
DE VOORHEFFINGEN.
.
BELASTINGKREDIET.
ALLERLEI.

AANSLAGPROCEDURE
ALGEMEEN.

AANSLAGTERMIJNEN.

7. - Aanslagprocedure - Aanslagtermijnen - Bijzondere termijn - Rechtsvordering wijzend op het bestaan van
niet aangegeven inkomsten.
Wanneer een recbtsvordering uitwijst
dat belastbare inkomsten in een der vijf
jaren v66r dat van bet instellen van de
vordering, niet zijn aangegeven, mag de
administratie, krachtens art. 263, § 1, 3°,
W.I.B. (1964), toepassing maken van bet
beginsel van een aanvullende aanslag en
dan het bedrag ervan vaststellen op basis van andere gegevens dan die welke
uit de recbtsvordering zijn gebleken.
15 december 1994
1110
BELASTINGAANGIFTE.

8. - Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Onderzoek en controle StJ."afdossier van een belastingplichtige
- Door de procureur-generaal verleende
machtiging tot inzage - Gegevens met
betrekking tot een andere belastingplichtige - Aanvoering door de Staat.
Wanneer een gerechtelijk dossier inzake een belastingplicbtige krachtens een
uitdrukkelijke macbtiging van de procureur-generaal in bet bezit is van een
ambtenaar van een fiscaal staatsbestuur,
vermag de Staat de in dat dossier vervatte gegevens aan te voeren voor het opsporen van elke som die een andere belastingplicbtige kracbtens de belastingwetten verscbuldigd is.
29 april 1994
435
AANSLAG EN INKOHIERING.
AANSLAGBILJET.
WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE
VAN EEN AANGIFTE.

9. - Aanslagprocedure - Wijziging
door de administratie van de aangifte Kennisgeving aan de belastingplichtige
- Draagwijdte.
Het bericbt van wijziging, in de zin
van art. 251 W.I.B., voldoet aan de vereisten van de wet als de belastingplichtige
in staat is gesteld de gegevens en redenen te onderzoeken en te betwisten, die
door de administratie zijn aangevoerd
tot staving van de voorgenomen wijziging. (Art. 251 W.I.B., tbans art. 346
W.I.B./92.)
28 januari 1994
117
10. - Aanslagprocedure
Wijziging
door de administratie van een aangifte
- Vereisten.

-115Art. 251 W.I.B. wordt geschonden door
het arrest dat vaststelt dat de belastingplichtige in zijn aangifte in de personenbelasting het bedrag van het kadastraal
inkomen en van de huurprijs van onroerende goederen niet in de daartoe bestemde rubriek heeft ingevuld, en dat
het bijgevoegde document met die vermeldingen niet kan worden aangemerkt
als een deel van de aangifte omdat eiser
art. 214 W.I.B. niet heeft nageleefd, en
vervolgens beslist dat de administratie,
onder de omstandigheden van de zaak,
de aangifte niet mocht wijzigen.
26 mei 1994
532
FISCALE COMMISSIE.

11. - Aanslagprocedure - Fisca/e
commissie - Belastbare inkomsten Vaststelling van het belastbaar bedrag
- Bedrag vastgesteld overeenkomstig
het advies van de fisca/e commissie Gevolg voor de belastingplichtige.
Wanneer de administratie ter uitvoering van art. 252, tweede lid. W.I.B. de
belastingplichtige, samen met de kennisgeving van het met redenen omklede advies van de fiscale commissie, het bedrag van het inkomen mededeelt dat zij
als grondslag van de aanslag neemt en
die grondslag met het advies van de fiscale commissie overeenstemt, kan de belastingplichtige door bezwaar geen vermindering van de aanslag verkrijgen,
tenzij hij het bewijs van het juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten inbrengt. (Art. 253 W.I.B., thans art. 348
W.I.B./92).
25 februari 1994
203
AANSLAG VAN AMBTSWEGE EN FORFAITAIRE AANSLAG.

12. - Aanslagprocedure - Aanslag
van ambtswege en forfaitaire aanslag Laattijdige aangifte - Vestiging van de
aans/ag op de aangegeven inkomsten en
andere gegevens - Aanslag van ambts- .
wege.
Wanneer de administratie de aanslag
vestigt op de in een laattijdige aangifte
aangegeven inkomsten en andere gegevens, mag zij die aangifte naderhand
niet als niet bestaande beschouwen om
van ambtswege een aanslag te vestigen.
10 juni 1994
599
BEWIJSVOERING.

Algemeen.
13. - Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Algemeen - Onderzoek en con-

trole - Beroepsgeheim - Ambtenaren
van de administratie der directe belastingen.
De ambtenaren van de administratie
der directe belastingen oefenen hun
ambt uit - en schenden mitsdien hun
beroepsgeheim niet - wanneer ze met
name aan de parketten de inlichtingen
verstrekken welke deze nodig hebben
voor de hun opgedragen uitvoering van
wettelijke of reglementaire bepalingen,
ongeacht of het gaat om spontaan dan
wei op verzoek verstrekte inlichtingen.
(Art. 244, als vervangen door art. 39 wet
3 nov. 1976, W.I.B. gecoordineerd bij K.B.
van 26 feb. 1964.)
29 maart 1994
328
Geschriften.
Vermoedens.
14. - Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vermoedens - Vroegere houding
van de administratie - Gevolgen.
Het hof van beroep moet, bij de uitspraak over een voorziening tegen een
beslissing van de directeur der belastingen, de bewijswaarde van de aan het hof
voorgelegde gegevens beoordelen, zonder
dat het hierbij gebonden is door de berekeningsmethode die de administratie
heeft gevolgd bij de controle van de aangiften van de belastingplichtige voor de
vorige aanslagjaren. (Art. 246 W.I.B.
1964).
20 januari 1994
88
15. - Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vermoedens - Advies van de fiscale commissie - Wettelijk vermoeden
- Tegenbewijs door de belastingplichtige.
Wanneer d{! administratie het door de
fiscale commissie geadviseerde 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
belastingplichtige overeenkomstig de
voorschriften van de artt. 212 en 218
W.I.B. ingediend, wettelijk geacht wordt
te zijn weerlegd en de belastingplichtige
eventueel moet bewijzen wat het juiste
bedrag van zijn belastbare inkomsten is.
(Art. 253 W.I.B., thans art. 348 w.I.B./92).
25 februari 1994
203
Tekenen of indicien van gegoedheid. ·

-116Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen
Allerlei.
SANCTIES : VERHOGINGEN, ADMINISTRATIEVE BOETEN, STRAFFEN.

16. - Aanslagprocedure - Sancties,
verhogingen, administratieve boeten,
straiten - Uitoefening van de strafvordering door het O.M - Advies van de
bevoegde gewestelijke directeur.
De omstandigheid dat de strafvervolging werd ingesteld v66r de inwerkingtreding van het bij art. 62 wet 4 aug.
1986 vervangen art. 350, § 3, W.I.B., gecoi:irdineerd bij K.B. 26 feb. 1964, doet
geen afbreuk aan het recht van de procureur des Konings om na de inwerkingtreding van dat artikel het advies te vragen van de bevoegde gewestelijke directeur der directe belastingen en het
feitenmateriaal waarover hij beschikt bij
zijn verzoek om advies te voegen, met
name afschrift van de alsdan in het
strafdossier liggende stukken.
29 maart 1994
328
17. - Aanslagprocedure - Sancties,
verhogingen, administratieve boeten,
straffen - Uitoefening van de strafvordering door het O.M - Ambtenaren van
de Administratie der directe belastingen
en van de Administratie van de bijzondere belastingsinspectie - Getuigenis Draagwijdte.
De bepaling van het bij art. 63 wet
4 aug. 1986 ingevoegde art. 350bis, W.I.B.,
gecoi:irdineerd bij K.B. van 26 feb. 1964,
luidens dewelke de ambtenaren van de
Administratie der directe belastingen en
van de Administratie van de bijzondere
belastingsinspectie slechts als getuige
mogen worden gehoord, brengt mee dat
voormelde ambtenaren niet mogen optreden als deskundige noch mogen deelnemen aan huiszoekingen, plaatsopnemingen of verhoor door de onderzoeksrech- ·
ter, de procureur des Konings of de
gerechtelijke politie, doch staat er niet
aan in de weg dat ze, nadat er regelmatige klacht of aangifte werd gedaan door
een daartoe behoorlijk gemachtigd ambtenaar, inlichtingen verschaffen aan het
parket of aan de onderzoeksrechter ·en
hun het fiscaal dossier mededelen.
29 maart 1994
·328
18. - Aanslagprocedure -'- Sancties,
verhogingen, administratieve boeten,
straffen - Fiscale misdrijven - Fiscale
ambtenaar - Aangifte - Openbaar mi-

nisterie - Instellen van vervolgingen Daders en medeplichtigen - OntvankeJijkheid.
Wanneer feiten, die naar luid van de
belastingwetten en van de ter uitvoering
daarvan genomen besluiten strafrechtelijk strafbaar zijn, met de vereiste machtiging door ambtenaren van de belastingbesturen van het Ministerie van Financien aan de procureur des Konings ter
kennis worden gebracht, laat die aangifte de strafvervolging toe van alle personen die als dader, mededader of medeplichtige betrokken zijn bij de feiten
waarop de gezegde machtiging en de
daarop volgende aangifte betrekking
hebben. (Art. 29, tweede lid, Sv.; art. 350,
§ 3, W.I.B., thans 461, eerste lid, W.I.B.
1992; art. 74, § 3, W.B.T.W.)
20 december 1994
1140
BEZWAAR.

19. - Aanslagprocedure - Bezwaar Onmogelijkheid voor de belastingplichtige om het bezwaarschrift te motiveren
- Geldigheid van het door. de Staat geJegd beslag.
De omstandigheid dat een belastingplichtige niet over de vereiste gegevens
beschikt om zijn bezwaarschrift tegen
bepaalde aanslagen te motiveren, kan
niet tot gevolg hebben dat het beslag gelegd door de administratie op grond van
niet betwiste aanslagen, nietig is en dat
een regelmatig betekend dwangbevel
niet mag worden ten uitvoer gelegd.
(Art. 300 W.I.B., thans art. 409 W.I.B./92.)
21 oktober 1994
·
867
20. - Aanslagprocedure - Bezwaar Termijn waarbinnen het bezwaarschrift
moet worden ingediend - Berekening Verzendingsdatum van het aanslagbiljet.
De bij art. 272 W.I.B. (1964) bepaalde
termijn waarbinnen het bezwaarschrift
op straffe van verval moet worden ingediend, begint te lopen vanaf de dag na
de datum van de werkelijke verzending
van het aanslagbiljet als die verzending
regelmatig is; die datum is, behoudens
bewijs van het tegendeel, de op het aanslagbiljet vermelde verzendingsdatum.
21 oktober 1994
870
21. - Aanslagprocedure - Bezwaar Termijn waarbinnen het bewaarschrift
moet worden ingediend - Belasting van
minstens duizend frank - Geen verzending bij aangetekend schrijven van het
aanslagbiljet - Gevolg.
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Volgens art. 11 K.B. nr. 4 van 22 aug.
1934 moeten de aanslagbiljetten worden
verzonden bij een ter post aangetekend
schrijven, wanneer zij belastingen betreffen die minstens 1.000 fr. in hoofdsom bereiken, zonder inbegrip van de bij
wijze van straf geeiste geldboetes en verhogingen; uit bet feit dat die vormvereiste van aantekening per post op zichzelf
geen wezenlijke vormvereiste voor de
verzending van het aanslagbiljet uitmaakt, valt niet af te leiden dat het niet
vervullen ervan helemaal geen gevolg
he eft.
21 oktober 1994
870
22. - Aanslagprocedure - Bezwaar Termijn waarbinnen het bezwaarschrift
moet worden ingediend - Belasting van
minstens duizend frank - Geen verzending van het aanslagbiljet bij aangetekend schrijven - Betwisting der ontvangst van het aanslagbiljet - Bewijs
der verzending.
Wanneer de verzending van het aanslagbiljet, die ingevolge art. 11 K.B. nr. 4
van 22 aug. 1934 bij aangetekende brief
diende te gebeuren, bij gewone brief is
gedaan of wanneer de administratie niet
aantoont dat zij bij aangetekende brief
is gedaan en de belastingplichtige aanvoert dat hij bet aanslagbiljet niet heeft
ontvangen, kan het bezwaarschrift aileen
dan laattijdig worden verklaard als de
administratie aantoont dat de belastingplichtige een aanslagbiljet heeft ontvangen.
21 oktober 1994
870
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR
ONTHEFFING.

Aanslagprocedure - Ontheffing
Verrekening - Wijze van betaling.
Wanneer de ontvanger der belastingen
bedragen die voortkomen uit directe belastingen die aan de belastingschuldige
moeten worden teruggegeven, aanwendt
tot aanzuivering van de door die belastingschuldige verschuldigde belastingen
in hoofdsom, opcentiemen en verhogingen, interesten en kosten, is dat een wijze van betaling van die belastingen en
de nalatigheidsinteresten. (Art. 217bis,
§ 2, K.B. van 4 maart 1965, v66r de wijziging ervan bij K.B. van 5 nov. 1990.)
10 februari 1994
159
23. -

-

24. - Aanslagprocedure - Ontheffing
- Verrekening - Teruggave - Moratoire interesten.

-
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117De terugbetaling aan de belastingschuldige van bedragen die door de. ontvanger der belastingen zijn aangewend
tot aanzuivering, overeenkomstig art.
217bis, § 2, K.B. van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, van belastingen of van nalatigheidsintresten, geeft aanleiding tot
betaling van moratoire interesten. (Art.
217bis, § 2, K.B. van 4 maart 1965, v66r
de wijziging ervan bij K.B. van 5 nov.
1990.)
10 februari 1994
159
25. - Aanslagprocedure - Ontheffing
- Terugbetaling van overbelastingen als
bedoeld bij art. 277, §§ 1 en 2, W.LB. Toekenning van interest.
Geen interest wordt toegekend bij de
terugbetaling van overbelastingen als be. doeld bij art. 227, § 1, W.I.B. die na bet
verstrijken van de termijn van bezwaar
en beroep van ambtswege geschiedt.
(Art. 309, eerste lid, en 3o, W.I.B.; art.
419, eerste lid, en 3°, W.I.B. 92.)
18 maart 1994
290
ALLERLEI.

26. - Aanslagprocedure - Allerlei Nalatigheidsinteresten - Teruggave Moratoire interesten.
Art. 308 W.I.B. volgens hetwelk bij terugbetaling van belastingen moratoire
interesten worden toegekend, is toepasselijk bij terugbetaling van op de belasting ontvangen nalatigheidsintresten.
10 februari 1994
159
27. - Aanslagprocedure - Allerlei Invordering - Belasting vastgesteld ten
name van het gezinshoofd - Roerende
en onroerende goederen van de echtgenoten - Begrip.
Art. 294, § 1, W.I.B., v66r de wijziging
ervan bij art. 21 wet van 10 feb. 1981,
krachtens hetwelk de invordering van de
belasting ten name van het gezinshoofd
mocht worden vervolgd op aile roerende
en onroerende goederen van de echtgenoten, had aileen betrekking op die goederen en niet op de persoonlijke inkomsten van de echtgenoot.
23 juni 1994
657

VOORZIENING
VOOR HET HOF VAN BEROEP
28. - Voorziening voor het hoi van beroep - Arrest dat geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen - Voorwaarden.

-----

-118Op de voorziening tegen een beslissing
van de directeur der belastingen kan het
hof van beroep, zonder dat het hoeft vast
te stellen dat om de toepassing van art.
286 W.I.B. (1964) is verzocht, uitspraak
doen bij een arrest dat geacht wordt op
tegenspraak te zijn gewezen, wanneer de
verzoeker, na te zijn verschenen op een
terechtzitting waarop hij was opgeroepen bij een ter post aangetekende brief
van de griffie, verstek laat gaan op een
Iatere terechtzitting waarnaar de zaak
op tegenspraak is verdaagd.
20 januari 1994
86
29. - Voorziening voor het hof van beroep - Terugbetaling van overbelastingen als bedoeld bij art. 277, §§ 1 en 2,
W.LB. - Bevoegdheid - Toekenning
van interest.
Geen interest wordt toegekend bij terugbetaling van overbelastingen als bedoeld bij art. 277, § 1, W.I.B., ongeacht of
terugbetaling van ambtswege geschiedt
na het verstrijken van de termijn van
bezwaar en beroep, dan wei bevolen
wordt door het hof van beroep dat uitspraak doet nopens de weigering van het
bestuur ambtshalve ontlasting te verlenen.
18 maart 1994
290
30. - Voorziening voor het hof van beroep - Afstand van geding gedecreteerd
- Gevolg.
Het hof van beroep dat in een geschil
over inkomstenbelastingen de afstand
van geding heeft gedecreteerd, kan gee!l
uitspraak meer doen over het geschll
zelf. (Art. 826 Ger.W.)
25 maart 1994
311
31. - Voorziening voor het hof van beroep - Ontvankelijkheid - Belang Begrip.
De belastingplichtige die van de directeur der belastingen de volledige ontheffing van de litigieuze aanslag wegens
de aftrek van bedrijfsverliezen heeft verkregen, kan niettemin belang hebben bij
een voorziening tegen die beslissing van
de directeur, hij kan inzonderheid belang hebben bij de betwisting van het
bedrag van zijn bedrijfsverliezen om,
voor de volgende belastingjaren, hogere
bedrijfsverliezen te kunnen aftrekken
dan die welke in de beslissing van de directeur zijn vastgelegd. (Art. 17 Ger.W.;
art. 377 W.I.B. 1992).
15 september 1994
743

32. - Voorziening voor het hof van beroep - Bevoegdheid van het hof van beroep.
Wanneer het hof van beroep in eerste
en laatste aanleg uitspraak moet doen
over de voorzieningen van de belastingplichtige, moet het, aangezien belastingzaken de openbare orde raken, zelf in
feite en in rechte uitspraak doen binnen
de perken van het aan het hof voorgelegd geschil; het is niet gebonden door
de beslissing van het bestuur met betrekking tot de tijdigheid van de afgifte.
16 september 1994
752

VOORZIENING IN CASSATIE
33. - Voorziening in cassatie - Cassatiemiddelen - Nieuwe middelen Behandeling van de bezwaarschriften Aanvragen van stukken - Niet bevoegde ambtenaar - Ontvankelijkheid.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het niet aan het hof van beroep voorgelegd middel ten betoog dat de stukken,
die bij de behandeling van het bezwaarschrift aan het dossier werden toegevoegd, opgevraagd en verkregen werden
door een daartoe niet bevoegde contraleur.
18 maart 1994
287
34. - Voorziening in cassatie - Verzoekschrift - Geschonden wetsbepalingen - Middel dat verschillende grieven
aanvoert - Middel dat niet voor elke
grief de geschonden wetsbepalingen aanduidt.
Niet ontvankelijk is het middel dat, inzake inkomstenbelastingen, verschillende grieven aanvoert maar niet voor elk
van die grieven afzonderlijk aanwijst
welke wetsbepaling is geschonden. (Art.
289 W.I.B., thans art. 388 W.I.B. 1992).
29 april 1994
434

RECHTEN,
TENUITVOERLEGGING
EN VOORRECHTEN
VAN DE SCHATKIST
35. - Rechten, tenuitvoerlegging en
voorrechten van de Schatkist - Vervolgingen - Rechtstreekse vervolgingen Dwangbevel - Uittreksel uit kohierartikel en afschrift van uitvoerbaarverklaring - Gebrek aan eensluidendverklaring - Gevolg.
Het door de ontvanger aan de belastingschuldige betekende dwangbevel is
geldig zelfs al heeft de ontvanger het
erin vervatte uittreksel uit het kohierar-

-119tikel betreffende de belastingschuldige
en bet afschrift van de uitvoerbaarverklaring niet eensluidend verklaard met
de originele vermeldingen van bet kohier. (Art. 198 K.B. W.I.B., thans art. 149
K.B. W.I.B./92.)
28 januari 1994
113
36. - Rechten, tenuitvoerlegging en
voorrechten van de Schatkist - Belastingschulden - Betaling - Uitvoering
van werken door een niet geregistreerde
aannemer - Opdrachtgever hoofdelijk
aansprakelijk - Faillietverklaarde aannemer - Curator - Voortzetting van de
werken - Inhoudingen - Voorschotten
op de belastingschulden en de bijdragen
- Teruggave - Voorwaarden.
Wanneer bet arrest vaststelt dat de curatoren in een faillissement van de
rechtbank van koophandel de toestemming hebben gekregen om de lopende
handelsverrichtingen voort te zetten, dat
zij daartoe opnieuw personeel in dienst
hebben genomen, de voorgeschreven
aangiften hebben gedaan en de verschuldigde bedrijfsvoorheffingen en de bijdragen voor sociale zekerheid hebben betaald en dat de factuur, waarop de
inhoudingen zijn gedaan met toepassing
van de artt. 30bis, § 3, wet van 27 juni
1969 en 299bis, § 3, W.I.B., betrekking
had op werken die na bet faillissement
zijn uitgevoerd ten gevolge van de door
de rechtbank gegeven toestemming, beslist bet wettig dat de curatoren recht
hebben op teruggave van de inhoudingen
die na bet faillissement door de schuldenaar van die factuur zijn gedaan. (Art.
299bis W.I.B.; art. 30bis wet van 27 juni
1969.)
438
2 mei 1994

KADASTRAALINKOMEN
INTERNATIONALE VERDRAGEN
37. Internationale verdragen Dubbele belasting - Overeenkomst tussen Belgie en Nederland - Art. 15 Bezoldiging - Begrip.
Art. 15 van de Belgisch-Nederlandse
Overeenkomst van 19 okt. 1970 tot bet
vermijden van dubbele belasting, volgens
.hetwelk bezoldigingen onder de vorm
van salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen verkregen door een inwoner van een van de Staten terzake
van een dienstbetrekking slechts in die
Staat belastbaar zijn, tenzij de dienstbetrekking slechts in de andere Staat
wordt uitgeoefend, wordt geschonden

door bet arrest dat uit de enkele omstandigheid dat een zaakvoerder van een in
Belgie gevestigde P.V.B.A. van de ·uitoefening van zijn mandaat rekenschap verschuldigd is aan de vennoten en hiervoor
onrechtstreeks bezoldigd werd door zijn
Nederlandse werkgever afleidt dat betrokkene terzake van een dienstbetrekking in Belgie bedrijfsinkomsten verkreeg.
18 maart 1994
285
38. Internationale verdragen Overeenkomst tussen Belgie en Frankrijk van 10 maart 1964 - Grensarbeider
- Betaling van bezoldigingen in Frankrijk - Voorwaarden voor belastingheffing in Belgie.
In Belgie kan geen belasting worden
geheven van de in Frankrijk door een in
Belgie verblijvende arbeider ontvangen
bezoldigingen, wanneer deze zijn hoedanigheid van grensarbeider niet heeft
aangetoond door bet overleggen van de
door de bijzondere overeenkomsten tussen Belgie en Frankrijk ingevoerde
grenskaart. (Art. 11 Overeenkomst tusse'n Belgie en Frankrijk van 10 maart
1964.)
27 oktober 1994
888

STELSEL VAN VOOR HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN
ALLERLEI
39. - Allerlei - Misdrijven - Aangifte door fiscale ambtenaren - Machtiging - Geldigheid.
Aan de rechtsgeldigheid van de kennisgeving van fiscale misdrijven door de
fiscale ambtenaren wordt geen afbreuk
gedaan door bet overzenden van een kopie van een controleverslag en definitief
proces-verbaal inzake B.T.W. aan de procureur des Konings vooraleer de machtiging tot kennisgeving was gegeven; die
overzending heeft evenmin tot gevolg dat
nadien op initiatief van de administratie
zelf geen aan bet instellen van de strafvordering voorafgaande rechtsgeldige
klacht of aangifte meer kon geschieden.
(Art. 29, 2e lid, Sv.; art. 350, § 2, W.I.B.;
art. 75, § 2, B.T.W.-wet.)
15 maart 1994
273
40. - Allerlei - Fiscaal strafrecht Valsheid en gebruik van valse stukken
- Valse stukken tot staving van de beJastingaangifte - Verjaring van de strafvordering - Aanvang.

- 120-Inzake inkomstenbelastingen verliest
bet gebruik van valse stukken, die tot
staving van een belastingaangifte worden aangewend, in de regel slecbts zijn
nuttig effect bij de definitieve vestiging
van de belasting; de verwijzing in een
antwoord op een bericbt van wijziging
van aangifte naar de valse stukken, welke tot staving van de aangifte van de administratie werden overgemaakt, is een
daad van gebruik van die valse stukken.
19 april 1994
385

INTERESTEN
ALGEMEEN
GERECHTELIJKE INTERESTEN
MORATOIRE INTERESTEN
COMPENSATOIRE INTERESTEN
ALLERLEI

ALGEMEEN
GERECHTELIJKE INTERESTEN
1. - Gerechtelijke interesten - Vertrekpunt - Art. 10 Wet Bescherming
Loon - Interest van rechtswege verschuldigd- Verzuim van schuldeiser in
proceshandeling - Beoordeling rechter.
Uit de bepaling van art. 10 Wet Bescberming Loon volgt niet dat de recbter
gerecbtelijke interest op bet gevorderde
loon moet toekennen wanneer bij vaststelt dat bet uitblijven van de gerecbte- •
lijke beslissing aan de nalatigbeid van
de eiser, werknemer, te wijten is.
27 juni 1994
66!-l

MORATOIRE INTERESTEN
2. - Moratoire interesten - Aanmaning tot betaling - Sluiting van ondernemingen - Betaling door het sluitingsfonds van voordelen bedoeld in art. 2
Sluitingsfondswet - Opeisbaarheid van
de schuld.
Moratoire interest is slechts verscbuldigd wanneer de verbintenis tot betaling
van een bepaalde geldsom met vertraging is uitgevoerd; zolang de scbuld niet
opeisbaar is wordt de verbintenis niet
met vertraging uitgevoerd. (Art. 1153
B.W. en art. 6 wet 30 juni 1967.)
229
7 maart 1994

3. - Moratoire interesten - Inkomstenbelastingen - Overbelastingen Terugbetaling.
Geen interest wordt toegekend bij de
terugbetaling van overbelastingen als bedoeld bij art. 227, § 1, W.I.B. die na bet
verstrijken van de termijn van bezwaar
en beroep van ambtswege gescbiedt.
(Art. 309, eerste lid, en 3°, W.I.B.; art.
419, eerste lid, en 3°, W.I.B. 92.)
18 maart 1994
290
4. - Moratoire interesten - VeroordeJing van het Rijksinstituut voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering tot betaling
van moratoire interest op de aan een
rechthebbende door een verzekeringsinstelling verschuldigde uitkeringen - Onwettigheid.
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering is niet verplicbt
aan de recbtbebbenden de uitkeringen
en de moratoire interest daarop te betalen; die verplichting rust alleen op de
verzekeringsinstellingen, die de scbuldenaars van de verzekerden zijn. (Artt. 40,
10o, en 123, § 2, Z.I.V.-wet.)
28 maart 1994
319

5. - Moratoire interesten - Ingebrekestelling.
Om moratoire interest te kunnen vorderen, dient de scbuldeiser, in de regel,
aan zijn scbuldenaar duidelijk en ondubbelzinnig te kennen bebben gegeven dat
bij wil dat de verbintenis wordt uitgevoerd. (Artt. 1139, 1146 en 1153 B.W.)
28 maart 1994
319
6. - Moratoire interesten - Vordering - Werknemers - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Uitkeringen Ingebrekestelling - Verzekeringsinstelling.
Om moratoire interest te kunnen vorderen op de uitkeringen volgens de regeling inzake verzekering tegen arbeidsongescbiktbeid ten voordele van de werknemers, dient de recbtbebbende aan de
verzekeringsinstelling in de ingebrekestelling duidelijk en ondubbelzinnig te
kennen te geven dat hij wil dat die
scbuldenaar zijn verbintenis uitvoert.
(Artt. 1139, 1146 en 1153 B.W.)
28 maart 1994
319
7. - Moratoire interesten - Onteigening ten algemenen nutte - Spoedprocedure - Voorlopige vergoedingen - Betaling aan de Deposito- en Consignatiekas - Lagere definitieve vergoedingen
- Gevolgen t.a. v. de interest.

-121Wanneer de onteigenaar, in de loop
van een onteigening ten algemenen nutte via de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, aan de Deposito- en
Consignatiekas voorlopige vergoedingen
heeft betaald waarvan het bedrag dat
van de definitieve vergoedingen te boven
gaat, mag hij niet bovendien worden veroordeeld om op laatstgenoemde vergoedingen wettelijke interest te betalen voor
de periode v66r de beslissing tot vaststelling ervan; anderzijds, is de enkele overweging dat de onteigenden in de toestand van een accipiens te goeder trouw
verkeren, geen verantwoording voor de
beslissing dat de interest die aan de onteigenaar op het aan de onteigende te
vee! betaalde is verschuldigd, pas begint
te !open vanaf de beslissing tot vaststelIing van de definitieve vergoeding. (Art.
16 Gw.; artt. 1147, 1153, 1378 B.W.; artt. 9
en 15 Onteigeningswet 16 juli 1962.)
10 november 1994
943
8. - Moratoire interest - Overheidsopdracht - Onwettige aanbesteding Schadeloosstelling verschuldigd aan de
uitgesloten inschrijver.
lngeval bij de aanbesteding van een
overheidsopdracht op onwettige wijze
met een inschrijver geen rekening is gehouden, geeft art. 12, § 1, wet van 14 juli
1976 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen
en diensten hem recht op schadeloosstelling vastgesteld op 10 pet. van het bedrag van zijn inschrijving plus moratoire
interest op de vergoeding, welke interest
wordt berekend vanaf de dag waarop hij
schadeloosstelling heeft gevorderd. (Art.
1153 B.W.)
15 december 1994
1114

INTERNATIONALE VERDRAGEN
1. - Verdrag tussen Belgie en Spanje
betreffende de sociale zekerheid - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Opdracht - Vergoedingen - Moratoire interest - Verplichting
tot betaling - Spaanse werknemers.
De Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering is niet verplicht aan
de rechthebbenden de vergoedingen en
de moratoire interest daarop te betalen;
die verplichting rust aileen op de verzekeringsinstellingen die de schuldenaars
van de verzekerden zijn, ook al zijn de
rechthebbenden Spaanse en in Spanje
wonende werknemers. (Art. 8, § 2, Verdrag tussen Belgie en Spanje betreffende de sociale zekerheid, te Brussel ondertekend op 28 november 1956 en
goedgekeurd bij de wet van 12 maart
1958; artt. 40, 10°, en 123, § 2, wet van 9
aug. 1963.)
14 februari 1994
167
2. - Verdrag Rechten van de Mens Verdragsregel - Rechtstreekse werking
- Nationaalrechtelijke regel - Conflict
- Gevolg.
In geval van conflict tussen een regel
van een internationaal verdrag met
rechtstreekse werking in de in Belgie
toepasselijke rechtsorde en een nationaalrechtelijke regel, moet de verdragsregel voorrang krijgen.
372

14 april 1994

COMPENSATOIRE INTERESTEN
9. - Compensatoire interesten - Begrip.
De rechter beoordeelt in feite en binnen de perken van de conclusies van de
partijen, de omvang van de door een
misdrijf veroorzaakte schade; hij mag de
gestorte provisies en de interesten daarop, tegen de door hem gekozen rentevoet, aftrekken van de vergoedingen
voor die schade, als hij van oordeel is
dat het bedrag van de aldus bepaalde
vergoedingen de geleden schade volledig
dekt. (Artt. 1382, 1383 B.W.)
23 februari 1994
197

ALLERLEI

J

JAARLIJKSE VAKANTIE
Wet van politie en veiligheid - Werk
in het buitenland - In Belgie gepleegde
misdrijven.
De strafbepalingen i.v.m. de betaling
van het vakantiegeld en het bijhouden
van de sociale documenten zijn wetten
van politie en veiligheid, die van toepas-

-122sing zijn op de in Belgie gepleegde feiten, zelfs als ze strekken tot bescherming van werknemers die ten minste
gedeeltelijk hun werkzaamheden in het
buitenland uitoefenen. (Art. 3 B.W.; art.
54, 2°, Vakantiewet; art. 11, 1o, SocialeDocumentenwet.)
16 november 1994
963

moeten worden uitgeoefend, mag de
rechter in dat belang beslissen dat de
ouder, bij de uitoefening van zijn omgangsrecht, geen uitvoeringsmaatregelen
noch dwangmaatregelen tegen de kinderen mag gebruiken. (Wet van 25 nov.
1991, houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de rechten van het kind.)
1 maart 1994
253

JEUGDBESCHERMING
1. - Jeugdrechtbank - Maatregelen
ten aanzien van de minderjarigen - Kabinetsverslag van de jeugdrechter - Hoger beroep van de minderjarige - Hoger
beroep niet ontvankelijk verklaard Cassatieberoep van de minderjarige Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat ingesteld is tegen een arrest van de
jeugdrechter in boger beroep dat het boger beroep van de minderjarige niet ontvankelijk verklaart op grond dat het niet
aangetoond is dat de jeugdrechter reeds
een beslissing had genomen.
1 februari 1994
131
2. - Voorlopige maatregel van bewaring - Begrip.
Een door de jeugdrechter genomen
voorlopige maatregel van bewaring is
geen vrijheidsbeneming en geen aanhouding in de zin van de Wet Voorlopige
Hechtenis. (Artt. 1 en 16 Wet Voorlopige
Hechtenis 1990.)
5 oktober 1994
815

K

KIND
Omgangsrecht van de ouder- Belang
van het kind - Verdrag - Rechten van
het kind - Toepassing.
Nu, krachtens het Verdrag inzake de
rechten van het kind, het ouderlijk gezag
en de rechten die eruit voortvloeien
steeds in het belang van de kinderen

KOOP
1. - Overdracht van schuldvorderingen en andere onlichamelijke rechten Betwist recht - Naasting - Vordering
tot vereffening en verdeling.
Een vordering tot vereffening en verdeling waarbij de rechten in de onverdeelde goederen van een nalatenschap
niet betwist worden, doet geen betwisting in de zin van de artt. 1699 en 1700
B.W. over het recht zelf op de goederen
van de onverdeeldheid ontstaan. (Artt.
1699 en 1700 B.W. en 1207 Ger.W.)
9 september 1994
711
2. - Roerende goederen - Beding
van eigendomsvoorbehoud - Verkoper
- Schuldeiser van de koper - Samenloop - Tegenstelbaar karakter van het
beding.
Het beding van eigendomsvoorbehoud,
dat geldt tussen de contracterende partijen, is niet tegenstelbaar aan de schuldeisers van de koper die in samenloop zijn
met de verkoper van roerende goederen,
wanneer de koper in het bezit van de
verkochte zaak is gesteld.
22 september 1994
772
3. - Roerende goederen
Beding
van eigendomsvoorbehoud - Aanvoering - Eenzijdige rechtshandeling Doeltreffendheid - Vereisten.
De verkoper die doet blijken dat hij
een beding van eigendomsvoorbehoud
wil aanvoeren, stelt daarbij een eenzijdige rechtshandeling die slechts voltrokken is wanneer de geadresseerde kennis
neemt van de wilsuiting.
22 september 1994
772

KOOPHANDEL, KOOPMAN
1. - Handelsvestiging - Handelsactiviteit - Belangrijke wijziging - Begrip.
Art. 1, § 1, a, 4o, wet van 29 juni 1975
betreffende de handelsvestigingen wordt
door de rechter juist toegepast wanneer
hij beslist dat de verandering van een

-123groothandel in een kleinhandel een belangrijke wijziging van de handelsactiviteit is.
24 februari 1994
199
2. - Handelsvestiging - Handelsactiviteit - Belangrijke wijziging - Begrip.
De rechter die bij het onderzoek van
de handelsactiviteit van een vennootschap tijdens de voorbije jaren, vaststelt
dat, toen het omzetcijfer van de kleinhandel het hoogste was, het 1,85 pet. van
het totaal omzetcijfer bedroeg, heeft uit
die vaststelling wettig kunnen afleiden
dat die handelsactiviteit bestond in een
groothandel waarbij soms in het klein
werd verkocht en dat, derhalve, het drijven van een kleinhandel een belangrijke
wijziging van de aard van de vorige handelsactiviteit was. (Art. 1, § 1, a, 4°, wet
van 29 juni 1975.)
24 februari 1994
199
Handelaars, medeschuldenaars
3. van een zelfde contractuele verbintenis
- Hoofdelijkheid.
De van rechtswege bestaande hoofdelijkheid tussen handelaars die medeschuldenaars zijn van een zelfde contractuele verbintenis, is geen regel van
openbare orde of van dwingend recht.
25 februari 1994
202

KORT GEDING
1. - Bevoegdheid - Bestuurshandeling - Subjectieve rechten - Ogenschijnlijk foutieve aantasting.
De rechter in kort geding is bevoegd
om dringende en voorlopige - waaronder bewarende - maatregelen te bevelen als een bestuurshandeling een ogenschijnlijk foutieve aantasting van een
subjectieve recht inhoudt.
14 januari 1994
44
2. - Bevoegdheid van de rechter in
kort geding - Omvang van de motiveringsplicht - Begrip.
De appelrechter in kort geding, die
vaststelt dat de zaak urgent is en er voor
eiser in kort geding onmiddellijk schade
dreigt als een bepaalde maatregel niet
wordt bevolen, hoeft niet nader te antwoorden op het door verweerder in kort
geding opgeworpen verweer dat hij tijd
nodig heeft om bepaalde gegevens te onderzoeken en dat de stukken uit de debatten moeten worden geweerd. (Art. 97
Gw.; art. 584 Ger.W.)
9 mei 1994
464

3. - Bevoegdheid van de rechter.
De rechter in kort geding, die maatregelen tot bewaring van recht kan bevelen indien er een sc4ijn van rechten is
die bet nemen van een beslissing verantwoordt, overschrijdt de grenzen van zijn
bevoegdheid niet, wanneer hij zich ertoe
beperkt de ogenschijnlijke rechten van
de partijen na te gaan, en daarbij geen
rechtsregels betrekt die de door hem bevolen voorlopige maatregel niet redelijk
kunnen schragen; dergelijke beslissing,
die zich ten grande niet uitspreekt over
de rechten van de partijen, houdt geen
schending in van het materii:He recht dat
de rechter in zijn beoordeling betrekt.
(Art. 584 en 1039 Ger.W.)
23 december 1994
1152

L

LANDBOUW
J.. - Nationale Dienst voor de Afzet
van Land- en Tuinbouwprodukten Verplichte bijdrage - Karakter.
De verplichte bijdrage bepaald bij art.
4, c, wet van 27 dec. 1938, betreffende de
oprichting van een nationale dienst voor
de afzet van land- en tuinbouwprodukten, als gewijzigd bij de wet van 11 april
1983, heeft niet het karakter van een belasting of van een retributie.
20 september 1994
761
2. - KB. 15 mei 1986 - Bijdragen bevordering « Akkerbouwprodukten » Raad van State - Afdeling wetgeving Advies - Hoogdringendheid.
Naar recht verantwoord is het arrest
dat vaststelt dat de Koning, om de in
zijn besluit van 15 mei 1986 vermelde redenen, de hoogdringendheid kan inroepen op grond waarvan mag worden afgezien van de vraag om advies van de
afdeling wetgeving van de Raad van State. (K.B. 15 mei 1986 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de bevor-

-124dering van de consultatieve afdeling
« Akkerbouwprodukten ».} (Art. 3 Wet
Raad van State.)
20 september 1994
761

LEVENSONDERHOUD
-

Machtiging om het loon te ontvangen
Vereisten.

De machtiging om het loon te ontvangen, die is toegestaan bij de artt. 203ter,
221 B.W. en 1280 Ger.W., kan niet ambtshalve door de rechter worden verleend,
maar aileen op vraag van de partij die
een bijdrage tot levensonderhoud vordert. (Art. 1138, 2°, Ger.W.}
24 maart 1994
305

RECHT OP LOON
BESCHERMING
3. - Bescherming - Art. 10 Wet Bescherming Loon - Interest van rechtwege verschuldigd - Gerechtelijke intresten - Vertrekpunt - Verzuim van
schuldeiser in proceshandeling - Beoordeling rechter.
Uit de bepaling. van art. 10 Wet Bescherming Loon volgt niet dat de rechter
gerechtelijke interest op het gevorderde
loon moet toekennen wanneer hij vaststelt dat het uitblijven van de gerechtelijke beslissing aan de nalatigheid van
de eiser, werknemer, te wijten is.
27 juni 1994
663

GELIJKHEID
ALLERLEI

LOON

Allerlei - Achterstallig loon
Oorzaak van de vordering - Ambtshalve
wijziging door de i'echter.
4. -

ALGEMEEN
RECHT OP LOON
BESCHERMING
GELIJKHEID
ALLERLEI

ALGEMEEN
Algemeen - Normaal gemiddeld
maandloon - Voordelen - Jaarlijkse
uitkeringen - Berekeningen.
1. -

Voor de berekening van het normaal
gemiddeld maandloon bedoeld bij art.
171ter, § 4, Werkloosheidsbesluit 20 dec.
1963, ingevoegd bij art. 12 van het K.B.
van 28 mei 1986 komen niet in aanmerking de voordelen die niet maandelijks
als maandloon, maar jaarlijks worden
uitgekeerd zoals eindejaarspremie of vakantiegeld.
10 oktober 1994
821
2. - Algemeen - Arbeidsongeval -

W anneer de vordering tot betaling van
achterstallig loon gegrond is op het misdrijf niet betalen van loon, wijzigt de
rechter het voorwerp van die vordering
en miskent hij mitsdien het algemeen
rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen dat is neergelegd in art. 1138,
2o, van het Gerechtelijk Wetboek, door
schadevergoeding toe te kennen.
13 juni 1994
601

M

Basisloon - Begrip - Gepensioneerde.
Wanneer de getroffene door een arbeidsongeval krachtens een sociaal zekerheids- of voorzorgsstelsel uitkeringen
geniet die slechts toegekend worden op
voorwaarde dat de wettelijk vastgestelde
perken van toegelaten arbeid voor gepensioneerden niet worden overschreden, is het basisloon het loon dat aan de
gepensioneerde verschuldigd is voor de
toegelaten arbeid die hij ter uitvoering
van de arbeidsovereenkomst heeft verricht. (Art. 37, eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)
17 oktober 1994
841

MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN
(OPENBARE CENTRA VOOR)
1. - Raad voor maatschappelijk welzijn - Werking - Bevoegdheid - Voorzitter van de raad - Vorderingen in
rechte.
De beslissing van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn om in
rechte op te treden, wordt genomen door

-125de raad voor maatschappelijk welzijn en
het proces wordt in de regel door de
voorzitter van die raad gevoerd. (Artt. 24,
28, § 1, vierde lid, en 115, § 2, O.C.M.W.wet.)
28 maart 1994
315
2. - Vereniging - Beheer - Algemene vergadering .,.... Bevoegdheid - Raad
van bestuur - Vorderingen in rechte.
De beslissing van een vereniging, die
is opgericht ingevolge hoofdstuk XII,
O.C.M.W.-wet, om in rechte op te treden,
wordt in de regel genomen door de algemene vergadering van de vereniging en
het proces wordt door de raad van bestuur gevoerd. (Artt. 24, 28, § 1, vierde
lid, 115, § 2, 120, eerste lid, §§ 5 en 7, en
126, § 1, eerste lid, O.C.M.W.-wet.)
28 maart 1994
315
3. - Vereniging - Beheer - Algemene vergadering - Bevoegdheid - Vorderingen in rechte - Cassatieberoep ....;.
Beslissing - Draagwijdte - Precieze
beslissing.
De beslissing om cassatieberoep in te
stellen moet precies blijken uit de beslissing van de algemene vergadering van
de in hoofdstuk XII van de O.C.M.W.-wet
bedoelde vereniging. (Artt. 120, eerste
lid, §§ 5 en 7, en 126, § 1, eerste lid,
O.C.M.W.-wet.)
28 maart 1994
315
4. - Vereniging - Algemene vergadering - Beslissing - Overlegging - Sluiting van de debatten - Stukken overgeJegd ter verantwoording van het toelaatbaar karakter van het cassatieberoep.
De precieze beslissing, waarbij de algemene vergadering van de in hoofdstuk
XII van de O.C.M.W.-wet bedoelde vereniging beslist om cassatieberoep in te
stellen of om het cassatiegeding verder
te zetten op een cassatieberoep dat ten
bewarende titel door de raad van bestuur is ingesteld, kan worden overgelegd tot de sluiting van de debatten om
het toelaatbaar karakter van het cassatieberoep te verantwoorden. (Art. 1100
Ger.W.)
28 maart 1994
315

MACHTEN
ALGEMEEN
WETGEVENDE MACHT
UITVOERENDE MACHT
RECHTERLIJKE MACHT

SCHEIDING DER MACHTEN
MACHTSOVERDRACHT
ALLERLEI

ALGEMEEN
WETGEVENDE MACHT
UITVOERENDE MACHT
1. - Uitvoerende Macht - Successierechten - Vervolgingen en gedingen Fiscale boeten - Kwijtschelding - Bezwaar - Minister van Financien - Bevoegdheid - Grenzen.
Met name bij verzuim van aangifte,
worden de partijen van de in het Wetboek van Successierechten vastgestelde
fiscale boeten vrijgesteld « indien zij bewijzen dat zij niet in fout zijn », waarbij
de beoordeling van de fout onder de bevoegdheid valt van de Rechterlijke
Macht; de bepaling van voormeld wetboek, volgens welke de minister van Financien « beslist over de bezwaren die
de kwijtschelding van de fiscale boeten
tot voorwerp hebben », kent aan de minister geen uitsluitende bevoegdheid toe;
meer bepaald, verleent zij aan de minister niet de bevoegdheid om de rechter te
vervangen bij de beoordeling of de partijen al dan niet bewijzen dat zij niet in
fout zijn. (Artt. 126 tot 128, 131 en 141,
tweede lid, W.Succ.)
13 oktober 1994
832

RECHTERLIJKE MACHT
Rechterlijke Macht - Bevoegdheid - Bestuurshandeling - Subjectieve rechten - Ogenschijnlijke foutieve
aan tasting.
De Rechterlijke Macht is bevoegd om
de door het bestuur bij de uitoefening
van zijn discretionaire bevoegdheid begane onrechtmatig geachte aantastingen
van een subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden.
14 januari 1994
44
3. - Rechterlijke Macht
Geschil
over burgerlijke rechtim -Art. 144 Gw.
(oud art. 92) - Draagwijdte.
Wanneer de vorderingen van een partij gegrond zijn op een precieze juridische verplichting die door een regel van
het objectief rechf rechtstreeks aan een
derde wordt opgelegd en bij wier uitvoec
ring eiser een eigen belang heeft, behoren die vorderingen bij uitsluiting tot de
bevoegdheid van de hoven en rechtban.lten, als geschillen over stibjectieve bur2. -

~

gerlijke rechten; de omstandigheid dat
een administratieve overheid in bepaalde
gevallen afwijkingen op die bewuste verplichting kan toestaan, wijzigt noch de
aard van die verplichting noch die van
de daarmee samenhangende rechten.
(Art. 144, Gw. [oud 92].)
10 maart 1994
236
4. - Rechterlijke Macht
Gerechtelijke ambten - Uitoefening - Verhindering en vervanging - Vaststelling.
Wanneer bij een in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt ministerieel
besluit aan een krijgsauditeur opdracht
is gegeven om het ambt van advocaat-generaal bij een hof van beroep waar te
nemen, dient een arrest dat in zijn aanwezigheid werd uitgesproken, niet vast
te stellen of te vermelden dat die opdracht conform art. 327, eerste lid,
Ger.W. gegeven werd.
· 10 mei 1994
468

Rechterlijke Macht - Gw., art.
107} - Met ejgenlifke
rechtspraak belast orgaan - Recht en
ve1plichting om na te gaan of de besluiten en verordeningen met de wet overeenstemmen.
Ieder met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan en moet, overeenkomstig
art. 159 Gw~ (oud art. 107), nagaan of de
besluiten en verordeningen, waarop een
vordering, weer of exceptie is gegrond,
met de « wet » overeenstemmen.
9 juni 1994
593
6. - Rechterlifke Macht - Gemeentebelastingeri - Inkohiering en inning Efficientie - Beoordeling door de rechter.
De rechter vermag niet de efficientie
te beoordelen van de maatregelen genemen om de gemeentebelasting in te kohh~ren en te innen.
10 juni 1994
· 594
· 5. -

159 (oud art.

7. - Rechterliike Macht - Stedebouw
- Sancties -Art. 67, § 1, eerste lid, 1°,
Waals Wetboek Ruimtelifke Ordening en
Stedebouw - Bestuilrsoverheid - Vordering - Herstel van plaats in de vorige
staat - Hoven en rechtbanken - Beoordelingsbevoegdheid
Het behoort tot de bevoegdheid van de
Rechterlijke Macht de vordering van de
gemachtigde ambtenaar op haar externe
en interne wettigheid te toetsen en te
onderzoeken of ze strookt met de wet
dan wei op machtsoverschrijding of
machtsafwending berust, terwijl het niet
aan de rechter staat de opportuniteit van

126die vordering te beoordelen. (Art. 67, § 1,
eerste lid, 1°, Waals Wetboek Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw.)
15 juni 1994
619
8. - Rechterlifke Macht- Successierechten - Verzuim van aangifte Strafbepaling - Fiscale boete - Geen
tout - Gevolg - Beoordeling - Bevoegdheid.
Met name bij verzuim van aangifte,
worden de partijen van de in bet Wethoek van Successierechten vastgestelde
fiscale boeten vrijgesteld « indien zij bewijzen dat zij niet in fout zijn », waarbij
de beoordeling van de £out onder de bevoegdheid valt van de Rechterlijke
Macht; de bepaling van voormeld wethoek, volgens welke de minister van Financien « beslist over de bezwaren die
de kwijtschelding van de fiscale boeten
tot voorwerp hebben •, kent aan de minister geen uitsluitende bevoegdheid toe;
meer bepaald, verleent zij aan de minister niet de bevoegdheid om de rechter te
vervangen bij de beoordeling of de partijen al dan niet bewijzen dat zij niet in
fout zijn. (Artt. 126 tot 128, 131 en 141,
tweede lid, W.Succ.)
13 oktober 1994
832
9. - Rechterlifke Macht - Eredienst
- Interne organisatie - Bedienaar van
een eredienst - Ontneming van furisdictie - Procedure - Billijkheid Niet-inmenging van de Staat - Art. 21
Gw. (1994} - Bevoegdheid van de hoven
en rechtbanken.
Krachtens het in art. 21 Gw. gehuldigde beginsel van niet-inmenging van de
Staat in de interne organisatie van de
erediensten, hebben de hoven en rechtbanken niet het recht te oordelen over
de billijkheid van de procedure die geleid heeft tot de beslissing van de bisschop om aan een bedienaar van een
eredienst, lid van de clerus van de katholieke eredienst, zijn juridische en pastorale taak te ontnemen.
20 oktober 1994
861
10. - Rechterlifke Macht - Bevoegdheid - Schade - Vordering tot vergoeding - Schending of miskenning van
een recht - Politiek recht.
De vordering tot vergoeding van de
materiele en morele schade ten gevolge
van schending of miskenning van een
recht, weze het een politiek recht, ressorteert onder de bevoegdheid van de Rechter!ijke Macht; daaraan doet geen afbreuk de omstandigheid dat schending

-127of de miskenning van het aangevoerd
recht haar oorsprong vindt of zou kunnen vinden in overschrijding of afwending van macht door een administratieve
overheid. (Artt. 144 en 145 Gw.)
17 november 1994
974

SCHEIDING DER MACHTEN
MACHTSOVERDRACHT
ALLERLEI

MACHTSOVERSCHRIJDING
Aangifte bij het Hoi van Cassatie op
voorschrift van de minister van Justitie
Uitoefening van de Rechterlijke
Macht - Deelneming van de minister
van Justitie - Raad van State - Bevoegdheid.
De beslissing van de minister van Justitie om al dan niet aan de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie voorschriften te geven om bij dat Hof
aangifte te doen van een beweerde
machtsoverschrijding is geen handeling
van een administratieve overheid, in de
zin van art. 14 Wet Raad van State; de
Raad van State kan er dan ook geen
kennis van nemen. (Ger.W., art. 1088;
Wet Raad van State, art. 14.)
17 november 1994

983

MIJNEN, GROEVEN, GRAVERIJEN
1. - Mijn - Concessionaris - Aansprakelijkheid - Vrijstelling - Grenzen.
Ofschoon, in de regel, de concessionaris van een mijn van rechtswege gehouden is tot vergoeding van elke schade
veroorzaakt door de in de mijn uitgevoerde werken, wordt hij nochtans vrijgesteld van elke aansprakelijkheid van
werken die door vroegere ontginners zijn
uitgevoerd, op voorwaarde dat hij niet
hun rechtverkrijgende is, met dit voorbehoud dat hij de kosten moet dragen van
de door het mijnbestuur opgelegde veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van
die welke noodzakelijk zijn voor oude
mijnschachten, binnen de omgrenzing
van het vergund mijnveld. (Artt. 58 en
76, vierde lid, Gec.W. 15 sept. 1919.)
16 juni 1994
629
2. - Mijn - Concessionaris - Aansprakelijkheid - Gebouw - Instorting.
Door voor de concessionaris van een
mijn een specifieke regeling van objectieve aansprakelijkheid vast te stellen, heeft de wetgever die concessionaris
willen uitsluiten uit de toepassing van
art. 1386 B.W. betreffende de aansprakelijkheid van de eigenaar van een ingestort gebouw. (Artt. 58 en 76 Gec.W. 15
sept. 1919; art. 1386 B.W.)
16 juni 1994
629

MANDELIGHEID

MILIEURECHT

Gedwongen afkoop - Aanmatiging
medebezit - Begrip.
Krachtens art. 661 B.W. kan de eigenaar van een privatieve scheidingsmuur
de prijs voor het gemeen maken van die
muur van zijn nabuur vorderen, indien
en voor zover deze van de muur op zodanige wijze gebruik maakt dat hij zich
het medebezit daarvan aanmatigt, aldus
inbreuk pleegt op het uitsluitende eigendomsrecht van zijn nabuur en daarmee
redelijkerwijze niet kan voortgaan zonder de impliciete wil de muur voor gemeen te houden; met de toepassing van
die regel onverenigbaar is de vaststelling
dat degene die de bezitsaanmatiging
pleegt, blijk heeft gegeven van kennelijke onzorgvuldigheid en nalatigheid in
concept en uitvoering van de werken die
aan de basis liggen van de bezitsaanmatiging.
2 september 1994
694

Geluidshinder - Inrichten van wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen - Uitbater.
Uitbater in de zin van art. 9 K.B. 10 juni 1976 houdende maatregelen tot inrichting van wedstrijden, test- en oefenritten
met motorvoertuigen, is hij die hetzij als
eigenaar, hetzij in een andere hoedanigheid de door het koninklijk besluit bedoelde activiteiten organiseert op hiertoe
permanent gebruikte omlopen of terreinen.
22 maart 1994
293

MINDER-VALID EN
1. - Tegemoetkomingen - Onderzoek
- Rechtbanken - Bevoegdheid.
Het arbeidshof kan zelf de geneesheer
aanwijzen voor een onderzoek inzake tegemoetkomingen aan minder-validen.

-128[Art. 19 wet van 27 feb. 1987; art. 962
Ger.W.]
14 februari 1994
171
2. - Tegemoetkoming - Basis - Inkomen - Wijziging v66r ingangsdatum
- Nieuwe aanvraag - Gegevens bekend
bij administratie v66r beslissing - Gevolg.
Voor de vaststelling van het bedrag
van de tegemoetkoming aan gehandicapten moet het bestuur beslissen op grond
van de gegevens die het bij het nemen
van zijn beslissing kent en in aanmerking mag nemen, zonder dat daartoe een
nieuwe aanvraag moet worden ingediend
wanneer de gegevens zijn gewijzigd v66r
de ingangsdatum van de tegemoetkoming. (Art. 8, § 1, laatste lid, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; artt. 8, 9 en
20 K.B. 6 juli 1987).
19 december 1994
1132

MISBRUIK VAN VERTROUWEN
1. - Moree} bestanddeel - Begrip.
Het moreel bestanddeel van het mis- ·
drijf misbruik van vertrouwen bestaat in
de bedoeling van de dader om zich de
hem toevertrouwde zaak toe te eigenen
of ze aan de eigenaar te ontnemen en er
aldus als eigenaar over te beschikken; de
beweegredenen die hij daarvoor heeft
zijn zonder belang. (Art. 491 Sw.)
29 maart 1994
324
2. - Aard van het misdrijf - Aflopend misdrijf.
Het misdrijf misbruik van vertrouwen
is voltooid van het ogenblik af dat het
materieel feit van verduistering en het
bedrieglijk opzet verenigd zijn. (Art. 491
Sw.)
29 maart 1994
324

MISDRIJF
ALGEMEEN, BEGRIP, MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID VAN OPZET
SOORTEN

Algemeen.
Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf.
Gewoontemisdrijf
Allerlei.
TOEREKENBAARHEID

Algemeen.
Natuurlijke personen.

Rechtspersonen.
Allerlei.
GEPLEEGD IN HET BUlTENLAND
RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING

Algemeen.
Rechtvaardiging.
Verschoning - Zie ook : Straf.
Allerlei.
VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN
POGING
DEELNEMING
ALLER LEI

ALGEMEEN, BEGRIP, MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID VAN OPZET
1. - Algemeen, begrip, materieel en
moreel bestanddeel, eenheid van opzet
- Moreel bestanddeel - Algemeen opzet - Sluikwerk.
De wet van 6 juli 1976 vereist geen bijzonder opzet voor het misdrijf van sluikwerk; het arrest dat zijn beslissing met
betrekking tot de administratieve sanctie
op grond van art. 195 Werkloosheidsbesluit handhaaft op grond dat de vrijspraak enkel geldt voor het bedrieglijk
opzet, is niet naar recht verantwoord.
10 januari 1994
12
2. - Algemeen, bezit, materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet Materieel bestanddeel - Verzuimmisdrijf - Ontvoering van een kind - Art.
369bis Sw. - Tekortkoming m.b.t. het
bezoekrech t.
Behalve in bijzondere omstandigheden
die de feitenrechter dient vast te stellen,
moet als een overtreding van art. 369bis
Sw. worden beschouwd de houding waarbij de ouder, aan wie de bewaring van
het gemeenschappelijk kind bij rechterlijke beslissing is toevertrouwd, tekort
schiet in zijn opvoedingsplicht het kind
te overreden om zich te schikken naar
het bezoekrecht van de andere ouder.
8 februari 1994
152
3. - Algemeen, begip, materieel en
moreel bestanddeel, eenheid van opzet
- Moree} bestanddeel - Misbruik van
vertrouwen - Beweegreden van de dader.
Het moreel bestanddeel van het misdrijf misbruik van vertrouwen bestaat in
de bedoeling van de dader om zich de
hem toevertrouwde zaak toe te eigenen
of ze aan de eigenaar te ontnemen en er

-129aldus als eigenaar over te beschikken; de
beweegredenen die hij daarvoor heeft
zijn zonder belang. (Art. 491 Sw.)
29 maart 1994
324
4. - Algemeen, begrip, materieel en
moreel bestanddeel, eenheid van opzet
- Moree! bestanddeel - Schuld - Onachtzaamheid - Verhandelen van dieren
- Dieren waaraan stoffen met hormonale of antihormonale werking werden
toegediend.
De schuld aan het bij art. 10, § 1, 1, a,
wet 15 juli 1985 strafbaar gesteld misdrijf van het verhandelen van dieren
waaraan stoffen met hormonale of antihormonale werking werden toegediend,
kan onder meer bestaan in onachtzaamheid omtrent de kennis van het toedienen van deze stoffen.
14 juni 1994
609

5. - Algemeen, begrip, materieel en
moreel bestanddeel, eenheid van opzet
-Moree! bestanddeel- Schuld- Onachtzaamheid - Beoordeling - Concrete omstandigheden.
Bij de beoordeling van de strafrechtelijke onachtzaamheid mag de rechter rekening houden met alle concrete omstandigheden van de zaak.
14 juni 1994
609
6. - Algemeen, begrip, materieel en
moreel bestanddeel, eenheid van opzet,
moreel bestanddeel - Valsheid in geschrifte - Kwaadwilligheid.
Door vast te stellen dat er aan de zijde
van de beklaagde voor het geheel van
het van valsheid betichte stuk geen
kwaadwilligheid blijkt, oordeelt de rechter dat zowel bedrieglijk opzet als oogmerk om te schaden niet bewezen zijn.
(Art. 193 Sw.)
13 september 1994
735

7. - Algemeen, begrip, materieel en
moreel bestanddeel, eenheid van opzet
- Moree! bestanddeel - Valsheid in geschrifte - Bedrieglijk opzet - Drijfveer
- Invloed.
De omstandigheid dat de daders van
valsheid in geschrifte verschillende drijfveren hadden, heeft geen invloed op het
hen ten laste gelegde bedrieglijk opzet
om zichzelf of anderen een onrechtmatig
voordeel te verschaffen. (Artt. 196 en 197
Sw.)
2 oktober 1994
878
8. - Algemeen, begTip, materieel en
moreel bestanddeel, eenheid van opzet

- Moree! bestanddeel - Overtreding Nachtgerucht of nachtrumoer.
De overtreding als nachtgerucht of
nachtrumoer omschreven in art. 561, 1°,
Sw. vereist een persoonlijke, hetzij opzettelijke daad, hetzij schuldige nalatigheid.
8 november 1994
936
9. - Algemeen, begrip, materieel en
moreel bestanddeel, eenheid van opzet
- Bestanddelen - Verwijzing naar een
andere wetttelijke of verordenende bepaJing.
Geen enkele wetsbepaling verbiedt om
in een strafbepaling de bestanddelen van
het misdrijf te omschrijven door naar
een andere wettelijke of verordenende
tekst te verwijzen. (Art. 14. Gw. 1994).
16 november 1994
964
10. - Algemeen, begrip, materieel en
moreel bestanddeel, eenheid van opzet
- Vervolging wegens een aan een veroordeling voorafgaand misdrijf - Eenheid van opzet - Samenloop van misdrijven - Wijziging van de wet Gevolgen.
Wanneer een beklaagde vervolgd
wordt wegens misdrijven die gepleegd
zijn v66r een vroegere veroordeling en
v66r de wijziging van art. 65 Sw. door
art. 45 wet van 11 juli 1994, moet de
rechter, als hij oordeelt dat de misdrijven, waarvoor de nieuwe vervolgingen
ingesteld zijn, gepleegd zijn in dezelfde
opzet als de misdrijven die tot de vorige
veroordeling hebben geleid, de nieuwe
vervolgingen niet ontvankelijk verklaren.
(Artt. 2 en 65 Sw.)
16 november 1994
969
11. - Algemeen, begrip, materieel en
moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moree! bestanddeel - Overtreding van het Wegverkeersreglement.
Voor het bestaan van een misdrijf, met
name van een overtreding van het Wegverkeersreglement, is het bestaan van
een moreel bestanddeel steeds vereist,
zelfs wanneer dit bestanddeel niet uitdrukkelijk in de incriminatie is vermeld.
13 december 1994
1104

SOORTEN
ALGEMEEN.
AFLOPEND,
VOORTGEZET,
REND MISDRIJF.

VOORTDU-

12. - Soorten - Aflopend, voortgezet,
voortdurend misdrijf - Slagen en verwondingen, doden - Onopzettelijk.

-130Het misdrijf onopzettelijke slagen en
verwondingen is een aflopend misdrijf.
13 januari 1994
27
13. - Soorten - Aflopend, voortgezet,
voortdurend misdr1j'f - Niet houden van
een dagboek.
Aangezien iedere zaakvoerder verplicht is tot het regelmatig houden van
een dagboek zolang zijn bevoegdheden
hem niet zijn ontnomen, wordt het verzuimdelict opnieuw gepleegd en blijft het
voortduren tot die ontneming, vanaf
welk tijdstip af de verjaring begint te !open. (Art. 1'7 wet 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen.)
20 april1994
390

14. - Soorten - Aflopend, voortgezet,
voortdurend misdrijf - Aflopend misdrijf - Eenvoudige bankbreuk - Staking van betaling - Aangifte binnen
drie dagen.
Het misdrijf eenvoudige bankbreuk is
voltooid, wanneer de gefailleerde niet
binnen de wettelijke termijn van drie dagen aangifte heeft gedaan van de staking van betaling. (Artt. 440 en 574, 4°,
W.Kh.).
27 mei 1994

544

15. - Soorten - Aflopend, voortgezet,
voortdurend misdrijf Voortdurend
misdrijf - Stedebouw - In stand houden van een zonder vergunning opgestelde inrichting.
Naar recht verantwoord is de beslissing dat het ten laste gelegde feit ter zake van het « in stand houden van een
zonder vergunning op een grand opgestelde vaste inrichting » niet verjaard is,
wanneer de rechter beslist dat de ten
laste gelegde feiten een voortdurend misdrijf opleveren en niet kunnen verjaren
zolang de wederrechtelijke toestand niet
heeft opgehouden te bestaan, en vaststelt dat de feiten nog voortduren op de
dag van de uitspraak. (Art. 64 Stedebouwwet.)
591
8 juni 1994
GEWOONTEMISDRIJF.
ALLER LEI.

TOEREKENBAARHEID
ALGEMEEN.
NATUURLIJKE PEROSNEN.

RECHTSPERSONEN.

16. - Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
Wanneer een rechtspersoon een misdrijf pleegt, rust de strafrechtelijke verantwoordelijkheid daarvoor op de natuurlijke personen, organen of aangestelden, door wier toedoen hij is opgetreden;
in geval van verzuim van een wettelijke
verplichting rust die verantwoordelijkheid op de natuurlijke personen, organen
of aangestelden, die voor rekening van
de rechtspersoon moeten optreden en dit
niet hebben gedaan; de strafrechter oordeelt op onaantastbare wijze wie strafrechtelijk verantwoordelijk is.
29 maart 1994
328
17. - Toerekenbaarheid- Rechtspersonen - Verantwoordelijke in een onderneming.
Wanneer een natuurlijke persoon is
gedagvaard om als werkgever het werk
van de bestuurders niet zodanig te hebben georganiseerd dat zij de bepalingen
van de E.E.G.-verordeningen 3820 en
3821 van 20 december 1985 kunnen naleven, is naar recht niet verantwoord het
vonnis dat hem van die tenlastelegging
vrijspreekt op grond dat hij niet de
werkgever is, zonder na te gaan of hij
als verantwoordelijke in de onderneming
niet strafbaar is voor de in de telastlegging vermelde feiten. (Artt. 1 en 2, § 1,
wet 18 feb. 1969, 3 K.B. 14 mei 1987.)
3 mei 1994
445
18. - Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Strafrechtelijke aansprakelijkheid.
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de miskenning van een aan
een onderneming door de wet opgelegde
verplichting berust bij degene die namens de onderneming verantwoordelijk
is voor de organisatie van het werk met
het oog op de naleving van de verplichting in kwestie.
27 september 1994
786
Allerlei.

GEPLEEGD IN HET BUITENLAND
19. - Gepleegd in het buitenland Vervaardiging van verdovende middelen
in het buitenland - Daad van deelneming in Belgie - Strafbaarheid.
De opzettelijke deelneming aan elk
van de in het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen opgesomde

-131strafbare feiten wordt beschouwd als een
strafbaar feit, afzonderlijk van het in
een ander land gepleegde strafbaar feit.
De in Belgie gepleegde daad van strafbare deelneming aan de vervaardiging van
verdovende middelen in het buitenland
wordt als een in Belgie gepleegd misdrijf
beschouwd. (Art. 36.2.a Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en
goedgekeurd bij de wet van 20 aug.
1969.)
28 juni 1994
664

RECHTVAARDIGING
EN VERSCHONING
ALGEMEEN.
RECHTVAARDIGING.

20. - Rechtvaardiging en verschoning
- Rechtvaardigingsgrond - Bewijs.
Wanneer de beklaagde zich beroept op
een rechtvaardigingsgrond en zijn aanvoering niet van aile grond van geloofwaardigheid is ontbloot, dient de onjuistheid ervan door de vervolgende partij of,
in voorkomend geval, door de burgerlijke
partij te worden bewezen.
4 januari 1994
10
21. - Rechtvaardiging en verschoning
- Rechtvaardiging - Onoverkomelijke
dwaling - Begrip - Goede trouw.
Dwaling is slechts dan een rechtvaardigingsgrond als zij onoverkomelijk is,
wat niet het gevolg is van de enkele goede trouw van de dader van het feit.
15 maart 1994
262
22. - Rechtvaardiging en verschoning
- Rechtvaardiging - Zedelijke dwang
- Voorwaarden.
De zedelijke dwang voortkomende uit
een macht die men niet heeft kunnen
weerstaan en die de dader van schuld '
ontheft, veronderstelt dat de vrije wil
van degene die de daad verricht, uitgeschakeld werd.
15 maart 1994
265
23. - Rechtvaardiging en verschoning
- Rechtvaardigingsgrond - Verplichting hulp te verlenen of te verschaffen Ernstig gevaar voor zichzelf of voor een
ander.
De verplichting om hulp te verlenen of
te verschaffen aan iemand die in groot
gevaar verkeert waarvan art. 422bis Sw.
het verzuim onder bepaalde voorwaarden strafbaar stelt, geldt slechts wanneer de verzuimer kon helpen zonder
ernstig gevaar voor zich:~:elf of voor ande-

ren; de rechter kan derhalve naar recht
oordelen dat die verplichting geen rechtvaardiging oplevert voor een door de
hulpverlener begane overtreding van het
wegverkeersreglement waardoor deze
zichzelf of een ander ernstig in gevaar
bracht.
10 mei 1994
466
24. - Rechtvaardiging en verschoning
- Rechtvaardiging - Onoverkomelijke
dwaling - Goede trouw.
Dwaling is slechts dan een rechtvaardigingsgrond als zij onoverkomelijk is,
wat niet het gevolg is van de enkele goede trouw van de dader van het feit.
21 september 1994
767
VERSCHONING ALLERLEI.

ZIE OOK : STRAF.

VERZWARENDE
OMSTANDIGHEDEN
25. - Verzwarende omstandigheden Objectieve verzwarende omstandigheden
- Gevolgen - Deelneming.
De objectieve verzwarende omstandigheden die verbonden zijn aan een in het
Strafwetboek omschreven misdaad of
wanbedrijf gelden t.a.v. alle mededaders;
de met toepassing van het wetboek opgelegde straf is wettig t.a.v. ieder van de
beklaagden, daders van het misdrijf, ook
al wordt aangenomen dat sommigen onder hen niet aan aile verzwarende omstandigheden hebben deelgenomen en
daarvan zelfs niets hebben afgeweten.
(Art. 66 Sw.)
11 mei 1994
475

POGING
DEELNEMING
26. Deelneming - Bedrieglijke
bankbreuk - Veroordeling wegens deelneming - Wettigheid - Vereiste.
Om een beklaagde naar recht te kunnen veroordelen als mededader of medeplichtige aan bedriegelijke bankbreuk is
niet vereist dat de beklaagde zelf gehandeld heeft met het bedrieglijk opzet de
boedel te benadelen; het is voldoende dat
vaststaat dat iemand dit misdrijf heeft
gepleegd en dat de beklaagde daaraan
heeft deelgenomen op een van de bij de
artt. 66 en 67 Sw. bepaalde wijzen. (Art.
489 Sw.)
22 maart 1994
299
27.- Deelneming- Verzwarende omstandigheden - Objectieve verzwarende
omstandigheden.

-132De objectieve verzwarende omstandigheden die verbonden zijn aan een in het
Strafwetboek omschreven misdaad of
wanbedrijf gelden t.a.v. alle mededaders;
de met toepassing van het wetboek opgelegde straf is wettig t.a.v. ieder van de
beklaagden, daders van het misdrijf, ook
al wordt aangenomen dat sommigen onder hen niet aan alle verzwarende omstandigheden hebben deelgenomen en
daarvan zelfs niets hebben afgeweten.
(Art. 66 Sw.)
11 mei 1994
475
28. - Deelneming - Misdrijf gepleegd
in Belgie - Deelneming buiten Belgie Bevoegdheid van de Belgische gerechten.
De mededader van of medeplichtige
aan een in Belgie gepleegd misdrijf kan
voor de Belgische strafgerechten worden
vervolgd, ook al zijn de daden van deelneming aileen buiten het grondgebied
van het Rijk gepleegd. (Artt. 3, 66 en 67
Sw.)
8 augustus 1994
683
29. - Deelneming
Beklaagde als
dader vervolgd - Voorwerp van de telastlegging.
De vervolging van een beklaagde als
dader van een misdaad of wanbedrijf
heeft betrekking zowel op een daad van
rechtstreekse uitvoering als op een \ran
de in de art. 66, tweede en derde lid, Sw.
omschreven deelnemingshandelingen; de
aanvullingen van de telastlegging overeenkomstig art. 66, eerste, tweede en
derde lid, Sw. geeft aldus aan de ten laste gelegde feiten geen ruimere, in de zin
van uitbreidende of verzwarende, omschrijving.
13 september 1994
733
30. - Deelneming - Dader - Begrip.
Dader in de zin van art. 66 Sw. is degene die een juridische constructie als
een kunstgreep bedenkt en uitvoert om
aan een strafrechtelijk gesanctioneerde
verplichting te ontsnappen.
8 november 1994
937

diegenen die in criminele, correctionele
en politiezaken zijn veroordeeld, door
middel van die vergoeding te doen medebetalen in de lasten van de Staat. (Art. 6
Gw.; art. 11, tweede lid, wet 1 juni 1849;
art. 91 K.B. 28 dec. 1950; art. 71 K.B. !Z8
juli 1992; art. 1 K.B. 29 juli 1992.)
29 juni 1994
668
32. - Allerlei - Veroordeling - Tarief in strafzaken - Vaste vergoeding Doe]- Aard.
Door de bepaling dat « voor elke criminele, correctionele en politiezaak door de
rechter aan iedere veroordeelde een vaste vergoeding wordt opgelegd waarvan
het bedrag door de Koning wordt 'bepaald in het tarief in strafzaken » heeft
de wetgever de toenemende beheerskosten van de rechtsbedeling willen bestrijden door de veroordeelden een forfaitaire bijdrage op te leggen in de kosten,
welke veroorzaakt worden door de misdrijven waaraan zij schuldig is bevonden; die bijdrage staat los van het in criminele en correctionele zaken voor correspondentiekosten toegekende bedrag;
bet gaat bier niet om een « verkapte belasting » of om een middel « om de veroordeelden langs financiele weg onder
druk te zetten » om geen beroep in te
stellen. (Art. 11, tweede lid, wet 1 juni
1849; art. 91 K.B. 28 dec. 1950; art. 71
K.B. 28 juli 1992; art. 1 K.B. 29 juli 1992.)
29 juni 1994
668

N

ALLERLEI
31. - Allerlei - Veroordeling - Tarief in strafzaken - Vaste vergoeding Grondwettigheid.
De wetsbepaling volgens welke voor
elke criminele, correctionele en politiezaak door de rechter aan iedere veroordeelde een vaste vergoeding wordt opgelegd, schendt art. 6 Gw. niet, in zoverre
ze tot doe! zou hebben slechts een beperkte categorie van burgers, nameliik

NACHTGERUCHT OF NACHTRUMOER
Moree] bestanddeel.
De overtreding als nacbtgerucht of
nachtrumoer omschreven in art. 561, 1o,
Sw. vereist een persoonlijke, hetzij opzettelijke daad, hetzij schuldige nalatigheid.
936
8 november 1994

133NIEUWE VORDERING
1. - Burgerlijke zaken - Uitbreiding
of wijziging van de vordering - Inachtneming van feiten die zich in de loop
van het geding hebben voorgedaan Artt. 807 en 808 Ger. W.
De rechter doet uitspraak over de bij
hem aanhangige vordering zoals zij wettelijk gewijzigd of uitgebreid is overeenkomstig artt. 807 en 808 Ger.W., met inachtneming van de feiten die zich in de
loop van het geding hebben voorgedaan
en die een weerslag hebben op het geschil, zonder evenwel de grenzen gesteld
bij art. 808 Ger.W. te mogen overschrijden.
21 februari 1994
182
2. - Burgerlijke zaken
Uitbreiding
of wijziging van de vordering - In de
dagvaarding aangevoerd feit - Begrip.
Een vordering in rechte kan worden
uitgebreid of gewijzigd bij conclusie, indien de feiten waarop deze berust dezelfde zijn als die welke in de dagvaarding
worden vermeld, ook al had de eiser
daaruit geen gevolg afgeleid nopens de
gegrondheid van zijn vordering. (Art. 807
Ger.W.)
28 april 1994
427

tot betaling van een dwangsom kan worden veroordeeld.
17 juni 1994
631
3. - Vordering tot afzetting - Uitoefening - Hoger beroep.
De vordering tot afzetting van een notaris wordt uitgeoefend in eerste aanleg
door de procureur des Konings bij de
rechtbank van eerste aanleg en in hoger
beroep door de procureur-generaal bij
het hof van beroep. (Art. 53 Organieke
Wet Notariaat 16 maart 1803; art. 143,
Ger.W.)
18 november 1994
989
4. - Arbeidsovereenkomst - Einde Staking ambtsbezigheid - Schorsing Afzetting - Hoedanigheid werkgever Gevolg.
De notaris die wegens het hem opgelegde beroepsuitoefeningsverbod zijn gezag niet kan Iaten gelden betreffende de
opdrachten die hij wettelijk niet verder
kan aannemen of uitvoeren, behoudt
niettemin zijn hoedanigheid van werkgever. (Art. 32 Arbeidsovereenkomstenwet;
art. 22 C.A.O. 20 april 1978; K.B. 8 sept.
1978. P.C. Notarisbedienden, arbeids- en
loonvoorwaarden.)
1047
5 december 1994

NOTARIS
1. - Openbare verkoping - Tot een
failliete boedel behorend vastgoed Verkoopsvoorwaarden
Goedkeuring
door de vrederechter - Rechtsmiddel.
In het geval dat een tot de failliete
boedel behorend vastgoed overeenkomstig art. 1190 Ger.W. openbaar verkocht
wordt, houdt art. 1192 Ger.W. niet de mogelijkheid in een rechtsmiddel aan te
wenden tegen de beslissing van de vrederechter die niet weigert de door de notaris vastgestelde verkoopsvoorwaarden
goed te keuren.
13 mei 1994
476
2. - Boedelbeschrijving
Eed Dwangsom - Partij.
De notaris die de in de artt. 1175 tot
1184 Ger.W. bedoelde akte van boedelbeschrijving verlijdt, en die zich met toepassing van art. 1184 tot de vrederechter
heeft gewend omdat een bij art. 1183,
11a, bedoelde persoon heeft geweigerd de
aldaar vermelde eed af te leggen, moet
worden beschouwd als een der partijen
bedoeld in art. 1385bis van hetzelfde wethoek, op wier vorderinp de wederpartij

0

ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECH'l'ER
1. - Strafzaken - Veroordeling op
grond van gewijzigde omschrijving van
de telastlegging - Voorwaarde.
De strafrechter toetst, op grand van de
gegevens van het dossier, of de feiten
die hij onder de nieuwe omschrijving bewezen verklaart werkelijk die zijn welke
het voorwerp zijn van de vervolgingen of
daaraan ten grondslag liggen; het is niet
vereist dat de bestanddelen van het
heromschreven misdrijf en die van het

-134misdrijf in zijn oorspronkelijke omschrijving dezelfde zijn.
154
8 februari 1994
2. - Samenloop
Verschillende misdrijven - Dezelfde strafbare gedraging.
De strafrechter oordeelt op onaantastbare wijze dat verschillende ten laste
van een beklaagde gelegde misdrijven
het gevolg zijn van dezelfde strafbare gedraging en bijaldien slechts een feit opleveren. (Art. 655 Sw.)
15 maart 1994
275

3. - Strafzaken - Noodzakelijkheid,
raadzaamheid of gepastheid van een onderzoeksmaatregel en van de voeging
van stukken bij het strafdossier.
De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze de noodzakelijkheid, de raadzaamheid en de gepastheid van een onderzoeksmaatregel of van de voeging
van bepaalde stukken bij het strafdossier.
19 april 1994
385
4. - Dienstplichtzaken
Vrijstelling
en voorlopige afkeuring op lichamelijke
grand - Tabel als bijlage bij KB. 5 nov.
1971 - Aandoening met ongeschiktheid
tot gevolg - Voorwaarden - Ernst Graad - Aard - Herkeuringsraad Beoordeling - Feitelijke beoordeling.
Wanneer een aandoening, krachtens
de tabel bij K.B. 5 nov. 1971, enkel bij
een bepaalde graad of ernst ongeschiktheid voor de militaire dienst tot gevolg
heeft, beoordeelt de herkeuringsraad
zulks in feite en derhalve op onaantastbare wijze. (Art. 14, § 3, Dienstplichtwet;
art. 1 K.B. 5 nov. 1971.)
585
6 juni 1994
5. - Strafzaken - Straf - Verscheidene beklaagden - Straftoemeting Criteria - Grenzen.
De rechter bepaalt, binnen de door de
wet gestelde perken, op onaantastbare
wijze de strafmaat die hij in verhouding
acht tot de zwaarte van het bewezen verklaarde misdrijf; de feitenrechter maakt
wettig gebruik van zijn beoordelingsbevoegdheid wanneer hij de beslissing dat
aan een van de beklaagden een zwaardere straf moet worden opgelegd dan die
waartoe een mededader is veroordeeld,
grondt op de zwaarte van de onderscheiden misdrijven van de beklaagden.
21 september 1994
766
6. - Strafzaken - Vonnisgerecht Wijziging van kwalificatie of datum der
feiten - Vaststelling van identiteit met

vervolgde feiten - Onaantastbare beoordeling - Grenzen.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de appelrechter die, na de
feiten te hebben geherkwalificeerd en de
data ervan te hebben bepaald, vaststelt
dat die feiten dezelfde zijn als die welke
bij de strafrechter aanhangig werden gemaakt, maar daarbij andere feitelijke gedragingen in acht neemt die niet in de
akte van aanhangigmaking waren vervat.
18 oktober 1994
844

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
ALGEMEEN
BESCHERMDE WERKENMERS
VERKIEZINGEN
OPRICHTING
ALLERLEI

ALGEMEEN
BESCHERMDE WERKNEMERS
1. - Beschermde werknemers - Bijzondere ontslagregeling - Vergoeding
- Art. 16 wet 19 maart 1991 - Aard Forfaitair.
De bijzondere ontslagvergoeding bepaald bij art. 16 wet 19 maart 1991 vormt
een forfaitair bedrag berekend op het lopend loon op het ogenblik van het ontslag.
24 januari 1994
90

2.- Beschermde werknemers- Ontslag om economische of technische redenen - Faillissement - Ontslag - Begrip - Curator - Raadpleging van het
paritair comite.
I.v.m. de ondernemingsraad en het veiligheidscomite geldt als ontslag van een
beschermde werknemer om economische
of technische redenen niet alleen de
beeindiging van de overeenkomst door
de werkgever, maar ook de ontbinding
van de overeenkomst door de curator in
het faillissement; de curator die derwijze
beschermde werknemers wil ontslaan,
moet dus, in de regel, vooraf het bevoegd
paritair comite raadplegen. (Art. 21, § 2,
Bedrijfsorganisatiewet; art. 1bis, § 2, Gezondheids- en Veiligheidswet; art. 2, § 1,
wet van 19 maart 1991.)
14 maart 1994
255

-1353. - Beschermde werknemers - Ontslag om economische of technische redenen - Raadpleging van het paritair comite - Ontslag van alle werknemers
ingevolge een rechterlijke beslissing Vonnis van faillietverklaring.
De werkgever, de curator van een faillissement en de vereffenaar van een gerecbtelijk akkoord zijn niet gebouden
bet paritair comite te raadplegen, alvorens een bescbermde werknemer wegens
economiscbe of tecbniscbe redenen te
ontslaan, wanneer zij ingevolge een
recbterlijke beslissing verplicbt zijn aile
werknemers terzelfder tijd of binnen een
zeer korte termijn te ontslaan, zodat discriminatie uitgesloten is; een vonnis van
faillietverklaring is op zicb geen recbterlijke beslissing waarbij de curator ervan
wordt vrijgesteld bet paritair comite te
raadplegen. (Art. 21, § 2, Bedrijfsorganisatiewet; art. 1bis, § 2, Gezondheids- en
Veiligbeidswet; art. 2, § 1, wet van 19
maart 1991; art. 26 Arbeidsovereenkomstenwet en art. 475 Kh.)
14 maart 1994
255
4. - Beschermde werknemers - Bijzondere ontslagregeling - Ontslag wegens economische en technische redenen
- Ontstentenis van beslissing paritair
orgaan - Ontslag welbepaalde personeelsgroep - Begrip.
Kracbtens art. 3, § 1, derde lid, wet 19
maart 1991 mag de werkgever bij ontstentenis van beslissing van bet paritair
orgaan, de personeelsafgevaardigde of
kandidaat-personeelsafgevaardigde enkel
ontslaan onder meer in bet geval van
bet ontslag van een welbepaalde personeelsgroep. Geen enkele wetsbepaling
vereist dat de welbepaalde personeelsgroep zou bestaan uit bet gebeel van de
werknemers dat wegens een wijziging in
de tecbniscbe uitrusting van de onderneming of een aanpassing of wijziging van
de economiscbe orientering van bet bedrijf noodzakelijk dient te worden ontslagen.
13 juni 1994
603
5. - Beschermde werknemers - Arbeidsovereenkomst - Einde - Dringende reden - Voortdurende tekortkomingen - Ogenblik.
Wanneer een werkgever aan een personeelsafgevaardigde of een kandidaatpersoneelsafgevaardigde lopende voortdurende tekortkomingen verwijt, bepaalt
bij de datum waarop, naar zijn oordeel,
die lopende voortdurende tekortkomingen elke professionele samenwerking definitief onmogelijk maken vanaf bet

ogenblik waarop zij door de arbeidsgerecbten als juist en voldoende zwaarwicbtig zouden beoordeeld worden. (Art.
4, § I, wet van 19 maart 1991.)
19 september 1994
757
6. - Beschermde werknemers
Bijzondere ontslagregeling- Dringende reden - Eindvonnis - Hoger beroep.
Een vonnis inzake ontslag wegens
dringende reden van een bescbermde
werknemer dat uitspraak doet over de
ontvankelijkbeid van de vordering, is
een eindvonnis en derbalve vatbaar voor
boger beroep. (Art. 10, laatste lid, en 11,
§ 1, wet 19 maart 1991).
931
7 november 1994

7.- Beschermde werknemers- Ontslag om dringende reden - Aanhangigmaking van geschil - Verzoekschrift Termijn - Aard.
De termijn, waarin bet verzoekscbrift
moet worden neergelegd bij de voorzitter
van de arbeidsrecbtbank, met toepassing
van art. 4, § 1, wet van 19 maart 1991, is
een fatale termijn waarvan bet verstrijken leidt tot verval van bet recbt zelve.
21 november 1994
999

8. - Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden
Verzoekschrift - Termijn van rechtspleging
- Taalgebruik - Gerechtszaken.
De termijn, waarin bet verzoekscbrift
moet worden neergelegd bij de voorzitter
van de arbeidsrecbtbank, met toepassing
van art. 4, § 1, wet 19 maart 1991, is geen
termijn van recbtspleging in de zin van
de wet op bet gebruik der talen in gerecbtszaken. (Art. 48 Ger.W.; art. 40, derde lid, Taalwet Gerecbtszaken.)
21 november 1994
999
9. - Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden - Bewijs door
getuigen
Beoordelingsvrijheid
Grenzen.
De werkgever kan, in bet geval bedoeld bij art. 4, § 1, wet 19 maart 1991,
door getuigen bewijzen op welke dag bij
kennis beeft gekregen van bet feit dat
bet ontslag zou recbtvaardigen. (Artt.
1341 B.W., 12 en 35 Arbeidsovereenkomstenwet.)
5 december 1994
1060

VERKIEZINGEN
OPRICHTING

136ALLERLEI
10. - Allerlei - Ondernemingsraden
- Opdrachten - Beheer - Betftaand
maatschappelijk werk - Verschillende
ondernemingen - V.Z W: - Beheerraad
- Samenstelling.
Wanneer een maatschappelijk werk al
bestond ten tijde van de inwerkingtreding van de bij K.B. 12 sept. 1972 algemeen verbindend verklaarde N.A.R.C.A.O. nr. 9 van 9 maart 1972 en
overigens gemeenschappelijk is aan verscheidene ondernemingen, hoeft de raad
van bestuur van de V.Z.W. die dat maatschappelijk werk beheert, niet paritair te
zijn samengesteld.
19 december 1994
1129

ONDERWIJS
1. - Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel Emeritaat - Pensioenen - Wet van 27
juli 1971 - Artikel 37- Toepassingsgebied.
Art. 37 Wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de l!niversitaire instellingen heeft betrekkmg op
de rust- en overlevingspensioenen van de
professoren, die vanaf 1 juli 1971 zijn _benoemd· het beoogt geenszins de penswenen v~n de leden van het onderwijzend
personeel die v66r die datum in ruste
zijn gesteld, welke pensio~nen worden
geregeld bij art. 38 van dte wet. (Artt.
5bis, 5quater, 5quinquies, 5sexies, 5septies wet van 30 juli 1879; artt. 37 en 38
wet van 27 juli 1971; art. 16 K.B. nr. 23
van 27 nov. 1978.)
917
3 november 1994
2. - Universitaire instellingen - Fi-

nanciering - Onderwijzend personeel Emeritaat - Pensioenen - Wet van 27
juli 1971 - Artikel 38- Toepassingsgebied.

Art. 37 Wet van 27 juli 1971 op d~ financiering en de controle van de l!mversitaire instellingen heeft betrekkmg op
de rust- en overlevingspensioenen van de
professoren, die vanaf 1 juli 1971 zijn benoemd· het beoogt geenszins de pensioenen v~n de leden van het onderwijzend
personeel die v66r die datum in ruste
zijn gesteld, welke pensio~nen worden
geregeld bij art. 38 van dte wet. (Artt.
5bis, 5quater, 5quinquies, 5sexies, 5septies wet van 30 juli 1879; artt. 37 en 38
wet van 27 juli 1971; art. 16 K.B. nr. 23
van 27 nov. 1978.)
917
3 november 1994

3. - Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel Emeritaat - Pensioenen - Toelage Inrustestelling - Datum - Datum v66r
1 juli 1971 - Overlevingspensioenen.
De toelage waarvan sprake is in art.
38 wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire
instellingen die uitsluitend wordt aangewend voor de dienst der pensioenen van
de leden van het onderwijzend personeel
van de in genoemd artikel opgesomde instellingen, heeft betrekking op de rustpensioenen van de leden van het onderwijzend personeel die v66r 1 juli 1971 in
ruste zijn gesteld, met uitsluiting van de
aan hun rechtverkrijgenden betaalde
overlevingspensioenen. (Art. 38 wet van
27 juli 1971.)
917
3 november 1994
4. - Universitaire instellingen
Pa-

trimonium - Ontvangsten - Uitgaven
- Bestanddelen - KB. van 8 april1976
- Artikel 7 - Wettigheid.
Art. 7 K.B. van 8 april 1976 tot vaststelling van de samenstellende elementen van de ontvangsten en uitgaven van
het patrimonium van de universitaire instellingen is onwettig, in zoverre daarin,
enerzijds, een toelage bestemd voor het
ten laste nemen van de overlevingspensioenen van de leden van het onderwijzend personeel die v66r 1 juli 1971 in
ruste zijn gesteld, als een ontvangst van
publieke oorsprong (post 111), en, anderzijds, die overlevingspensioenen, als ~an
wending van ontvangsten van pubheke
oorsprong (post 211), worden opgegeven.
(Art. 38 wet van 27 juli 1971; art. 7 K.B.
van 8 juli 1976.)
917
3 november 1994

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN)
1. - Openbaar ministerie - Bewijs Bewijsvoering.
De bij art. 22 Sv. aan de procureur des
Konings toegekende opdracht _om de
misdrijven die tot zijn bevoegdhetd behoren op te sporen en te y-eryolgen on~slaat
hem niet van de verphchtmg om ztch te
gedragen naar de wetsbepalingen die, in
welbepaalde zaken, bijzondere procedureregels voorschrijven, onder meer inzake bewijsvoering.
26 januari 1994
106
2. - Onderzoeksrechter
Voorwerp

van het onderzoek - Art. 61 Sv.
Het voorschrift van art. 61, eerste lid,
Sv. luidens hetwelk, buiten de gevallen

-137van beterdaad, de onderzoeksrecbter
geen daad van onderzoek en van vervolging verricbt dan na de processtukken
aan de procureur des Konings te bebben
meegedeeld, beeft geen betrekking op de
onderzoeksrecbter die een daad van onderzoek verricbt in bet raam van een onderzoek van feiten waarmee bij regelmatig is geadieerd.
15 maart 1994
273
3. - Onderzoeksrechter
Beschikking die nadelig is voor de strafvordering - Appelrecht.
Op grond van zijn algemeen vorderingsrecbt beeft bet O.M. in de regel een
appelrecbt ten aanzien van alle beschikkingen van de onderzoeksrechter die nadelig zijn voor de strafvordering, en dit
ongeacht de wettelijke bepaling waaruit
de onderzoeksrechter zijn handelsbevoegdheid put.
22 maart 1994
299
4. - Gerechtelijk onderzoek - Vordering van het O.M - Processen-verbaal
en akten - Inventaris.
Geen enkele wetsbepaling schrijft voor
dat de procureur des Konings een inventaris moet opmaken van de processenverbaal en akten die bij voegt bij zijn
vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek en, in voorkomend
geval, bij zijn latere vorderingen tot uitbreiding van dat onderzoek.
29 maart 1994
328

5. - Magistraat - Vervolging wegens
een misdaad - Instellen van de strafvervolging - Bevoegdheid van de procureur-generaal - Onderzoeksgerecht Aanneming van verzachtende omstandigheden.
De bevoegdheid om de strafvordering
in te stellen tegen een plaatsvervangend
rechter wegens een misdaad behoort aan
de procureur-generaal bij het hof van beroep, die, wanneer hij vervolging gewenst acht doch van mening is dat de
misdaad gecorrectionaliseerd moet worden, een vordering daartoe richt aan de
kamer van inbeschuldigingstelling. (Artt.
480 en 484 Sv.)
13 september 1994
739
· 6. - Vordering tot het instellen van
een gerechtelijk onderzoek - Vorm Verschrijving - Bevoegdheid van het
onderzoeksgerecht.
Wanneer een onderzoeksgerecht een
bevel tot aanbouding op zijn wettigheid
dient te toetsen, is het bevoegd om vast
te stellen dat de datum op de geschreven

vordering tot gerechtelijk onderzoek een
verschrijving inhoudt, en te oordelen dat
de onderzoeksrechter door het openbaar
ministerie rechtsgeldig werd geadieerd
alvorens zijn onderzoeksverrichtingen
aan te vatten. (Art. 47 Sv., artt. 21 en 30
Wet Voorlopige Hechtenis.)
15 november 1994
961

ONDERZOEKSGERECHTEN
1. - Inbeschuldigingstelling - Art. 97
Gw. - Openbaarheid der terechtzitting.
Art. 97 Gw. is, wat de openbaarheid
van de terechtzitting betreft, niet van
toepassing op het onderzoeksgerecht dat,
in zaken die aan de jury moeten worden
onderworpen, beslist over de inbeschuldigingstelling.
18 januari 1994
65
2. - Beschikking tot gevangenneming
- Art. 97 Gw. - Redengeving.
Art. 97 Gw. is, wat de motivering van
de beslissingen betreft, niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake een beschikking tot
gevangenneming.
18 januari 1994
65
3. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beschikking tot buitenvervolgingstelling - Nieuw onderzoek - Voorwaarden - Nieuwe bezwaren - Vaststelling.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een beschikking tot buitenvervolgingstelling beeft gewezen en op
vordering van de procureur-generaal een
nieuw onderzoek is ingesteld, dient bet
onderzoeksgerecht dat moet nagaan of
het onderzoek voldoende bezwaren beeft
bijeengebracht om de verwijzing naar
het vonnisgerecht te kunnen uitspreken,
vooraf te onderzoeken of er nieuwe bezwaren bestonden die de heropening van
het onderzoek wettigden. (Art. 248 Sv.)
2 februari 1994
137
4. - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Raadkamer - Hoger beroep Kamer van inbeschuldigingstelling Devolutieve kracht van het hager beroep.
Wanneer de raadkamer uitspraak
heeft gedaan over de handhaving van de
voorlopige hechtenis, doet de kamer van
inbeschuldigingstelling, op bet tegen die
beslissing ingestelde boger beroep, uitspraak over de handhaving van de voorlopige hechtenis op grond van de devolu-

-138tieve kracht van bet boger beroep. (Art. 30
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
15 maart 1994
278
5. Beslissing inzake voorlopige
hechtenis - Wettigheid - Beoordeling
door onderzoeksrechter.
Geen wetsbepaling kent de onderzoeksrechter een algemeen beoordelingsrecht toe over de wettigheid van de beslissingen van de onderzoeksgerechten
inzake voorlopige hechtenis.
22 maart 1994
299
6. - Onderzoeksgerechten - Internering gelast door rechters die uitspraak
deden over voorlopige hechtenis - Wettigheid.
De omstandigheid dat dezelfde rechters zitting hebben in het onderzoeksgerecht, dat luidens de wettelij.ke voorschriften zowel over de voorlop1ge hechtenis als over de internering van de
verdachte uitspraak doet, is niet van die
aard dat zij bij deze laatste een gewettigde twijfel kan doen ontstaan omtrent de
geschiktheid van dat gerecht om de zaak
op onpartijdige wijze te behandelen e~
doet evenmin afbreuk aan de regel 1mdens dewelke de rechtbanken onafhankelijk en onpartijdig moeten zijn.
26 april 1994
417
7. - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Opdracht en bevoegdheid.
Wanneer de onderzoeksgerechten uitspraak doen over de handhaving van de
voorlopige hechtenis, hoeven ze zich niet
uit te spreken over het bewijs van een
misdrijf, doch over bet bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld. (Art. 22,
vijfde lid, Wet Voorlopige Hechtenis)
26 april1994
419
8. - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Opdracht en bevoegdheid.
De onderzoeksgerechten die geroepen
zijn om een bevel tot aanhouding op zijn
wettigheid te toetsen, zijn bevoegd om
de gronden van dat bevel te verbeteren
en aan te vullen. (Artt. 21, 22 en 23 Wet
Voorlopige Hechtenis)
26 april 1994
419
9. - Kamer van inbeschuldigingstelJing - Regeling van de rechtspleging Verwijzing - Beschikking van de raadkamer - Verzet - Ontvankelijkheid Grenzen.
In de regel kan de verdachte geen verzet doen tegen de beschikking van de
raadkamer waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen; van die

regel wordt echter afgeweken wanneer
de verdachte een geschil inzake bevoegdheid opwerpt in de zin van art. 539 Sv.
1 juni 1994
561
10. - Verwijzing - Verwijzing van
een verdachte naar de correctionele
rechtbank wegens een misdaad - Correctionalisering door het onderzoeksgerecht - Verzachtende omstandigheden
- Aanneming - Opgave - Begrip.
De correctionele rechtbank is niet bevoegd t.a.v. een beklaagde die door bet
onderzoeksgerecht naar haar is verwezen wegens een misdaad, tenzij de misdaad is gecorrectionaliseerd na aanneming van verzachtende omstandigheden
overeenkomstig de wet van 4 okt. 1867
op de verzachtende omstandigheden; de
opgave van de verzachtende omstandigheden is eerst regelmatig wanneer bet
onderzoeksgerecht niet alleen bet bestaan ervan vaststelt, doch ze ook preciseert. (Artt. 1, 2 en 3 wet van 4 okt.
1867.)
15 juni 1994
622
11. - Bevoegdheid - Begrip.
Als een geschil inzake bevoegdheid
van het onderzoeksgerecht kan niet worden aangemerkt de aanvoering van de
verdachte dat, enerzijds, de redelijke termijn van art. 6 E.V.R.M. is overschreden
en, anderzijds, het onderzoek onvolledig
is.
11 juli 1994
677
12. - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Hoger beroep van de burgerlijke pa1·tij - Geen hager beroep van
het O.M - Bevoegdheid van de kamer
van inbeschuldigingstelling.
Op bet enkele hoger beroep van de
burgerlijke partij tegen een beschikking
van buitenvervolgingstelling neemt de
kamer van inbeschuldigingstelling kennis van de strafvervolging en moet zij,
ondanks het niet instellen van hoger beroep door de procureur des Konings, zich
uitspreken over de bezwaren en aldus
uitspraak doen over die rechtsvordering,
ook al heeft de burgerlijke partij verklaard afstand te doen van haar boger
beroep. (Art. 5 V.T.Sv.)
7 september 1994
704
13. - Regeling der rechtspleging Motiveringsplicht - Art. 149 Gw.
Het art. 149 Gw. is niet toepasselijk op
de onderzoeksgerechten bij de regeling
der rechtspleging.
13 september 1994
735

-13914. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Plaatsvervangend rechter - Vervolging wegens misdaad - Correctionalisatie - Oordeel over de ontvankelijkheid der strafvordering of het bestaan
van bezwaren.
De kamer van inbeschuldigingstelling
die ingaat op de vordering van de procureur-generaal om een misdaad te correctionaliseren waarvan een plaatsvervangend rechter wordt verdacht, oordeelt
niet over de ontvankelijkheid van de
strafvordering of het bestaan van bezwaren, en is niet bevoegd om opschorting
van de uitspraak van de veroordeling te
bevelen. (Art. 3 Probatiewet.)
13 september 1994
739
15. - Uitlevering - Door de buitenlandse overheid verleend bevel tot aanhouding
Uitvoerbaarverklaring
Aard van de beslissing.
De beslissing waarbij een onderzoeksgerecht uitspraak doet over de uitvoerbaarverklaring van het door de buitenlandse overheid verleende bevel tot aanhouding is geen vonnis in de zin van art.
149 Gw. (Art. 149 Gw.)
27 september 1994
787
16. - Uitlevering - Door de buitenlandse overheid verleend bevel tot aanhouding.
Geen wetsbepaling verplicht het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de
uitvoerbaarverklaring van het door de
buitenlandse overheid verleende bevel
tot aanhouding, de toepasselijke wetsbepalingen inzake uitlevering te vermelden. (Art. 3 Uitleveringswet.)
27 september 1994
787
17.- Voorlopige hechtenis- Handhaving- Opdracht- Bevoegdheid.
Wanneer een onderzoeksgerecht een
bevel tot aanhouding op zijn wettigheid
dient te toetsen, is het bevoegd om vast
te stellen dat de datum op de geschreven
vordering tot gerechtelijk onderzoek een
verschrijving inhoudt, en te oordelen dat
de onderzoeksrechter door het openbaar
ministerie rechtsgeldig werd geadieerd
alvorens zijn onderzoeksverrichtingen
aan te vatten. (Art. 47 Sv., artt. 21 en 30
Wet Voorlopige Hechtenis.)
15 november 1994
961

18. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Voorlopige hecl1tenis - Handhaving - Cassatieberoep - Onttrekking
van de zaak aan de onderzoeksrechterGevolg.

Wanneer bij beschikking van de raadkamer de zaak is onttrokken aan de onderzoeksrechter, verliest het door dit uitgevaardigde aanhoudingsbevel alle uitwerking en heeft het cassatieberoep van
de verdachte tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de
handhaving van de voorlopige hechtenis
beveelt geen bestaansreden meer.
29 december 1994
1154

ONDERZOEKSRECHTER
1. - Voorwerp van het onderzoek
Art. 61 Sv.

Het voorschrift van art. 61, eerste lid,
Sv. luidens hetwelk, buiten de gevallen
van heterdaad, de onderzoeksrechter
geen daad van onderzoek en van vervolging verricht dan na de processtukken
aan de procureur des Konings te hebben
meegedeeld, heeft geen betrekking op de
onderzoeksrechter die een daad van onderzoek verricht in het raam van een onderzoek van feiten waarmee hij regelmatig is geadieerd.
15 maart 1994
273
2. - Beschikking die nadelig is voor
de strafvordering - Appelrecht.
Op grond van zijn algemeen vorderingsrecht heeft het O.M. in de regel een
appelrecht ten aanzien van alle beschikkingen van de onderzoeksrechter die nadelig zijn voor de strafvordering, en dit
ongeacht de wettelijke bepaling waaruit
de onderzoeksrechter zijn handelsbevoegdheid put.
22 maart 1994
299
3. - Art. 611 Sv. - Algemeen beoordelingsrecht - Beslissing inzake voorlopige hechtenis - Onderzoeksgerecht.
Geen wetsbepaling kent de onderzoeksrechter een algemeen beoordelingsrecht toe over de wettigheid van de beslissingen van de onderzoeksgerechten
inzake voorlopige hechtenis.
22 maart 1994
299
4. - Aanhangigmaking - Omvang Rechtsmacht.
De onderzoeksrechter is geadieerd met
de feiten die zijn aangegeven in de onderzoeksvordering c.q. aanvullende vorderingen van het O.M. of in de aanstellingsakte van de burgerlijke partij; hij
blijft zijn rechtsmacht behouden totdat
de rechtspleging geregeld is door de
raadkamer of overeenkomstig de bepalingen betreffende de regeling van

-140rechtsgebied dan wel totdat een beslissing van de raadkamer hem van het onderzoek ontlast.
29 maart 1994
328

ONROEREND
GOED

EN

ROEREND

Onroerend goed - Huwelijk - Onroerend goed dat het gezin tot voornaamste
waning dient- Wetsconflict- Vreemde
wet.
De vorderingen die een der gewezen
echtgenoten na de echtscheiding tegen
de andere instelt i.v.m. het onroerend
goed dat tijdens het huwelijk het gezin
tot voornaamste woning diende, houden
zodanig nauw verband met de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten
waarvan zij als een relict voorkomen,
dat zij aileen kunnen worden beslecht
met toepassing van de wet tot regeling
van het personeel statuut van de gewezen echtgenoten; wanneer deze dezelfde
nationaliteit hebben, wordt hun personeel statuut geregeld door de wet van
die gemeenschappelijke nationaliteit.
16 juni 1994
625

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE
Spoedprocedure - Voorlopige
onteigeningsvergoeding - Vordering tot
herziening - Ontvankelijkheid.
1. -

De bij art. 16 Onteigeningswet vastgestelde termijn van twee maanden is een
eindtermijn; ontvankelijk is bijgevolg de
vordering tot herziening van de toegekende voorlopige vergoeding, die is ingesteld v66r de verzending van de in art.
15, tweede lid, van dezelfde wet bepaalde
stukken.
13 mei 1994
484
2. - Spoedprocedure - Vergoeding -

Schatting van het door de onteigende geleden nadeel - Waarde van het goed op
de dag van het vonnis houdende vaststelling van de provisionele vergoeding.
In geval van onteigening via de speedprocedure, moet de rechter, bij de beoordeling van het door de onteigende geleden nadeel, rekening houden met de
waarde van het goed op de dag van het
vonnis houdende vaststelling van de
door de onteigenaar verschuldigde provisionele vergoeding. (Art. 16 Gw. 1831; art.
8 Onteigeningswet.)
27 oktober 1994
883

3. - Spoedprocedure - Voorlopige
vergoedingen - Betaling aan de Deposito- en Consignatiekas - Lagere definitieve vergoedingen - Gevolgen t.a. v. de
interest.
Wanneer de onteigenaar, in de loop
van een onteigening ten algemenen nutte via de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, aan de Deposito- en
Consignatiekas voorlopige vergoedingen
heeft betaald waarvan het bedrag dat
van de definitieve vergoedingen te boven
gaat, mag hij niet bovendien worden veroordeeld om op laatstgenoemde vergoedingen wettelijke interest te betalen voor
de periode v66r de beslissing tot vaststelling ervan; anderzijds, is de enkele overweging dat de onteigenden in de toestand van een accipiens te goeder trouw
verkeren, geen verantwoording voor de
beslissing dat de interest die aan de onteigenaar op het aan de onteigende te
veel betaalde is verschuldigd, pas begint
te lopen vanaf de beslissing tot vaststelling van de definitieve vergoeding. (Art.
16 Gw.; artt. 1147, 1153, 1378 B.W.; artt. 9
en 15 Onteigeningswet 16 juli 1962.)
10 november 1994
943

ONTVOERING VAN EEN KIND
Art. 369bis Sw. - Tekortkoming m.b.t.
het bezoekrecht.
Behalve in bijzondere omstandigheden
die de feitenrechter dient vast te stellen,
moet als een overtreding van art. 369bis
Sw. worden beschouwd de houding waarbij de ouder, aan wie de bewaring van
het gemeenschappelijk kind bij rechterlijke beslissing is toevertrouwd, tekort
schiet in zijn opvoedingsplicht het kind
te overreden om zich te schikken naar
het bezoekrecht van de andere ouder.
8 februari 1994
152

ONVERDEELDHEID
Medeeigendom - Nalatenschap
Aandeel in een afzonderlijk goed - Beschikking - Geldigheid.
De verkoop door een medeeigenaar
van de onverdeelde rechten die hij bezit
in een onroerend goed dat deel uitmaakt
van een ruimere nalatenschap, vereist
niet de medewerking van de overige medegerechtigden van die nalatenschap.
(Art. 577bis, § 4, B.W.)
711
9 september 1994

- 141 ---:OPENBAAR DOMEIN
Buurtweg - Verjaring - Onverjaarbaarheid - Openbaar gebruik - Begrip.
De in art. 12 wet van 10 april 1841 bedoelde buurtwegen kunnen door geen
verjaring verkregen worden zolang zij
dienen tot bet openbaar gebruik; bet begrip « openbaar gebruik », in de zin van
voormeld art. 12, wordt door de rechter
onterecht beperkt, wanneer hij oordeelt
dat onder openbaar gebruik van een weg
wordt verstaan de gewoonlijke overgang
door het publiek en niet een toevallige
en enkele overgang. (Artt. 10 en 12 wet
van 10 april 1841; art. 2226 B.W.)
13 januari 1994
25

OPENBAAR MINISTERIE
1. - Strafzaken - Bewijs - Bewijsvoering.
De bij art. 22 Sv. aan de procureur des
Konings toegekende opdracht om de
misdrijven die tot zijn bevoegdheid behoren op te sporen en te vervolgen ontslaat
hem niet van de verplichting om zich te
gedragen naar de wetsbepalingen die, in
welbepaalde zaken, bijzondere procedureregels voorschrijven, onder meer inzake bewijsvoering.
26 januari 1994
106
2. - Hoi van assisen - Aanstelling.
Geen wetsbepaling vereist dat voor de
regelmatige samenstelling van het hof
van assisen, aan bet strafdossier een bijzonder geschrift zou worden toegevoegd
waaruit blijkt dat de procureur-generaal
bet ambt van openbaar ministerie bij het
hof heeft opgedragen aan een lid van bet
parket-generaal of van het parket van de
procureur des Konings in wiens zetel de
assisen worden gehouden. (Art. 149
Ger.W.)
1 maart 1994
218
3. - Algemeen appelrecht- Beschikking die nadelig is voor de strafvordering- Onderzoeksrechter.
Op grand van zijn algemeen vorderingsrecht heeft het O.M. in de regel een
appelrecht ten aanzien van aile beschikkingen van de onderzoeksrechter die nadelig zijn voor de strafvordering, en dit
ongeacht de wettelijke bepaling waaruit
de onderzoeksrechter zijn handelsbevoegdheid put.
22 maart 1994
299
4. - Notaris - Vordering tot afzetting
- Uitoefening - Hoger beroep.

De vordering tot afzetting van een notaris wordt uitgeoefend in eerste aanleg
door de procureur des Konings bij de
rechtbank van eerste aanleg en in hager
beroep door de procureur-generaal bij
het hof van beroep. (Art. 53 Organieke
Wet Notariaat 16 maart 1803; art. 143
Ger.W.)
18 november 1994
989

OPENBARE INSTELLING
1. - Nationale Kas voor Beroepskrediet - Personeel - Statuut - Begrip.
Het woord « statuut » in het op het Nationale Kas voor Beroepskrediet toepasselijke art. 11, § 4, van de wet van 16
maart 1954 betreffende de controle op
sommige instellingen van openbaar nut
moet worden opgevat in de ruime betekenis van « rechtspositie » waarbij bet
de beheersorganen van de betrokken instelling niet verboden is bet personeel
onder een contractuele regeling te plaatsen; elke persoon die, binnen de perken
van de organieke personeelsformatie,
zijn diensten aan de Nationale Kas voor
Beroepskrediet verleent in bet kader van
een arbeidsovereenkomst en uit dien
hoofde de hoedanigheid heeft van personeelslid van die instelling waarop bet
personeelsstatuut van toepassing is,
staat onder een contractuele regeling.
17 november 1994
976

2. - Nationale Kas voor Beroepskrediet - Personeel - Rechtspositie.
Het woord « statuut » in het op het Nationale Kas voor Beroepskrediet toepasselijke art 11, § 4, van de wet van 16
maart 1954 betreffende de controle op
sommige instellingen van openbaar nut
moet worden opgevat in de ruime betekenis van « rechtspositie » waarbij het
de beheersorganen van de betrokken instelling niet verboden is het personeel
onder een contractuele regeling te plaatsen; elke persoon die, binnen de perken
van de organieke personeelsformatie,
zijn diensten aan de Nationale Kas voor
Beroepskrediet verleent in het kader van
een arbeidsovereenkomst en uit dien
hoofde de hoedanigheid heeft van personeelslid van die instelling waarop het
personeelsstatuut van toepassing is,
staat onder een contractuele regeling.
17 november 1994
976
3. - Specialiteitsbeginsel - Nationale
Zuiveldienst - Opdracht - Grenzen Heffingen opgelegd bij de verordeningen
van de Europese Gemeenschap.

-142Het terugvorderen van de door de verordeningen van de Europese Gemeenschap in de sector melk en zuivelprodukten opgelegde heffingen behoort tot de
bevoegdheid van de Nationale Zuiveldienst. (Art. 2, wet van 15 jan. 1938, art.
2 K.B. van 15 jan. 1938; verordeningen
(E.E.G.) nr. 804/68 van 27 juni 1968 en
nr. 856/84 van 31 maart 1984.)
1 december 1994
1035

OPENBARE ORDE
1. - Vordering in rechte - Feitelijke
vereniging - Oprichtingsakte niet neergelegd ter griffie - Niet-ontvankelijkheid - Nieuw middel.
Art. 11 Vennootschappenwet naar luid
waarvan een rechtsvordering ingesteld
door een vennootschap waarvan de oprichtingsakte niet is neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel
niet ontvankelijk is, raakt de openbare
orde niet, zodat nieuw is het cassatiemiddel dat voor de eerste maal op die
grand de niet-ontvankelijkheid van de
rechtsvordering van een feitelijke vereniging aanvoert.
20 januari 1994
84

De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 inzake de berekening van de aan de getroffene en zijn
rechthebbenden verschuldigde uitkeringen zijn van openbare orde. (Art. 6 Arbeidsongevallenwet.)
28 februari 1994
211

5.- Begrip.
De wetgeving die de wezenlijke belangen van de Staat of van de gemeenschap
betreft of die, in het privaatrecht, de juridische grondslagen vastlegt waarop de
economische of morele orde berust, is
van openbare orde.
10 maart 1994
236
6. - Op de beurs genoteerde onderneming - Openbaar overnameaanbod Gelijkheid van de aandeelhouders Art. 41, § 1, KB. 8 nov. 1989.
De bepalingen van art. 41, § 1, K.B. 8
nov. 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen, die de gelijkheid
vastleggen van de aandeelhouders van
vennootschappen die een openbaar beroep doen of gedaan hebben op het
spaarwezen, zijn van openbare orde.
10 maart 1994
236

2. - Begraafplaatsen en lijkbezorging
- Art. 18 wet van 20 juli 1971.
Art. 18 wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging dat de
diepte bepaalt waarop de lijken in grafkelders worden bijgezet, is van openbare
orde, zodat de rechter grieven m.b.t. een
schending van die normen niet als laattijdig mag verwerpen op grand dat het
hier een zichtbaar gebrek betreft.
20 januari 1994
84

7. - Verplichting van openbare orde
- Afstand - Geldigheid.
Nu de verplichting die art. 41, § 1, K.B.
8 nov. 1989 oplegt aan de verwerver van
effecten van een vennootschap die een
openbaar beroep doet of heeft gedaan op
het spaarwezen, in geval van overdracht
van controle tegen een hogere prijs dan
de marktprijs, van openbare orde is, is
elke afstand van het recht om de uitvoering van die verplichting te eisen, nietig.
10 maart 1994
236

3. - Rechterlijke organisatie - Tuchtzaken - Advocaat - Raad van de orde
- Kennisneming van tuchtzaken
Aanhangigmaking van de zaak - Optreden van de stafhouder.
De raad van de Orde van Advocaten
kan slechts door toedoen van de stafhouder kennis nemen van de tuchtzaken;
het toedoen van de stafhouder, die optreedt als een orgaan van de Orde, is
van wezenlijk belang voor de rechtsbedeling en raakt de openbare orde. (Art. 457
Ger.W.)
18 februari 1994
177

8. - Afstamming - Natuurl1jk kind
- Rechtsvordering tot het verkijgen van
een uitkering - Rechtsvordering tegen
hem die met de moeder gemeenschap
heeft gehad - Afstand.
De rechtsvordering die het oud artikel
340b B.W. verleende aan het · natuurlijk
kind tegen hem die, gedurende het wettelijk tijdperk der bevruchting, met zijn
moeder gemeenschap heeft gehad, raakt
de openbare orde; daarvan kan bijgevolg
niet op geldige wijze afstand worden gedaan.
7 april 1994
349

4. - Arbeidsongeval
Arbeidsongevallenwet- Getroffene - Rechthebbenden - Schadeloosstelling - Bepalingen.

9. - Bewijs - Burgerlijke zaken Algemeen - Bewijsi"egelen - Artt. 1341,
1347 en 1353 B. W. - Aard.

-143De regelen betreffende het. bewijs in
burgerlijke zaken neergelegd m de artt.
1341 1347 en 1353 B.W. zijn geen bepaling~n van openbare orde of van dwingend recht.
661
24 juni 1994
10. - Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken.
In burgerlijke zaken raakt het gezag
van het rechterlijk gewijsde, in de regel,
de openbare orde niet. (Art. 27 Ger.W.)
20 oktober 1994
863

11. -

Rechtbanken - Bevoegdheid.
De wettelijke bepalingen inzake de bevoegdheid van de rechtscolleges raken
de openbare orde, zodat de rechtbanken,
waaronder de correctionale rechtbank,
verplicht zijn hun bevoegdheid ambtshalve te onderzoeken.
2 november 1994
911
Regels betreffende de burgerJijke rechtsvordering en de strafvordering.
.
De regels betreffende de bevoegdhetd
van de strafgerechten raken de openbare
orde zowel wat de burgerlijke rechtsvordering als wat de strafvordering betreft.
7 december 1994
1072
12. -

OVEREENKOMST
ALGEMENE BEGRIPPEN
BESTANDDELEN

Algemeen.
Toestemming.
Oorzaak.
Voorwerp.
Allerlei.
VORM
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

Algemeen.
Tussen partijen.
T.a.v. derden.
Allerlei.
UITLEGGING - ZIE OOK : BEWIJS
VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING)
EINDE
INTERNATIONAAL RECHT
ALLERLEI

ALGEMENE BEGRIPPEN
BESTANDDELEN
ALGEMEEN.
TOESTEMMING.

OPENBARE SCHENNIS VAN DE
GOEDE ZEDEN
1. - Art. 383 Sw. - Afbeeldingen of
prenten strijdig met de goede zeden Videobeelden.
Art. 383 Sw. is van toepassing op de
afbeeldingen of prenten die in strijd zijn
met de goede zeden en die door middel
van videocassettes worden overgebracht.
15 maart 1994
262

OORZAAK.
VOORWERP.
ALLERLEI.

VORM
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
VAN PARTIJEN
ALGEMEEN.
TUSSEN PARTIJEN.

2. - Art 383 Sw. - Afbeeldingen of
prenten strijdig met de goede zeden Goede zeden - Begrip.
Het wettelijk begrip « goede zeden »
kan niet worden getoetst aan de desbetreffende opvatting van « velen », maar
de aan evolutie onderhevige inhoud van
dat begrip dient te worden bepaald aan
de hand van de door de wet op het stuk
van openbare zedelijkheid beschermde
waarden, zoals zij door het collectief bewustzijn van het ogenblik worden aangevoeld.
15 maart 1994
262

1. - Rechten en verplichtingen van
partijen - Tussen partijen - Arbeidsovereenkomst - Uitvoering te goeder
trouw - Ontstentenis - Gevolg.
Bij ontstentenis van goede trouw van
een partij bij het sluiten of het uitvoeren
van de overeenkomst vermag de rechter
niet de overeenkomst te herzien en die
partij geheel vervallen te verklaren van
het recht dat zij uit de overeenkomst
put. (Artt. 9 Arbeidsovereenkomstenwet
en 1134 B.W.)
7 februari 1994

146

-1442. - Rechten en verplichtingen van
partijen - Tussen partijen - Uitvoering
te goeder trouw - Goede trouw Draagwijdte.
De regel van de uitvoering te goeder
trouw van de overeenkomsten impliceert
niet dat de schuldeiser, wanneer nieuwe
en door de partijen niet voorziene omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst voor de schuldenaar bemoeilijken, de betaling van zijn schuldvordering niet kan vragen. (Art. 1134, derde
lid, B.W.)
14 april 1994
369

3. - Rechten en verplichtingen van
partijen - Tussen partijen - Uitvoering
- Gedwongen uitvoering - Wijze.
De uitvoering in natura is de normale
wijze van gedwongen uitvoering zowel
van de verbintenissen om iets te doen
als van die om iets niet te doen; alleen
wanneer die uitvoering in natura niet of
niet meer mogelijk is, moet de uitvoering door het gelijkwaardige geschieden.
(Artt. 1142, 1143 en 1144 B.W.)
14 apri11994
374
T.A.V. DERDEN.

4. - Rechten en verplichtingen van
partijen - T.a.v. derden - Overdracht
van een handelszaak - Prijs waarin een
vergoeding is begrepen voor de door een
derde aan de overdrager veroorzaakte
schade - Invloed op de raming van de
door de derde verschuldigde vergoeding.
Wanneer een handelszaak is overgedragen tegen een prijs waarin een vergoeding is begrepen voor de door de
overdrager wegens burenhinder van een
derde opgelopen schade, kan de rechter
daarmee rekening houden bij de raming
van de door de hinderverwekker verschuldigde vergoeding, zodat de overdrager zich weer in de toestand bevindt
waarin hij zich zonder die hinder zou bevonden hebben. (Art. 1165 B.W.)
27 januari 1994
109
ALLERLEI.

UITLEGGING
ZIE OOK : BEWIJS

VERBINDENDE KRACHT
(NIET-UITVOERING)
Verbindende kracht - Miskenning - Begrip - Arbeidsovereenkomst.
5. -

De verbindende kracht van een overeenkomst wordt door de rechter niet

miskend, wanneer hij daaraan het gevolg toekent dat zij, volgens zijn uitlegging ervan, wettig tussen partijen heeft.
(Art. 1134 B.W.)
10 januari 1994
16

6. - Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Aanduiding van werken - Contractuele verbintenis - Miskenning van
de gevolgen van die verbintenis door de
rechter.
Wanneer uit de aannemingsvoorwaarden blijkt dat de aannemer, in zijn betrekkingen met de administratie, instaat
voor de gevolgen van de niet-aanduiding
van de werken en het niet afdekken van
een kuil, zonder zich te kunnen beroepen op de verplichting tot toezicht die de
administratie ten aanzien van derden
heeft, wordt de verbindende kracht van
die overeenkomst miskend door het arrest dat de verplichting van de aannemer om de administratie tegen de uitgesproken veroordelingen te vrijwaren beperkt op grond dat laatstgenoemde een
fout heeft begaan door gebrek aan toezicht.
225
3 maart 1994

7. - Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Overdracht van auteursrechten
onder voorwaarde - Tegenwerpelijkheid
aan derden.
Wanneer de maker van foto's deze
heeft overgedragen op voorwaarde dat
de prijs ervan wordt betaald v66r elke
verveelvoudiging, de verkrijger die foto's
aan een derde heeft verkocht en die derde de prijs van de auteursrechten aan de
verkrijger heeft betaald maar laatstgenoemde het bedrag niet aan de maker
heeft afgedragen, kan de rechter wettig
beslissen dat de derde geen fout heeft
begaan door de foto's te verveelvoudigen
zonder dat hij vooraf had nagegaan of de
maker was betaald. (Art. 1 Auteurswet;
artt. 1382, 1383 B.W.).
10 maart 1994
241
8. - Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Echtscheiding en scheiding van
tafel en bed - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande
overeenkomst - Uitkering tot levensonderhoud - Inkomen van de schuldenaar
- Vermindering - Onvoorziene gebeurtenissen - Gevolg.
Art. 1134 B.W. wordt door de rechter
geschonden wanneer hij aanneemt dat
de verbindende kracht van de aan de
echtscheiding door onderlinge toestemming voorafgaande overeenkomst, waar-

-145bij de ene echtgenoot zich ertoe verbindt
om de andere een uitkering tot levensonderhoud te betalen, in het geding komt,
op grand dat het inkomen van de schuldenaar, wegens onvoorziene omstandigheden, beduidend lager is geworden dan
toen de genoemde overeenkomst werd
gesloten. (Artt. 1134 en 1135 B.W.)
14 april 1994
369
9. - Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wederkerig contract - Niet-nakoming van verbintenis door een partij
- Keuze voor andere partij tussen uitvoering of ontbinding met schadevergoeding - Geen keuze door rechter.
Art. 1184 B.W. wordt geschonden door
de rechter die, in het geval dat een der
partijen in een wederkerig contract haar
verbintenis niet nakomt, niet vaststelt
dat de uitvoering van de overeenkomst
niet mogelijk is en de ontbinding uitspreekt hoewel de andere partij enkel
om de uitvoering verzocht.
15 april 1994
378

EINDE
Einde - Huur van goederen
Huurovereenkomst - Einde van de
overeenkomst - Gerechtelijke ontbinding - Vordering in rechte - Einde van
de huur na het instellen van de vordering - Gevolg.
Door het einde van de huurovereenkomst ten gevolge van het verstrijken
van de termijn van die overeenkomst en
de niet-vernieuwing ervan, v66r de beslissing van de aangesproken rechter
over de vordering tot gerechtelijke antbinding, verdwijnt niet per se het voorwerp van die vordering. (Art. 1184 B.W.)
14 april 1994
374
11. - Einde - Verbintenis iets niet te
doen - Overtreding - Schadevergoeding - Ingebrekestelling.
Schadevergoeding uit hoofde van overtreding van een verbintenis iets niet te
doen, is verschuldigd zonder dat vereist
is dat de schuldenaar in gebreke wordt
gesteld. (Art. 1145 B.W.)
23 september 1994
777
10. -

INTERNATIONAAL RECHT
ALLERLEI
Allerlei - Industriele en commerciele prijzen - Herzieningsbedingen
- Grenzen.
Art. 57 wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatrege12. -

len verbiedt elke formule van automatische indexatie van de industriEHe of
commerciEHe prijzen op basis van het algemene indexcijfer, maar staat andere,
zelfs automatische aanpassingsvormen
toe, als er tussen de kosten en de prijs
een verband, met een vaste factor van
minstens 20 % bestaat.
10 november 1994
941

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, LEVERINGEN, DIENSTEN)
1. - Algemene aannemingsvoorwaarden - Toepassing op de medecontractant van de publiekrechtelijke persoon.
Geen enkele wettelijke bepaling stelt
de toepassing van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten, vastgelegd bij
M.B. van 10 aug. 1977, op de medecontractant van de publiekrechtelijke persoon afhankelijk van de voorwaarde dat
hij die voorwaarden heeft aangenomen
en dat in de akte tot vaststelling van het
akkoord tussen de partijen naar die algemene aannemingsvoorwaarden wordt
verwezen; die algemene aannemingsvoorwaarden zijn in de regel toepasselijk
op de publiekrechtelijke persoon en zijn
medecontractant aileen wegens het feit
dat over een bij de wet van 14 juli 1976
geregelde opdracht een overeenkomst is
gesloten.
451
5 mei 1994
2. - Algemene aannemingsvoorwaarden - Aanneming - Aannemer - Tekortkomingen - Proces-verbaal - Verweermiddelen - Ambtshalve maatregelen.
Als de aannemer, overeenkomstig art.
47 M.B. 10 aug. 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten
van werken, leveringen en diensten, tijdig zijn verweermiddelen doet gelden na
ontvangst van een proces-verbaal waarin
zijn tekortkomingen worden vastgesteld,
vervalt de vermoede erkenning van aansprakelijkheid door de aannemer en het
hieruit volgend recht van het bestuur om
de in art. 48, § 4, genoemde maatregelen
van ambtswege te treffen.
20 mei 1994
511

3. - Werken - Onderbreking door
het bestuur - Vergoeding van de aannemer - Vereisten.

-146De rechter, die vaststelt dat het bestuur het bevel heeft gegeven de uitvoering van een overheidsopdracht te onderbreken, hoeft niet vast te stellen dat de
aannemer geen fout heeft begaan om
hem een vergoeding voor de door hem
geleden schade toe te kennen. (Art. 15.E
M.B. 14 okt. 1964.)
· 29 september 1994
793
4. - Borgsom - Laattijdige vrijmaking - Interest - Bankwaarborg.
Het recht op interest dat de artt. 9 en
15 D van het M.B. van 14 okt. 1964 houdende het Algemeen Lastenkohier voor
Overheidsopdrachten, in geval van laattijdige vrijmaking van de borgsom aan
de aannemer verlenen, geldt ook als de
aannemer een bankwaarborg stelde en
de borgtocht te laat is vrijgemaakt.
7 oktober 1994
820

5. - Onwettige aanbesteding - Schadeloosstelling verschuldigd aan de uitgesloten inschrijver - Interest.
Ingeval bij de aanbesteding van een
overheidsopdracht op onwettige wijze
met een inschrijver geen rekening is gehouden, geeft art. 12, § 1, wet van 14 juli
1976 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen
en diensten hem recht op schadeloosstelling vastgesteld op 10 pet. van het bedrag van zijn inschrijving plus moratoire
interest op de vergoeding, welke interest
wordt berekend vanaf de dag waarop hij
schadeloosstelling heeft gevorderd. (Art.
1153 B.W.)
15 december 1994
1114

p

PAND
Tegeldemaking - Vordering tot vervanging van de persoon aangewezen om
de in pand gegeven handelszaak te verkopen - Beslissing van de voorzitter
van de rechtbank van koophandel Verzet.

De wet van 5 mei 1872 noch de wet
van 25 oktober 1919 staan eraan in de
weg dat de inleiding en behandeling van
de vordering tot vervanging van degene
die werd aangewezen om een in pand gegeven handelszaak te verkopen, gebeurt
op eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artt. 1025 tot 1033 Ger.W.; rechtsgeldig is het verzet dat de curator van de
failliete schuldenaar op grand van art.
1033 Ger.W. doet tegen de desaangaande
gegeven beschikking die zijn rechten benadeelt. (Artt. 4 en 5 wet 5 mei 1872, 12
wet 25 okt. 1919.)
16 december 1994
1127

PENSIOEN
ALGEMEEN
WERKNEMERS
ZELFSTANDIGEN
VRIJWILLIG VERZEKERDEN
GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAARDEN
INVALIDITEITSPENSIOEN VOOR MIJNWERKERS
BURGERLIJK PENSIOEN
MILITAIR PENSIOEN
VERGOEDINGSPENSIOEN
HERSTELPENSIOEN
ALLERLEI

ALGEMEEN
WERKNEMERS
1. - Werknemers - Rustpensioen
Mijnwerker - Echtgenoot - Niet hertrouwde, uit de echt gescheiden echtgenoot - Be1·ekening.
Het rustpensioen van de niet hertrouwde, uit de echt gescheiden echtgenoot van een mijnwerker moet in vijfenveertigsten of veertigsten en niet in
dertigsten worden berekend. (Artt. 3, eerste lid, 2°, 4 en 10, § 1, tweede ~n derde
lid, en§ 2, 1°, Pensioenwet Werknemers;
artt. 75 en 76, eerste en tweede lid, K.B.
21 dec. 1967.)
14 februari 1994
168
2. - Werknemers
Onverschuldigd
uitbetaalde prestaties - Terugvordering
- Verjaring - Termijn.
De verjaringstermijn van vijf jaar voor
de terugvordering van ten onrechte uitbetaalde werknemers- en zelfstandigen-

-147pensioenen vindt toepassing telkens als
de onverschuldigde betaling plaatsvindt
v66r het indienen van de verklaring
waartoe de schuldenaar verplicht is, en
de gegevens van die verklaring de Rijksdienst voor Pensioenen de mogelijkheid
zouden hebben geboden geen onverschuldigde betaling te doen. (Art. 21, § 3,
wet van 13 juni 1966 en art. 36, § 2, K.B.
nr. 72 van 10 nov. 1967).
25 april 1994
405
3. - Werknemers - Overlevingspensioen - Vertrekpunt - Afwezigheid.
Inzake overlevingsbesluit van werknemers en zelfstandigen staat het vonnis
van verklaring van afwezigheid gelijk
met overlijden. (Art. 16, § 1, eerste lid,
Pensioenwet Werknemers; art. 122, § 1
en § 2, wet 15 mei 1984; art. 4, § 2, Pensioenwet Zelfstandigen; artt. 115 tot 119
B.W.)
28 november 1994
1026

ZELFSTANDIGEN
4. - Zelfstandigen - Onverschuldigd
uitbetaalde prestaties - Terugvordering
- Verjaring - Termijn.
De verjaringstermijn van vijf jaar voor
de terugvordering van ten onrechte uitbetaalde werknemers- en zelfstandigenpensioenen vindt toepassing telkens als
de onverschuldigde betaling plaatsvindt
v66r het indienen van de verklaring
waartoe de schuldenaar verplicht is, en
de gegevens van die verklaring de Rijksdienst voor Pensioenen de mogelijkheid
zouden hebben geboden geen onverschuldigde betaling te doen. (Art. 21, § 3,
wet van 13 juni 1966 en art. 36, § 2, K.B.
nr. 72 van 10 nov. 1967).
25 april 1994
405
5. - Zelfstandigen - Overlevingspensioen - Vertrekpunt - Afwezigheid.
Inzake overlevingsbesluit van werknemers en zelfstandigen staat het vonnis
van verklaring van afwezigheid gelijk
met overlijden. (Art. 16, § 1, eerste lid,
Pensioenwet Werknemers; art. 122, § 1
en § 2, wet 15 mei 1984; art. 4, § 2, Pensioenwet Zelfstandigen; artt. 115 tot 119
B.W.)
28 november 1994
1026
6. - Zelfstandigen - Vrijstelling betaling sociale-zekerheidsbijdragen - Discriminatie
Geslacht
Richtlijn
79/7/E.E.G.-Raad 19 deC;. 1978, art. 4, eerste lid - Gelijke behandeling mannen
en vrouwen - Sociale zekerheid - Uit-

legging Hoi van Justitie E.E.G. - Rechtstreekse werking - Verstrijken omzettingstermijn - Nationale wet - Gevolg.
De wettelijke regeling bepaald bij art.
37, § 1, K.B. van 19 december 1967, die
gehuwde vrouwen, weduwen en studenten onder bepaalde voorwaarden vrijstelt
van betaling van sociale-zekerheidsbijdragen, houdt een discriminatie op grond
van geslacht in, die krachtens art. 4, eerste lid, van de richtlijn 79/77 E.E.G.
Raad van 19 december 1978 buiten toepassing dient te worden gelaten vanaf 23
december 1984, de datum waarop de
richtlijn in het nationaal recht moest
zijn omgezet.
1055
5 december 1994

VRIJWILLIG VERZEKERDEN
GEWAARBORGDINKOMEN
VOOR BEJAARDEN
7. - Gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Italiaanse ouderdomsuitkering - Samenloop - Werknemer - Onderdaan van een Lid-Staat- E.G.-verordening (E.E.G.) nr. 1408/71, artt. 46 en 51
- H. v.J. - Uitlegging.
De bepalingen van de artt. 46 en 51,
§ 2, van verordening (E.E.G.) nr. 1408/71
van 14 juni 1971 zijn van toepassing op
de bepaling en de aanpassing van het
bedrag van de uitkering als het gewaarborgd inkomen, dat wordt betaald aan
een werknemer die arbeid in loondienst
heeft verricht in een Lid-Staat, in die
Lid-Staat woont en ten laste van die LidStaat en van een andere Lid-Staat ouderdomspensioen ontvangt; de bepalingen van art. 51, § 1, zijn evenwel niet
van toepassing op de aanpassing van die
uitkering. (Artt. 46 en 51 verordening
(E.E.G.) nr. 1408/71 van 14 juni 1971.)
17 januari 1994
47

INVALIDITEITSPENSIOEN
VOOR MIJNWERKERS
BURGERLIJK PENSIOEN
MILITAIR PENSIOEN
VERGOEDINGSPENSIOEN
8. - Vergoedingspensioen - Toekenning pensioen en andere vergoeding Zelfde schadelijke feit ten ]aste van de
Staat of diens orgaan - Uitsluiting.
Een vergoedingspensioen toegekend
ter uitvoering van art. 1, vijfde en zevende lid, van de op 5 oktober 1948 gecoordi-

-148neerde wetten op vergoedingspensioenen
of van art. 31, § 1, van de wet van 7 juni
1989, sluit iedere andere toekenning van
vergoeding voor hetzelfde schadelijk feit
ten laste van de Staat of zijn orgaan uit,
ook wanneer de vergoeding van die schade gegrond is op art. 76quater Z.I.V.-wet
en op artt. 1382 en 1384 B.W.
21 november 1994
993

HERSTELPENSIOEN
ALLERLEI

POST
1. - Regie der Posterijen - Personeel
- Statuut - Vergoedingen en toelagen
van alle aard toegekend aan het personeel der ministeries.
De bepalingen van KB. 26 maart 1965
betreffende de algemene regeling van de
vergoedingen en toelagen van aile aard
toegekend aan het personeel der ministeries zijn van toepassing op het personeel
van de Regie der Posterijen. (Art. 20, § 2,
wet van 6 juli 1971; artt. 1 tot 5 K.B. 26
maart 1965.)
31 januari 1994
122
2. - Regie der Posterijen - Personeel
- Statuut - Vergoedingen en toelagen
van aile aard toegekend aan het personeel der ministeries - Begrip - Toelage wegens het uitblijven van ongevallen
- Toelage voor nachtprestaties.
De vergoedingen waarvan sprake is in
de artt. 4 en 5 van KB. van 26 maart
1965 houdende algemene regeling van de
vergoedingen en toelagen van aile aard
aan het personeel der ministeries, omvatten de vergoedingen, bedoeld in de
artt. 1 en 5 van K.B. 14 dec. 1978 tot toekenning van een toelage wegens het uitblijven van ongevailen aan personeelsleden van de Regie der Posterijen die met
het besturen van postautovoertuigen zijn
belast, en ook die welke zijn bedoeld in
de artt. 1 en 6 van K.B. 16 sept. 1981
boudende vaststelling van de aan personeelsleden van de Regie der Posterijen
toegekende toelage voor nacbtprestaties.
(Art. 20, § 2, wet van 6 juli 1971; artt. 4
en 5 K.B. 26 maart 1965; artt. 1 en 5 K.B.
14 dec. 1978; artt. 1 en 6 K.B. 16 sept.
1981.)
31 januari 1994
122

PREJUDICIEEL GESCHIL
1. Arbitragehof - Prejudiciele
vraag - Verplichting voor het Hoi van
Cassatie - Niet ontvankelijk middel.

Indien een cassatiemiddel een vraag
opwerpt omtrent de scbending door de
wet van de artt. 6 en 6bis Gw., is bet Hof
van Cassatie niet gebouden aan bet Arbitragebof een prejudiciele vraag te stellen wanneer bet middel, om redenen die
aan de cassatieprocedure eigen zijn, niet
ontvankelijk is. (Art. 26, § 2, Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
15 maart 1994
265
2. Arbitragehof
Prejudiciele
vraag - Verplichting voor het Hoi van
Cassatie - Niet ontvankelijk cassatieberoep - Gevolg.
Indien een cassatiemiddel een vraag
opwerpt omtrent de scbending door de
wet van de artt. 6 en 6bis (tbans artt. 10
en 11) Gw., is bet Hof van Cassatie niet
gebouden aan bet Arbitragebof een prejudiciele vraag te steilen als de voorziening niet ontvankelijk is op grond van
een procedurereden die ontleend is aan
een norm, welke zelf niet bet voorwerp
uitmaakt van bet verzoek tot bet steilen
van de prejudiciEHe vraag. (Art. 26, § 2,
Bijzondere Wet Arbitragebof.)
31 mei 1994
553
3. - Arbitragehof - Verplichting voor
het Hoi van Cassatie - Niet ontvankeJijk middel.
Wanneer in een cassatiemiddel scbending wordt aangevoerd van bepaalde artikelen van bet E.E.G.-Verdrag, alsmede
de artt. 10 en 11 Gw., zonder dat nader
wordt bepaald waarin die scbending bestaat, is bet middel niet ontvankelijk en
is bet Hof niet ertoe gebouden aan bet
Hof van Justitie van de Europese Gemeenscbappen of aan bet Arbitragebof
een prejudiciele vraag te stellen nopens
de toepassing van die artikelen. (E.E.G.Verdrag, art. 177; Bijzondere Wet Arbitragehof, art. 26, § 2.)
30 juni 1994
674
4. - E.E.G.-Verdrag - Vraag om uitlegging van het E.E.G.-Verdrag of van
een door de instellingen van de Gemeenschap genomen akte - Verplichting van
het Hoi van Cassatie - Niet ontvankelijk middel.
Wanneer een cassatiemiddel vragen
opwerpt i.v.m. de uitlegging van een bepaling van bet E.E.G.-Verdrag of van de
door de instellingen van de Gemeenscbap genomen akten, is bet Hof van
Cassatie niet ertoe gebouden prejudiciele
vragen te steilen aan bet Hof van Justitie van de Europese Gemeenscbappen,
als bet middel niet ontvankelijk is omdat
bet om andere redenen niet kan leiden

-149tot vernietiging van de bestreden beslissing of omdat het op een verkeerde veronderstelling berust.
16 november 1994
964
5. - Arbitragehof - Vreemdeling Bevel om het grondgebied te verlaten Vrijheidsberoving - Beroep bij de Rechterlijke Macht - Verwerping van het beroep - Cassatieberoep - Hoi van Cassatie - Verplichting tot het stellen van
een prejudiciele vraag - Perken.
In de context van 5.3. Verdrag Rechten
van de Mens naar luid waarvan een ieder het recht heeft binnen een redelijke
termijn berecht te worden of hangende
het proces in vrijheid te worden gesteld,
staan de eigen aard en de doelstellingen
van de door titel I, hoofdstuk VII, van de
Vreemdelingenwet ingevoerde rechtspleging, meer bepaald de verplichting om
de bij art. 29 bepaalde termijn van twee
maanden na te Ieven, het stellen van een
prejudicii:He vraag aan het Arbitragehof
in de wet. (Art. 5.3. E.V.R.M.; artt. 27, 28,
29 en 30 Vreemdelingenwet; art. 26, § 2,
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
23 november 1994
1009

R

RAAD VAN STATE
1. - Rechtsbijstand - Beschikking Beroep.
De beschikking van de voorzitter van
de met de kennisneming van de zaak belaste kamer van de Raad van State
waarbij uitspraak is gedaan over een
« pro deo »-aanvraag, is niet vatbaar voor
beroep. (Art. 30, tweede lid, Wet Raad
van State; art. 80, eerste en derde lid,
Regentsbesluit 23 aug. 1948.)
16 maart 1994
280
2. - Afdeling wetgeving - Advies Reglementair besluit - Hoogdringendheid - KB. 15 mei 1986 - Bijdragen
bevordering « Akke1·bouwprodukten » Hoogdringendheid.

Naar recht verantwoord is het arrest
dat vaststelt dat de Koning om de in zijn
besluit van 15 mei 1986 vermelde redenen, de hoogdringendheid kan inroepen
op grond waarvan mag worden afgezien
van de vraag om advies van de afdeling
wetgeving van de Raad van State. (K.B.
15 mei 1986 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de bevordering van
de consultatieve afdeling « Akkerbouwprodukten ».) (Art. 3 Wet Raad van State.)
20 september 1994
761
3. - Afdeling administratie
Bevoegdheid - Arbeidsovereenkomst.
De Raad van State is niet bevoegd om
kennis te nemen van een geschil over de
uitvoering van een arbeidsovereenkomst.
(Artt. 92 en 93 Gw. (1831); art. 578
Ger.W.)
17 november 1994
976
4. - Administratief kart geding - Akte of reglement van een administratieve
overheid - Schorsing - Bevoegdheid Perken.
De bevoegdheid van de Raad van State om in administratief kort geding de
schorsing van een akte of reglement van
een administratieve overheid te bevelen,
doet niets af van de bevoegdheid van de
rechtbanken van de rechterlijke orde om
uitspraak te doen over geschillen i.v.m.
subjectieve rechten. (Artt. 92 en 93 Gw.
(1831); art. 17, § 1, Wet Raad van State.)
(Impliciet.)
17 november 1994
979
5. - Administratief kart geding - Akte of reglement van een administratieve
overheid - Schorsing - Bevoegdheid Vasts telling.
De bevoegdheid van de Raad van State om in administratief kort geding de
schorsing van een akte of reglement van
een administratieve overheid te bevelen,
wordt vastgesteld naar het werkelijke en
rechtstreekse onderwerp van het beroep.
(Artt. 14, eerste lid, en 17, § 1, Wet Raad
van State.)
17 november 1994
979
6. - Bevoegdheid
Vreemdelingen
- Bevolkingsregister - Inschrijving Recht op inschrijving.
Het beroep bij de Raad van State tot
schorsing van het besluit waarbij de gemeenteoverheid op grond van art. 18bis,
eerste lid, Vreemdelingenwet dat de Koning het recht geeft om de vestiging van
categorieen van vreemdelingen in bepaalde gemeenten te verbieden, de

-150inschrijving in het bevolkingsregister
heeft geweigerd aan een vreemdeling die
gemachtigd werd om zich in het Rijk te
vestigen, heeft rechtstreeks betrekking
op het subjectief recht van de betrokkene om in het bevolkingsregister te worden ingeschreven, d.w.z. op het recht van
de betrokkene om van de overheid zodanige inschrijving te eisen als de wettelijke voorwaarden vervuld zijn; een dergelijk beroep heeft als werkelijk en
rechtstreeks onderwerp een geschil over
subjectieve rechten dat, krachtens de
vroegere artt. 92 en 93 Gw., uitsluitend
tot de bevoegdheid van de Rechterlijke
Macht behoort. (Artt. 14, eerste lid, en
17, § 1, Wet Raad van State; artt. 17 en
18bis Vreemdelingenwet.)
17 november 1994
979

7. - Afdeling administratie
Bevoegdheid - Handeling van een administratieve overheid- Beslissing van de
minister van Justitie inzake machtsoverschrijding.
De beslissing van de minister van Justitle om al dan niet aan de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie voorschriften te geven om bij dat Hof
aangifte te doen van een beweerde
machtsoverschrijding is geen handeling
van een administratieve overheid, in de
zin van art. 14 Wet Raad van State; de
Raad van State kan er dan ook geen
kennis van nemen. (Ger.W., art. 1088;
Wet Raad van State, art. 14.)
17 november 1994
983

ALGEMEEN
Algemeen - Beslissing gegrond
op de rechtspraak.
De rechter die zijn beslissing op de
rechtspraak doet steunen, zonder te zeggen waarop hij zich daarbij aansluit,
geeft aan die rechtspraak een algemene
en als regel geldende draagwijdte en
schendt art. 6 Ger.W.
12 april 1994
364
2. - Algemeen - Bevoegdheid Wettelijke bepalingen - Aard - Gevolg.
De wettelijke bepalingen inzake de bevoegdheid van de rechtscolleges raken
de openbare orde, zodat de rechtbanken,
waaronder de correctionale rechtbank,
verplicht zijn hun bevoegdheid ambtshalve te onderzoeken.
2 november 1994
911
3. - Algemeen - Zaak gedurende
meer dan zes maanden in beraad gehouden - Onttrekking van de zaak aan de
rechter - Verwijzing.
Wanneer een rechter meer dan zes
maanden verzuimt de zaak te berechten
die hij in beraad had genomen, kan het
Hof, zonder de in art. 656 Ger.W. bedoelde mededeling te bevelen, de zaak aan
die rechter onttrekken en ze naar hetzelfde gerecht, anders samengesteld, of
naar een ander gerecht verwijzen. (Artt.
648, 4°, 652 tot 655 en 658 Ger.W.)
22 december 1994
1151
1. -

BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN.

RECHTBANKEN
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen.
Sociale zaken (bijzondere regels).
Allerlei.
STRAFZAKEN

Algemeen.
Strafvordering.
Burgerlijke rechtsvordering.
Allerlei.

SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS).

BELASTINGZAKEN
TUCHTZAKEN
VERKIEZINGSZAKEN
DIENSTPLICHTZAKEN PLICHT
ALLERLEI

4. - Burgerlijke zaken - Algemeen
- Oorzaak van de vordering - Ambtshalve wijziging door de rechter.
Wannee~ de vordering tot betaling van
ac~ters~alhg loon gegrond is op het misdrtJf met betalen van loon, wijzigt de
rechter het voorwerp van die vordering
en miskent hij mitsdien het algemeen
rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen dat is neergelegd in art. 1138,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek, door
schadevergoeding toe te kennen.
13 juni 1994
601

ZIE

DIENST-

5. - Burgerlijke zaken - Sociale zaken {bijzondere regels) - Bevoegdheid
- Onderzoek - Minder-validen - Tegemoetkomingen.
Het arbeidshof kan zelf de geneesheer
aanwijzen voor een onderzoek inzake te-

-151gemoetkomingen aan minder-validen.
(Art. 19 wet van 27 feb. 1987; art. 962
Ger.W.)
171
14 februari 1994
ALLERLEI.

STRAFZAKEN
ALGEMEEN.

6. - Strafzaken - Algemeen - Vonnisgerecht - Wijziging van kwalificatie
of datum der feiten - Vaststelling van
identiteit met vervolgde feiten - Onaantastbare beoordeling - Grenzen.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de appelrechter die, na de
feiten te hebben geherkwalificeerd en de
data ervan te hebben bepaald, vaststelt
dat die feiten dezelfde zijn als die welke
bij de strafrechter aanhangig werden gemaakt, maar daarbij andere feitelijke gedragingen in acht neemt die niet in de
akte van aanhangigmaking waren vervat.
18 oktober 1994
844
7. - Strafzaken - Algemeen - Vonnisgerecht - Wijziging van kwalificatie
of datum der feiten - Niet aanhangig
gemaakte feiten - Gevolg.

De strafrechter kan enkel uitspraak
doen over de feitelijke gedragingen die
regelmatig bij hem aanhangig zijn gemaakt, zodat een door de appelrechter
doorgevoerde datumwijziging die ertoe
strekt andere feitelijke gedragingen dan
de aanhangig gemaakte in de strafvervolging te betrekken, een toevoegen van
nieuwe feiten betekent, wat uitgesloten
is. (Artt. 182 en 211 Sv.)
18 oktober 1994
844

9. - Strafzaken - Strafvordering Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Aanhangigmaking van de zaak
- Dagvaarding - Strekking.

De feiten die aanleiding geven tot vervolging worden bij de correctionele
rechtbank aanhangig gemaakt door de
beslissing waarbij de raadkamer de beklaagde naar die rechtbank verwijst, en
niet door de dagvaarding; de daaropvolgende dagvaarding waarbij bet O.M. de
beklaagde voor de rechtbank daagt op
een datum waarop de zaak zal worden
behandeld, strekt er slechts toe de beklaagde in te lichten van de plaats, de
dag en bet uur van de behandeling van
de zaak zelve, opdat hij zijn verdediging
kan voordragen. (Art. 182 Sv.)
29 maart 1994
328

10. - Strafzaken - Strafvordering Nieuwe omschrijving van de feiten Vereisten.
Het staat aan de strafrechter om, mits
hij bet recht van verdediging eerbiedigt,
de juiste omschrijving te geven aan de
hem voorgelegde feiten, ongeacht de omschrijving die eraan is gegeven in de akten van vervolging, zelfs indien de nieuwe omschrijving bet bestaan inhoudt
van andere rechtsbestanddelen dan die
welke de oorspronkelijke omschrijving
inhield, op voorwaarde evenwel dat de
feiten dezelfde zijn als die welke aan de
vervolging ten grondslag lagen.
26 april 1994
424

11. - Strafzaken - Strafvordering Adieren van de strafrechter - Dagvaarding - Betekening ongedaan.

STRAFVORDERING.

De onregelmatige betekening van de
dagvaarding om voor de correctionele
rechtbank te verschijnen doet geen afbreuk aan het feit dat de strafrechter geadieerd is.
586
7 juni 1994

8. - Strafzaken - Strafvordering Veroordeling op grand van gewijzigde
omschrijving van de telastlegging Voorwaarde.

12. - Strafzaken - Strafvordering Negatief geschil van rechtsgebied Geen regeling van rechtsgebied - Gevolg.

De strafrechter toetst, op grond van de
gegevens van bet dossier, of de feiten
die hij onder de nieuwe omschrijving bewezen verklaart werkelijk die zijn welke
bet voorwerp zijn van de vervolgingen of
daaraan ten grondslag liggen; bet is niet
vereist dat de bestanddelen van bet heromschreven misdrijf en die van bet
misdrijf in zijn oorspronkelijke omschrijving dezelfde zijn.
8 februari 1994
154

Wanneer een beslissing van onbevoegdverklaring een negatief geschil van
rechtsgebied doet ontstaan wegens de
strijdigheid ervan met een vroegere beslissing van een ander gerecht, staat bet
niet aan bet O.M. de zaak bij een rechtbank aanhangig te maken en evenmin
aan die rechtbank om er kennis van te
nemen, wanneer bet Hof van Cassatie
bet rechtsgebied niet geregeld heeft.
29 juni 1994
673

-15213. - Strafzaken - Strafvordering Nieuwe omschrijving van de feiten Vereisten.
In correctionele of politiezaken maakt
de door een onderzoeksgerecht gewezen
beschikking tot verwijzing of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te v~~
schijnen niet de daarin vervatte kwahficatie bij de vonnisgerechten aanhangig,
doch de feiten zoals ze blijken uit de
stukken van het onderzoek of het opsporingsonderzoek en die aan de beschikking of de dagvaarding ten grande liggen; die kwalificatie is voorlopig en ~et
vonnisgerecht heeft de plicht om, m1ts
het recht van verdediging wordt geeerbiedigd, aan de ten laste gelegde feiten
hun juiste omschrijving te geven, zelfs
indien de nieuwe omschrijving het bestaan inhoudt van andere rechtsbestanddelen dan die welke de oorspronkelijke
omschrijving inhield; de in de beschikking tot verwijzing aangenomen verzachtende omstandigheden gelden voor het
door de feitenrechter anders omschreven
feit ook al staat op het nieuw omschrever:. misdrijf een zwaardere straf, mits
dat misdrijf naar gelang van het geval
voor correctionalisering of contraventionalisering in aanmerking komt en de
omstandigheden die de nieuwe omschrijving verantwoorden, blijken uit het aan
het onderzoeksgerecht voorgelegde dossier en door dat gerecht niet zijn uitgesloten. (Art. 130 Sv.)
7 september 1994
706
14. - Strafzaken - Strafvordering Dagvaarding - Vermeldingen - Misdrijf - Datum - Bevoegdheid van de
rechter - Verbetering - Voorwaarden.
De vermelding in de dagvaarding van
de dag waarop de feiten zijn gepleegd, is
maar voorlopig en het staat aan de feitenrechter die datum definitief vast te
stellen naar de uitslag van het onderzoek en hem zo nodig te verbeteren; de
rechter mag evenwel een dergelijke verbetering aileen aanbrengen op voorwaarde dat de door hem bewezen verklaarde
feiten dezelfde zijn als die welke aan de
vervolging ten grondslag lagen en de beklaagde de gelegenheid gekregen heeft
om verweer te voeren tegen de verbeterde omschrijving.
21 september 1994
764
15. - Strafzaken - Strafvordering Kwalificatie - Verplichting van de mchters in correctionele en politiezaken.
De rechters in correctionele of politiezaken die vaststellen dat het enige feit

van de telastlegging niet mag worden
omschreven zoals in de dagvaarding is
vermeld en op die enkele grand vrijspreken en zich zonder rechtsmacht verklaren om te beslissen over de burgerlijke
rechtsvordering, laten na uitspraak te
doen over de schuld van de beklaagde
aan een regelmatig bij hen aanhangig
gemaakt feit waaraan zij, met eerbiediging van het recht van verdediging, de
juiste wettelijke omschrijving moeten geven. (Artt. 145 en 182 Sv.)
6 december 1994
1064
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

16.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Kwalificatie - Verplichting van de rechters in correctionele
en politiezaken.
De rechters in correctionele of politiezaken die vaststellen dat het enige feit
van de telastlegging niet mag worden
omschreven zoals in de dagvaarding is
vermeld en op die enkele grand vrijspreken en zich zonder rechtsmacht verklaren om te beslissen over de burgerlijke
rechtsvordering, laten na uitspraak te
doen over de schuld van de beldaagde
aan een regelmatig bij hen aanhangig
gemaakt feit waaraan zij, met .e~rbiedi
ging van het recht van verded1gmg, de
juiste wettelijke omschrijving moeten geven. (Artt. 145 en 182 Sv.)
6 december 1994
1064
ALLERLEI.

BELASTINGZAKEN
TUCHTZAKEN
17. - Tuchtzaken - Geneeskunde
Orde van Geneesheren - Provinciale
raad - Onregelmatige samenstelling Nietige beslissing - Regelmatig samengestelde onderzoekscommissie - Onderzoeksdaden - Geldigheid.
De omstandigheid dat een provinciale
raad een nietige beslissing zou hebben
genomen omdat bepaalde van zijn leden
ook zouden hebben meegewerkt aan het
vooronderzoek, heeft niet tot gevolg dat
de raad van beroep die de beslissing van
de provinciale raad vernietigt, geen rekening zou mogen houden met verklaringen die tijdens het vooronderzoek werden afgelegd voor een regelmatig samengestelde onderzoekscommissie.
15 april 1994
379

-15318. - Tuchtzaken - Tuchtvervolging
gebaseerd op strafrechteiijke veroord_eling - Klacht bij de Europese Comf!11Ssie Rechten van de Mens - Schorsmg.
Wanneer een tuchtvervolging gebaseerd is op een strafrechtelijke veroordeling en betreffende deze laatste een
klacht is ingediend bij de Europese
Commssie voor de Rechten van de Mens,
is de tuchtrechter niet verplicht de
rechtspleging te schorsen zolang de commissie zich niet heeft uitgesproken over
het verzoekschrift.
18 november 1994
989

VERKIEZINGSZAKEN
DIENSTPLICHTZAKEN
ZIE : DIENSTPLICHT
ALLERLEI

2. - Algemeen - Art. 6 - Toepassingsgebied- Dienstplicht- Hoger Militieraad.
De bepalingen van art. 6 E.V.R.M. zijn
niet van ,toepassing op de rechtspleging
inzake dienstplicht.
443
2 mei 1994

ART. 1
ART. 2.
3. - Art. 2 Verdrag Rechten van de
Mens - Recht op Jeven - Doodstrai
De doodstraf is niet als zodanig onverenigbaar met het recht op Ieven dat gewaarborgd wordt door art. 2 E.V.R.M. en
door art. 6 I.V.B.P.R., mits voldaan is
aan de bij die bepalingen voor het uitspreken van een dergelijke straf bepaalde voorwaarden.
19 januari 1994
75
ART.3

RECHTEN VAN DE MENS
ALGEMEEN
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS

Algemeen.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 18.
Allerlei.
INTERNATIONAAL
VERDRAG
INZAKE
ECONOMISCHE, SOCIALE EN CULTURELE RECHTEN
INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN
ALLERLEI

ALGEMEEN
VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS
ALGEMEEN

1. - Verdrag Rechten van de Mens Algemeen - Verdragsregel - Rechtstreekse werking- Nationaalrechtelijke
regel - Conflict - Gevolg.
In geval van conflict tussen een regel
van een internationaal verdrag met
rechtstreekse werking in de in Belgie
toepasselijke rechtsorde en een nationaalrechtelijke regel, moet de verdragsregel voorrang krijgen.
14 april1994
372

4. - Art. 3 Verdrag Rechten van de
Mens - Doodstraf - Onmenselijke of
vernederende straf of behandeling.
Een beslissing waarbij een rechtscollege de doodstraf uitspreekt in een land
waar die straf wettelijk bestaat, vormt
op zich geen onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van art. 3
E.V.R.M.
19 januari 1994
75
ART. 4.
ART. 5.
Art. 5.1.
Art. 5.2.
Art. 5.3.

5. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 5 - Art. 5.3 - Vreemdeling - Vrijheidsberoving - Redelijke termijn Prejudiciele vraag - Arbitragehof Hof van Cassatie - Verplichting tot het
stellen van een prejudiciele vraag Perken.
In de context van 5.3. Verdrag Rechten
van de Mens naar luid waarvan een ieder het recht heeft binnen een redelijke
termijn berecht te worden of hangende
het proces in vrijheid te worden gesteld,
staan de eigen aard en de doelstellingen
van de door titel I, hoofdstuk VII, van de
Vreemdelingenwet ingevoerde rechtspleging, meer bepaald de verplichting om
de bij art. 29 bepaalde termijn van twee
maanden na te Ieven, het stellen van een

-154prejudiciiHe vraag aan het Arbitragehof
in de wet. (Art. 5.3. E.V.R.M.; artt. 27, 28,
29 en 30 Vreemdelingenwet; art. 26, § 2,
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
23 november 1994
1009

Art. 5.4.
6. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 5 - Art. 5.4 - Vreemdeling - Uitlevering - Door de buitenlandse overheid verleend bevel tot aanhouding Beschikking van de raadkamer tot uitvoerbaarverklaring van het bevel tot
aanhouding - Voorziening - Termijn.
Geen schending van art. 5.4 E.V.R.M.
kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat de voorziening van de vreemdeling tegen de beschikking van de raadkamer tot uitvoerbaarverklaring van het
door de buitenlandse overheid verleende
bevel tot aanhouding op straffe van verval moet worden ingesteld binnen
vierentwintig uur na de betekening van
de beschikking.
13 april 1994
368
7.- Verdrag Rechten van de MensArt. 5 - Art. 5.4 - Voorlopige hechtenis
- Handhaving - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling
Rechtspleging - Dossier - Mededeling
aan de verdediging - Wijze.
Noch art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis
20 juli 1990 noch art. 5.4 E.V.R.M. bepalen dat het dossier aan de verdachte
moet worden medegedeeld v66r de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen
over de handhaving van de voorlopige
hechtenis, wanneer hij daarvan overeenkomstig art. 21, § 3, van die wet inzage
heeft kunnen nemen v66r de terechtzitting van de raadkamer, tenzij nadien
nieuwe stukken bij het dossier zijn gevoegd.
450
4 mei 1994
Art. 5.5.
ART. 6.
8. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 - Rechtspraak in twee instanties.
Art. 6.1 E.V.R.M. waarborgt de rechtzoekende die strafrechtelijk vervolgd
wordt, geen rechtspraak in twee instanties.
1 februari 1994
133
9. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 -Art. 6.1 - Strafzaken - Hof
van assisen - Tussenarresten - Vraag

- Vragen in de door de verdediging gewilde bewoordingen - Weigering.
Geen schending van art. 6 E.V.R.M. en
van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit het enkele feit dat het
hof van assisen geweigerd heeft de vragen aan de jury te stellen in de door de
verdediging gewilde bewoordingen. (Art.
6.1 E.V.R.M.; algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.)
11 mei 1994
473
Art. 6.1.
10. - Verdrag Rechten van de Mens
- Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken Strafvordering - Verstekvonnis - Verzet - Beklaagde - Onafhankelijke en
onpartijdige rechter - Begrip.
Uit de enkele omstandigheid dat het
vonnis op verzet van de beklaagde door
dezelfde rechters is gewezen als het vonnis bij verstek, valt niet af te leiden dat
het op verzet gewezen vonnis niet is geveld door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie in de zin
van art. 6.1 E.V.R.M.
25 januari 1994
103
11. - Verdrag rechten van de Mens Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn Overschrijding - Sanctie - Ontoelaatbaarheid van de strafvordering.
Uit de vaststelling van het vonnisgerecht dat de in art. 6.1 E.V.R.M. bedoelde
redelijke termijn is overschreden, vermag dat gerecht niet af te leiden dat de
strafvordering ontoelaatbaar is.
1 februari 1994
136

12. - Art. 6.1 E. V.R.M. - Openbaarheid van de terechtzitting - Vaststelling
van esthetische schade in raadkamer Behandeling met gesloten deuren - Motiveringsverplichting.
De rechter kan de esthetische schade
van het slachtoffer slechts in raadkamer
vaststellen mits hij, bij zijn beslissing
over het behandelen van de zaak met gesloten deuren, vaststelt dat aan de bij
artt. 96 Gw. en 6.1 E.V.R.M. gestelde
voorwaarden van niet-openbaarheid van
de terechtzitting is voldaan.
15 februari 1994
173
13. - Verdrag Rechten van de Mens
- Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces Hof van assisen - Behandeling ter zitting Voorzitter Discretionaire
macht - Aanvullend onderzoek - Voeging van stukken.

-155De voorzitter van het hof van assisen
kan op grond van zijn discretionaire
macht, en zonder daardoor de regel van
het eerlijk proces te miskennen, de onderzoeksrechter, die het voorbereidend
onderzoek gedaan heeft, belasten met
aanvullende onderzoeksopdrachten en
bevelen dat aile stukken of opdrachten
die hij nuttig acht om de waarheid te
vinden en die hij aan de tegenspraak
van de partijen onderwerpt, worden gevoegd bij de stukken van de rechtspleging. (Art. 268 Sv.; art. 6.1 E.V.R.M.)
30 maart 1994
341

14.- Verdrag rechten van de MensArt. 6 - Art. 6.1 - Eerlijke behandeling
van de zaak - Rechterlijk gewijsde Strafzaken - Gezag van gewijsde Gelding ten opzichte van derden.
Het bij art. 6.1 E.V.R.M. gewaarborgde
recht van een ieder op een eerlijke behandeling van zijn zaak brengt mee dat
het gezag van het strafrechterlijk gewijsde aan derden, die geen partij waren in
het strafproces, slechts kan worden tegengeworpen behoudens tegenbewijs.
14 april 1994
372
15. - Verdrag Rechten van de Mens
- Art. 6.1 - Internationaal Verdrag
Burgerrechten en Politieke Rechten Art. 14 - Recht op een eerlijke behandeJing van de zaak - Strafzaken - Niet
toegevoegde stukken - Geen bijkomende onde1ozoeksmaatregel.
Het recht van verdediging wordt niet
miskend en de artt. 6.1 E.V.R.M. en 14
I.V.B.P.R. worden niet geschonden door
de enkele omstandigheid dat de rechter
een verzoek tot het bevelen van een onderzoeksmaatregel of van de voeging
van bepaalde stukken bij het strafdossier afwijst, omdat hij die maatregel niet
nodig acht om tot zijn overtuiging te komen.
19 april 1994
385
16. - Verdrag Rechten van de Mens
- Art. 8 - Art. 6.1 - Onafhankelijke
en onpartijdige rechtel"iijke instantie Orde van Architecten - Raad van beroep - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid t.o. v. nationale raad - Toetsing.
Uit de enkele omstandigheid dat de
raad van beroep, orgaan van de Orde
van Architecten, uitspraak doet in tuchtzaken, terwijl de nationele raad van de
Orde, een ander orgaan van diezelfde
Orde, kan tussenbeide komen in het debat dat voor die raad van beroep naar
aanleiding van een tuchtzaak wordt ge-

voerd, en aldaar de veroordeling van de
vervolgde partij kan vorderen, volgt niet
dat de raad van beroep niet onafhankelijk en niet onpartijdig zou zijn.
22 april1994
401
17. - Verdrag Rechten van de Mens
- Art. 6 - Art. 6.1 - Internering gelast
door rechters die uitspraak deden over
voorlopige hechtenis - Onpartijdigheid.
De omstandigheid dat dezelfde rechters zitting hebben in het onderzoeksgerecht, dat luidens de wettelijke voorschriften zowel over de voorlopige hechtenis als over de internering van de
verdachte uitspraak doet, is niet van die
aard dat zij bij deze laatste een gewettigde twijfel kan doen ontstaan omtrent de
geschiktheid van dat gerecht om de zaak
op onpartijdige wijze te behandelen en
doet evenmin afbreuk aan de regel luidens dewelke de rechtbanken onafhankelijk en onpartijdig moeten zijn.
26 april1994
417
18. - Verdrag Rechten van de Mens
-Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijke behandeJing van de zaak - Hof van assisen Onderhoud van de voorzitter met een getuige na diens getuigenis.
Geen schending van het recht van verdediging of van art. 6.1 E.V.R.M. kan
worden afgeleid uit het feit dat de voorzitter van het hof van assisen een gesprek heeft gehad met een getuige na
diens getuigenis, wanneer niet wordt
aangevoerd dat het onderhoud in verband stond met de feiten van de zaak.
18 mei 1994
497
19. - Verdrag Rechten van de Mens
- Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigl1eid
- Hof van assisen - Voorzitterschap
achtereenvolgens door twee magistraten
waargenomen - Grieven i.v.m. de ollpartijdigheid van de eerste.
Om te kunnen oordelen of een zaak op
een eerlijke wijze is behandeld wanneer
het hof van assisen achtereenvolgens
door twee magistraten werd voorgezeten,
van wie de tweede door de eerste voorzitter van het hof van beroep is aangewezen om de debatten bij te wonen als
plaatsvervangend voorzitter en vervolgens, wegens de verhindering van de
eerste, aangewezen werd als voorzitter
in het tweede gedeelte van de debatten,
dient te worden nagegaan of de zaak in
haar geheel op een eerlijke wijze is behandeld; geen schending van art. 6.1
E.V.R.M. kan worden afgeleid uit grieven
i.v.m. de onpartijdigheid van de eerste

-156dier voorzitters bij de uitoefening van
zijn discretionaire macht, als de partijen
niet om aanvullende onderzoeksmaatregelen hebben verzocht en over de bijeengebrachte gegevens tegenspraak hebben
kunnen voeren.
18 mei 1994
497
20. - Verdrag Rechten van de Mens
- Artikel 6 - Artikel 6.1 - Redelijke
termijn - Overschrijding - Strafzaken
- Beschikking tot verwijzing naar de
correctionele rechtbank- Verzet van de
beklaagde - Kamer van inbeschuldigingstelling - Niet-ontvankelijkheid van
het verzet - Geen uitspraak inzake bevoegdheid.
Door voor de raadkamer en kamer van
inbeschuldigingstelling aan te voeren
dat, enerzijds, de redelijke termijn van
art. 6 E.V.R.M. is overschreden en, anderzijds, bet onderzoek onvolledig is,
wordt geen bevoegdheidsgeschil opgeworpen. (Art. 416 Sv.)
11 juli 1994
677
21. - Verdrag Rechten van de Mens
- Art. 6 - Art. 6.1 - Burgerlijke zaken
- Onpartijdige rechterlijke instantie Beslissing over de aansprakelijkheidsvordering - Beslissing op de regresvoz·dering.
De omstandigheid dat de rechter die,
na in bet geschil tussen de getroffene en
de schadeverwekker te hebben geoordeeld dat deze laatste een grove fout had
begaan, nadien als rechter zitting heeft
gehad in bet hof van beroep dat, op de
regresvordering van de verzekeraar tegen zijn verzekerde, heeft beslist dat de
verzekerde geen grove fout had begaan,
in de zin van artikel 16 Verzekeringswet,
kan geen gewettigde twijfel doen ontstaan aangaande de geschiktheid van
bet aldus samengestelde hof van beroep
om de zaak op onpartijdige wijze te berechten.
20 oktober 1994
863
22. - Verdrag Rechten van de Mens
- Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op de onpartijdigheid van de rechter - Schending - Procedure -- Wraking.
De redenen tot wraking worden op beperkende wijze opgesomd in de wet, zodat schending van art. 6.1 E.V.R.M. en
van het algemeen rechtsbeginsel inzake
onafhankelijkheid en onpartijdigheid
van de rechter niet bij wege van wraking kunnen worden aangevoerd. (Art.
828 Ger.W.; art. 6.1 E.V.R.M.)
24 november 1994
1016

23. - Verdrag Rechten van de Mens
- Artikel 6.1 - Tuchtzaak - Orde van
Architecten - Bureau van de provinciale
raad - Oproeping van een architect Voorwaarde.
Noch art. 23 Architectenwet 26 juni
1963, noch art. 6.1 E.V.R.M., noch bet
recht van verdediging staan eraan in de
weg dat bet bureau van de provinciale
raad, belast met een voorafgaand onderzoek, een architect oproept zonder opgave van de reden van die oproeping.
25 november 1994
1022
24. - Verdrag Rechten van de Mens
- Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid
van de rechter - Tuchtzaken - Orde
van Geneesheren - Provinciale raad Magistraat-assessor.
Het beginsel van de onpartijdigheid
van de tuchtrechter is niet geschonden
wanneer de magistraat-assessor bij de
provinciale raad van de Orde van Geneesheren zowel tijdens bet onderzoek
als tijdens de behandeling en de beraadslaging aanwezig is geweest, maar ~iet
heeft deelgenomen aan de stemmmg.
(Art. 7, § 2o, Artsenwet.)
9 december 1994
1096

25. - Verdrag Rechten van de Mens
- Art. 6 - Art. 6.1 - Tuchtzaken
Onpartijdigheid - Raad van beroep van
de Orde van Advocaten - Lid dat als
scheidsrechter zitting had in een andere
zaak aangaande dezelfde advocaat.
Uit de omstandigheid dat een lid van
de raad van beroep van de Orde van Advocaten zitting had als lid van een
scheidsrechterlijk college, dat uitspraak
heeft gedaan inzake een geschil over honoraria zonder enig verband met de aan
voormelde raad overgelegde feiten, valt
niet af te leiden dat de raad van beroep
niet onafhankelijk noch onpartijdig is,
ook al wordt tegen de beslissing van dat
scheidsrechterlijk college boger beroep
ingesteld voor bet hof van beroep en
spreekt de raad van beroep zich .ook uit
over grieven betreffende honorana. (Art.
6.1 E.V.R.M.)
15 december 1994
1118
26. - Verdrag Rechten van de Mens
- Art. 6 - Art. 6.1 - Tuchtzaken Onpartijdigheid - Onafhankelijkheid Raad van beroep van de Orde van Advocaten - Samenstelling.
Stafhouders en gewezen !eden van de
raad van de Orde van Advocaten nemen
in de tuchtraad van beroep niet als vertegenwoordigers van de Orde zitting,

-157maar voor zich persoonlijk; de samenstelling van die raad kan geen twijfel
doen ontstaan omtrent de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid ervan. (Art.
6.1 E.V.R.M.; art. 473 Ger.W.)
15 december 1994
1118
Art. 6.2.
27. - Verdrag Rechten van de Mens
- Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van
onschuld - Begrip.
Geen miskenning van het vermoeden
van onschuld kan worden afgeleid uit de
enkele omstandigheid dat de feitenrechter, die uitspraak moet doen over de gegrondheid van een tegen een beklaagde
ingestelde strafvervolging en te dien
einde diens verweermiddelen moet onderzoeken, de bewijswaarde van de getuigenverklaringen in feite beoordeelt,
wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft.
16 maart 1994
279
Art. 6.3.
ART. 7.
ART. 8.
28. - Verdrag Rechten van de Mens
- Art. 8 - Art. 8.1 - Eerbiediging van
het gezinsleven - Begrip.
Door de rechtsvordering met betrekking tot de afstamming niet toe te laten,
schendt de rechter die vaststelt dat de
aanleggende partij geen gezin vormde
met de vermeende ouder, het in art. 8.1
E.V.R.M. neergel!igde recht op eerbiediging van het gezinsleven niet.
11 februari 1994
164
29. - Verdrag Rechten van de Mens
- Art. 8 - Recht op eerbiediging van
prive- en gezinsleven - Huwelijk Duurzame ontwrichting - Ontbinding.
Wanneer de rechter de duurzame ontwrichting van het huwelijk vaststelt en
op die grond de ontbinding van het huwelijk toestaat, doet hij geen afbreuk
aan het recht te huwen en mengt hij
zich niet in het prive- en gezinsleven van
de echtgenoten; het recht te huwen impliceert niet het recht om gehuwd te blijven tegen de wil in van de andere echtgenoot. (Art. 232 B.W.)
9 december 1994
1091

ART. 9.
ART. 10.
ART. 11.

ART. 12.
30. - Verdrag Rechten van de Mens
- Art. 12 - Recht te huwen - HuweJijk - Duurzame ontwrichting - Ontbinding.
Wanneer de rechter de duurzame ontwrichting van het huwelijk vaststelt en
op die grond de ontbinding van het huwelijk toestaat, doet hij geen afbreuk
aan het recht te huwen en mengt hij
zich niet in het prive- en gezinsleven van
de echtgenoten; het recht te huwen impliceert niet het recht om gehuwd te blijven tegen de wil in van de andere echtgenoot. (Art. 232 B.W.)
1091
9 december 1994
ART. 13.
ART. 14.
31. - Verdrag Rechten van de Mens
- Art. 14 - Discriminatie - Begrip.
Het enkele feit dat er tussen welbepaalde categorieen van personen een objectief verantwoord onderscheid bestaat,
kan niet als een door art. 14 E.V.R.M.
verboden discriminatie worden beschouwd.
29 juni 1994
671

ART. 15.
ART. 16.
ART. 17.
ART. 18.
ALLERLEI.

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE ECONOMISCHE, SOCIALE EN CULTURELE RECHTEN
INTERNATIONAAL
VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN
32. - Art. 6 Internationaal Verd1·ag
Burgerrechten en Politieke Rechten Recht op leven - DoodstJ"af.
De doodstraf is niet als zodanig onverenigbaar met het recht op leven dat gewaarborgd wordt door art. 2 E.V.R.M. en
door art. 6 I.V.B.P.R., mits voldaan is
aan de bij die bepalingen voor het uitspreken van een dergelijke straf bepaalde voorwaarden.
19 januari 1994
75
33. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Art. 14.5
- Recht om zijn veroordeling en vonnis

-158opnieuw te doen beoordelen door een hoger rechtscollege - Bij verstek veroordeelde beklaagde - Verklaring van hoger beroep - Termijn - Aanvang Betekening.
Het door art. 14.5 I.V.B.P.R. gewaarborgde recht dat een ieder die wegens
een strafbaar feit is veroordeeld, heeft
om zijn veroordeling en vonnis opnieuw
te doen beoordelen door een hoger
rechtscollege, wordt niet miskend doordat de verklaring van hoger beroep van
een bij verstek veroordeelde beklaagde
dient gedaan te zijn uiterlijk vijftien dagen na de dag van de betekening van
het vonnis aan de veroordeelde partij of
aan haar woonplaats.
133
1 februari 1994
34. - Internationaal Verdrag BurgerI'echten en Politieke Rechten -Art. 23.1
- Bescherming van het gezin - HuweJijk - Duurzame ontwrichting - Ontbincling.
Wanneer de rechter de duurzame ontwrichting van het huwelijk vaststelt en
op die grond de ontbinding van het huwelijk toestaat, doet hij geen afbreuk
aan het recht te huwen en mengt hij
zich niet in het prive- en gezinsleven van
de echtgenoten; het recht te huwen impliceert niet het recht om gehuwd te blijven tegen de wil in van de andere echtgenoot. (Art. 232 B.W.)
9 december 1994
1091
35. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Art. 23.2
- Recht te huwen - Huwelijk - Duurzame ontwrichting - Ontbinding.
Wanneer de rechter de duurzame ontwrichting van het huwelijk vaststelt en
op die grond de ontbinding van het huwelijk toestaat, doet hij geen afbreuk
aan het recht te huwen en mengt hij
zich niet in het prive- en gezinsleven van
de echtgenoten; het recht te huwen impliceert niet het recht om gehuwd te blijc
ven tegen de wil in van de andere echtgenoot. (Art. 232 B.W.)
9 december 1994
1091
36. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Art. 14.1
- Onpartijdigheid van de rechter Tuchtzaken - Orde van Geneesheren Pmvinciale raad - Magistraat-assessor.
Het beginsel van de onpartijdigheid
van de tuchtrechter is niet geschonden
wanneer de magistraat-assessor bij de
provinciale raad van de Orde van Geneesheren zowel tijdens het onderzoek

als tijdens de behandeling en de beraadslaging aanwezig is geweest, maar niet
heeft deelgenomen aan de stemming.
(Art. 7, § 2°, Artsenwet.)
9 december 1994
1096

ALLERLEI
Allerlei - Europese Commissie
Rechten van de Mens - Klacht Tuchtvervolging gebaseerd op strafrechtelijke veroordeling - Schorsing.
Wanneer een tuchtvervolging gebaseerd is op een strafrechtelijke veroordeling en betreffende deze laatste een
klacht is ingediend bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, is
de tuchtrechter niet verplicht de rechtspleging te schorsen zolang de commissie
zich niet heeft uitgesproken over het verzoekschrift.
18 november 1994
989
37. -

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN
BELASTINGZAKEN
TUCHTZAKEN
VERKIEZINGSZAKEN
DIENSTPLICHTZAKEN PLICHT

ZIE

DIENST-

ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Rechtbank van eerste aanleg - Aanwijzing als enige rechter - Plaatsvervangend rechter.
Een plaatsvervangend rechter kan niet
worden aangewezen om in de rechtbank
van eerste aanleg zitting te nemen als
enige rechter. (Art. 195, eerste lid,
Ger.W.)
19 april 1994
389

BURGERLIJKE ZAKEN
2. - Burgerlijke zaken - Samenstelli.ng van het rechtscollege - Rechter
wettig verhinderd de uitspraak bij te wonen van het vonnis waarover h~j mede
heeft beraadslaagd - Vervanging Vereisten - VaststeJiing - Beschikking
van de voorzitter tot aanwijzing - Beschikking niet van valsheid beticht Vonnis - Vonnis waarin niet wordt vastgesteld dat aan de vereisten is voldaan
- Wettigheid.

-159Het feit dat aan aile vereisten van art.
779, tweede lid, Ger.W. is voldaan, kan
worden bewezen aan de hand van de beschikking van de voorzitter tot aanwijzing, mits zij niet van valsheid is beticht;
het vonnis hoeft niet vast te stellen dat
aan die vereisten is voldaan. (Artt. 778,
779, tweede lid, en 780 Ger.W.)
16 mei 1994
487

STRAFZAKEN
3. - Strafzaken - Militair Gerechtshof - Loting van de militaire leden Proces-verbaal van Jottrekking - Taal.
Nu de voorzitter van het Militair Gerechtshof op de laatste terechtzitting van
elke zittijd overgaat tot de loting van de
militaire leden die de volgende maand
moeten zetelen en dit geschiedt aan de
hand van de eerste lijst voor de nederlandstalige kamer en aan de hand van
de tweede lijst voor de franstalige kamer, Ievert de enkele aanwezigheid in
het dossier van een uitgifte van het in
een andere taal dan die van de rechtspleging opgesteld proces-verbaal van die
terechtzitting geen nietigheid op wanneer de beklaagde niet de vertaling ervan heeft gevraagd. (Art. 10, eerste lid,
K.B. 14 juni 1971; art. 22 Taalwet Gerechtszaken.)
15 maart 1994
265
4. - Strafzaken - Samenstelling van
het rechtscollege - Debatten herbegonnen ab initio - Bewijs.
Geen wettekst vereist dat uitdrukkelijk zou worden vermeld dat een zaak in
haar geheel werd hernomen.
15 maart 1994
275
5. - Strafzaken - Internering gelast
door rechters die uitspraak deden over
voorlopige hechtenis - Onpartijdigheid.
De omstandigheid dat dezelfde rechters zitting hebben in het onderzoeksgerecht, dat luidens de wettelijke voorschriften zowel over de voorlopige hechtenis als over de internering van de
verdachte uitspraak doet, is niet van die
aard dat zij bij deze laatste een gewettigde twijfel kan doen ontstaan omtrent de
geschiktheid van dat gerecht om de zaak
op onpartijdige wijze te behandelen en
doet evenmin afbreuk aan de regel luidens dewelke de rechtbanken onafhankelijk en onpartijdig moeten zijn.
26 april 1994
417
6. - Strafzaken - Samenstelling van
het rechtscollege - Werkend voorzitter
verhinderd
Aanwijzing van een

plaatsvervangend voorzitter - Voortzetting van de debatten onder het voorzitterschap van de plaatsvervanger.
Om te kunnen oordelen of een zaak op
een eerlijke wijze is behandeld wanneer
het hof van assisen achtereenvolgens
door twee magistraten werd voorgezeten,
van wie de tweede door de eerste voorzitter van het hof van beroep is aangewezen om de debatten bij te wonen als
plaatsvervangend .voorzitter en vervolgens, wegens de verhindering van de
eerste, aangewezen werd als voorzitter
in het tweede gedeelte van de debatten,
dient te worden nagegaan of de zaak in
haar geheel op een eerlijke wijze is behandeld; geen schending van art. 6.1
E.V.R.M. kan worden afgeleid uit grieven
i.v.m. de onpartijdigheid van de eerste
dier voorzitters bij de uitoefening van
zijn discretionaire macht, als de partijen
niet om aanvullende onderzoeksmaatregelen hebben verzocht en over de bijeengebrachte gegevens tegenspraak hebben
kunnen voeren.
18 mei 1994
497
7.- Strafzaken - Magistraat van het
openbaar ministerie - Tegenwoordigheid ter terechtzitting - Niet-vermelding - Wettigheid.
Onwettig is het arrest in strafzaken,
wanneer het proces-verbaal van de terechtzitting waarop de zaak is behandeld, geen melding maakt van de naam
van de persoon die het O.M. vertegenwoordigde op de terechtzitting en de vermeldingen van het arrest dat verzuim
niet goedmaken. (Artt. 153, 190, 210 en
211 Sv.)
11 oktober 1994
828

8. - Strafzaken - Samenstelling van
het rechtscollege - Behandeling en uitspraak - Andere samenstelling - Gevolg.
Nietig is de beslissing, uitgesproken
door rechters die niet alle zittingen hebben bijgewoond waarop de zaak is behandeld. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)
22 november 1994
1006

BELASTINGZAKEN
TUCHTZAKEN
9. - Tuchtzaken - Advocaat - Raad
van de Orde - Kennisneming van tuchtzaken - Aanhangigmaking van de zaak
- Optreden van de stafhouder - Openbare orde.

-160De raad van de Orde van Advocaten
kan slechts door toedoen van de stafhouder kennis nemen van de tuchtzaken;
het toedoen van de stafhouder, die optreedt als een orgaan van de Orde, is
van wezenlijk belang voor de rechtsbedeling en raakt de openbare orde. (Art. 457
Ger.W.)
18 februari 1994
177
10. - Tuchtzaken - Raad van de Orde van Advocaten - Kennisneming van
de zaak - Stafhouder - Lid van de
raad optredend op verzoek van de stafhouder.
Met de regel van openbare orde uit
art. 457 Ger.W., volgens welke de raad
van de Orde van Advocaten kennis
neemt van de tuchtzaken door toedoen
van de stafhouder, is niet in strijd dat de
raad wordt geadieerd door een dagvaarding door een lid van de raad, dat optreedt op verzoek van de stafhouder.
30 september 1994
804

VERKIEZINGSZAKEN
DIENSTPLICHTZAKEN
ZIE : DIENSTPLICHT
ALLERLEI

oefening van de Rechterlijke Macht; bet
Hof ontzet hem derhalve uit zijn ambt.
(Artt. 404, 405 en 409 Ger.W.)
17 november 1994
971
3. - Rechter in handelszaken
Gedrag - Belangenneming - Waardigheid
van het ambt - Ontzetting uit het ambt.
De rechter in handelszaken die belang
neemt in de afhandeling van bet faillissement waarvan hij als rechter-commissaris werd aangesteld, doet door zijn gedrag ernstig afbreuk aan de plichten en
de waardigheid van zijn ambt en is mitsdien niet meer waardig deel te nemen
aan de uitoefening van de Rechterlijke
Macht; bet Hof ontzet hem derhalve uit
zijn ambt. (Artt. 404, 405 en 409 Ger.W.)
17 november 1994
972

RECHTERLIJK GEWIJSDE
ALGEMEEN
GEZAG VAN GEWIJSDE

Algemeen.
Burgerlijke zaken.
Strafzaken.
Belastingzaken.
Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.
Dienstplichtzaken.
Sociale zaken.
Handelszaken.
Allerlei.

RECHTERLIJKE TUCHT

KRACHT VAN GEWIJSDE

Rechter- Gedrag- Omkoping
- Waardigheid van het ambt - Ontzetting uit het ambt.
De rechter die bij een in kracht van
gewijsde gegaan arrest is veroordeeld ter
zake van zich als rechter te hebben Iaten
omkopen, heeft door zijn gedrag ernstig
afbreuk gedaan aan de waardigheid van
zijn ambt van rechter en is derhalve niet
meer waardig deel te nemen aan de uitoefening van de Rechterlijke Macht; bet
Hof ontzet hem derhalve uit zijn ambt.
(Art. 409 Ger.W.)
25 maart 1994
309

Algemene begrippen.
Burgerlijke zaken.
Strafzaken.
Belastingzaken.
Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.
Dienstplichtzaken.
Sociale zaken.
Handelszaken.
Allerlei.

1. -

Plaatsvervangend rechter - Gedrag - Veroordeling wegens heling Waardigheid van het ambt - Ontzetting
uit het ambt.
De r'~chter die bij een in kracht van
gewijsde gegaan arrest is veroordeeld
wegens heling, heeft door zijn gedrag
ernstig afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en is mitsdien niet
meer waardig deel te nemen aan de uit2. -

ALLERLEI

ALGEMEEN
GEZAG VAN GEWIJSDE
ALGEMEEN.
BURGERLIJKE ZAKEN.

1. - Gezag van gewijsde - BurgerJijke zaken - Eindvonnis - Onderscheid.
Een rechter steunt niet op bet gezag
van gewijsde van een vroegere eindbeslissing wanneer hij oordeelt dat over

-161het hem voorgelegde geschil definitief
uitspraak is gedaan, namelijk bij een beslissing waarbij de rechter zijn rechtsmacht over dat geschilpunt volledig heeft
uitgeoefend. (Artt. 19 en 23 tot 28
Ger.W.)
15 september 1994
751
2. - Gezag van gewijsde
Burgerlijke zaken - Openbare orde.
In burgerlijke zaken raakt het gezag
van het rechterlijk gewijsde, in de regel,
de openbare orde niet. (Art. 27 Ger.W.)
20 oktober 1994
863
3. - Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Eindvonnis - Onderscheid.
Niet ontvankelijk is het middel met
beroep op schending van de artt. 23 tot
28 Ger.W., terwijl als grief wordt aangevoerd dat het bestreden arrest uitspraak
doet over een geschil waarover bet hof
van beroep reeds in dezelfde rechtspleging een eindbeslissing had gewezen
waardoor bet zijn rechtsmacht over dat
geschil volledig had uitgeoefend; een dergelijke grief berust niet ophet gezag van
gewijsde van een vroegere eindbeslissing
en houdt dus · geen verband met de aangegeven wetsbepalingen. (Artt. 19 en 23
tot 28 Ger.W.)
24 november 1994
1012

4. - Gezag van gewijsde - BurgerJijke zaken - Arbeidsongevallenverzekeraar - Verhaal - Grondslag - Arbeidsongeval - Ongeval op de weg naar en
van het werk.
Wanneer een arrest het verhaal van de
arbeidsongevallenverzekeraar ontvankelijk en ten dele gegrond verklaart, na te
hebben vastgesteld dat de arbeidsongevallenverzekeraar zijn vordering grondt
op een ongeval van zijn verzekerde op
de weg naar en van het werk, maar dat
het feit dat bet ongeval gebeurd is op de
weg naar en van het werk niet wordt betwist, doet bet arrest geen uitspraak
over de vraag of bet ongeval voor de getroffene een arbeidsongeval dan wei een
ongeval op de weg naar en van bet werk
is. (Art. 19 Ger.W.)
24 november 1994
1012
STRAFZAKEN.

5. - Gezag van gewijsde - Strafzaken - Jeugdkamer van het hoi van beroep - Beslissing over de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ouders

van een minderjarige - Jeugdkamer die
de zaak uit handen geeft voor latere leiten - Beslissing van de strafrechter.
Wanneer de jeugdkamer van bet hof
van beroep de ouders van een minderjarige burgerrechtelijk aansprakelijk heeft
verklaard voor een als misdrijf omschreven feit en de zaak uit handen gegeven
heeft voor een gelijksoortig feit dat de
minderjarige na de leeftijd van 16 jaar
heeft gepleegd, is de beslissing van de
strafrechter dat de ouders van de minderjarige niet burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor het nieuwe feit niet
noodzakelijk onverenigbaar met eerstgenoemde beslissing.
12 januari 1994
23
6. - Gezag van gewijsde
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering WA.M.-verzekering - Tussenkomst van
de verzekeraar - Veroordeling van de
verzekerde en de verzekeraar - Hoger
beroep van de verzekeraar - Vordering
· ertoe strekkende een lout van de verzekerde te doen aannemen - Onbevoegdverklaring - Gezag van het strafrechterlijk gewijsde - Geen miskenning.
De beslissing waarbij het hof van beroep zich onbevoegd verklaart om uitspraak te doen over de vordering waarbij beklaagdes W.A.M.-verzekeraar, die
voor het strafgerecht vrijwillig is tussengekomen en in boger beroep is gegaan
tegen het vonnis waarbij hij samen met
de verzekerde veroordeeld is tot vergoeding van de schade, zich beroept op de
eventuele, door de verzekerde begane
fouten, ten einde achteraf op laatstgenoemde verhaal te nemen, miskent de
regel niet volgens welke het gezag van
gewijsde van hetgeen t.a.v. de verzekerde is beslist, niet aan de verzekeraar
kan worden tegengeworpen.
19 januari 1994
71
7. - Gezag van gewijsde
Strafzaken - Misdrijf in Belgie gepleegd - Berechting in het buitenland - Vervolging
in Belgie.
De Belgische strafrechter behoeft met
een ten aanzien van de beklaagde door
een buitenlands strafgerecht gewezen beslissing enkel rekening te houden als het
misdrijf waarvan hij kennis neemt, in
het buitenland is gepleegd. (Art. 13
V.T.Sv.)
22 februari 1994
191
8. - Gezag van gewijsde - Strafzaken- Gelding ten opzichte van derden.
Het bij art. 6.1 E.V.R.M. gewaarborgde
recht van een ieder op een eerlijke be-

-162handeling van zijn zaak brengt mee dat
bet gezag van bet strafrechterlijk gewijsde aan derden, die geen partij waren in
bet. strafproces, slechts kan worden tegengeworpen behoudens tegenbewijs.
14 april 1994
372
9. - Gezag van gewijsde - Strafzaken - Veroordelend vonnis - Hoger beroep van de burgerlijke partij.
Wanneer een beklaagde onder meer
wegens niet-verzekering van zijn voertuig is veroordeeld, bet Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds samen met
hem veroordeeld is tot schadeloosstelling
van de getroffene van bet door de beklaagde veroorzaakte ongeval en de verzekeraar van de beklaagde buiten de
zaak is gesteld, verbiedt bet gezag van
gewijsde van de veroordeling de appelrechter niet om, in geval van ontvankelijk boger beroep van de getroffene, burgerlijke partij, en van bet Gemeenschappelijk Fonds, bet misdrijf « niet-verzekering » niet bewezen te verklaren op de
burgerlijke rechtsvordering, de verzekeraar te veroordelen en bet Gemeenscbappelijk Fonds buiten de zaak te stellen.
18 mei 1994
495
10. - Gezag van gewijsde - Strafzaken - Vervolging wegens een aan een
veroordeling voorafgaand misdrijf Eenheid van opzet - Samenloop van
misdrijven - Wijziging van de wet Gevolgen.
Wanneer een beklaagde vervolgd
wordt wegens misdrijven die gepleegd
zijn v66r een vroegere veroordeling en
v66r de wijziging van art. 65 Sw. door
art. 45 wet van 11 juli 1994, moet de
rechter, als bij oordeelt dat de misdrijven, waarvoor de nieuwe vervolgingen
ingesteld zijn, gepleegd zijn in dezelfde
opzet als de misdrijven. die tot de vorige
veroordeling hebben geleid, de nieuwe
vervolgingen niet ontvankelijk verklaren.
(Artt. 2 en 65 Sw.)
16 november 1994
969
11. - Gezag van gewijsde - Strafzaken - Opschorting van de uitspraak van
de veroordeling - Grenzen.
De opscborting van de uitspraak van
de veroordeling beeft gezag van gewijsde
in zoverre zij de feiten bewezen verklaart en uitspraak doet over de kosten
alsook, in voorkomend geval over de teruggaven of verbeurdverklaringen, en
over de eventuele burgerlijke recbtsvordering. (Art. 18 Probatiewet.)
21 december 1994
1143

12. - Gezag van gewijsde - Strafzaken - Opschorting van de uitspraak van
de veroordeling - Vroegere feiten Eenheid van opzet - Een enkel strafbaar feit - Strafvordering - OntvankeJijkheid.
Het gezag van gewijsde dat verbonden
is aan de opscborting van de uitspraak
van de veroordeling in zoverre die beslissing de feiten bewezen verklaart, belet
dat vroegere feiten, die wegens eenbeid
van opzet geacbt worden een enkel strafbaar feit te vormen met de feiten die tot
de maatregel van opscborting bebben geleid, aanleiding kunnen geven tot nieuwe
vervolgingen tijdens de proeftijd. (Art. 2
en oud art. 65 Sw.)
21 december 1994
1143
BELASTINGZAKEN.
TUCHTZAKEN.
VERKIEZINGSZAKEN.
DIENSTPLICHTZAKEN
SOCIALE ZAKEN.
HANDELSZAKEN.

13. - Gezag van gewijsde - Handelszaken - Faillissement - Tijdstip waarop werd opgehouden te betalen - Uitspraak van de rechtbank van koophandel ~ Strafproces - Beslissing van de
strafrechter.
Nu die afspraak van de recbtbank van
koopbandel geen gezag van gewijsde
beeft in bet strafproces, mag de strafrecbter bet tijdstip waarop werd opgebouden te betalen, op een vroegere datum bepalen dan de door de recbtbank
van koophandel bepaalde datum. (Art. 15
V.T.Sv.)
8 februari 1994
158

14. - Gezag van gewijsde - Handelszaken - Arrest waarbij voorlopig verbod
wordt opgelegd een beroep uit te oefenen
- Faillissement van een vennootschap
- Persoonlijke verbintenissen van de
bestuurders - Kennelijk grove lout Bewijs.
De recbter bij wie een vordering aanbangig is om een bestuurder van een
failliete vennootschap, op basis van een
kennelijk grote fout, persoonlijk de
scbulden van de vennootscbap te doen
betalen, is niet noodzakelijk gebonden
door bet gezag van gewijsde van een
vonnis waarbij aan die bestuurder voorlopig verbod wordt opgelegd een beroep
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-163uit te oefenen. (Art. 63ter Vennootschappenwet; art. 3bis, § 3, K.B. nr. 22 van 24
okt. 1934.)
19 mei 1994
502
ALLERLEI.

KRACHT VAN GEWIJSDE
ALGEMENE BEGRIPPEN.
BURGERLIJKE ZAKEN.
STRAFZAKEN.
BELASTINGZAKEN.
TUCHTZAKEN.
VERKIEZINGSZAKEN.
DIENSTPLICHTZAKEN.
SOCIALE ZAKEN.
HANDELSZAKEN
ALLERLEI.

ALLERLEI

RECHTSBEGINSELEN
NE)

(ALGEME-

1. - Gelijkheid der wapens - Strafzaken - Hof van assisen - Verhoor van
een magistraat van het O.M
Uit de omstandigheid dat de voorzitter
van het hof van assisen, bij het inspannen van af zijn krachten om de waarheid aan de dag te brengen, bij wijze
van inlichting een magistraat van het
O.M. verhoord heeft, aan wie de raadsman van de beschuldigde partijdigheid
tijdens het voorbereidend onderzoek verweet, kan geen schending van de algemene rechtsbeginselen inzake de gelijkheid der wapens tussen de partijen en
inzake het recht van verdediging noch
een overschrijding van de discretionaire
macht worden afgeleid.
19 januari 1994
75
2. - Non bis in idem - Strafzaken Misdrijf in BelgiiJ gepleegd - Berechting in het buitenland - Vervolging in
BelgiiJ.
De Belgische strafrechter behoeft met
een ten aanzien van de beklaagde door
een buitenlands strafgerecht gewezen beslissing enkel rekening te houden als het
misdrijf waarvan hij kennis neemt, in
het buitenland is gepleegd. (Art. 13
V.T.Sv.)
22 februari 1994
191

3. - Beginsel van behoorlijk bestuur
- Beginsel van de eerbiediging van het
gewettigd vertrouwen - Cassatiemiddel
- Bewering die een feitelijke beoordeJing inhoudt - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat enkel de schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur aanvoert
die o.m. inhouden dat de burger vertrouwen moet kunnen hebben in de openbare diensten en dat berust op een bewering die een feitelijke beoordeling inhoudt. (Art. 95 Gw.; art. 147 gecoord. Gw.
17 feb. 1994.)
14 maart 1994
258
4. - Niet-retroactiviteit van de strafsanctie - Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969 - Ambtshalve veroordeling
tot betaling van een veelvoud van de ontdoken bijdragen.
De in het laatste lid van art. 35 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969 bepaalde veroordeling is geen straf maar
heeft een burgerlijk karakter, het algemeen rechtsbeginsel van de niet-retroactiviteit van de strafsanctie is derhalve
niet toepasselijk.
22 maart 1994
294
5. - Recht op een onafhankelijke en
onpartijdige rechterlijke instantie - Orde van Architecten - Raad van beroep
- Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
t.o. v. nationale raad - Toetsing.
Uit de enkele omstandigheid dat de
raad van beroep, orgaan van de Orde
van Architecten, uitspraak doet in tuchtzaken, terwijl de nationele raad van de
Orde, een ander orgaan van diezelfde
Orde, kan tussenbeide komen in het debat dat voor die raad van beroep naar
aanleiding van een tuchtzaak wordt gevoerd, en aldaar de veroordeling van de
vervolgde partij kan vorderen, volgt niet
dat de raad van beroep niet onafhankec
lijk en niet onpartijdig zou zijn.
22 april 1994
401_
6. - Niet terugwerkende kracht van
wetten en verordeningsbesluiten - Algemeen rechtsbeginsel neergelegd in art. 2
B.W.
Krachtens een algemeen rechtsbeginsel, dat onder meer is neergelegd in art.
2 B.W., is de wet onmiddellijk van toepassing op alle gevolgen van onder de
vroegere wet ontstane toestanden.
,
2 mei 1994
443
7. - Strafzaken - " De twijfel komt
de beklaagde ten goede » - Draagwijdte.

-164De twijfel die de beklaagde ten goede
moet komen is de twijfel van de rechter
en niet die van een ander persoon van
welke hoedanigheid ook, inzonderheid de
twijfel van een deskundige die slechts
een advies uitbrengt.
25 mei 1994
520
8. - Strafzaken - Opeenvolgende
dagvaardingen van een beklaagde wegens een en hetzelfde feit.
Geen wettelijke bepaling of algemeen
rechtsbeginsel verbiedt dat een beklaagde wordt gedagvaard wegens een feit
waarvoor hij reeds vroeger werd gedagvaard en waarover niet definitief uitspraak is gedaan.
8 juni 1994
590
9. - Beginsel van de autonomie der
procespart1]'en - Schending.
Wanneer de vordering tot betaling van
achterstallig loon gegrond is op het misdrijf niet betalen van loon, wijzigt de
rechter het voorwerp van die vordering
en miskent hij mitsdien het algemeen
rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen dat is neergelegd in art 1138,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek, door
schadevergoeding toe te kennen.
13 juni 1994
601
10. - Strafzaken - Persoonlijk karakter van de straf.
Het algemeen beginsel van het persoonlijk karakter van de straf wordt geschonden door de rechter die de beklaagde tot een straf veroordeelt, zonder te
vermelden dat, naar zijn oordeel, de beklaagde het hem ten laste gelegde feit
heeft gepleegd.
26 oktober 1994
882
11. - Dwaling - Rechtvaardiging Onoverkomelijke dwaling - Begrip Grondslag.
De rechter kan niet wettig beslissen
dat een rechtsdwaling onoverkomelijk is
en derhalve een rechtvaardigingsgrond
oplevert tenzij hij vaststelt dat degene
die zich beroept op die dwaling, heeft gehandeld zoals ieder bedachtzaam en
voorzichtig :tnens zou hebben gedaan die
in dezelfde toestand verkeert; de loutere
vaststelling dat degene die zich op de
onoverkomelijke rechtsdwaling beroept,
slecht werd geadviseerd, zelfs door een
deskundige, is niet voldoende; die regels
vloeien voort uit de artt. 1147 en 1148
B.W. waarin het rechtsbeginsel wordt gehuldigd dat dwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is. (Artt. 1147 en 1148 B.W.;

algemeen rechtsbeginsel dat rechtsdwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert
wanneer zij onoverkomelijk is.)
31 oktober 1994
898
12. - Evenredigheidsbeginsel - Strafzaken.
In strafzaken bestaat geen algemeen
rechtsbeginsel « van evenredigheid ''·
16 november 1994
964
13. - Goede rechtsbedeling.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van goede rechtsbedeling.
18 november 1994
989
14. - Recht op de onafhankelijkheid
en onpartijdigheid van de rechter Schending - Procedure - Wraking.
De redenen tot wraking worden op beperkende wijze opgesomd in de wet, zodat schending van art. 6.1 E.V.R.M. en
van het algemeen rechtsbeginsel inzake
onafhankelijkheid en onpartijdigheid
van de rechter niet bij wege van wraking kunnen worden aangevoerd. (Art.
828 Ger.W.; art. 6.1 E.V.R.M.)
24 november 1994
1016
15. - Spreuk.
De spreuk « wie het meerdere kan,
kan ook het mindere » is geen algemeen
rechtsbeginsel.
25 november 1994
1023
16. - Onpartijdigheid van de rechter
- Tuchtzaken - Orde van Geneesheren
- Provinciale raad - Magistraat-assessor.
Het beginsel van de onpartijdigheid
van de tuchtrechter is niet geschonden
wanneer de magistraat-assessor bij de
provinciale raad van de Orde van Geneesheren zowel tijdens het onderzoek
als tijdens de behandeling en de beraadslaging aanwezig is geweest, maar niet
heeft deelgenomen aan de stemming.
(Art. 7, § 2o, Artsenwet.)
1096
9 december 1994

RECHTSBIJSTAND
Raad van State - Beschikking - Beroep.
De beschikking van de voorzitter van
de met de kennisneming van de zaak belaste kamer van de Raad van State
waarbij uitspraak is gedaan over een
« pro deo »-aanvraag, is niet vatbaar voor
beroep. (Art. 30, tweede lid, Wet Raad
van State; art. 80, eerste en derde lid,
Regentsbesluit 23 aug. 1948.)
16 maart 1994
280

-165RECHT VAN VERDEDIGING
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN
BELASTINGZAKEN
TUCHTZAKEN
VERKIEZINGSZAKEN
DIENSTPLICHTZAKEN
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Verzoek om heropening van de debatten - Feitelijke beoordeling.
De feitenrechter beoordeelt in feite de
wenselijkheid van de door een van de
partijen gevraagde heropening van de
debatten; uit de enkele omstandigheid
dat hij beslist heeft dat het verzoek elke
wettige grond miste, valt geen schending
van het recht van verdediging af te leiden.
20 januari 1994
86

BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN
2. - Strafzaken - Strafmaat - In
aanmerking nemen van wijze waarop beklaagde zijn onschuld staande hield Gevolg.
Het recht van verdediging wordt door
de rechter miskend, wanneer hij bij het
bepalen van de strafmaat o.m. in aanmerking neemt de wijze waarop de beklaagde zijn onschuld staande hield.
18 januari 1994
64
3. - Strafzaken - Hoi van assisen Verhoor van een magistraat van het
O.M
Uit de omstandigheid dat de voorzitter
van het hof van assisen, bij het inspannen van af zijn krachten om de waarheid aan de dag te brengen, bij wijze
van inlichting een magistraat van het
O.M. verhoord heeft, aan wie de raadsman van de beschuldigde partijdigheid
tijdens het voorbereidend onderzoek verweet, kan geen schending van de algemene rechtsbeginselen inzake de gelijkheid der wapens tussen de partijen en
inzake het recht van verdediging noch
een overschrijding van de discretionaire
macht worden afgeleid.
19 januari 1994
75

4. - Strafzaken - Bij verstek veroordeelde beklaagde - Verklaring van hager beroep - Termijn - Aanvang Betekening.
Het recht van verdediging wordt niet
miskend door de enkele omstandigheid
dat de voor een bij verstek veroordeelde
beklaagde geldende beroepstermijn beperkt is door art. 203, § 1, Sv.
1 februari 1994
133
5. - Strafzaken - Herkwalificering
van de feiten - Voorwaarde - Beklaagde die zich heeft verdedigd.
Het is niet vereist dat de beklaagde op
de hoogte werd gebracht van de heromschrijving van het hem ten laste gelegde feit, indien blijkt dat hij zich daarop werkelijk heeft verdedigd.
8 februari 1994
157
6. - Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Toevoeging en inzage van stukken - Raadkamer - Kamer van hechtenis - Handhaving Toevoeging en inzage van stukken Raadkamer - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regelmatige rechtspleging.
Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel
ten betoge dat het recht van verdediging
voor de raadkamer bij de handhaving
van de voorlopige hechtenis is geschonden, wanneer dat recht in hoger beroep
voor de kamer van inbeschuldigingstelling is geeerbiedigd door de kennisname
door de verdediging van bij het dossier
gevoegde stukken. (Art. 22, derde lid,
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
15 maart 1994
278
7. - Strafzaken - Verzoek om een
bijkomend onderzoek of tot voeging van
stukken bij het strafdossier - Afwijzing
door de rechter - Maatregel niet nodig
voor zijn overtuiging - Schending van
het recht van verdediging - Begrip.
Het recht van verdediging wordt niet
miskend en de artt. 6.1 E.V.R.M. en 14
I.V.B.P.R. worden niet geschonden door
de enkele omstandigheid dat de rechter
een verzoek tot het bevelen van een onderzoeksmaatregel of van de voeging
van bepaalde stukken bij het strafdossier afwijst, omdat hij die maatregel niet
nodig acht om tot zijn overtuiging te komen.
19 april 1994
385
8. - Strafzaken - Hoi van assisen Tussenarresten - Vraag - Vragen in de
door de verdediging gewilde bewoordingen - Wcigering.

-166Geen schending van art. 6 E.V.R.M. en
van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit het enkele feit dat het
hof van assisen geweigerd heeft de vragen aan de jury te stellen in de door de
verdediging gewilde bewoordingen. (Art.
6.1 E.V.R.M.; algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.)
11 mei 1994
473
9. - Strafzaken - Hoi van assisen Onderhoud van de voorzitter met een getuige na diens getuigenis.
Geen schending van het recht van verdediging of van art. 6.1 E.V.R.M. kan
worden afgeleid uit het feit dat de voorzitter van het hof van assisen een gesprek heeft gehad met een getuige na
diens getuigenis, wanneer niet wordt
aangevoerd dat het onderhoud in verband stond met de feiten van de zaak.
18 mei 1994
497
10. - Strafzaken
Beklaagde ingeJicht over de hem ten laste gelegde leiten - Voorwaarde.
Zo het recht van verdediging vereist
dat een beklaagde voldoende ingelicht
wordt over hetgeen hem wordt ten laste
gelegd, schrijft geen bepaling voor dat
zulks uitsluitend kan geschieden door
een beschikking tot verwijzing of een
dagvaarding; zulks kan nog onder meer
door middel van de stukken van het
strafdossier waarvan hij kennis kan nemen en waarover hij vrij zijn verweer
kan voordragen voor de rechter, of door
middel van de vordering ter zitting van
het openbaar ministerie of een uitnodiging van de rechter om zich nopens een
herkwalificatie te verdedigen, mits die
de feiten betreffen die aan de beschikking of de dagvaarding ten gronde Jiggen.
28 juni 1994
664

11. - Strafzaken
Veroordeling Misdrijf - Datum van de feiten - Verbetering door de rechter - Wettigheid
- Voorwaarden.
De vermelding in de dagvaarding van
de dag waarop de feiten zijn gepleegd, is
maar voorlopig en het staat aan de feitenrechter die datum vast te stellen naar
de uitslag van het onderzoek en hem zo
nodig te verbeteren; de rechter mag
evenwel een dergelijke verbetering aileen aanbrengen op voorwaarde dat de
door hem bewezen verklaarde feiten dezelfde zijn als die welke aan de vervolging ten grondslag lagen en de beklaag-

de de gelegenheid gekregen heeft om
verweer te voeren tegen de verbeterde
omschrijving.
21 september 1994
764

BELASTINGZAKEN
12. - Belastingzaken - Schattingsprocedure bedoeld in art. 59 W.B.T. W. en
KB. nr. 15 van 3 juni 1970.
De artt. 59, § 2, wet van 3 juli 1969 tot
invoering van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, 8, 9,
10 en 12 K.B. nr. 15 van 3 juni 1970 tot
regeling van de schattingsprocedure
waarin art. 59, § 2, van dat wetboek voorziet, worden geschonden door het vonnis
dat vaststelt dat de deskundige het bezoek ter plaatse heeft gedaan met de tegenpartij, in de zin van art. 1 van voornoemd K.B. nr. 15 van 3 juni 1970, haar
uitleg heeft gehoord en de bij voornoemd
K.B. bepaalde vormvereisten heeft nageleefd, en vervolgens beslist dat het recht
van verdediging van die partij is miskend op grond dat de deskundige helemaal niet heeft geantwoord op de brief
die de raadsman van die partij hem later
heeft gestuurd om te zeggen dat hij een
dossier te zijner beschikking inhield, en
zijn verslag heeft neergelegd zonder kennis te geven van het gevraagde voorwerk
en zonder enige bespreking.
8 september 1994
709

TUCHTZAKEN
13. - Tuchtzaken - Orde van Architecten - Bureau van de provinciale raad
- Oproeping van een architect - Voorwaarde.
Noch art. 23 Architectenwet 26 juni
1963, noch art. 6.1 E.V.R.M., noch het
recht van verdediging staan eraan in de
weg dat het bureau van de provinciale
raad, belast met een voorafgaand onderzoek, een architect oproept zonder opgave van de reden van die oproeping.
25 november 1994
1022

VERKIEZINGSZAKEN
DIENSTPLICHTZAKEN
14. - Dienstplichtzaken - Hoge Militieraad- Aanvraag tot vrijlating van Jegerdienst - Weigering - Gedingstukken - Kennisneming door de dienstplichtige.
Het recht van verdediging wordt miskend wanneer uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat
de dienstplichtige kennis heeft kunnen

-167nemen van de stukken waarop de bestreden beslissing was gesteund. (Artt. 37,
§ 1, 2°, 1, en 52 Dienstplichtwet.)
23 augustus 1994
688

ALLERLEI

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN
ALGEMEEN
GEEN CONCLUSIE

Algemeen.
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen).
Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen).
Belastingzaken.
Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.
Dienstplichtzaken.
Allerlei.
OP CONCLUSIE

Algemeen.
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen).
Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen).
Belastingzaken.
Tuchtzaken.
Verkiezingszaken.
Dienstplichtzaken.
Allerlei.
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Begrip en aard van
een reden - Burgerlijke zaken - Tegenstrijdigheid in de redenen - Begrip.
De aangevoerde tegenstrijdigheid in
de redenen waarvan het onderzoek onderstelt dat het Hof wetsbepalingen uitlegt waarvan de bestreden beslissing toepassing maakt, staat niet gelijk met een
gebrek aan redenen en houdt dus geen
verband met het vormvoorschrift van
art. 97 Gw.
13 januari 1994
27
2. - Algemeen - Strafzaken - Veroordeling op de strafvordering - Te vermelden wettelijke bepalingen.
Een beslissing waarbij een veroordeling op de strafvordering wordt uitgesproken, is naar recht met redenen omkleed wanneer hetzij in de eigen redengeving, hetzij voor verwijzing naar de
beroepen beslissing, de wetsbepalingen

worden aangegeven waarin de bestanddelen van het tegen beklaagde bewezen
verklaarde misdrijf worden vermeld, alsmede die waarbij op dat misdrijf straf is
gesteld; bij diefstal door middel van valse sleutels dient naar artt. 461 en 467
Sw., doch niet naar art. 487 Sw. verwezen te worden.
18 januari 1994
63
3. - Algemeen
Verwijzing naar de
motivering van een in een andere zaak
gewezen vonnis.
Niet regelmatig met redenen omkleed
is het vonnis dat zich ertoe beperkt de
redengeving van een in een andere zaak
gewezen vonnis, waarin eiser geen partij
was, over te nemen zonder haar weer te
geven. (Art. 97 Gw.)
20 januari 1994
83
4. - Algemeen - Beslissing gegrond
op de rechtspraak.
De rechter die zijn beslissing op de
rechtspraak doet steunen, zonder te zeggen waarop hij zich daarbij aansluit,
geeft aan die rechtspraak een algemene
en als regel geldende draagwijdte en
schendt art. 6 Ger.W.
12 april 1994
364

5. - Algemeen - Burgerlijke zaken
- Dubbelzin11ige redenen - Begrip.
Een beslissing is op dubbelzinnige redenen gegrond, wanneer die redenen op
verschillende wijzen kunnen worden uitgelegd en de beslissing volgens een of
meer van die uitleggingen naar recht is
verantwoord en volgens een of meer andere niet. (Art. 97 Gw.)
18 april 1994
384
6. - Algemeen - Begrip en aard van
een reden - Strafzaken - Tegenstrijdige redenen - Begrip.
Met een gebrek aan motivering staat
niet gelijk de in een grief aangevoerde
onwettigheid die getm verband houdt
met het vormvereiste van art. 149 (oud
art. 97) Gw.
25 mei 1994
523
7.- Algemeen- Begrip en aard van
een reden - Burgerlijke zaken - Tegenstrijdigheid in de redenen - Begrip.
De aangevoerde tegenstrijdigheid in
de redenen waarvan het onderzoek onderstelt dat het Hof wetsbepalingen uitlegt waarvan de bestreden beslissing toepassing maakt, staat niet gelijk met een
gebrek aan redenen en houdt dus geen
verband met het vormvoorschrift van

-168art. 97 Gw. (Art. 97 Gw.; art. 149 Gecoord. Gw. 17 feb. 1994.)
581
6 juni 1994
8. - Algemeen - Burgerlijke zaken
- Dubbelzinnige redenen - Begrip.
Een beslissing is gegrond op dubbelzinnige redenen, wanneer die redenen op
verscheidene wijzen kunnen worden uitgelegd en wanneer zij volgens een of
meer van die uitleggingen naar recht is
verantwoord maar volgens een of meer
andere niet. (Art. 97 Gw.; art. 149
Gecoord. Gw. 17 feb. 1994.)
581
6 juni 1994
9. - Algemeen - Burgerlijke zaken
- Verweermiddel - Bewijs van vooz'iegging aan de rechter- Ontbreken - Gevolg.
.
Feitelijke grondslag mist het m1ddel
dat in burgerlijke zaken afgeleid is uit
het gebrek aan antwoord op een beweerdelijk bij schriftelijke conclusie voorgedragen verweermiddel, wanneer die conclusie niet voorkomt bij noch vermeld is
in de procedurestukken en de rechter ervan geen gewag maakt.
17 juni 1994
635

GEEN CONCLUSIE
ALGEMEEN.
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN
EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN).

10. - Geen conclusie - Burgerlijke
zaken - Conclusie voor de eerste rechter - Verwijzing - Appelrechter - Verplichting erop te antwoorden.
De appelrechter hoeft niet te antwoorden op een voor de eerste rechter genamen conclusie waarnaar een partij in
het algemeen verwijst doch die voor hem
niet opnieuw is overgenomen. (Art. 149
Gw.)
16 december 1994
1124
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN
DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN).

11. - Geen conclusie - Strafzaken Straf - Strafmaat - In aanmerking nemen van wijze waal'Op beklaagde zijn
onschuld staande hield - Gevolg.
Het recht van verdediging wordt door
de rechter miskend, wanneer hij bij het
bepalen van de strafmaat o.m. in aanmerking neemt de wijze waarop de beklaagde zijn onschuld staande hield.
18 januari 1994
64

12. - Geen conclusie - Strafzaken Strafvordering - Burgerlijke rechtsvordering - Opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen - Zware slagen Veroordeling - Deskundigenonderzoek
- Dubbelzinnigheid - Begrip.
Door dubbelzinnigheid aangetast is de
beslissing die, enerzijds, op de strafvordering, de beklaagde veroordeelt wegens
opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, die hetzij een ongeneeslijk
lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan,
hetzij een zware verminking ten gevolge
hebben gehad, en anderzijds, op de burgerlijke rechtsvordering, een geneesheerdeskundige aanwijst wiens opdracht uitdrukkelijk beperkt is tot het bepalen van
de tijdelijke ongeschiktheid. (Art. 97 Gw.;
artt. 392, 398, 399 en 400 Sw.)
16 februari 1994
174
13. - Geen conclusie - Strafzaken Zware slagen - Strafvordering - Veroordeling - Burgerlijke rechtsvordering
- Deskundigenonderzoek - Motivering
- Tegenstrijdigheid - Begrip.
Door tegenstrijdigheid aangetast is de
beslissing die, enerzijds, op de strafvordering, de beklaagde veroordeelt wegens
opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen die een ziekte of een ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben, en,
anderzijds, op de burgerlijke rechtsvordering, een geneesheer-expert aanstelt
wiens opdracht de mogelijkheid openlaat
dat de slagen of verwondingen hebben
geleid tot een blijvende arbeidsongeschiktheid of een ander in het Strafwetboek bepaald blijvend gevolg dat het bewezenverklaarde misdrijf uitsluit. [Art.
149 Gw. (oud art. 97); artt. 392, 398, 399
en 400 Sw.]
30 maart 1994
338

14. - Geen conclusie
Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Wegverkeer - Ongeval - Aansprakelijkheid buiten overeenJwmst - Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van de getroffene - Redengeving - Tegenstrijdigheid - Begrip.
Door tegenstrijdigheid aangetast is de
beslissing waarbij de beklaagde, bestuurder van een motorvoertuig op de strafvordering, tot onderscheiden straffen
wordt veroordeeld, enerzijds, wegens het
door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg onopzettelijk toebrengen van ver-

-169wondingen aan zijn inzittende, anderzijds, wegens het sturen in staat van
dronkenschap en alcoholintoxicatie, op
grand dat er geen oorzakelijk verband
bestaat tussen de staat van dronkenschap van de beklaagde en het ongeval,
en, op de burgerlijke rechtsvordering, beslist dat de inzittende een gedeelte van
zijn schade moet dragen omdat hij zo
onvoorzichtig is geweest zich te Iaten terugvoeren door een bestuurder van
wiens staat van dronkenschap hij op de
hoogte was. (Art. 149- oud 97- Gw.)
2 november 1994
912
BELASTINGZAKEN.
TUCHTZAKEN.
VERKIEZINGSZAKEN.
DIENSTPLICHTZAKEN.

15. - Dienstplichtzaken - Herkeuringsraad - Inobservatiestelling - Uitstel - Examens.
De herkeuringsraad die vaststelt dat
de dienstplichtige zich op de gestelde
dag niet ter observatie heeft aangemeld,
dient niet te vermelden waarom de verschijning niet tot een latere datum werd
uitgesteld; art. 47 Dienstplichtwet noch
enige andere bepaling voorziet in uitstel
wegens examens, die derhalve geen geldige reden tot uitstel opleveren.
233
7 maart 1994

Geen conclusie - Dienstplichtzaken - Antwoord op de overgelegde
stukken.
16. -

De herkeuringsraad dient niet te antwoorden op door de dienstplichtige overgelegde medische verklaringen en verslagen. (Art. 48 Dienstplichtwet.)
2 mei 1994
443

17. - Dienstplichtzaken ringsraad - Redenen.

Herkeu-

Niet 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. (Art. 48 Dienstplichtwet.)
13 juni 1994
607
ALLERLEI.

OP CONCLUSIE
ALGEMEEN.

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN
EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN).

18. - Op conclusie - Burgerlijke zaken - Geen antwoord - Redenen Begrip.
Niet regelmatig met redenen omkleed
is het arrest dat niet antwoordt op een
duidelijk en omstandig verweermiddel
waarin een objectief en controleerbaar
gegeven wordt aangevoerd. (Art. 97 Gw.)
24 januari 1994
9fi

19. - Op conclusie - Burgerlijke zaken - Geen antwoord op conclusie Tegenstrijdige onderstellingen - Antwoord op een onderstelling - Gevolg.
Wanneer eisers conclusie gegrond is
op twee tegenstrijdige onderstellingen,
waarbij de eerste het niet kennen van
wetteksten aanvoert en de tweede de
kennis daarvan onderstelt, wordt het
vormvoorschrift van art. 149 Gw. nageleefd door het arrest dat de eerste onderstelling beantwoordt en aldus noodzakerlijkerwijze de tweede uitsluit. (Art. 149
gecoord. Gw. 17 feb. 1994.)
28 maart 1994
318
20. - Op conclusie - Burgerlijke zaken - Sociale zaken - Kort geding Omvang van de motiveringsplicht van
rechter - Begrip.

De appelrechter in kort geding, die
vaststelt dat de zaak urgent is en er voor
eiser in kort geding onmiddellijk schade
dreigt als een bepaalde maatregel niet
wordt bevolen, hoeft niet nader te antwoorden op het door verweerder in kort
geding opgeworpen verweer dat hij tijd
nodig heeft om bepaalde gegevens te onderzoeken en dat de stukken uit de debatten moeten worden geweerd. (Art. 97
Gw.; art. 584 Ger.W.)
464
9 mei 1994

21. - Op conclusie - Burgerlijke zaken - Middel ten betoge dat de conclusie niet is beantwoord - Grond van
niet-ontvankelijkheid afgeleid uit gebrek
aan belang - Gevolg.
Toetsing van de grond van niet-ontvankelijkheid van een middel vergt toetsing
van het middel zelf wanneer de grond
van niet-ontvankelijkheid opwerpt dat
het middel met beroep op schending van
art. 97 Gw. wegens gebrek aan antwoord
op de conclusie, zonder belang is, nu het
middel de wettigheid van de bekritiseerde beslissing niet kan belnvloeden.
30 mei 1994
552

-17022. - Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Begrip en aard van een motief - Art. 97 (oud} Gw. - Onjuiste
feitelijke vaststelling of verkeerde beoordeling.
Een onjuiste vaststelling van feiten of
een verkeerde beoorde!ing ervan door de
rechter levert geen schending op van het
vormvereiste van art. 97 (oud) Gw.
23 september 1994
777
23. - Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)
Overweging
Geen
rechtsgevolg.
De rechter behoeft niet te antwoorden
op een beschouwing waaruit de conclusienemer geen rechtsgevolg afleidt. (Art.
97 (1831) Gw.)
8 december 1994
1078
24. - Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Verzoek om persoonlijke
verschijning - Punt van de vordering Afwijzing zonder opgave van reden.
Het verzoek om de persoonlijke verschijning van de partijen te bevelen, is
geen punt van de vordering en de rechter hoeft niet de redenen op te geven
waarom hij afwijzend beschikt. (Art.
1130, 3°, Ger.W.; art. 149 (nieuw) G.W.)
9 december 1994
1091
25. - Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Onduidelijke conclusie Gevolg.
De rechter is niet verplicht een onduidelijke conclusie te beantwoorden. (Art.
49 (nieuw) G.W.)
12 december 1994
1098
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN
DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN).

26. - Op conclusie - Strafzaken Onderzoeksgerechten - Beschikking tot
gevangenneming - Art. 97 Gw. - Redengeving.
Art. 97 Gw. is, wat de motivering van
de beslissingen betreft, niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake een beschikking tot
gevangenneming.
18 januari 1994
65
27. - Op conclusie - Strafzaken
Commissie tot bescherming van de maatschappij - Uitspraak over geschil betreffende individuele vrijheid - Verplichting beslissing met redenen te omkleden.

Wanneer een comm1ss1e tot bescherming van de maatschappij uitspraak
doet over een geschil betreffende de individuele vrijheid, is ze verplicht haar beslissing met redenen te omkleden, wat
het beantwoorden van conclusies impliceert.
26 april 1994
414
28. Op conclusie
Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Appelconclusie Verwijzing naar de voor de eerste rechter genomen conclusie - Antwoord van
de eerste rechter - Afwezigheid van
grieven tegen die beslissing in hager beroep - Antwoord van de appelrechter.
Wanneer de eerste rechter een in conclusie voorgedragen verweer beantwoordt en er tegen zijn beslissing geen
grieven worden ingebracht voor de
appelrechter, is laatstgenoemde niet
meer gehouden dit verweer te beantwoorden, ook al wordt in de appelconclusie de conclusie in eerste aanleg uitdrukkelijk overgenomen. (Art. 210 Sv.)
2 november 1994
916
BELASTINGZAKEN
TUCHTZAKEN
VERKIEZINGSZAKEN
DIENSTPLICHTZAKEN.

29. - Op conclusie - Dienstplichtzaken - Beroepen beslissing - Onregelmatigheden.
De Hoge Militieraad, die de motieven
van de beroepen beslissing niet overneemt maar zijn beslissing op eigen motieven steunt, hoeft niet te antwoorden
op een conclusie waarin onregelmatigheden van de beroepen beslissing worden
aangevoerd. (Art. 37, § 4, Dienstplichtwet.)
17 oktober 1994
843
ALLERLEI

ALLERLEI
REGELING VAN RECHTSGEBIED
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN

Algemeen.
Tussen vonnisgerechten.
Tussen onderzoeksrechters
zoeksgerechten.

of

onder-

-171Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht.
Algemeen.
Aard van het misdrijf.
Verschillende misdrijven, samenhang.
Verzachtende omstandigheden.
Militair.
Minderj arige.
Omstandigheden na verwijzing.
Allerlei.
Aller lei.
ALLERLEI

ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN
ALGEMEEN.
TUSSEN VONNISGERECHTEN.
TUSSEN ONDERZOEKSRECHTERS OF ONDERZOEKSGERECHTEN.
TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT.

Algemeen.
Aard van het misdrijf.
1. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van
het misdrijf - Niet gecorrectionaliseerde misdaad - Verwijzingsbeschikking
- Arrest houdende onbevoegdverklaring
- Vernietiging van de beschikking Verdachte in hechtenis - Verwijzing
naar de anders samengestelde raadkamer.
Wanneer de raadkamer een verdachte
naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen wegens een niet gecorrectionaliseerde misdaad, en het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard, regelt het Hof het rechtsgebied, vernietigt
het de beschikking van de raadkamer
en, wanneer het vaststelt dat de verdachte nog altijd in hechtenis is, verwijst het
de zaak naar dezelfde, doch anders samengestelde raadkamer.
26 april 1994
424
2. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van
het misdrijf - Beschikking van de raadkamer waarbij een misdaad wordt gecorrectionaliseerd - Vonnisgerecht dat zich
onbevoegd verklaart omdat de raadkamer een wanbedrijf heeft verwezen Vernietiging van de beslissing van het
vonnisgerecl1t.
Wanneer een gerechtelijk onderzoek
gevoerd is over een wettelijk als mis-

daad omschreven feit en het onderzoeksgerecht voor het aan zijn beoordeling
overgelegde feit verzachtende omstandigheden in acht neemt bij de verwijzing
van de verdachte naar de correctionele
rechtbank, dan is die rechtbank regelmatig belast met de beoordeling, aan de zijde van de beklaagde, van voormeld misdrijf, ook al vermeldt de vordering van
het openbaar ministerie tot regeling van
de rechtspleging in de tekst van de tenlastelegging niet de omstandigheid die
het wanbedrijf tot misdaad maakt; het
Hof vernietigt de beslissing van het vonnisgerecht dat zich onbevoegd verklaart.
7 juni 1994
587
Verschillende misdrijven, samenhang.
Verzachtende omstandigheden.
3. - Strafzaken - Tussen onderzoeksen vonnisgerecht - Verzachtende omstandigheden - Correctionalisering en
contraventionalisering - Raadkamer Beschikking - Correctionalisering Vonnisgerecht - Vonnis of arrest - Onbevoegdheid - Grondslag - Nieuwe
omstandigheid - Omstandigheid waarvan na de verwijzing gebleken is - Gevolgen.
Wanneer de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden,
een van een misdaad verdacht persoon
naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen en het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard op grand dat, na
de beschikking tot verwijzing, is gebleken van een omstandigheid waardoor
het feit bij de wet met een zwaardere
criminele straf wordt gestraft, stelt het
Hof, op een verzoek tot regeling van
rechtsgebied, vast dat tegen de beschikking vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat, dat het vonnis of arrest van onbevoegdverklaring in kracht van gewijsde
is gegaan en dat de vermeldingen van de
feitenrechter juist schijnen te zijn, waarna het de beschikking vernietigt en de
zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling verwij st.
30 maart 1994
344
4. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verzachtende omstandigheden - Beschikking tot
verwijzing - Misdaad en wanbedrijf Verzachtende omstandigheden niet omschreven - Vonnisgerecht onbevoegdGevolgen.
Wanneer de raadkamer een verdachte
naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen wegens een misdaad en een

-172wanbedrijf zonder verzachtende omstandigheden te preciseren voor de misdaad,
het vonnisgerecht zich op grond van de
overweging dat de misdrijven samenhangend waren onbevoegd heeft verklaard
om van de gehele zaak kennis te nemen
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
het in de regel de zaak naar de kamer
van inbeschuldigingstelling.
15 juni 1994
622
5. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht- Verzachtende omstandigheden - Beschikking tot
verwijzing - Misdaad en wanbedrijf Verzachtende omstandigheden niet omschreven - Vonnisgerecht onbevoegd Gevolgen.
Wanneer de raadkamer een verdachte
naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen wegens een misdaad en een
wanbedrijf, zonder verzachtende omstandigheden te preciseren voor de misdaad,
het vonnisgerecht zich op grond van de
overweging dat de misdrijven samenhangend waren onbevoegd heeft verklaard
om van de gehele zaak kennis te nemen
en de beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan, vernietigt het Hof, bij de
regeling van rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer en, na te hebben
vastgesteld dat de verdachte zich nog altijd in hechtenis bevindt, verwijst het de
zaak naar dezelfde doch anders samengestelde raadkamer.
15 juni 1994
622
6. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verzachtende omstandigheden - Beschikking van
verwijzing - Als misdaad omschreven
feiten - Verzachtende omstandigheden
niet bepaald m.b.t. een van de feiten Vonnisgerecht onbevoegd t.a. v. een van
de feiten - Geen beslissing over de overige feiten - Gevolg.
Wanneer de raadkamer een verdachte
naar de correctionele rechtbank verwijst
wegens als misdaad omschreven feiten
en die rechtbank, na te hebben vastgesteld dat m.b.t. een van de feiten geen
verzachtende omstandigheden zijn bepaald, zich onbevoegd verklaart om ervan kennis te nemen, zonder evenwel
uitspraak te doen over de overige feiten,
vernietigt het Hof, op het verzoek tot regeling van rechtsgebied en na te hebben
vastgesteld dat vooralsnog tegen de beschikking van de raadkamer geen

rechtsmiddel kan worden aangewend,
dat het vonnis in kracht van gewijsde is
gegaan en dat de onbevoegdverklaring
gegrond lijkt, de beschikking, in zoverre
zij betrekking heeft op het feit, verwijst
het de aldus beperkte zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling en zegt
het dater, wat de overige feiten betreft,
geen grond bestaat tot regeling van
rechtsgebied.
30 november 1994
1031
Militair.
Minderj arige.
Omstandigheden na verwijzing.
Allerlei.
7.- Strafzaken- Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Allerlei -:
Raadkamer - Beschikking - Verwijzing naar de politierechtbank - Vonnis
- Onbevoegdheid - Geen regeling van
rechtsgebied- Nieuwe dagvaarding van
het O.M - Vonnis - Onregelmatige
aanhangigmaking - Vervolgingen niet
ontvankelijk - Regeling van rechtsgebied - Verzoek - Ontvankelijkheid
Er is geen grond tot regeling van
rechtsgebied wanneer, nadat de raadkamer een verdachte naar de politierechtbank verwezen heeft en die rechtbank
zich onbevoegd verklaard heeft, het vonnisgerecht bij de uitspraak over een
nieuwe dagvaarding van het O.M., die
werd betekend zonder dat het rechtsgebied geregeld was, beslist dat het niet regelmatig kennis kan nemen van de vervolgingen en dat deze niet ontvankelijk
zijn; laatstgenoemde beslissing doet geen
enkele tegenstrijdigheid ontstaan die
aanleiding geeft tot regeling van rechtsgebied, en kan slechts door middel van
een cassatieberoep worden bestreden.
29 juni 1994
673
ALLERLEI.

ALLER LEI

REGISTRATE (RECHT VAN)
Gedwongen openbare verkoop - Controleschatting - Wettigheid.
Art. 189 W.Reg. is toepasselijk op de
gedwongen openbare verkopen; de rechter kan derhalve een vordering tot controleschatting van de ontvanger der registratie niet afwijzen op grond dat de
toewijzingswaarde van een bij openbare

-173verkoop verkocht onroerend goed moet
worden geacht de verkoopwaarde ervan
te vertegenwoordigen.
24 maart 1994
306

s
SAMENHANG
Strafzaken - Aanhangigmaking van
de zaak bij de rechter - Verschillende
alden van aanhangigmaking - Rechter
bevoegd om uitsp1·aak te doen over de
feiten aanhangig gemaakt door een van
de akten - Rechter onbevoegd voor de
feiten van de andere akte - Gevolg.
Wanneer bij een vonnisgerecht door
afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen
feiten aanhangig gemaakt zijn waarvan
sommige wei en andere niet tot zijn bevoegdheid behoren, kan dat gerecht zich
niet wettig onbevoegd verklaren voor de
gehele zaak, als het zelf vaststelt dat de
verschillende feiten samenhangend zijn.
30 maart 1994
344

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
1. - Testamenten - Eigenhandig testament - Datum - Postdatum - Geldigheid - Vereiste.
De in art. 970 B.W. bepaalde geldigheidsvereisten van het eigenhandig testament beperken geenszins het recht
van de erflater om aan de akte met zijn
laatste wilsbeschikking een datum naar
eigen goeddunken te geven. Hij mag de
akte postdateren zonder dat het testament daardoor nietig wordt, op voorwaarde dat hij, op het tijdstip dat hij die
handeling heeft verricht en op de opgegeven datum, bekwaam was, dat hij vrij
heeft gehandeld en dat de aangegeven
datum niet het resultaat is van arglist of
bedrog.
17 maart 1994
282

2. - Testamenten - Eigenhandig testament - Datum - Postdatum - Vermoeden van vergissing - Neen.
Er wordt niet vermoed dat het gebrek
aan overeenstemming tussen de datum
waarop een eigenhandig testament is opgesteld en de in die akte opgegeven datum, het gevolg is van een vergissing
van de erflater.
17 maart 1994
282
3. - Schenking - Nietigheid - Betrekkelijke nietigheid.
De nietigheid van een schenking die
ingevolge art. 1340 B.W. door bevestiging, bekrachtiging of vrijwillige uitvoering kon worden gedekt, is een betrekkelijke nietigheid en kan aileen door de
rechtverkrijgende erfgenamen van de
schenker worden aangevoerd.
19 mei 1994
504

4.- Testament- Langstlevende echtgenoot - Onterving - Datum van het
testament.
Het testament waarin de langstlevende echtgenoot wordt onterfd, mag opgemaakt zijn v66r de scheidingsperiode die
onmiddellijk aan het overlijden van de
erflater voorafgaat. (Art. 915bis, § 3, eerste lid, B.W.)
22 december 1994
1149

SLAGEN EN
DODEN

VERWONDINGEN,

ONOPZE'ITELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZE'ITELIJK DODEN
OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN OPZE'ITELIJK DODEN

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN
EN ONOPZETTELIJK DODEN
1. - Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden Misdrijf - Soort.
Het misdrijf onopzettelijke slagen en
verwondingen is een aflopend misdrijf.
13 januari 1994
27
2. - Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden Misdrijf - Verjaring - Termijn - Vertrekpunt.

-174Hoewel het misdrijf onopzettelijke slagen en verwondingen een aflopend misdrijf is, begint de verjari~g van de
rechtsvordering tot vergoedmg van de
door dat misdrijf veroorzaakte schade
pas te lopen zodra de schade aan het
Iicht komt, nu het misdrijf pas op dat
tijdstip bestaat. (Artt. 1382 en 1383 B.W.;
artt. 418 en 420 Sw.; art. 26 V.T.Sv.)
13 januari 1994
27
3. - Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden Schuldig verzuim - Verplichting hulp te
verlenen of te verschaffen - brnstig gevaar voor zichzelf of voor een ander.
De verplichting om hulp te verlenen of
te verschaffen aan iemand die in groot
gevaar verkeert waarvan art. 422bis Sw.
het verzuim onder bepaalde voorwaarden strafbaar stelt, geldt slechts wanneer de verzuimer kon helpen zonder
ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen; de rechter kan derhalve naar recht
oordelen dat die verplichting geen rechtvaardiging oplevert voor een door de
hulpverlener begane overtreding van het
wegverkeersreglement waardoor deze
zichzelf of een ander ernstig in gevaar
bracht.
10 mei 1994
466

4. - Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg Mogelijkheid van het onopzettelijk toebrengen van letsel - Voorzienbaarheid.
Geen rekening houden met de mogelijkheid van het onopzettelijk toebrengen
van letsel kan een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg in de zin van artt.
418 en 420 Sw. opleveren als die mogelijkheid kon worden voorzien.
1() mei 1994
468
5. - Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg Begrip.
Wanneer een beklaagde vervolgd is
wegens het onopzettelijk toebrengen van
slagen of verwondingen, dient de rechter
onder meer te onderzoeken waarin het
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
bestaat waardoor de slagen of verwondingen werden veroorzaakt; daarbij dient
hij in aanmerking te nemen aile fouten
die dat gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg kunnen opleveren, in voorkomend geval ook aile overtredingen van

het Wegverkeersreglement, ongeacht of
die overtredingen mede afzonderlijk ten
laste worden gelegd of niet.
17 mei 1994
492

OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN
EN OPZETTELIJK DODEN
6. - Opzettelijk toebrengen van verwondingen - Zware slagen - Strafvordering- Burgerlijke rechtsvorderingVeroordeling - Deskundigenonderzoek
- Motivering - Dubbelzinnigheid Begrip.
Door dubbelzinnigheid aangetast is de
beslissing die, enerzijds, op de strafvordering, de beklaagde veroordeelt wegens
opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, die hetzij een ongeneeslijk
lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot .het verrichten van persoonlijke arbeid, hetzij het voiledig verlies van het gebruik van een orgaan,
hetzij een zware verminking ten gevolge
hebben gehad, en anderzijds, op de burgerlijke rechtsvordering, een geneesheerdeskundige aanwijst wiens opdracht uitdrukkelijk beperkt is tot het bepalen van
de tijdelijke ongeschiktheid. (Art. 97 Gw.;
artt. 392, 398, 399 en 400 Sw.)
16 februari 1994
174
7. - Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Zware slagen - Strafvordering - Veroordeling - Burgerlijke rechtsvordering Deskundigenonderzoek - Motivering Tegenstrijdigheid - Begrip.
Door tegenstrijdigheid aangetast is de
beslissing die, enerzijds, op de strafvordering, de beklaagde veroordeelt wegens
opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen die een ziekte of een ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben, en,
anderzijds, op de burgerlijke rechtsvordering, een geneesheer-expert aanstelt
wiens opdracht de mogelijkheid openlaat
dat de slagen of verwondingen hebben
geleid tot een blijvende arbeidsongeschiktheid of een ander in het Strafwetboek bepaald blijvend gevolg dat het bewezenverklaarde misdrijf uitsluit. [Art.
149 Gw. (oud art. 97); artt. 392, 398, 399
en 400 Sw.]
30 maart 1994
338

SOCIALE ZEKERHEID
ALGEMEEN

-175WERKNEMERS
MUNWERKERS
SCJHEPELINGEN
ZELFSTANDIGEN
OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID
ALLERLEI

ALGEMEEN
WERKNEMERS
l.. - Werknemers - Niet-onderwerpirJg aan de toepassing van de SocialeZekerheidswet Werknemers 1969
Arnbtshalve veroordeling tot betaling
van een veelvoud van de ontdoken bijdragen - Draagwijdte.
Het toepassingsgebied van het laatste
lid van art. 35 Sociale-Zekerheidswet
Werknemers 1969 is niet beperkt tot de
werkgevers in de bouwsector of tot koppelbazen.
294
22 maart 1994

2:. - Werknemers - Bijdragen - Betaling - Uitvoering van werken door
een niet geregistreerde aannemer - Opdn~ehtgever hoofdelijk aansprakelijk Faillietverklaarde aannemer - Curator
- Voortzetting van de werken - Inhoudingen - Voorschotten op de belastingsch!ulden en de bijdragen - Teruggave
- Voorwaarden.
Wanneer het arrest vaststelt dat de curatoren in een faillissement van de
rechtbank van koophandel de toestemming hebben gekregen om de lopende
handelsverrichtingen voort te zetten, dat
zij daartoe opnieuw personeel in dienst
hebben genomen, de voorgeschreven
aangiften hebben gedaan en de verschuldigde bedrijfsvoorheffingen en de bijdragen voor sociale zekerheid hebben betaald en dat de factuur, waarop de
inhoudingen zijn gedaan met toepassing
van de artt. 30bis, § 3, wet van 27 juni
1969 en 299bis, § 3, W.I.B., betrekking
had op werken die na het faillissement
zijn uitgevoerd ten gevolge van de door
de rechtbank gegeven toestemming, beslist het wettig dat de curatoren recht
hebben op teruggave van de inhoudingen
die na het faillissement door de schuldenaar van die factuur zijn gedaan. (Art.
299bis W.I.B.; art. 30bis wet van 27 juni
1969.)
2 mei 1994
438
3. - Werknemers
Bijdragen Sclruldvordering van de R.S.Z. - Oor-

zaak - Niet-geregistreerd aannemer Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk.
De oorzaak van de schuldvordering
van de R.S.Z. jegens de niet-geregistreerde aannemer is het bestaan van bij de
wet bepaalde sociale-zekerheidsbijdragen; de oorzaak van de schuldvordering
van de hoofdelijk aansprakelijke opdrachtgever, die in de rechten van de
R.S.Z. is getreden, is bijgevolg het bestaan van de bij de wet bepaalde socialezekerheidsbijdragen en niet het aannemingscontract tussen de niet geregistreerde aannemer en de hoofdelijk aansprakelijke opdrachtgever. (Art. 1251, 3o,
B.W.; art. 19, 4°ter, eerste lid, Hypotheekwet; art. 23, § 1, Sociale Zekerheidswet
Werknemers 1969.)
6 juni 1994
577
4. - Werknemers - Bijdragen - Betaling - Niet-betaling - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Daad Fout - Wets- of verordeningsbepaling Materiele overtreding.
De materiele overtreding van een
wets- of verordeningsbepaling inzake betaling van sociale-zekerheidsbijdragen
voor werknemers maakt op zichzelf een
fout uit die leidt tot de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de dader, mits die
overtreding willens en wetens is begaan.
(Art. 1382 B.W.)
3 oktober 1994
807

MIJNWERKERS
SCHEPELINGEN
ZELFSTANDIGEN
5. - Zelfstandigen - Toepassingssfeer - Helper - Begrip.
Hij die jegens een ander in een verhouding van ondergeschiktheid staat, is
geen helper van een zelfstandige, maar
een werknemer, die door een arbeidsovereenkomst is gebonden. (Artt. 2 en 3
Arbeidsovereenkomstenwet; art. 6 Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen.)
14 november 1994
954
6. - Zelfstandigen - Bijdragen - Algemene bepalingen - Bezigheid die normaal het volgend jaar niet wordt hernomen - Begrip.
Geen bezigheid die normaal het volgend jaar niet wordt hernomen, als bedoeld in de bepalingen houdende het sociaal statuut der zelfstandigen, is de
bezigheid van een zelfstandige die een
maand per jaar wordt uitgeoefend, zonder dat zij aan een bepaalde periode van

-176het jaar is gebonden en die eventueel
het volgend jaar niet meer wordt uitgeoefend. (Art. 15, § 2, tweede lid, ].a, Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen.)
1.2 december 1994
1100

OVERZEESE
SOCIALE ZEKERHEID
ALLERLEI
STEDEBOUW
ALGEMEEN
VERKAVELING
BOUWVERGUNNING
ONTEIGENING - ZIE : ONTEIGENING TEN
ALGEMENEN NUTTE
SANCTIES
HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE
STAAT, BETALING VAN EEN MEERWAARDE
RUIMTELIJKE
1\ANLEG

ORDENING,

PLAN

VAN

AL:LERLEI

ALGEMEEN
VERKAVELING
BOUWVERGUNNING
1.- Bouwvergunning- Reclamebord

- Plaatsing op een muur.
Art. 44, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening
en Stedebouw dat een voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen vereist voor iedere constructie of inrichting die in de grond is
ingebouwd, aan de grond is bevestigd of
op de grond steun vindt ten behoeve van
de stabiliteit, is van toepassing op de reclameborden die met de grond verbonden zijn door de muur waarop zij zijn
aangebracht.
12 januari 1994
23

ONTEIGENING
ZIE : ONTEIGENING
TEN ALGEMENEN NUTIE

SANCTIES
2. - Sancties - Art. 64 Stedebouwwet
- In stand houden van een zonder vergul!ning opgestelde inrichting - Voortdurend misdrijf - Verjaring - Term1jn
- .Aanvang.
Naar recht verantwoord is de beslissing dat het ten laste gelegde feit ter za-

ke van het « in stand houden van een
zonder vergunning op een grond opgestelde vaste inrichting '' niet verjaard is,
wanneer de rechter beslist dat de ten
laste gelegde feiten een voortdurend misdrijf opleveren en niet kunnen verjaren
zolang de wederrechtelijke toestand niet
heeft opgehouden te bestaan, en vaststelt dat de feiten nog voortduren op de
dag van de uitspraak. (Art. 64 Stedebouwwet.)
591
8 juni 1994
3. - Sancties - .Art. 67, § 1, eerste lid,
Jo, Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening
en Stedebouw - Bestuursoverheid Vordering - Herstel van plaats in de vorige staat - Hoven en rechtbanken Beoordelingsbevoegdheid.
Het behoort tot de bevoegdheid van de
Rechterlijke Macht de vordering van de
gemachtigde ambtenaar op haar externe
en interne wettigheid te toetsen en te
onderzoeken of ze strookt met de wet
dan wei op machtsoverschrijding of
machtsafwending berust, terwijl het niet
aan de rechter staat de opportuniteit van
die vordering te beoordelen. (Art. 67, § 1,
eerste lid, ].a, Waals Wetboek Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw.)
15 juni 1994
619
4. - Sancties - Weigering van regularisatievergunning - Beroep bij de Raad
van State - Verjaring van de strafvordering - Schorsing.
De verjaring van de strafvordering ingesteld wegens overtreding van art. 44,
§ 1.1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw wordt niet geschorst door een
bij de Raad van State aanhangig beroep
tot nietigverklaring van de weigering tot
het verlenen van een regularisatievergunning.
4 oktober 1994
814

HERSTEL VAN PLAATS IN DE
VORIGE
STAAT,
BETALING
VAN EEN MEERWAARDE
5. - Herstel van plaats in de vorige
staat. Betaling van een meerwaarde Burgerlijke partij - Herstelvordering Dwangsom.
De bepaling van art. 65, § 1, laatste lid,
Stedebouwwet dat de rechten van de
burgerlijke partij in geval van rechtstreeks herstel beperkt zijn tot de door
de bevoegde overheid gekozen wijze van
herstel, belet niet dat aan een burgerlijke partij, wier binnen de grenzen van
de vordering van de overheid gedane

~=~=~~====

-177herstelvordering wordt ingewiiligd, een
dwangsom wordt toegekend.
18 januari 1994
65
6. - Herstel van plaats in de vorige
st;;rat, betaling van een meerwaarde Uitspraak over de strafvordering - Afzonderlijke beslissing over het herstel
va.n de plaats in de vorige staat.
Niets belet dat het bevel tot herstel in
de vorige staat niet bij eenzelfde uitspraak samen met de strafrechtelijke beslissing op de strafvordering wordt gegeven, maar bij een afzonderlijke beslissin.g na de uitspraak over de strafvorderin.g. (Stedebouwwet, art. 65, § 1, a.)
12 april 1994
365
7. - Herstel van plaats in de vorige
staat, betaling van een meerwaarde l)erde benadeelde- Recht op herstelHerstel in natura - Wettigheid - Voorwaarde.
Ofschoon de wetten in.zake stedebouw
de rechten van de derde benadeelde in
geval van rechtstreeks herstel beperken
tot de door de bevoegde overheid gekozen wijze van herstel, is het de derde benadeelde daarom niet verboden herstel
te eisen, wanneer het bestuur heeft nagelaten een van de maatregelen te vorderen waartoe die wetten hem het recht
geven. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; art. 67
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw; art. 69 Waals Wetboek Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw.)
21 april1994
392
8. - Herstel van plaats in de vorige
staat, betaling van een meerwaarde He.rstel van plaats in de vorige staat Art. 67, § .1, eerste lid, _to, Waals Wetboek
Ru.imtelijke Ordening en Stedebouw Hoven en rechtbanken - Beoordelingsbevoegdheid.
Het behoort tot de bevoegdheid van de
Reehterlijke Macht de vordering van de
gemachtigde ambtenaar op haar externe
en interne wettigheid te toetsen en te
onderzoeken of ze strookt met de wet
dan wei op machtsoverschrijding of
machtsafwending berust, terwijl het niet
aan de rechter staat de opportuniteit van
die vordering te beoordelen. (Art. 67, § 1,
eerste lid, 1°, Waals Wetboek Ruimtelijke
Ordening ~en Stedebouw.)
Hi juni 1994
619
9. - Herstel van plaats in de vorige
staat, Betaling van een meerwaarde He.rstel van plaats in de vorige staat -

Vordering van de gemachtigde ambtenaar - Beoordelingsbevoegdheid van de
rechter - Grenzen.
Wanneer de gemachtigde ambtenaar
het herstel van de plaats in de vorige
staat vordert om de gevolgen van een
overtreding van de wetten inzake stedebouw en ruimtelijke ordening te doen
verdwijnen, moet de rechter, behoudens
regularisatie, in de regel die maatregel
bevelen, als geen andere wettelijk bepaalde wijze van herstel door de bevoegde bestuurlijke overheid regelmatig aan
de rechter wordt voorgesteld. (Art. 67,
§ 1, Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium van
14 mei 1984.)
7 september 1994
701
10. - Herstel van plaats in de vorige
staat, betaling van een meerwaarde Beroepen vonnis - Herstel van plaats in
de vorige staat - Herstel in natura Hoger beroep van de beklaagde aileen Beslissing op het hoger beroep - Burgerlijke-partijstellingen niet ontvankelijk
- Herstel van de plaats in de vorige
staat - Aanvulling van de strafrechteJijke veroordeling - Wettigheid.
Wanneer, inzake stedebouw, het O.M.
geen hoger beroep ingesteld heeft tegen
het vonnis dat het herstel van de plaats
in de vorige staat heeft bevolen bij wijze
van herstel in natura van de door de
burgerlijke partijen geleden schade, kan
de appelrechter, op het enkele hoger beroep van de beklaagde, na de burgerlijke-partijstellingen niet ontvankelijk te
hebben verklaard, niet wettig het herstel
van de plaats in de vorige staat bevelen
ter aanvulling van de strafrechtelijke
veroordeling. (Art. 67 Waals Wetboek van
Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium.)
26 oktober 1994
879

RUIMTELIJKE ORDENING,
PLAN VAN AANLEG
11. - Ruimtelijke ordening, plan van
aanleg - Planschade - Gebruik waarvoor een goed normaal bestemd is Bouwgrond - Begrip.
Dat het litigieuze perceel niet de normale bestemming van bouwgrond heeft,
kan de rechter wettig afleiden uit de omstandigheden dat aan de zijde van de
weg waar het perceel gelegen is nagenoeg geen gebouwen in de nabijheid ervan gelegen zijn, dat het perceel geen
deel uitmaakt van een residenWHe woonwijk en niet aansluit bij of gelegen is in

-178een woonkern, maar deel uitmaakt van
een aan dezelfde kant van de weg gelegen open gebied. (Art. 37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
18 november 1994
985

ALLERLEI

STRAF
ALGEMEEN, STRAF EN MAATREGEL, WETTIGHEID
VRIJHEIDSSTRAFFEN
GELDBOETE EN OPDECIEMEN
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF
ANDERE STRAFFEN
ZWAARSTE STRAF
SAMENLOOP

Algemeen.
Meerdaadse.
Eendaadse.
Gescheiden berechting
Allerlei.
VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN,
VERZACHTENDE VERSCHONINGSGRONDEN - ZIE OOK : MISDRIJF
VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN
ZIE OOK : MISDRIJF
ALLERLEI

aan de bij die bepalingen voor bet uitspreken van een dergelijke straf bepaalde voorwaarden.
19 januari 1994
75
3. - Algemeen, straf en maatregel,
wettigheid - Verscheidene beklaagden
- Straftoemeting - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
De rechter bepaalt, binnen de door de
wet gestelde perken, op onaantastbare
wijze de strafmaat die hij in verhouding
acht tot de zwaarte van het bewezen verklaarde misdrijf; de feitenrechter maakt
wettig gebruik van zijn beoordelingsbevoegdheid wanneer hij de beslissing dat
aan een van de beklaagden een zwaardere straf moet worden opgelegd dan die
waartoe een mededader is veroordeeld,
grondt op de zwaarte van de onderscheiden misdrijven van de beklaagden.
21 september 1994
766
4. - Algemeen, straf en maatregel,
wettigheid - Persoonlijk karakter van
de straf.
Het algemeen beginsel van het persoonlijk karakter van de straf wordt geschonden door de rechter die de beklaagde tot een straf veroordeelt, zonder te
vermelden dat, naar zijn oordeel, de beklaagde bet hem ten laste gelegde feit
heeft gepleegd
26 oktober 1994
882

VRIJHEIDSSTRAFFEN
ALGEMEEN, STRAF
EN MAATREGEL, WETTIGHEID
1. - Algemeen, straf en maatregel,
wettigheid - Wettigheid - Doodstraf Art. 3 Verdrag Rechten van de Mens Onmenselijke of vernederende straf of
behandeling.
Een beslissing waarbij een rechtscollege de doodstraf uitspreekt in een land
waar die straf wettelijk bestaat, vormt
op zich geen onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van art. 3
E.V.R.M.
19 januari 1994
75
2. - Algemeen, straf en maatregel,
wettigheid - Wettigheid - Doodstraf Art. 2 Verdrag Rechten van de Mens Art. II Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Recht
op !even.
De doodstraf is niet als zodanig onverenigbaar met bet recht op Ieven dat gewaarborgd wordt door art. 2 E.V.R.M. en
door art. 6 I.V.B.P.R., mits voldaan is

GELDBOETE EN OPDECIEMEN
5. - Geldboete en opdeciemen - Bijkomende geldboete - Art. 84 Sw. Vrije beoordeling van de strafrechter Bijzondere motivering.
Wanneer aan de strafrechter, krachtens art. 84, eerste lid, Sw., vrije beoordeling is overgelaten om benevens hoofdgevangenisstraf ook te veroordelen tot
geldboete, moet hij nauwkeurig de redenen vermelden waarom hij benevens de
gevangenisstraf ook die geldboete uitspreekt.
1 maart 1994
212
6. - Geldboete en opdeciemen - Onopzettelijke doding - Aangestelde Werkgever civielrechtelijk aansprakelijk
verklaard - Wettigheid.
Behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen treft de geldboete aileen de
dader; bij veroordeling van een werknemer wegens overtreding van de artt. 418
en 419 Sw. voorziet de wet niet in enige
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van

-179de werkgever. (Art. 39 Sw.; art. 1384, derde lid, B.W.)
22 maart 1994
297
7. - Geldboete en opdeciemen - Opdeciemen - Feiten gepleegd v66r 9 januari 1990 - Geldboete verhoogd met
790 deciemen.
Niet naar recht verantwoord is het arrest waarbij de aan beklaagde opgelegde
geldboete met 790 deciemen wordt verhoogd wegens een misdrijf dat hij heeft
gepleegd v66r 9 jan.-1990, d.i. de dag van
de inwerkingtreding van de programmawet van 22 dec. 1989, bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad van 30 dec. 1989.
(Art. 1 wet 5 maart 1952; art. 326 Programmawet 22 dec. 1989.)
12 december 1994
1102

VERVANGENDE
GEVANGENISSTRAF
ANDERE STRAFFEN
8. - Andere straffen - Verval van het
recht tot sturen - Motivering.
De verplichting tot motivering van de
keuze van de straf wordt niet nagekomen door de rechter, die het verval van
het recht tot het besturen van aile categorieen van motorvoertuigen uitsluitend
grondt op het feit dat het vluchtmisdrijf
op zich een ernstig misdrijf is, zonder
daarbij gewag te maken van omstandigheden die te dezen de toepassing van
een dergelijke maatregel rechtvaardigen.
(Art. 195 Sv.)
23 februari 1994
197

9. - Andere straffen - Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969- Ainbtshalve veroordeling tot betaling van een veelvoud van de ontdoken bijdragen - Aard
- Gevolg.
De in het laatste lid van art. 35 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969 bepaalde veroordeling is geen straf maar
heeft een burgerlijk karakter, het algemeen rechtsbeginsel van de niet-retroactiviteit van de strafsanctie is derhalve
niet toepasselijk.
22 maart 1994
294
10. - Andere straffen
Verval van
het recht tot sturen - Onwettigheid Vernietiging - Omvang.
De onwettigheid van de als straf uitgesproken vervallenverklaring van het
recht een voertuig te besturen, strekt
zich uit tot de gehele veroordeling we-

gens het misdrijf waarvocir het rijverbod
werd opgelegd.
12 oktober 1994
831
11. - Andere straffen - Verbeurdverklaring - Bijzondere verbeurdverklaring
- Vermogensvoordelen - Met die voordelen overeenstemmend bedrag - Raming door de rechter - Bevoegdheid
van de rechter.
Door de invoering van de bepaling dat,
indien de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen,
de goederen en waarden die in de plaats
ervan zijn gesteld en de inkomsten uit
de belegde voordelen niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de
veroordeelde, de rechter de geldwaarde
ervan raamt en de verbeurdverklaring
betrekking heeft op een daarmee overeenstemmend bedrag, maakt de wetgever de feitenrechter bevoegd om het geldelijk bedrag te ramen dat overeenkomt
met de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen voordelen, zonder hem de mogelijkheid te ontnemen om, bij ontstentenis
van nauwkeurige gegevens, dat bedrag
ex aequo et bono te ramen. (Artt. 42, 3°,
Sw. en 43bis, tweede lid Sv.)
14 december 1994
1108

ZWAARSTE STRAF
SAMENLOOP
ALGEMEEN.
MEERDAADSE.
EENDAADSE.

12. - Samenloop - Eendaadse - ColJectief misdrijf - Onderscheiden opzetten - Uitvoering van dezelfde opzet Begrip.
Het onderscheid tussen het opzet als
bestaansvereiste van een bepaald misdrijf en het opzet bij een ander misdrijf,
belet niet dat die beide misdrijven deel
uitmaken van dezelfde opzet, in de zin
van het beginsel waarvan art. 65 Sw. toepassing maakt.
1 maart 1994
215
13. - Samenloop - Eendaadse - Verschillende misdrijven - Dezelfde straf~
bare gedraging.
De strafrechter oordeelt op onaantastbare wijze dat verschillende ten laste
van een beklaagde gelegde misdrijven
het gevolg zijn van dezelfde strafbare ge-,
draging en bijaldien slechts een feit opleveren. (Art. 655 Sw.)
15 maart 1994
275

-180GESCHEIDEN BERECHTING.
ALLERLEI.

VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN, VERZACHTENDE VERSCHONINGSGRONDEN
ZIE
OOK : MISDRIJF
14. - Verzachtende omstandigheden,
verschoningsgronden Verschoningsgrond - Verdovende middelen - Wet
van 24 feb. 1921, art. 6 - Vrijstelling of
vermindering van straiten - Onthulling
aan de overheid - Begrip.
Er is geen onthulling in de zin van art.
6 Drugwet wanneer de verstrekte inlichtingen eerder aan de overheid bekend
waren.
26 april 1994
415

VERZWARENDE
OMSTANDIGHEDEN
ZIE OOK : MISDRIJF

ALLERLEI
15. - Allerlei - Overtreding SocialeDocumentenwet - Bijdrage aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Vergoedend karakter - Geen straf.
Telkens als de strafrechter een veroorde!ing uitspreekt voor feiten bedoeld in
art. 11 Sociale-Documentenwet, dient hij
tevens de beklaagde te veroordelen tot
de betaling aan de R.S.Z. van een vergoeding gelijk aan het drievoud van de
bijdragen bedoeld in art. 38, §§ 2 en 3,
wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten,
omdat die bijdragen een vergoedend karakter hebben en geen straf zijn. (Art.
llbis Sociale-Documentenwet.)
4 januari 1994
6
16. - Allerlei - Strafmaat - In aanmerking nemen van wijze waarop beklaagde zijn onschuld staande hield Gevolg.
Het recht van verdediging wordt door
de rechter miskend, wanneer hij bij het
bepalen van de strafmaat o.m. in aanmerking neemt de wijze waarop de beklaagde zijn onscbuld staande bield.
18 januari 1994
64
17. - Allerlei - Strafmaat - Motivering.
Geen wetsbepaling verbiedt de strafrecbter om bij bet bepalen van de straf
rekening te houden met bet bestaan van

een vroegere veroordeling waarvan
wordt vastgesteld dat deze nog niet in
kracbt van gewijsde is gegaan. (Art. 195
Sv.).
21 juni 1994
645
18. - Allerlei - Motivering - Vroegere veroordeling - Uitwissing.
De recbter mag, om de strafmaat te
bepalen, geen rekening bouden met een
vroegere veroordeling, die uitgewist is
kracbtens art. 619 Sv.
28 september 1994
789
19. - Allerlei - Strafrechtelijke veroordeling - Opzettelijke gewelddaden Hulp aan de slachtoffers - Bijdrage Aard.
De bijdrage aan bet Bijzonder Fonds
tot Hulp aan de Slacbtoffers van Opzet·
telijke Gewelddaden is geen straf. (Art.
29 wet 1 aug. 1985; art. 2 Sw.)
9 november 1994
938
20. - Allerlei - Strafrechtelijke veroordeling - Vaste vergoeding - Aard.
De veroordeling tot betaling van de vaste vergoeding, die voor elke criminele,
correctionele en politiezaak een verplicbte aanvulling is van de strafrecbtelijke
veroordeling, beeft een eigen karakter
en is geen straf. (Art. 11 wet 1 juni 1849;
art. 71 wet 28 juli 1992.)
9 november 1994
938
21. - Allerlei - MotiVering - HerhaJing - Vroegere veroordeling - Uitwissing.
De recbter mag, om bet bestaan van
herhaling aan te nemen en de strafmaat
te bepalen, geen rekening bouden met
een vroegere veroordeling die uitgewist
is. (Artt. 195, 619, 620 en 634 Sv.)
22 november 1994
1002

STRAFVORDERING
1. - Rechtspleging in hoger beroep Eenparigheid van stemmen - Strafverzwaring - Verstek - Beslissing op verzet - Bevestiging.
De regel van de eenparigbeid van
stemmen moet in acht worden genomen
als de appelrecbter, op bet verzet van de
veroordeelde, opnieuw uitspraak moet
doen op bet boger beroep en zelfs als het
op verzet gewezen arrest de veroordeling
die wettig was uitgesproken bij verstek,
bevestigt. (Art. 21lbis Sv.)
1 maart 1994

221

-1812. - Fiscale misdrijven - Aangifte
door fiscale ambtenaren - Machtiging
- Geldigheid.
Aan de rechtsgeldigheid van de kennisgeving van fiscale misdrijven door de
fiscale ambtenaren wordt geen afbreuk
gedaan door het overzenden van een kopie van een controleverslag en definitief
proces-verbaal inzake B.T.W. aan de procureur des Konings vooraleer de machtiging tot kennisgeving was gegeven; die
overzending heeft evenmin tot gevolg dat
nadien op initiatief van de administratie
zelf geen aan het instellen van de strafvordering voorafgaande rechtsgeldige
klacht of aangifte meer kon geschieden.
(Art. 29, tweede lid, Sv.; art. 350, § 2,
W.I.B.; art. 75, § 2, B.T.W.-wet.)
15 maart 1994
273

3. - Fiscale ambtenaren - Fiscale
misdrijven - Kennisgeving aan de procureur des Konings - Vereiste machtiging- Vormvoorschriften en bewijs van
de machtiging.
De bij art. 29, tweede lid, Sv. vereiste
machtiging van fiscale ambtenaren om
feiten, die naar luid van de belastingwetten en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten strafrechtelijk strafbaar
zijn, ter kennis te brengen van de procureur des Konings is aan geen vormvoorschriften of bijzondere bewijsregelen onderworpen.
19 april 1994
385
4. - Correctionele rechtbank en politierechtbank - Dagvaarding - Betekening ongedaan - Gevolg.
De onregelmatige betekening van de
dagvaarding om voor de correctionele
rechtbank te verschijnen doet geen afbreuk aan het feit dat de strafrechter geadieerd is.
7 juni 1994
586

5. - Fiscale ambtenaar - Fiscale misdrijven - Kennisgeving aan de procureur des Konings - Instellen van vervolgingen - Daders en medeplichtigen Ontvankelijkheid.
Wanneer feiten, die naar luid van de
belastingwetten en van de ter uitvoering
daarvan genomen besluiten strafrechtelijk strafbaar zijn, met de vereiste machtiging door ambtenaren van de belastingbesturen van het Ministerie van Financien aan de procureur des Konings ter
kennis worden gebracht, laat die aangifte de strafvervolging toe van alle personen die als dader, mededader of medeplichtige betrokken zijn bij de feiten

waarop de gezegde machtiging en de
daarop volgende aangifte betrekking
hebben. (Art. 29, tweede lid, Sv.; art. 350,
§ 3, W.I.B., thans 461, eerste lid, W.I.B.
1992; art. 74, § 3, W.B.T.W.)
20 december 1994
1140
6. - Ontvankelijkheid - Opschorting
van de uitspraak van de veroordeling Gezag van gewijsde - Vroegere feiten
- Eenheid van opzet - E{m enkel strafbaar feit.
Het gezag van gewijsde dat verbonden
is aan de opschorting van de uitspraak
van de veroordeling in zoverre die beslissing de feiten bewezen verklaart, belet
dat vroegere feiten, die wegens eenheid
van opzet geacht worden een enkel strafbaar feit te vormen met de feiten die tot
de maatregel van opschorting hebben geleid, aanleiding kunnen geven tot nieuwe
vervolgingen tijdens de proeftijd. (Art. 2
en oud art. 65 Sw.)
21 december 1994
1143

SUCCESSIERECHTEN
1. - Verzuim van aangifte - Strafbepaling - Fiscale boete - Geen lout Gevolg - Beoordeling - Bevoegdheid.
Met name bij verzuim van aangifte,
worden de partijen van de in het Wethoek van Successierechten vastgestelde
fiscale boeten vrijgesteld « indien zij bewijzen dat zij niet in fout zijn ''• waarbij
de beoordeling van de fout onder de bevoegdheid valt van de Rechterlijke
Macht; de bepaling van voormeld wethoek, volgens welke de minister van Financien « beslist over de bezwaren die
de kwijtschelding van de fiscale boeten
tot voorwerp hebben », kent aan de minister geen uitsluitende bevoegdheid toe;
meer bepaald, verleent zij aan de minister niet de bevoegdheid om de rechter te
vervangen bij de beoordeling of de partijen al dan niet bewijzen dat zij niet in
fout zijn. (Artt. 126 tot 128, 131 en 141,
tweede lid, W.Succ.)
13 oktober 1994
832
2. - Bewijsmiddelen
Goederen gebruikt voor de uitoefening van een beroepswerkzaamheid.
Wanneer goederen uit een nalatenschap, overeenkomstig art. 53 wet van 28
december 1983 (III) houdende fiscale en
begrotingsbepalingen, worden gebruikt
voor de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, kan het belastingbestuur van die goederen geen sucessie-

-182rechten heffen, ook al heeft zij door
andere bewijsmiddelen dan het gebruik
van die goederen het bestaan ervan bewezen. (Art. 105 W.Succ.)
27 oktober 1994
885

T

Algemeen.
Burgerlijke zaken.
Strafzaken.

1. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
- In eerste aanleg - Strafzaken - Beslissing m.b.t. de taal van de rechtspleging - Voorbarig cassatieberoep.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen een vonnis dat enkel uitspraak doet
over de taal van de rechtspleging. (Art.
416 Sv.)
19 oktober 1994
856
Andere zaken.

TAALGEBRUIK
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)

In eerste aanleg.
Algemeen.
Burgerlijke zaken.
Strafzaken.
Andere zaken.
In hager beroep.
Algemeen.
Burgerlijke zaken.
Strafzaken.
Andere zaken.
In cassatie.
Algemeen.
Burgerlijke zaken.
Strafzaken.
Andere zaken.
Betekening en tenuitvoerlegging.
Algemeen.
Burgerlijke zaken.
Strafzaken.
Andere zaken.
Vonnissen en arresten, nietigheden.
Algemeen.
Burgerlijke zaken
Strafzaken.
Andere zaken.
GERECHTSZAKEN (BUITEN WET 15 JUNI
1935)
BESTUURSZAKEN
SOCIALE BETREKKINGEN
ONDERWIJS
ALLERLEI

ALGEMEEN
GERECHTSZAKEN
(WET 15 JUNI 1935)
IN EERSTE AANLEG.

2.- Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
- In eerste aanleg - Andere zaken Beschermde werknemers - Ontslag om
dringende reden - Verzoekschrift Termijn - Term1jn van rechtspleging.
De termijn, waarin het verzoekschrift
moet worden neergelegd bij de voorzitter
van de arbeidsrechtbank, met toepassing
van art. 4, § 1, wet 19 maart 1991, is geen
termijn van rechtspleging in de zin van
de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken. (Art. 48 Ger.W.; art. 40, derde lid, Taalwet Gerechtszaken.)
21 november 1994
999
IN HOGER BEROEP.

Algemeen.
Burgerlijke zaken.
Strafzaken.
3. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935}

- In hoger beroep - Strafzaken - Militair Gerechtshof - Loting van de militaire leden - Proces-verbaal van Jottrekking- Taal.
Nu de voorzitter van het Militair Gerechtshof op de laatste terechtzitting van
elke zittijd overgaat tot de loting van de
militaire leden die de volgende maand
moeten zetelen en dit geschiedt aan de
hand van de eerste lijst voor de nederlandstalige kamer en aan de hand van
de tweede lijst voor de franstalige kamer, levert de enkele aanwezigheid in
het dossier van een uitgifte van het in
een andere taal dan die van de rechtspleging opgesteld proces-verbaal van die
terechtzitting geen nietigheid op wanneer de beklaagde niet de vertaling ervan heeft gevraagd. (Art. 10, eerste lid,
K.B. 14 juni 1971; art. 22 Taalwet Gerechtszaken.)
15 maart 1994
265

-1834. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935}
- In hager beroep - Strafzaken Nietige akten - Art. 40 - Beslissing tot
verwijzing naar het vonnisgerecht - Op
tegenspraak gewezen en geen zuiver
voorbereidende beslissing - Gevolgen.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij een verdachte op tegenspraak naar het vonnisgerecht wordt verwezen, is geen zuiver
voorbereidende beslissing; het dekt, wat
dat betreft, de nietigheid van de exploten
en andere akten van rechtspleging die
eraan voorafgegaan zijn. (Taalwet Gerechtszaken, art. 40.)
20 april 1994
390

Andere zaken.
IN CASSATIE.

Algemeen.
Burgerlijke zaken.
Strafzaken.
5. - Gerechtszaken - In cassatie Strafzaken - Cassatieberoep - Memorie gesteld in een andere taal dan die
van de bestreden beslissing.
Het Hof van Cassatie slaat geen acht
op de memorie die tot staving van een
voorziening in strafzaken wordt ingediend en die in een andere taal dan die
van de bestreden beslissing gesteld is.
(Artt. 27 en 40 Taalwet Gerechtszaken.)
24 januari 1994
90
Andere zaken.
6. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935}
- In cassatie - Andere zaken Dienstplichtzaken - Tweede cassatieberoep op grand van art. 40 Taalwet Gerechtszaken - Ontvankelijkheid - Termijn.
De voorziening in cassatie die wordt
ingesteld na verwerping van een e~r~te
voorziening waarin geen andere mebgheid aanwezig was dan die welke uit een
overtreding van de Taalwet in gerechtszaken voortspruit, is slechts ontvankelijk
wanneer zij is ingesteld binnen de termijn bij de wet bepaald om zich in cassatie te voorzien en die begint te lopen
te rekenen van de dag van de uitspraak
van het arrest dat de eerste voorziening
heeft verworpen. (Art. 40, vierde en vijfde lid, Taalwet Gerechtszaken.)
8 augustus 1994
685

BETEKENING EN TENUITVOERLEGGING.

Algemeen.
Burgerlijke zaken.
Strafzaken.
Andere zaken.
VONNISSEN EN ARRESTEN,
DEN.

NIETIGHE-

Algemeen.
Burgerlijke zaken
7. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935}
- Vonnissen en arresten, nietigheden Burgel'iijke zaken - Nietig vonnis Appelrechter - Niet opgeworpen nietigheid - Niet louter voorbereidend en op
tegenspraak gewezen arrest - Overnt;ming der redenen van beroepen vonms
- Gevolg.
De nietigheid van een vonnis wegens
schending van de Taalwet Gerechtszaken is gedekt door het op tegenspraak
gewezen en niet louter voorbereidend arrest, als bedoelde nietigheid in hoger beroep niet werd opgeworpen en het arrest al neemt het de redenen van het
ber~epen vonnis over, zelf niet aan een
andere nietigheid lijdt dan die van het
beroepen vonnis. (Art. 40 Taalwet Gerechtszaken.)
9 december 1994
1085
Strafzaken.
8. - Gerechtszaken - Vonnissen en
arresten, nietigheden - Strafzaken Nietig vonnis - Later niet ]outer voorbereidend en op tegenspraak gewezen arrest - Overneming van de motieven van
het vonnis - Gevolg.
De nietigheid in het vonnis van de eerste rechter ten gevolge van schending
van de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik ter talen in gerechtszaken wordt gedekt door het latere
niet louter voorbereidende en op tegenspraak gewezen arrest dat zelf niet lijdt
aan enige nietigheid ten gevolge van
schending van die wet; de overneming
door dit arrest van motieven van het
nietige vonnis doet hieraan geen afbreuk.
128
1 februari 1994
9. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
- Vonnissen en arresten, nietigheden Strafzaken - Taal van de rechtspleging
- Begrip.
Een vonnis of arrest wordt geacht in
de taal van de rechtspleging te zijn opge-

-184maakt, wanneer alle voor de regelmatigheid van de akte vereiste vermeldingen
in die taal zijn gesteld.
13 april 1994
367
Andere zaken.
10. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935}
- Vonnissen en arresten, nietigheden Andere zaken - Orde van Geneesheren
- Tuchtzaak - Art. 40 Taalwet Gerechtszaken - Toepasselijkheid.
Art. 40 Taalwet Gerechtszaken dat bepaalt dat de regels van de wet op straf
van nietigheid zijn voorgeschreven, is
niet toepasselijk op de rechtspleging
voor de raden van de Orde van Geneesheren. (Art. 24, § 3, Artsenwet.)
13 mei 1994
486

GERECHTSZAKEN
(BUITEN WET 15 JUNI 1935)
BESTUURSZAKEN
SOCIALE BETREKKINGEN
ONDERWIJS
ALLERLEI
TERUGVORDERING
Verkoper van roerende goederen Schuldeiser van de koper - Samenloop
- Beding van eigendomsvoorbehoud Tegenstelbaar karakter.
Wanneer de verkoper van niet betaalde roerende goederen in samenloop is
met de schuldeisers van de koper en de
verkochte zaak in diens bezit is, mag hij
nooit het beding van eigendomsvoorbehoud aanvoeren om, buiten het geval bepaald in art. 20, 5°, zesde lid, Hypotheekwet, de zaak terug te vorderen.
22 september 1994
772

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE
1. - Wisselbrief - Betaling aan derde-houder door betrokkene - Tenietgaan wisselverbintenis- Verhaal- Gevolg.
De schuldeiser die ten gevolge van de
betaling door een betrokkene, niet-acceptant, van een wisselbrief geen rechten
ten aanzien van de trekker kan laten
gelden, bevindt zich in dezelfde situatie
als degene die wegens die betaling zijn
titel heeft vernietigd; hij verdient derhal-

ve dezelfde bescherming en moet met zodanige schuldeiser worden gelijkgesteld;
de betaler is dan ook niet gerechtigd het
betaalde van die schuldeiser terug te
vorderen, maar beschikt wei over het
verhaal uit het tweede lid van art. 1377
B.W.
14 januari 1994
35
2. - Verjaring- Begrip.
De vijfjarige verjaring staat niet in de
weg aan de invordering van ten onrechte
betaalde bedragen. (Artt. 1235, 1376,
1377, 2262 en 2277 B.W.).
3 oktober 1994
811
3. - Onverschuldigd betaald bed1·ag Overgemaakt aan een de1·de - Terugvordering - Voorwaarde.
Wanneer een onverschuldigd betaald
bedrag door de accipiens, zonder bedrog
en tot betaling van een wettige schuldvordering, aan een derde wordt overgemaakt, kan dat bedrag van die derde
niet worden teruggevorderd. (Art. 1235
B.W.)
1078
8 december 1994

TUSSENKOMST
1.- Strafzaken- WA.M-verzekering
- Tussenkomst van de verzekeraar Voorwaarde - Beperking.
Door de vrijwillige dan wel gedwongen
tussenkomst van de verzekeraar voor de
strafrechter afhankelijk te maken van de
voorwaarde, dat die rechter kennis
neemt van de tegen de verzekerde ingestelde burgerlijke rechtsvordering tot
vergoeding van de door een motorrijtuig
veroorzaakte schade, en door uit. te sluiten dat de strafrechter uitspraak vermag
te doen over de rechten die de verzekeraar kan doen gelden tegenover de ver·1 zekerde of de verzekeringsnemer, heeft
de wetgever de bevoegdheid van de
strafrechter beperkt tot de bescherming
van de belangen van de benadeelde partij en van de verzekerde en heeft hij niet
toegestaan dat de verzekeraar tussenkomt om zich voor de strafrechter te beroepen op de eventuele door de verzekerde gepleegde fouten, ten einde op hem of
op de verzekeringsnemer verhaal te nemen. (Art. 9 W.A.M.-wet).
19 januari 1994
71
2. - Strafzaken - Ontvankelljkheid
- Vereisten.
De vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde voor de strafrechter is enkel ontvankelijk op voorwaarde

-185dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of dat de wet de rechter bij
uitzondering bevoegd maakt om een veroordeling, een sanctie of enige andere
maatregel uit te spreken tegen een derde
die in dat geval moet worden toegelaten
tot het geding of daarin kan worden opgeroepen. (Art. 2 Ger.W.)
702
7 september 1994
3. - Burgerlijke zaken - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Herstelplicht - Zaak - Gebrek aan de zaak Schade - Hoofdvordering - Veroordeling in solidum - Medebewaarder Aansprakelijkheid - Vordering in vrijwaring - Oorzaak - Aard - Verjaring
- Gevolg.
De vordering tot oproeping in vrijwaring van de bewaarder van een gebrekkige zaak tegen de medebewaarder aan
wie het gebrek van de zaak te wijten is,
levert geen vordering op die volgt uit een
misdrijf, als bedoeld in art. 26 V.T.Sv.
hoewel zij kan gegrond zijn op de regels
inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst.
24 oktober 1994
873
4. - Burgerlijke zaken - Tussenkomst in hager beroep - Voorwaarden.
28 oktober 1994
894
5. - Verzekering - Rechtbanken Strafzaken - Burgerlijk rechtsvordering
- Verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde - Gedwongen tussenkomst- StrafgerechtBevoegdheid - Voorwaarde.
Geen enkele wettelijke bepaling verleent aan de strafrechter bevoegdheid
om kennis te nemen van een vordering
tot tussenkomst, wanneer die vordering
door de veroorzaker van een ongeval is
ingesteld tegen een andere verzekeraar
van zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid dan de W.A.M.-verzekeraar.
2 november 1994
911

u
UITLEVERING
1. - Uitvoerbaarverklaring van een
door de vreemde overheid verleend bevel

tot aanhouding - Voorlopige vrijheidsbeneming - Regelmatigheid - Invloed
op de uitvoerbaarverklaring.
De al dan niet regelmatigheid van de
voorlopige vrijheidsbeneming van een
vreemdeling met het oog op uitlevering
is zonder invloed op de wettelijkheid van
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het buitenlands bevel tot
aanhouding uitvoerbaar verklaart. (Artt.
3, tweede lid, en 5, eerste en tweede lid,
Uitleveringswet.)
10 mei 1994
471
2. - Bevel tot aanhouding door de buitenlandse overheid verleend - Voorlopige aanhouding - Duur - Procedure van
uitvoerbaarverklaring - Art. 5, tweede
lid, Uitleveringswet - Toepassingsgebied.
Art. 5, tweede lid, Uitleveringswet,
waarbij de duur van de voorlopige aanhouding van een vreemdeling met het
oog op zijn uitlevering tot drie weken
wordt beperkt, is niet van toepassing op
de door art. 3 van dezelfde wet voorgeschreven procedure betreffende de uitvoerbaarverklaring van het door de buitenlandse bevoegde overheid verleende
bevel tot aanhouding.
1 juni 1994
563

3. - Bevel tot aanhouding door de buitenlandse overheid verleend - Uitvoerbaarverklaring - Gevolg.
Wanneer, met toepassing van art. 3
Uitleveringswet, het door de buitenlandse gerechtelijke overheid verleende bevel
tot aanhouding uitvoerbaar is verklaard,
is de betrokken vreemdeling van dan af
ter beschikking van de Uitvoerende
Macht, onder een nieuwe titel van vrijheidsberoving, die een einde maakt aan
het voorlopig bevel tot aanhouding dat,
met toepassing van art. 5 Uitleveringswet, met het oog op zijn uitlevering was
verleend. De Rechterlijke Macht is van
dan af ook niet meer bevoegd om te beslissen omtrent de voorlopige invrijheidstelling van die vreemdeling.
1 juni 1994
563
4. - Onderzoeksrechter - Voorlopig
bevel tot aanhouding - Huiszoeking en
inbeslagneming - Bevoegdheid.
De onderzoeksrechter die, in dringende gevallen, op grond van een officieel
bericht van de verzoekende Staat, ten
laste van de vreemdeling een voorlopig
bevel tot aanhouding heeft verleend, is
gemachtigd te handelen naar de regelen
v~n de artt. 87 tot 90 Sv. en kan huiszoe-

-186king en inbeslagneming gelasten zonder
dat vooraf bet buitenlands bevel tot aanbouding of de gelijkwaardige akte door
de daartoe bevoegde raadkamer uitvoerbaar moet zijn verklaard. (Art. 5, vierde
lid, Uitleveringswet.)
14 juni 1994
611
5. - Huiszoeking
Inbeslagneming
- In beslag genomen voorwerpen Overdracht - Vereiste.
Naar recbt verantwoord is de beslissing van de kamer van inbescbuldigingstelling dat de in beslag genomen voorwerpen aan de verzoekende justitii:He
overheid dienen te worden overgedragen
op grond dat zij recbtstreeks verband
bouden met de feiten die ten laste worden gelegd aan de vreemdeling waarvan
de uitlevering werd gevraagd. (Artt. 5,
laatste twee leden, en 11, derde en vierde lid, Uitleveringswet.)
14 juni 1994
611
6. - Inbeslagneming - In beslag genomen voorwerpen - Overdracht - Teruggave - Terugvordering - Onderzoeksgerecht - Bevoegdheid.
De onderzoeksgerecbten aan wie op
grond van de Uitleveringswet de bevoegdbeid is verleend de overdracbt of
de teruggave te bevelen van de in beslag
genomen voorwerpen en, in voorkomend
geval, te beslissen over de terugvordering van derde bezitters of recbtbebbenden zijn niet bekleed met de macbt civielrecbtelijke betwistingen te beslecbten, maar dienen aileen na te gaan of de
recbten van derden kunnen worden benadeeld doordat de in beslag genomen
voorwerpen aan de verzoekende regering
worden overgedragen. (Artt. 5, laatste
twee leden, en 11, derde en vierde lid,
Uitleveringswet.)
14 juni 1994
611
7. - Over/egging van de buitenlandse
akte ter uitvoering waarvan de vreemdeling kan worden opgesloten - Contra/e.
Het ligt op de weg van de regering te
onderzoeken of voldaan is aan de door
de wet of bet verdrag vereiste overlegging van de stukken op grond waarvan
een vreemdeling met bet oog op uitlevering kan worden opgesloten.
22 juni 1994
650
8. - Door de buitenlandse overheid
verleend bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring - Voorwaarden.
Om een door een buitenlandse overbeid met bet oog op uitlevering verleend
bevel tot aanbouding uitvoerbaar te ver-

klaren, dient bet onderzoeksgerecbt na
te gaan of bet feit zelf waarvoor dat bevel is verleend, en niet de omscbrijving
die de buitenlandse overbeid eraan gegeven beeft, een misdrijf is volgens de Belgiscbe wetten en in bet uitleveringsverdrag is omscbreven; bet gaat tevens na
of bet misdrijf niet verjaard scbijnt te
zijn volgens de nationale wet.
22 j~ni 1994
650
9. - Aanhoudingsbevel verleend door
de buitenlandse overheid - Vereiste vermeldingen - Onderzoeksgerecht- Uitvoerbaarverklaring - Voorwaarden.
Het is niet vereist dat bet bevel tot
aanbouding, verleend door de buitenlandse overbeid, zelf plaats en datum der
feiten zou vermelden; bet moet de feiten
duidelijk omscbrijven, zodat de onderzoeksgerecbten kunnen nagaan of, gelet
op de overige stukken van de recbtspleging, voldaan is aan de voor uitlevering
gestelde vereisten inzake plaats en tijd,
meer bepaald of de strafvordering niet
verjaard is volgens de Belgiscbe wet.
(Artt. 1, 2 en 3 Uitleveringswet.)
29 juni 1994
671

10. - Passieve uitlevering - Bevel tot
aanhouding - Uitvoerbaarverklaring Omschrijving van de feiten.
Zonder belang is de omstandigbeid dat
bet bevel tot aanbouding meer feiten
vermeldt dan bet voorlopig bevel tot aanbouding, nu enkel bet bevel tot aanbouding, met bet oog op de uitvoerbaarverklaring, aan de controle van bet onderzoeksgerecbt wordt onderworpen. (Art. 3,
tweede lid, Uitleveringswet.)
23 augustus 1994
686
11. - Passieve uitlevering - Bevel tot
aanhouding - Uitvoerbaarverklaring Recht van verdediging.
Het recbt van verdediging ten aanzien
van de uitvoerbaarverklaring van bet bevel tot aanbouding wordt gevrijwaard
door bet recbtsmiddel van boger beroep.
(Art. 3, vijfde lid, Uitleveringswet.)
23 augustus 1994
686
12. - Grand tot uitlevering
Strafbaar feit waarvoor uitlevering wordt gevraagd - Doodstraf - Beslissing van de
regering.
Wanneer op bet strafbaar feit waarvoor de uitlevering wordt gevraagd, in de
verzoekende Staat de doodstraf staat,
komt bet enkel aan de Regering toe te
beslissen of de uitlevering wordt toege-

-187staan. (Art. 1, § 2, derde lid, Uitleveringswet.)
23 augustus 1994
686
13. - Passieve uitlevering - Bondsrepubliek Duitsland verzoekende Staat Toegevoegde stukken - Taal.
De regel volgens welke de over te leggen stukken gesteld worden in de taal
van de verzoekende partij heeft enkel
betrekking op de stukken waarvan . de
overlegging vereist is om de uitlevermg
toe te staan. (Overeenkomst betreffen~e
uitlevering en wederzijdse rechtshulp m
strafzaken tussen Belgie en de Bondsrepubliek Duitsland, ondert. te Brussel op
17 jan. 1958, art. 20.)
23 augustus 1994
686
14. - Door de buitenlandse overheid
verleend bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring - Uitsp1·aak van de
raadkamer - Devolutieve kracht van
het hager beroep.
Wanneer de raadkamer uitspraak
heeft gedaan over het uitvoerbaar verklaren van het bevel tot aanhouding of
de daarmee gelijk te stellen akte van de
buitenlandse overheid, doet de kamer
van inbeschuldigingstelling, op grand
van de devolutieve kracht van het tegen
die beslissing ingestelde hager beroep,
uitspraak over de uitvoerbaarverklaring
en neemt die beslissing de plaats in van
de beroepen beschikken. (Art. 3 Uitleveringswet)
27 september 1994
787
15. - Onderzo£;Jksgerec.ht
Door de
buitenlandse overheid verleend bevel tot
aanhouding - Uitvoerbaarverklaring Aard van de beslissing.
De beslissing waarbij een onderzoeksgerecht uitspraak doet over de uitvoerbaarverklaring van het door de buitenlandse overheid verleende bevel tot aanhouding is geen vonnis in de zin van art.
149 Gw. (Art. 149 Gw.)
27 september 1994
787
16. - Onderzoeksgerecht
Door de
buitenlandse overheid verleend bevel tot
aanhouding - Uitvoerbaarverklaring Vermelding van de toepasselijke wetsbepaling.
Geen wetsbepaling verplicht het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de
uitvoerbaarverklaring van het door de
buitenlandse overheid verleende bevel
tot aanhouding, de toepasselijke wetsbepalingen inzake uitlevering te vermelden. (Art. 3 Uitleveringswet.)
27 september 1994
787

UITVOERBAARVERKIARING
Executieverdrag - Betekening van de
buitenlandse beslissing - Bewijs.
Krachtens art. 47 Executieverdrag
moet de partij die om de tenuitvoerlegging verzoekt, enig document overleggen
waaruit kan worden vastgesteld dat de
beslissing volgens de wet van de Staat
van herkomst uitvoerbaar is en betekend
is geworden; niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat niet aanwijst welke
wetsbepaling van het vreemde recht zou
zijn geschonden door de wijze waarop de
betekening is geschied. (Art. 47 Executieverdrag van 27 sept. 1968, goedgekeurd
bij de wet van 13 jan. 1971.)
23 september 1994
779

v
VALSHEID EN GEBRUIK
VALSE STUKKEN

VAN

1. - Gebruik van valse stukken - Inkomstenbelastingen - Valse stukken tot
staving van de belastingaangifte - Verjaring van de strafvordering - Aanvang.
Inzake inkomstenbelastingen verliest
het gebruik van valse stukken, die tot
staving van een belastingaangifte worden aangewend, in de regel slechts zijn
nuttig effect bij de definitieve vestiging
van de belasting; de verwijzing in een
antwoord op een bericht van wijziging
van aangifte naar de valse stukken, welke tot staving van de aangifte van de administratie werden overgemaakt, is een
daad van gebruik van die valse stukken.
19 april 1994
385
2. - Vervalsing van facturen - Begrip.
Valse vermeldingen in een door een
garagehouder voor de herstellingen aan
een wagen · opgemaakte factuur !evert
een strafbare valsheid in geschrifte op,
wanneer de rechter op grand van de
door hem aangewezen feitelijke gegevens vaststelt dat de klant door toedoen
van de garagehouder in de onmogelijk-

-188heid was controle uit te oefenen op de in
de factuur voorkomende vermeldingen
en derhalve de factuur als waarheidsgetrouw moest beschouwen. (Artt. 193, 196,
197, 213 en 214 Sw.)
15 juni 1994
618

3. - Intellectuele valsheid - Begrip.
Intellectuele valsheid bestaat erin dat
in een materieel onaangeroerd instrumentum feiten en akten in strijd met de
waarheid worden vastgesteld. (Art. 196
Sw.)
21 juni 1994
648
4. - Valsheid in geschrifte - Moree!
bestanddeel - Kwaadwilligheid.
Door vast te stellen dater aan de zijde
van de beklaagde voor het geheel van
het van valsheid betichte stuk geen
kwaadwilligheid blijkt, oordeelt de rechter dat zowel bedrieglijk opzet als oogmerk om te schaden niet bewezen zijn.
(Art. 193 Sw.)
13 september 1994
735
5. - Gebruik - Ogenblik waarop het
gebruik eindigt.
Het gebruik van valse stukken, zelfs
zonder een nieuw feit van de dader van
de valsheid en zonder herhaald toedoen
zijnerzijds, duurt voort zolang het door
hem beoogde doe! niet volkomen is bereikt en zolang de hem verweten beginhandeling, zonder verzet van zijn kant,
het nuttig gevolg heeft dat hij ervan verwachtte. (Art. 197 Sw.)
2 oktober 1994
878
6. - Bedrieglijk opzet - Dnj'fveer Invloed.
De omstandigheid dat de daders van
valsheid in geschrifte verschillende drijfveren hadden, heeft geen invloed op het
hen ten laste gelegde bedrieglijk opzet
om zichzelf of anderen een onrechtmatig
voordeel te verschaffen. (Artt. 196 en 197
Sw.)
878
2 oktober 1994

VENNOOTSCHAPPEN
ALGEMEEN, GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN

Algemeen.
Vennootschappen onder firma.
Naamloze vennootschappen.
Besloten vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid.
Commanditaire vennootschappen.
Cooperatieve vennootschappen.

Eenpersoonsvennootschappen.
Allerlei.
BURGERRECHTELIJKE VENNOOTSCHAPPEN (BIJZONDERE REGELS}
LANDBOUWVENNOOTSCHAPPEN
VENNOOTSCHAPPEN NAAR BUITENLANDS
RECHT
VENNOOTSCHAPPEN ZONDER
PERSOONLIJKHEID
ECONOMISCH
BAND

RECHTS.

SAMENWERKINGSVER-

ALLERLEI

ALGEMEEN,
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
1. - Handelsvennootschappen - Algemeen - Ontbinding - Vereffening Ophouden van betalen - Faillissement.
Een handelsvennootschap blijft handelaar tot zij volledig is vereffend; dat zij
opgehouden heeft te betalen kan meer
dan zes maanden :ha haar invereffeningstelling worden vastgesteld. (Artt.
178 Vennootschappenwet en 437 Faillissementswet.)
17 juni 1994
637
2. - Handelsvennootschappen - Algemeen - Ontbinding - Vereffening Geschokt zijn van het krediet - Faillissement.
Een handelsvennootschap blijft handelaar tot zij volledig is vereffend; dat zij ·
opgehouden heeft te betalen kan meer
dan zes maanden na haar invereffeningstelling worden vastgesteld. (Artt.
178 Vennootschappenwet en 437 Faillissementswet.)
17 juni 1994
637
ALGEMEEN.
VENNOOTSCHAPPEN ONDER FIRMA.
NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN.
BESLOTEN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN.
COOPERATIEVE VENNOOTSCHAPPEN.
EENPERSOONSVENNOOTSCHAPPEN.
ALLERLEI.

3. - Handelsvennootschappen - Allerlei - Vereniging bij wijze van deelne- ·
ming - Bewijs.
De rechter, die vaststelt dat een beweerde vereniging bij wijze van deelne-
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-189ming de aankoop en verkoop van diamanten beoogde, beslist niet naar recht
dat die vereniging van burgerrechtelijke
aard is en dat het bestaan ervan bijgevolg overeenkomstig de regels van het
B.W. moet worden bewezen. (Art. 2,
W.Kh.; artt. 1, 3, 5, 176, 177 en 212 Vennootschappenwet.)
24 februari 1994
200
4. - Handelsvennootschappen - Allerlei - Vereniging bij wijze van deelneming - Verborgen deelgenoot - Gevolg.
De omstandigheid dat een van de deelgenoten in een vereniging bij wijze van
deelneming slechts een verborgen deelgenoot zou zijn, heeft geen invloed op
het burgerrechtelijk of handelskarakter
van de vereniging zelf. (Artt. 1, 3, 176,
177 en 212 Vennootschappenwet.)
24 februari 1994
200

sen en vereffenaars wegens verrichtingen in verband met hun taak, door verloop van vijf jaren te rekenen van die
verrichtingen of, indien ze met opzet verborgen zijn gehouden, vanaf hun ontdekking; die van het gemene recht afwijkende verjaringstermijn geldt oak als de
vordering berust op een quasi-delictuele
fout begaan door de zaakvoerder, onverminderd de toepassing van art. 26 voorafgaande titel Wetboek van Strafvordering bij herstel van de schade die volgt
uit een overtreding van de strafwet.
27 mei 1994
544

5. - Handelsvennootschappen - AJJerlei - Op de beurs genoteerde onderneming - Openbaar overnameaanbod Vennootschap die een beroep doet op het
spaarwezen - Controle - Wijziging Gezamenlijke controle - Overprijs Verwerver - Verplichting - Andere
aandeelhouders - Recht - Aard Grondslag - Gevolg - Bankcommissie
- Bevoegdheden - Afwijkingen.
De verplichting, die art. 41, § 1, K.B. 8
nov. 1989 oplegt aan de _verwerver van
effecten van een vennootschap die een
openbaar beroep doet of heeft gedaan op
het spaarwezen, in geval van overdracht
van controle tegen een hogere prijs dan
de marktprijs, doet tegelijkertijd ten
voordele van de houders een subjectief
recht ontstaan op de overdracht van hun
effecten; dat recht ontstaat rechtstreeks
uit de wet; noch het ontstaan noch de
uitoefening ervan zijn afhankelijk van
de uitoefening van de bevoegdheden van
de commissie van het bank- en financiewezen, inzonderheid van haar bevoegdheid om, in bijzondere gevallen, afwijkingen toe te staan, wanneer de genoemde commissie een dergelijke afwijking
niet regelmatig heeft toegestaan. (Art.
15, § 1, 2, inz. 8°, en 3, wet 2 maart 1989;
art. 41, § 1 en 2, K.B. 8 nov. 1989.)
10 maart 1994
236
6. - Handelsvennootschappen - AJJerlei - Rechtsvordering tegen zaakvoerder wegens verrichtingen in verband
met zijn taak - Verjaring van de rechtsvordering - Termijn - Toepassing.
Krachtens art. 194 Vennootschappenwet verjaren de rechtsvorderingen tegen
zaakvoerders, bestuurders, commissaris-

VENNOOTSCHAPPEN
NAAR BUITENLANDS RECHT

BURGERRECHTELIJKE
VENNOOTSCHAPPEN
(BIJZONDERE REGELS)
LANDBOUWVENNOOTSCHAPPEN

7. - Vennootschappen naar buitenJands recht - Nationaliteit.
Bij de beoordeling van de banden tussen een vennootschap en een Staat,
dient de rechter toepassing te maken
van de in die Staat geldende regels.
15 december 1994
1116

VENNOOTSCHAPPEN ZONDER
RECHTSPERSOONLIJKHEID
ECONOMISCH
SAMENWERKINGSVERBAND
ALLERLEI
VERBINTENIS
1.
Contractuele verbintenis
Schuldenaars - Handelaars, medeschuldenaars van een zelfde contractuele verbintenis - Hoofdelijkheid.
De van rechtswege bestaande hoofdelijkheid tussen handelaars die medeschuldenaars zijn van een zelfde contractuele verbintenis, is geen regel van
openbare orde of van dwingend recht.
25 februari 1994
202
2. - Verbintenis om iets te doen Verbintenis om iets niet te doen - Nietuitvoering - Gedwongen uitvoering Wijze.
De uitvoering in natura is de normale
wijze van gedwongen uitvoering zowel
van de verbintenissen om iets te doen
als van die om iets niet te doen; aileen
wanneer die uitvoering in natura niet of

-190niet meer mogelijk is moet de uitvoering
door het gelijkwaardige geschieden.
(Artt. 1142, 1143 en 1144 B.W.)
14 april 1994
374
3. - Tenietgaan van verbintenis Betaling - Aanbod van betaling zonder
consignatie - Bevrijding van de schuldenaar - Interest.
Het enkele aanbod van gerede betaling
dat niet is aanvaard en dat niet gevolgd
is door consignatie, bevrijdt de schuldenaar niet en heeft niet tot gevolg dat de
interest vanaf dan niet meer verschuldigd is. (Art. 1257 B.W.)
13 mei 1994
481

4. - Bevestiging - Geen benadeling
van de rechten van derden - Derden Begrip.
In art. 1338, derde lid, B.W. krachtens
hetwelk uit de bevestiging, bekrachtiging
of vrijwillige uitvoering van een verbintenis de afstand volgt van de middelen
en excepties die men tegen die akte kon
inroepen, onverminderd nochtans de
rechten van derden, wordt onder het
woord « derden , verstaan de persoon
die over de zaak waarop de verbintenis
betrekking heeft, een eigen en rechtstreeks recht hebben verkregen waardoor zij een nietigheidsvordering kunnen
instellen.
19 mei 1994
504
5. - Oorzaak - Schuldvordering van
de R.S.Z. - Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen - Niet-geregistreerd aannemer - Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk.
De oorzaak van de schuldvordering
van de R.S.Z. jegens de niet-geregistreerde aannemer is het bestaan van bij de
wet bepaalde sociale-zekerheidsbijdragen; de oorzaak van de schuldvordering
van de hoofdelijk aansprakelijke opdrachtgever, die in de rechten van de
R.S.Z. is getreden, is bijgevolg het bestaan van de bij de wet bepaalde socialezekerheidsbijdragen en niet het aannemingscontract tussen de niet geregistreerde aannemer en de hoofdelijk aansprakelijke opdrachtgever. (Art. 1251, 3°,
B.W.; art. 19, 4oter, eerste lid, Hypotheekwet; art. 23, § 1, Sociale Zekerheidswet
Werknemers 1969.)
6 juni 1994
577
6. - Verbintenis iets niet te doen Overtreding - Schadevergoeding - Ingebrekestelling.
Schadevergoeding uit hoofde van overtreding van een verbintenis iets niet te

doen, is verschuldigd zonder dat vereist
is dat de schuldenaar in gebreke wordt
gesteld. (Art. 1145 B.W.)
23 september 1994
777
7. - Overdracht van schuldvorderingen - Akte van overdracht - Betekening aan schuldenaar.
Art. 1690 B.W. vereist niet dat de akte
zelf van de overdracht van een schuldvordering, een recht of een rechtsvordering aan de schuldenaar wordt betekend.
28 oktober 1994
892

VERDELING
1. - Vordering tot vereffening en verdeling - Betwist recht - Naasting.
Een vordering tot vereffening en verdeling waarbij de rechten in de onverdeelde goederen van een nalatensch;;tP
niet betwist worden, doet geen betwisting in de zin van de artt. 1699 en 1700
B.W. over het recht zelf op de goederen
van de onverdeeldheid ontstaan. (Artt.
1699 en 1700 B.W. en 1207 Ger.W.)
711
9 september 1994
2. - Huwelijksgemeenschap - Vordering tot vereffening en verdeling - Echtscheiding - Belang.
De vordering tot vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap verliest haar belang niet doordat de uitvoering van de beslissing over die vordering
afhankelijk is van de overschrijving van
de echtscheiding in de registers van de
burgerlijke stand. (Art. 1278 Ger.W.)
1091
9 december 1994

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
Ondernemingsraden - Opdrachten Bestaand maatschappelijk werk - Beheerraad - Samenstelling.
Wanneer een maatschappelijk werk al
bestond ten tijde van de inwerkingtreding van de bij K.B. 12 sept. 1972 algemeen verbindend verklaarde N.A.R.C.A.O. nr. 9 van 9 maart 1972 en
overigens gemeenschappelijk is aan verscheidene ondernemingen, hoeft de raad
van bestuur van de V.Z.W. die dat maatschappelijk werk beheert, niet paritair te
zijn samengesteld.
19 december 1994
1129

VERJARING
ALGEMEEN

-191BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen.
Termijnen (aard, duur, aanvang, einde).
Schorsing.
Stuiting.
Allerlei.
STRAFZAKEN

van de arbeidsrechtbank, met toepassing
van art. 4, § 1, wet 19 maart 1991, is geen
verjaringstermijn en kan niet gestuit
noch geschorst worden.
21 november 1994
999

BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen.
Strafvordering.
Algemeen.
Termijnen.
Schorsing.
Stuiting.
Burgerlijke vordering voor de strafrechter.
Allerlei.
Straf.
Algemeen.
Termijnen.
Schorsing.
Stuiting.
Aller lei.
Allerlei.
BELASTINGZAKEN

Algemeen.
Termijnen (aard, duur, aanvang, einde).
Schorsing.
Stuiting.
Allerlei.
TUCHTZAKEN

Algemeen.
Termijnen (aard, duur, aanvang, einde).
Schorsing.
Stuiting.
Allerlei.
VERKIEZINGSZAKEN

Algemeen.
Termijnen (aard, duur, aanvang, einde).
Schorsing.
Stuiting.
Aller lei.
DIENSTPLICHTZAKEN

Algemeen.
Termijnen (aard, duur, aanvang, einde).
Schorsing
Stuiting
Allerlei.
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Sociale zaken - Beschermde werknemers - Ontslag om
dringende reden - Verzoekschrift Termijn - Aard.
De termijn, waarin het verzoekschrift
moet worden neergelegd bij de voorzitter

ALGEMEEN.
TERMIJNEN
EINDE).

(AARD,

DUUR,

AANVANG,

2. - Burgerlijke zaken - Termijnen
- W:A.M-verzekering - Ongeval Rechtsvordering van de benadeelde partij of van de gesubrogeerde verzekeraar
tegen de verzekeraar van de aansprakeJijke partij.
De verjaringstermijn van de rechtsvordering van de door een verkeersongeval
getroffen partij of van de in haar rechten gesubrogeerde verzekeraar tegen de
verzekeraar van de aansprakelijke partij
is die van art. 10 W.A.M.-wet en niet die
van art. 26 V.T.Sv.
20januari 1994
80
3. - Burgerlijke zaken
Termijnen
- Schuldvorderingen ten Jaste of ten
voordele van de Staat en de provincien
- Dertigjarige verjaring - Toepassingsgebied.
Art. 1, tweede lid, wet 6 feb. 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de
Staat en de provincii~n. dat bepaalt dat
de schuldvorderingen die voortkomen uit
vonnissen onderworpen blijven aan de
dertigjarige verjaring, voert een vervaltermijn in van dertig jaar van de uitvoerende titel en heeft niets te maken met
de verjaring van de rechtsvordering zelf.
21 april 1994
393
4. - Burgerlijke zaken - Termijnen
- Schuldvorderingen ten laste of ten
voordele van de Staat en de provincien
- Vijfjarige verjaring - Toepassingsgebied.
De andere schuldvorderingen ten laste
van de Staat dan die welke voor hem
vaste uitgaven uitmaken, en waarbij de
belanghebbende, ingevolge art. 100 K.B.
van 10 dec. 1868 houdende algemeen reglement op de Rijkscomptabiliteit, om de
betaling van de vordering te verkrijgen
een aangifte, staat of rekening dient
over te leggen, zijn, behoudens vrijstelling van de vormvereiste van overlegging, onderworpen ai:m de verjaringstermijn van vijf jaar als bepaald bij art. 1,
eerste lid, a, wet van 6 feb. 1970 betref-

--.., 192 fende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de
Staat en de provincien.
21 april 1994
393

5. .;.... Burgerlijke zaken
Termijnen
(aard, duur, aanvang, einde) - Duur Onverschuldigd uitbetaalde prestaties Teruifvordering - Pensioenen werknemers - Zelfstandigen.
De verjaringstermijn van vijf jaar voor
de terugvordering van ten onrechte uitbetaalde werknemers- en zelfstandigenpensioenen vindt toepassing telkens als
de onverschuldigde betaling plaatsvindt
v66r het indienen van de verklaring
waartoe de schuldenaar verplicht is, en
de gegevens van die verklaring de Rijksdienst voor Pensioenen de mogelijkheid
zouden hebben geboden geen onverschuldigde betaling te doen. (Art. 21, § 3,
wet van 13 juni 1966 en art. 36, § 2, K.B.
nr. 72 van 10 nov. 1967).
25 april 1994
405
6. - Burgerlijke zaken - Termijn
(aard, duur, aanvang, einde) - Handelszaken - Rechtsvordering tegen zaakvoerder - Verjaringstermijn - Duur
van de termijn - Toepassing.
Krachtens art. 194 Vennootschappenwet verjaren de rechtsvorderingen tegen
zaakvoerders, bestuurders, commissaris- ·
sen en vereffenaars wegens verrichtingen in verband met hun taak, door verloop van vijf jaren te rekenen van die
verrichtingen of, indien ze met opzet verborgen zijn gehouden, vanaf hun ontdekking; die van het gemene recht afwijkende verjaringstermijn geldt ook als de
vordering berust op een quasi-delictuele
fout begaan door de zaakvoerder, onverminderd de toepassing van art. 26 voorafgaande titel Wetboek van Strafvordering bij herstel van de schade die volgt
uit een overtreding van de strafwet.
27 mei 1994
544
7. - Burgerlijke zaken
Termijnen
(aard, duur, aanvang, einde) - Duur Art. 2277 B. W. - Vijfjarige verjaring Begrip - Schuld waarvan het bedrag is
bepaald - Schuld waarvan het bedrag
in eenmaal terugbetaalbaar is.
De vijfjarige verjaring, die geldt voor
al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of
bij kortere termijnen, is niet toepasselijk
op een schuld waarvan het bedrag is bepaald en in eenmaal terugbetaalbaar is.
(Art. 2277 B.W.)
811
3 oktober 1994

8. - Burgerlijke zaken - Termijnen
(aard, duur, aanvang, einde} - Duur Art. 2277 B. W. - Vijfjarige verjaring Begrip - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde.
De vijfjarige verjaring staat niet in de
weg aan de invordering van ten onrechte
betaalde bedragen. (Artt. 1235, 1376,
1377, 2262 en 2277 B.W.).
3 oktober 1994
811

9. - Burgerlijke zaken
Termijnen
(aard, duur, aanvang, einde) - Duur Art. 2277 B. W. - Vijfjarige verjaring Begrip - Arbeidsongeval - Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Vergoedingen
wegens arbeidsongeschiktheid - Vordering tot terugbetaling - Verzekeringsinstelling
Arbeidsongevallenverzekeraar.
De vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid bepaald door de verplichte
verzekering tegen ziekte en invaliditeit
zijn door de arbeidsongevallenverzekeraar die nalaat de verklaring bedoeld in
het eerste lid van art. 63, § 2, Arbeidsongevallenwet, tijdig te doen, verschuldigd
vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid tot en met de dag van de verklaringen, aan de werknemer die, buiten
de aangifteformaliteit, de voorwaarden
vervult om ze te bekomen en die vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid
worden aan de getroffene betaald door
de verzekeringsinstelling van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, die ze rechtstreeks verhaalt op de
arbeidsongevallenverzekeraar; die vordering tot terugbetaling van de betaalde
vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid valt niet onder de toepassing van de
in art. 2277 B.W. bedoelde vijfjarige verjaring. (Art. 63, § 2, derde lid, Arbeidsongevallenwet, art. 2277 B.W.)
3 oktober 1994
811
10. - Burgerlijke zaken - Termijnen
(aard, duur, aanvang, einde} - Duur Arbeidsongeval - Vordering tot terugbetaling - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Vergoedingen wegens arbeidsonc
geschiktheid - Verzekeringsinstelling Arbeidsongevallenverzekeraar.
De vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid bepaald door de verplichte
verzekering tegen ziekte en invaliditeit
zijn door de arbeidsongevallenverzekeraar die nalaat de verklaring bedoeld in
het eerste lid van art. 63, § 2, Arbeidsongevallenwet, tijdig te doen, verschuldigd
vanaf het begin van de arbeidsonge-

-193schiktheid tot en met de dag van de verklaringen, aan de werknemer die, buiten
de aangifteformaliteit, de voorwaarden
vervult om ze te bekomen en die vergoedingen · wegens arbeidsongeschiktheid
worden aan de getroffene betaald door
de verzekeringsinstelling van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, die ze rechtstreeks verhaalt op de
arbeidsongevallenverzekeraar; die verdering tot terugbetaling van. de betaalde
vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid valt niet onder de toepassing van de
in art. 2277 B.W. bedoelde vijfjarige verjaring. (Art. 63, § 2, derde lid, Arbeidsongevallenwet, art. 2277 B.W.)
3 oktober 1994
811

11. - Burgerlijke zaken
Termijnen
- Duur - Compensatoire interesten.
De vijfjarige verjaring van artikel 2277
B.W. vindt geen toepassing op de verbintenis tot betaling van compensatoire interest boven een hoofdsom tot vergoeding van de door een onrechtmatige
daad veroorzaakte schade.
1 december 1994
1034
SCHORSING.
STUITING.

12. - Burgerlijke zaken - Stuiting Dagvaarding - Aanhangigmaking Inschrijving op de algemene rol - Gevolg.
Wanneer een dagvaarding niet is gevolgd door een inschrijving van de zaak
op de algemene rol, is de zaak niet aanhangig gemaakt voor het gerecht zodat
die dagvaarding de verjaring niet stuit.
(Artt. 2244 en 2247 B.W.)
4 maart 1994
227
13. - Burgerlijke zaken - Stuiting Dagvaarding - Aanhangigmaking Inschrijving op de algemene rol - Gevolg.
Wanneer een dagvaarding niet is gevolgd door een inschrijving van de zaak
op de algemene rol, is de zaak niet aanhangig gemaakt voor het gerecht zodat
die dagvaarding de verjaring niet stuit.
(Artt. 2244 en 2247 B.W.)
31 oktober 1994
900
ALLERLEI.

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

STRAFVORDERING.

Algemeen.
14. - Strafzaken - Strafvordering Algemeen - Nieuwe wet - Verlenging
van termijnen - Gevolg.
Een nieuwe wet waarbij de verjaringstermijn van de strafvordering wordt verlengd kan de v66r de inwerkingtreding
van die wet door verjaring vervallen
strafvordering niet doen herleven.
26 oktober 1994
879
Termijnen.
15. - Strafzaken - Strafvordering Termijnen - Vertrekpunt - Slagen en
verwondingen, doden - Onopzettelijk.
Hoewel het misdrijf onopzettelijke slagen en verwondingen een aflopend misdrijf is, begint de verjaring van de
rechtsvordering tot vergoeding van de
door dat misdrijf veroorzaakte schade
pas te !open zodra de schade aan het
Iicht komt, nu het misdrijf pas op dat
tijdstip bestaat. (Artt. 1382 en 1383 B.W.;
artt. 418 en 420 Sw.; art. 26 V.T.Sv.)
13 januari 1994
27

16. - Strafzaken - Strafvordering Termijnen - Niet houden van een dagboek - Aanvangstijdstip van de verjaring.
Aangezien iedere zaakvoerder verplicht is tot het regelmatig houden van
een dagboek zolang zijn bevoegdheden
hem niet zijn ontnomen, wordt het verzuimdelict opnieuw gepleegd en blijft het
voortduren tot die ontneming, vanaf
welk tijdstip af de verjaring begint te !open. (Art. 17 wet 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen.)
20 april 1994
390
17. - Strafzaken - Strafvordering Termijnen - Aanvang - Voortdurend
misdrijf - Stedebouw - In stand houden van een zonder vergunning opgestelde inrichting.
Naar recht verantwoord is de beslissing dat het ten laste gelegde feit ter zake van het « in stand houden van een
zonder vergunning op eEm grond opgestelde vaste inrichting » niet verjaard is,
wanneer de rechter beslist dat de ten
laste gelegde feiten een voortdurend misdrijf opleveren en niet kunnen verjaren
zolang de wederrechtelijke toestand niet
heeft opgehouden te bestaan, en vast-

-194stelt dat de feiten nag voortduren op de
dag van de uitspraak. (Art. 64 Stedebouwwet.)
8 juni 1994
591
Schorsing.
18. - Strafzaken - Strafvordering Schorsing - Fiscaal geschi1 - Einde.
Wanneer de strafrechter met toepassing van art. 350, § 4, W.I.B. de uitspraak
over de telastleggingen heeft uitgesteld
totdat aan het geschil, voorwerp van een
bezwaarschrift tegen een aanslag in de
vennootschapsbelasting, een einde is gemaakt door een in kracht van gewijsde
gegane beslissing, blijft bij ontstentenis
van een dergelijke beslissing de verjaring van de strafvordering geschorst totdat het wettelijk beletsel wordt opgeheven.
291
22 maart 1994
19. - Strafzaken - Strafvordering Schorsing - Begrip.
De verjaring van de strafvordering
wordt geschorst wegens het bestaan van
een wettelijk beletsel voor het instellen
of het uitoefenen van de strafvordering.
4 oktober 1994
814
Stuiting.
20. - Strafzaken - Strafvordering Stuiting - Samenhangende inisdrijven
- Aanvangsdatum verjaring - Bepaling.
Zo de rechter bij het vaststellen van
de stuiting van de verjaring van de strafvordering met betrekking tot een beklaagde rekening mag houden met de
daden die de verjaring stuiten met betrekking tot alle andere tezamen behandelde of berechte ten laste van andere
beklaagden gelegde misdrijven, waartussen een nauwe band van intrinsieke samenhang bestaat, dan kan hij voor wat
het bepalen van de aanvangsdatum van
de verj aring betreft, enkel de feiten in
aanmerking nemen die door die beklaagde zelf werden gepleegd en waaraan hij
schuldig wordt verklaard.
22 februari 1994
186
21. - Strafzaken - Strafvordering Stuiting - Samenhangende misdrijven
- Aanvangsdatum verjaring - BepaJing.
Hoewel de rechter bij de vaststelling
van de stuiting van de verjaring van de
strafvordering met betrekking tot een
beklaagde rekening mag houden met de
daden die de verjaring stuiten met. be"

trekking tot alle andere tezamen behandelde of berechte ten laste van andere
beklaagden gelegde misdrijven, waartussen een nauwe band van intrinsieke samenhang bestaat, kan hij voor wat het
bepalen van de aanvangsdatum van de
verjaring betreft, enkel de feiten in aanmerking nemen die door die beklaagde
zelf werden gepleegd en waaraan hij
schuldig wordt verklaard. (Artt. 21, 22 en
23 wet 17 april 1878).
1 maart 1994
219
Burgerlijke vordering voor de strafrechter.
22. - Strafzaken - Strafvordering.Burgerlijke vordering voor de strafrechter - Verjaring van de strafvordering Gevolg voor de burgerlijke rechtsvordering.
Verval van de strafvordering door verjaring en de daaruit voortvloeiende vernietiging hebben geen invloed op de burgerlijke rechtsvordering die voor de verjaring van de strafvordering is ingesteld.
(Art. 26 wet 17 april 1878.) (Impliciet.)
1 maart 1994
219
Allerlei.
23. - Strafzaken - Strafvordering Verzet - Terechtzitting - Beklaagde Verschijning - Vertegenwoordiging door
een advocaat.
De verj aring is geen exceptie of tussengeschil dat de zaak zelf niet raakt, in
de zin van art. 185, § 2, Sv. (Art. 21
V.T.Sv.; art. 185, § 2, Sv.) ·
4 mei 1994
449
STRAF.

Algemeen.
Termijnen.
Schorsing.
Stuiting.
Allerlei.
ALLERLEI.

BELASTINGZAKEN .
ALGEMEEN.
TERMIJNEN
EJNDE).
SCHORSING.
STUITING.
ALLERLEI.

(AARD,

DUUR,

AANVANG,

-195 ....
TUCHTZAKEN
ALGEMEEN.
TERMIJNEN
EINDE).

(AARD,

DUUR,

AANVANG,

SCHORSING.
STUITING.

VEROORDELING MET UITSTEL
EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING

AILLERLEI.

VERKIEZINGSZAKEN
ALGEMEEN.
TERMIJNEN
EINDE).

van zijn opzet om zijn onvermogen te
bewerken, ook indien de strafvordering
op grand van dit laatste wanbedrijf ver·
jaard is. (Art. 391bis Sw.)
3 mei 1994
446

ALGEMEEN
GEWOON UITSTEL

(AARD,

DUUR,

AANVANG,

PROBATIE·UITSTEL
GEWONE OPSCHORTING

SCHORSING.
STUITING.

PROBATIEOPSCHORTING
ALLERLEI

ALLERLEI.

ALGEMEEN

DIENSTPLICHTZAKEN

GEWOON UITSTEL

ALGEMEEN.
TERMIJNEN
EINDE).

(AARD,

DUUR,

PROBATIE·UITSTEL

AANVANG,

GEWONE OPSCHORTING

SCHORSING.

Gewone opschorting - Sociale
documenten - Art. llbis Sociale·Documentenwet
R.S.Z.-vergoeding
Ambtshalve veroordeling.
1. -

STUITING.
ALLERLEI.

ALLERLEI
Allerlei - Wegen - Buurtweg
- Onverjaarbaarheid - Openbaar ge.
bruik - Begrip.
24. -

De in art. 12 wet van 10 april 1841 be·
doelde buurtwegen kunnen door geen
verjaring verkregen worden zolang zij
dienen tot het openbaar gebruik; het be·
grip • openbaar gebruik », in de zin van
voormeld art. 12, wordt door de rechter
onterecht beperkt, wanneer hij oordeelt
dat onder openbaar gebruik van een weg
wordt verstaan de gewoonlijke overgang
door het publiek en niet een toevallige
en enkele overgang. (Artt. 10 en 12 wet
van 10 april 1841; art. 2226 B.W.)
13 januari 1994
'
25

De strafrechter die, na de feiten bewezen te hebben verklaard; de opschorting
van de uitspraak van de veroordeling gelast, moet, wanneer die feiten het ontwijken van de juiste aangifte van de prestaties mogelijk hebben gemaakt, veroordelen tot betaling van de in art. llbis
Sociale-Documentenwet bepaalde vergoeding aan de R.S.Z..
,
15 maart 1994
272

2. - Gewone opschorting - Veroordeling tot betaling van de vergoeding bedoeld in art. 91, tweede lid, KB. 28 dec.
1950.

Opzet - Beoordeling door de feiten·
rechter- In aanmerking te nemen Ieite·
lijke gegevens - Bedrieglijk onvermo·
gen.
-

Wanneer de rechter de opschorting
van de uitspraak van de veroordeling ge~
last, moet hij de beklaagde veroordelen
tot betaling van de vergoeding bedoeld
in art. 91, tweede lid, K.B. 28 dec. 1950
houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. (Art. 6, tweede lid, Probatiewet.)
18 mei 1994
496

Naar recht verantwoord is de beslis·
sing van de appelrechters die, bij de be·
oordeling van eisers opzet bij het zich
schuldig maken aan verlating van fami·
lie dezelfde feitelijke gegevens in aan·
merking nemen als bij de beoordeling

3. - Gewone opschortiilg - Onderzoeksgerechten
Plaatsvervangend
rechter - Vei·volging wegens een misdaad - Correctionalisatie - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Bevoegdheid.

VERLATING VAN FAMILIE

-196De kamer van inbeschuldigingstelling
die ingaat op de vordering van de procureur-generaal om een misdaad te correctionaliseren waarvan een plaatsvervangend rechter wordt verdacht, oordeelt
niet over de ontvankelijkheid van de
strafvordering of het bestaan van bezwaren, en is niet bevoegd om opschorting
van de uitspraak van de veroordeling te
bevelen. (Art. 3 Probatiewet.)
13 september 1994
739
4. - Gewone opschorting
Gezag
van gewijsde - Grenzen.
De opschorting van de uitspraak van
de veroordeling heeft gezag van gewijsde
in zoverre zij de feiten bewezen verklaart en uitspraak doet over de kosten
alsook, in voorkomend geval over de teruggaven of verbeurdverklaringen, en
over de eventuele burgerlijke rechtsvordering. (Art. 18 Probatiewet.)
21 december 1994
1143

PROBATIEOPSCHORTING
ALLERLEI
VERRIJKING ZONDER OORZAAK
Vordering «de in rem verso» -Subsidiair karakter - Gevolg.
Het subsidiaire karakter van de
rechtsvordering die op verrijking zonder
oorzaak steunt, belet dat deze vordering
wordt aangenomen wanneer de partij
een andere vordering, die zij heeft Iaten
tenietgaan, kon instellen.
25 maart 1994
307

VERVOER
ALGEMEEN
PERSONENVERVOER
GOEDERENVERVOER
Algemeen.
Landvervoer, wegvervoer.
Luchtvervoer.
Spoorvervoer.
Gecombineerd vervoer.
Rivier- en zeevervoer.
Allerlei.
ALLERLEI

LANDVERVOER, WEGVERVOER.
1. - Goederenvervoer - Landvervoer,
wegvervoer - Internationaal vervoer Verdrag C.MR. - Door de vervoerder
verschuldigde vergoeding - Aangifte
van de waarde.
De aangifte van de waarde der goederen, bedoeld in art. 24 Verd:rag van Geneve van 19 mei 1956 betreffende de
overeenkomst tot internationaal vervoer
van goederen over de weg, kan in een
vervoerdocument worden gedaan. (Verdrag C.M.R., goedgekeurd bij de wet van
4 sept. 1962.)
10 februari 1994
162
2. - Goederenvervoer - Landvervoer,
wegvervoer - Voorschriften van sociale
aard - Onderneming - Strafbepaling
- Verantwoordelijke.
Wanneer een natuurlijke persoon is
gedagvaard om als werkgever het werk
van de bestuurders niet zodanig te hebben georganiseerd dat zij de bepalingen
van de E.E.G.-verordeningen 3820 en
3821 van 20 december 1985 kunneh nale- ven, is naar recht niet verantwoord het
vonnis dat hem van die tenlastelegging
vrijspreekt op grand dat hij niet de
werkgever is, zonder na te gaan of hij
als verantwoordelijke in de onderneming
niet strafbaar is voor de in de telastlegging vermelde feiten. (Artt. 1 en 2, § 1,
wet 18 feb. 1969, 3 K.B. 13 mei 1987.)
3 mei 1994
445

3. - Goederenvervoer - Landvervoer,
wegvervoer - E.E.G.-verordening Misdrijf - Bij de wet bepaalde straf.
Door te vermelden dat art. 2 wet van
18 feb. 1969 betreffende de maatregelen
ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de
weg, de spoorweg of de waterweg van
toepassing is bij overtreding van de bepalingen van E.E.G.-verordening nr.
3820/85 van 20 dec. 1985, hreidt art. 3
K.B. van 13 mei 1987 het toepassingsgebied van voormeld art. 2 niet uit.
16 november 1994
964
LUCHTVERVOER.
SPOORVERVOER.

ALGEMEEN

GECOMBINEERD VERVOER.

PERSONENVERVOER

RIVIER- EN ZEEVERVOER.

GOEDERENVERVOER
ALGEMEEN.

ALLERLEI.

ALLERLEI

-197VERWIJZING NA CASSATIE
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN
BELASTINGZAKEN
TUCHTZAKEN
VERKIEZINGSZAKEN
DIENSTPLICHTZAKEN
ALLER LEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Cassatie zing - Uitvoering.

Verwij-

Volledige cassatie met verwiJzmg
plaatst de partijen terug in de staat
waarin zij zich bevonden voor de rechter
wiens beslissing is vernietigd. (Art. 427
Sv.)
2 november 1994
913

BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN
2. - Strafzaken - Strafvordering Verjaring - Cassatie zonder verwijzing.
Wanneer het Hof aan de hand van de
stukken heeft nagegaan dat de strafvordering verjaard was op de dag waarop
de bestreden beslissing werd gewezen,
wordt die beslissing vernietigd zonder
verwijzing.
22 februari 1994
186
3. - Strafzaken - Strafvordering Verjaring - Cassatie zonder verwijzing.
Wanneer het Hof aan de hand van de
stukken heeft nagegaan dat de strafvordering verjaard was op de dag waarop
de bestreden beslissing werd gewezen,
wordt die beslissing vernietigd zonder
verwijzing.
1 maart 1994
219

4. - Strafzaken
Voorlopige hechtenis - Handhaving - Ernstige aanwijzingen van schuld - Beslissing - Motivering - Tegenstrijdige gronden Cassatie - Cassatie met verwijzing.
Wanneer het Hof een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling vernietigt dat op tegenstrijdige gronden beslist
dat er tegen de verdachte ernstige aanwijzingen van schuld blijven bestaan,
verwijst het de zaak na~>.r dezelfde doch
anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling.
15 juni 1994
624

5. - Strafzaken - Strafvordering Ontstentenis van boger beroep - Appelgerecht - Beslissing - Vernietiging Gevolg.
Wanneer een in boger beroep gewezen
beslissing vernietigd wordt omdat de
appelrechter kennis heeft genomen van
de strafvordering, ofschoon die bij hem
niet aanhangig was, geschiedt de vernietiging zonder verwijzing.
12 oktober 1994
830
6. - Strafzaken - Vernietiging - In
boger beroep niet aanhangig gemaakte
strafvordering - Belissing van appelrechter over definitief berechte strafvordering - Vernietiging zonder verwijzing.
Wanneer een beslissing in boger beroep wordt vernietigd omdat de appelrechter heeft beslist over de strafvordering of de burgerlijke vordering die niet
voor hem was gebracht, wordt de vernietiging uitgesproken zonder verwijzing.
22 november 1994
1004
7. - Strafzaken - Vernietiging....,.. In
hager beroep niet aanhangig gemaakte
burgerlijke rechtsvordering - Beslissing
van appelrechter over definitief berechte
burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging zonder verwijzing.
Wanneer een beslissing in boger beroep wordt vernietigd omdat de appelrechter heeft beslist over de strafvordering of de burgerlijke vordering die niet
voor hem was gebracht, wordt de vernietiging uitgesproken zonder verwijzing.
22 november 1994
1004

BELASTINGZAKEN
TUCHTZAKEN
VERKIEZINGSZAKEN
DIENSTPICHTZAKEN
ALLERLEI
VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN
BELASTINGZAKEN
TUCHTZAKEN
VERKIEZINGSZAKEN
DIENSTPLICHTZAKEN
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ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN
1. - Burgerlijke zaken - Wettige verdenking - Nauwe banden tussen een
magistraat en zijn collega's - Gevolg.
Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat de in een vordering tot onttrekking van de zaak aan een rechtbank wegens wettige verdenking aangevoerde
omstandigheden, met name de nauwe
banden tussen een magistraat en zijn
collega's van een zelfde gerecht, bij de
eiser en bij derden een wettige verdenking kunnen doen ontstaan over de
strikte onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechters die over de zaak
uitspraak moeten doen, wijst het de vordering tot onttrekking toe en beveelt het
de verwijzing van de zaak naar een andere rechtbank. (Art. 648, 2o, Ger.W.)
24 juni 1994
662
2. - Burgerlijke zaken - Wettige verdenking - Vordering tot onttrekking
van een zaak - Bevoegdheid van het
openbaar ministerie.
Het openbaar ministerie vermag, wegens wettige verdenking, een vordering
in te stellen tot onttrekking van de zaak
aan het gerecht waarbij het zijn ambt uitoefent. (Artt. 138, tweede lid, en 648, 2o,
Ger.W.)
24 juni 1994
662

STRAFZAKEN
3.
Strafzaken
Correctionele
rechtbank- Kamer met een rechterGewettigde verdenking - Onmogelijkheid om een rechter aan te wijzen die in
de zaak uitspraak kan doen.
Wanneer het Hof van cassatie, op het
verzoek van de procureur des Konings
strekkende tot verwijzing van een bij de
correctionele rechtbank aanhangige zaak
naar een andere rechtbank, vaststelt dat
de correctionele rechtbank onmogelijk
kan worden samengesteld zonder bij de
partijen en derden gewettigde verdenking te wekken met betrekking tot de
onpartijdigheid en de objectiviteit van de
beslissing, verwijst het de zaak naar een
andere correctionele rechtbank.
19 april 1994
389
4. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Vordering
van de procureur-generaal bij het Hoi
van Cassatie - Vordering tot onttrekking.

Wanneer het Hof van Cassatie, op vordering van de procureur-generaal bij dat
Hof tot onttrekking van een zaak aan
een onderzoeksrechter, oordeelt dat de
in die vordering aangevoerde omstandigheden bij de partijen of bij derden gewettigde verdenking kunnen wekken
aangaande de strikte onpartijdigheid van
aile magistraten van de rechtbanken van
eerste aanleg van het rechtsgebied, onttrekt het de zaak aan die onderzoeksrechter en beveelt het de verwijzing ervan naar de onderzoeksrechter van een
rechtbank van eerste aanleg van een ander rechtsgebied, die hierover verslag zal
uitbrengen voor de raadkamer van die
rechtbank. (Artt. 542 en 545 Sv.)
6 mei 1994
456

5. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Voorwaarde.
Het verzoek tot onttrekking van de
zaak aan de rechter wordt afgewezen
wanneer de verdenking enkel betrekking
heeft op de familieband die bestaat tussen de voorzitter van de rechtbank en de
vertegenwoordiger van de geestelijke autoriteit gevestigd in de stad waar de
rechtbank haar zetel heeft. (Art. 542 Sv.)
17 mei 1994
493
6. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Vordering
van de procureur-generaal bij het Hoi
van Cassatie - Vordering tot onttrekking.
Wanneer het Hof van Cassatie, op vordering van de procureur-generaal bij dat
Hof tot onttrekking van een zaak aan
een onderzoeksrechter, oordeelt dat de
in die vordering aangevoerde omstandigheden bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking kunnen wekken
aangaande de strikte onpartijdigheid van
de rechter, onttrekt het de zaak aan die
onderzoeksrechter en belast het een onderzoeksrechter van een ander arrondissement met de voortzetting van het onderzoek in de zaak. (Artt. 542 en 545 Sv.)
1 juni 1994
557

7.- Strafzaken- Gewettigde verdenking - Verzoek van een verdachte Vordering tot onttrekking van een zaak
aan een onderzoeksrechter - Onttrekking reeds bevolen - Gevolg.
Wanneer het Hof van Cassatie, op vordering van de procureur-generaal bij dat
Hof tot onttrekking van een welbepaalde
zaak aan een onderzoeksrechter, een andere onderzoeksrechter belast heeft met
de voortzetting van het onderzoek in die

-199zaak, heeft bet verzoek van de verdachte
dat strekt tot ontrekking van dezelfde
zaak geen bestaansreden meer.
1 juni 1994
560
8. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onttrekking - Draagwijdte.
De onttrekking wegens gewettigde verdenking ontneemt, ongeacht de omstandigheden die de onttrekking hebben verantwoord, de recbters op wie die beslissing betrekking beeft, de bevoegdbeid
niet om andere zaken, waarin dezelfde
persoon betrokken is, te behandelen en
te berechten, zolang die zaken aan hen
niet op grond van een nieuwe beslissing
van bet Hof van Cassatie worden onttrokken.
1 juni 1994
564
9. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek van de burgerlijke partij - Arrest alvorens recht te doen Voorwerp.
Wanneer bet Hof van Cassatie meent
een door de burgerlijke partij ingediend
verzoek tot verwijzing op grond van gewettigde verdenking niet op staande voet
te moeten afwijzen of toestaan, beveelt
het de mededeling van het verzoekschrift met de bijlagen aan het
O.M., dat van de vervolging kennis
neemt, en gelast het die magistraat de
stukken onder bijvoeging van een met
redenen omkleed advies in te zenden bij
de griffie van het Hof. (Art. 546 Sv.)
21 september 1994
769
10. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onttrekking - Arrest van
het Hof - Verzet - Ontvankelijkheid Voorwaarde.
Niet ontvankelijk is het verzet tegen
een arrest van het Hof waarbij de outtrekking van een zaak en de verwijzing
ervan van een recbtbank naar een andere bevolen wordt op grond van gewettigde verdenking, wanneer dat verzet gedaan wordt door een persoon die geen
partij is in die zaak. (Artt. 533 en 549
Sv.)
21 september 1994
770
11. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onttrekking - Voorwerp Verscheidene zaken - Samenhang Arrest van het Hot - Verzet - Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid - Gevolg.
Wanneer bet Hof twee ogenschijnlijk
samenhangende zaken aan een rechtbank heeft onttrokken en ze naar een
andere rechtbank verwezen heeft en het
verzet tegen bet arrest van het Hof voor

een van die zaken niet ontvankelijk is, is
die niet-ontvankelijkheid een voldoende
reden om het verzet ook voor de andere
zaak niet toe te wijzen. (Artt. 533 en 549
Sv.)
21 september 1994
770
12. Strafzaken
Correctionele
rechtbank - Gewettigde verdenking Onmogelijkheid om de rechtbank samen
te stellen.
Wanneer het Hof van Cassatie, op het
verzoek van de procureur des Konings
strekkende tot verwijzing van een bij de
correctionele rechtbank aanhangige zaak
naar een andere rechtbank, vaststelt dat
de correctionele rechtbank onmogelijk
kan worden samengesteld zonder bij
partijen en derden gewettigde verdenking te wekken met betrekking tot de
onpartijdigheid en de objectiviteit van de
beslissing, verwijst het de zaak naar een
andere correctionele recbtbank. (Artt.
542, 544 en 545 Sv.)
11 oktober 1994
828
13. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onttrekking - Verzoek Ontvankelijkheid - Voorwaarde.
Niet ontvankelijk is het wegens gewettigde verdenking gedane verzoek tot outtrekking en verwijzing van een zaak van
een onderzoeksrechter naar een andere,
wanneer het uitgaat van een persoon die
geen partij is in die zaak. (Art. 542, tweede lid, Sv.)
23 november 1994
1007
14. - Strafzaken
Gewettigde verdenking - Onttrekking - Onderzoeksrechter - Verzoek - Grand - Opdracht van de onderzoeksrechter - Beoordeling - Kritiek - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het wegens gewettigde verdenking gedane verzoek tot verwijzing van een zaak van een onderzoeksrechter naar een andere wanneer
de tot staving van het verzoek aangevoerde grieven betrekking hebben op de
wijze waarop de onderzoeksrechter zich
van zijn taak kwijt, meer bepaald op het
feit dat hij de door eiser gewenste opsporingen niet beeft verricht. (Artt. 542 en
545 Sv.)
23 november 1994
1007
15. - Strafzaken
Gewettigde verdenking - Onttrekking - Onderzoeksrechter - Verdenking die niet kan worden afgeleid uit de gegevens waarop het
Hof vermag acht te slaan - Gevolg.
Het Hof wijst het wegens gewettigde
verdenking gedane verzoek tot verwij-
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de feiten en omstandigheden waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet kan worden afgeleid dat de magistraat te wiens
aanzien de onttrekking wordt gevraagd
niet in staat zou zijn de zaak met de vereiste onvooringenomenheid en onpartijdigheid te behandelen of dat er bij eiser
of de publieke opinie gewettigde twijfel
zou kunnen rijzen omtrent diens geschiktheid om de zaak op die wijze te
behandelen. (Artt. 542 en 545 Sv.)
23 november 1994
1007

ALGEMEEN
LANDVERZEKERING
ZEEVERZEKERING
W.A.M.-VERZEKERING

TUCHTZAKEN

W.A.M-verzekering - Clausule
betre!fende toevallig besturen - Uitlegging.
Door te oordelen dat er slechts van
« toevallig besturen » sprake kan zijn indien dat besturen een toevallig feit als
grondslag heeft, geeft de rechter van de
polis een uitlegging die met de bewoordingen ervan niet verenigbaar is.
18 januari 1994
68

16. - Tuchtzaken - Gewettigde verdenking - Apotheker - Tuchtvervolging voor een provinciale raad van de
Orde van Apothekers.
Wanneer een apotheker voor een provinciale raad van de Orde van Apothekers dient te verschijnen wegens de telastlegging : de eer en de bescheidenheid
van het beroep in het gedrang te hebben
gebracht door het toepassen, in de apotheek waarvan hij titularis is, van een
directe en systematische korting, en de
raad zijn mening over zijn houding voordien reeds kenbaar heeft gemaakt door,
na onderzoek van een proces-verbaal van
verhoor, te oordelen dat hij het ten laste
gelegde feit heeft erkend, doet laatstgenoemde omstandigheid bij de apotheker
en bij derden een gewettigde verdenking
ontstaan nopens de strikte objectiviteit
en onpartijdigheid van die raad; het Hof
onttrekt de zaak bijgevolg aan die raad
en beveelt de verwijzing van die zaak
naar een raad van een andere provincie.
(Artt. 648, 2o, 650 en 658).
455
5 mei 1994

2.- W.A.M-verzekering- Strafzaken
- Tussenkomst van de verzekeraar Voorwaarde - Beperking.
Door de vrijwillige dan wel gedwongen
tussenkomst van de verzekeraar voor de
strafrechter afhankelijk te maken van de
voorwaarde, dat die rechter kennis
neemt van de tegen de verzekerde ingestelde burgerlijke rechtsvordering tot
vergoeding van de door een motorrijtuig
veroorzaakte schade, en door uit te sluiten dat de strafrechter uitspraak vermag
te doen over de rechten die de verzekeraar kan doen gelden tegenover de verzekerde of de verzekeringsnemer, heeft
de wetgever de bevoegdheid van de
strafrechter beperkt tot de bescherming
van de belangen van de benadeelde partij en van de verzekerde en heeft hij niet
toegestaan dat de verzekeraar tussenkomt om zich voor de strafrechter te beroepen op de eventuele door de verzekerde gepleegde fouten, ten einde op hem of
op de verzekeringsnemer verhaal te nemen. (Art. 9 W.A.M.-wet).
19 januari 1994
71

VERKIEZINGSZAKEN

3. - W.A.M-verzekering
Ongeval
- Rechtsvordering van de benadeelde
partij of van de gesubrogeerde verzekeraar tegen de verzekeraar van de aansprakelijke partij - Verjaring - Termijn.
De verjaringstermijn van de rechtsvordering van de door een verkeersongeval
getroffen partij of van de in haar rechten gesubrogeerde verzekeraar tegen de
verzekeraar van de aansprakelijke partij
is die van art. 10 W.A.M.-wet en niet die
van art. 26 V.T.Sv.
20 januari 1994
80

BELASTINGZAKEN

DIENSTPLICHTZAKEN
ALLERLEI
VERZEKERING
ALGEMEEN
LANDVERZEKERING
ZEEVERZEKERING
W.A.M.-VERZEKERING
LEVENSVERZEKERING
ALLERLEI

1. -

4. - WA.M-verzekering
Ongeval
- Slachtoffer gedekt door een verzeke-

-201ring - Verhaal van de verzekeraar op
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.
Wanneer het slachtoffer van een verkeersongeval, dat veroorzaakt is door
een niet verzekerde bestuurder, zelf gedekt was door een schadeverzekering en
aldus door zijn verzekeraar is vergoed,
heeft laatstgenoemde geen enkel verhaal
op het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. (Art. 16, laatste lid, K.B. 16
dec. 1981.)
2 februari 1994
144

VERZET
1. - Strafzaken - Herhaald verstek
- Verzet ongedaan verklaard - Cassatieberoep - Draagwijdte.
Wanneer het cassatieberoep gericht is
tegen een arrest waarbij het verzet wegens het niet verschijnen van de verzetdoende partij ongedaan wordt verklaard,
heeft het Hof enkel na te gaan of het arrest het verzet wettig heeft afgewezen op
grond van de vaststelling dat de eiser
herhaald verstek heeft laten gaan.
4 januari 1994
11

5;- WA.M-verzekering- Vervreemding van het voertuig - Terugsturen
van nummerplaat - Gevolg t.o. v. derdebenadeelde.
Uit de onderlinge samenhang van art.
4bis W.A.M.-wet 1 juli 1956 en art. 25bis,
2a, K.B. 31 dec. 1953, volgt niet dat de
verzekering, waarvan het bestaan en de
dekking van het risico ten gevolge vap
de vervreemding van het motorvoertmg
een einde heeft genomen, ten opzichte
van derde benadeelden uitwerking behoudt tot aan het terugsturen van de
nummerplaat.
3 juni 1994
574

2. - Strafzaken - Strafvordering Verstekvonnis - Verzet - Beklaagde Verdrag Rechten van de Mens -Art. 8.1
- Onafhankelijke en onpartijdige rechter - Begrip.
Uit de enkele omstandigheid dat het
vonnis op verzet van de beklaagde door
dezelfde rechters is gewezen als het vonnis bij verstek, valt niet af te leiden dat
het op verzet gewezen vonnis niet is geveld door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie in de zin
van art. 6.1 E.V.R.M.
25 januari 1994
103

6. - W.A.M-verzekering
Bestuurder van een motorrijtuig - Verplichting
te beschikken over het verzekeringsbewijs.
Art. 23 W.A.M.-wet 21 nov. 1989 houdt
in dat het door art. 7 van die wet bedoelde bewijs van verzekering bij het betreffende motorrijtuig dient te zijn. (Art. 23
W.A.M.-wet 21 november 1989.)
29 november 1994
1029

3. - Strafzaken - Buitengewone termijn van verzet - Verjaring van de
straf - Gevolg.
Niet ontvankelijk is het verzet dat na
het verstrijken van de termijn van verjaring van de straf werd ingesteld door
een veroordeelde aan wie het verstekvonnis niet in persoon werd betekend en
die van deze betekening slechts na de
verjaring van de straf kennis heeft gekregen. (Art. 187, tweede lid, Sv.)
22 februari 1994
190

LEVENSVERZEKERING
ALLERLEI
7. - Allerlei- Rechtbanken - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Verzekeraar - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde - Tussenkomst - Gedwongen tussenkomst Strafgerecht - Bevoegdheid - Voorwaarde.
Geen enkele wettelijke bepaling verleent aan de strafrechter bevoegdheid
om kennis te nemen van een vordering
tot tussenkomst, wanneer die vordering
door de veroorzaker van een ongeval is
ingesteld tegen een a?dere verzeker~ar
van zijn burgerrechtehJke aansprakehjkheid dan de W .A.M.-verzekeraar.
911
2 november 1994

4. - Strafzaken - Strafvordering Terechtzitting - Beklaagde - Verschijning - Vertegenwoordiging door een advocaat.
Het bepaalde in art. 185, § 2, Sv. i.v.m.
de verschijning van de beklaagde is van
toepassing op de bij verstek veroordeelde die verschijnt op het door hem gedane verzet. (Impliciet.) (Artt. 185, § 2, 188
en 208 Sv.)
4 mei 1994
449

5. - Strafzaken
Bij verstek gewezen vonnis - Geen hoger beroep O.M
- Verzet van de beklaagde - Vonnis op
dat verzet - Hoger beroep O.M. en van
de beklaagde - Beslissing over dat hoger beroep - Verzwaring van de toestand van de beklaagde.

-202Wanneer het O.M. tegen een verstekvonnis niet in hager beroep is gekomen,
mag de appelrechter, op het hager beroep van het O.M. en van de beklaagde
tegen het op verzet van de beklaagde gewezen vonnis, de toestand van de beklaagde niet verzwaren.
10 mei 1994
470
6. - Strafzaken - Verwijzing van een
rechtbank naar een andere - Gewettigde verdenking - Onttrekking - Arrest
van het Hoi - Verzet - Ontvankelijkheid - Voorwaarde.
Niet ontvankelijk is het verzet tegen
een arrest van het Hof waarbij de anttrekking van een zaak en de verwijzing
ervan van een rechtbank naar een andere bevolen wordt op grand van gewettigde verdenking, wanneer dat verzet gedaan wordt door een persoon die geen
partij is in die zaak. (Artt. 533 en 549
Sv.)
21 september 1994
770

van de persoon aangewezen om het pand
te verkopen - Beslissing van de voorzitter van de rechtbank van koophandel Rechtsmiddel.
De wet van 5 mei 1872 noch de wet
van 25 oktober 1919 staan eraan in de
weg dat de inleiding en behandeling van
de vordering tot vervanging van degene
die werd aangewezen om een in pand gegeven handelszaak te verkopen, gebeurt
op eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artt. 1025 tot 1033 Ger.W.; rechtsgeldig is het verzet dat de curator van de
failliete schuldenaar op grand van art.
1033 Ger.W. doet tegen de desaangaande
gegeven beschikking die zijn rechten benadeelt. (Artt. 4 en 5 wet 5 mei 1872, 12
wet 25 okt. 1919.)
16 december 1994
1127

7.- Strafzaken - Verwijzing van een
rechtbank naar een andere - Gewettigde verdenking - Onttrekking - Voorwerp - Verscheidene zaken - Samenhang - Arrest van het hoi - Verzet Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid
Gevolg.
Wanneer het Hof twee ogenschijnlijk
samenhangende zaken aan een rechtbank heeft ontrokken en ze naar een andere rechtbank verwezen heeft en het
verzet tegen het arrest van het Hof voor
een van die zaken niet ontvankelijk is, is
die niet-ontvankelijkheid een voldoende
reden om het verzet oak voor de andere
zaak niet toe te wijzen. (Artt. 533 en 549
Sv.)
21 september 1994
770
8. - Strafzaken - Betekening van beslissing bij verstek - Betekening in het
buitenland - Betekening bij ter post
aangetekende brief - Geen betekening
aan de persoon - Buitengewone termijn
van verzet - Verlenging van termijnen.
Niet naar recht verantwoord is in
strafzaken de beslissing op verzet die, ingeval de beslissing bij verstek in het buitenland niet aan de persoon is betekend,
de buitengewone termijn van verzet
waarop verlenging van termijnen overeenkomstig art. 55 Ger.W. toepasselijk is,
niet in aanmerking neemt. (Art. 187 Sv.)
18 oktober 1994
844
9. - Burgerlijke zaken
Verlof om
de in pand gegeven handelszaak te doen
verkopen - Vordering tot vervanging

Algemeen.
Sociaal procesrecht.
Allerlei.

VONNISSEN EN ARRESTEN
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN

STRAFZAKEN

Algemeen.
Strafvordering.
Burgerlijke rechtsvordering.
Allerlei.
BELASTINGZAKEN
TUCHTZAKEN
VERKIEZINGSZAKEN
DIENSTPLICHTZAKEN PLICHT

ZIE

DIENST-

ALLERLEI

ALGEMEEN
Algemeen - Verzoek om heropening van de debatten - Feitelijke beoordeling.
De feitenrechter beoordeelt in feite de
wenselijkheid van de door een van de
partijen gevraagde heropening van de
debatten; uit de enkele omstandigheid
dat hij beslist heeft dat het verzoek elke
wettige grand miste, valt geen schending
van het recht van verdediging af te leiden.
86
20 januari 1994
2. - Algemeen - Beschikkend gedeelte- Begrip.
Elke beslissing van de rechter over
een betwisting is een beschikkend gedeelte, ongeacht de plaats ervan in de
1. -

-203tekst van het vonnis of arrest en ongeacht de vorm waarin zij is gesteld.
28 april 1994
427

BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN

3. - Burgerlijke zaken - Algemeen
- Samenstelling van het rechtscollege
- Rechter wettig verhinderd de uitspraak bij te wonen van het vonnis
waarover hij mede heeft beraadslaagd Vervanging - Vereisten - Vaststelling
- Beschikking van de voorzitter tot aanwijzing - Beschikking niet van valsheid
beticht - Vonnis - Vonnis waarin niet
wordt vastgesteld dat aan de vereisten is
voldaan - Wettigheid.
Het feit dat aan alle vereisten van art.
779, tweede lid, Ger.W. is voldaan, kan
worden bewezen aan de hand van de beschikking van de voorzitter tot aanwijzing, mits zij niet van valsheid is beticht;
het vonnis hoeft niet vast te stellen dat
aan die vereisten is voldaan. (Artt. 778,
779, tweede lid, en 780 Ger.W.)
16 mei 1994
487
4. - Burgerlijke zaken - Algemeen
- Eindvonnis - Gezag van gewijsde Onderscheid.
Een rechter steunt niet op het gezag
van gewijsde van een vroegere eindbeslissing wanneer hij oordeelt dat over
het hem voorgelegde geschil definitief
uitspraak is gedaan, namelijk bij een beslissing waarbij de rechter zijn rechtsmacht over dat geschilpunt volledig heeft
uitgeoefend. (Artt. 19 en 23 tot 28
Ger.W.)
15 september 1994
751
5. - Burgerlijke zaken
Algemeen
- Stuk waarop de rechter zijn beslissing
mag gronden.
De rechter mag zijn beslissing granden op elk stuk dat hem regelmatig is
overgelegd, zelfs indien de partijen het
in hun conclusie niet vermelden. (Art.
743, tweede lid, Ger.W.)
4 november 1994
931
6. - Burgerlijke zaken
Algemeen
--' Eindvonnis - Begrip.
Een vonnis waarbij uitspraak wordt
gedaan over de ontvankelijkheid van een
rechtsvordering is een eindvonnis. (Art.
19 Ger.W.)
7november 1994
931
7. - Burgerlijke zaken - Algemeen
- Eindvonnis - Gezag van gewijsde Onderscheid.

Niet ontvankelijk is het middel met
beroep op schending van de artt. 23 tot
28 Ger.W., terwijl als grief wordt aangevoerd dat het bestreden arrest uitspraak
doet over een geschil waarover het hof
van beroep reeds in dezelfde rechtspleging een eindbeslissing had gewezen
waardoor het zijn rechtsmacht over dat
geschil volledig had uitgeoefend; een dergelijke grief berust niet op het gezag van
gewijsde van een vroegere eindbeslissing
en houdt dus geen verband met de aangegeven wetsbepalingen. (Artt. 19 en 23
tot 28 Ger.W.)
24 november 1994
1012
SOCIAAL PROCESRECHT.
ALLERLEI.

8. - Burgerlijke zaken - Verbeterend
arrest - Bevoegdheden van het Hot.
Hoewel het Hof bevoegd is zijn beslissing uit te leggen of te verbeteren, kan
het de daarin vastgestelde rechten niet
uitbreiden, beperken of wijzigen; zo kan
het, op een verzoek tot verbetering, geen
uitspraak doen over een door het Hof
niet onderzochte vordering tot bindendverklaring van het arrest. (Artt. 793 en
794 Ger.W.)
21 april 1994
396

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

9. - Strafzaken - Algemeen - Goedgekeurde doorhalingen - Onbestaanbaarheid van het tussen de regels geschrevene - Draagwijdte.
De bepaling dat het tussen de regels
geschrevene als niet bestaande wordt beschouwd, is niet toepasselijk op hetgeen
de plaats inneemt van de regelmatig
doorgehaalde woorden en aldus gei:ntegreerd is in de regel waarin die woorden
voorkwamen. (Art. 78 Sv.)
1 maart 1994
219
10. - Strafzaken - Algemeen - Proces-verbaal van de terechtzitting - Ontbreken van een handtekening - Verzuim gedekt door het vonnis of arrest.
Wanneer het proces-verbaal van de terechtzitting waarop de zaak in hager beroep is behandeld, aileen door de voorzitter en niet door de griffier is ondertekend, bevestigt het arrest, door te beslissen dat het hier een !outer verzuim
betreft, de vaststellingen van de voorzitter waaruit blijkt dat de wettelijke vor-

-204men op de terechtzitting in acht genamen zijn, en neemt het die vaststellingen over. (Art. 10 wet 1 mei 1849.)
20 april 1994
390
11. - Strafzaken - Algemeen - Op
tegenspraak behandelde zaak - Verdaging voor verdere behandeling - Toevoeging van nieuwe stukken - Beklaagde niet verschenen - Verstekbeslissing.
Een beslissing is in strafzaken bij verstek gewezen, wanneer de beklaagde, nadat hij aanwezig was op een eerste terechtzitting waarop de zaak werd behandeld en voor verdere behandeling werd
verdaagd ten einde het O.M. gelegenheid
te geven om een aanvullend onderzoek
te verrichten, niet verschenen is op de
terechtzitting waarop nieuwe stukken bij
het dossier zijn gevoegd en de zaak in
beraad genomen is.
28 september 1994
791
ALGEMEEN.
STRAFVORDERING.

12. - Strafzaken - Strafvordering Onderzoeksgerechten
Inbeschuldigingstelling - Art. 97 Gw. - Openbaarheid en terechtzitting.
Art. 97 Gw. is, wat de openbaarheid
van de terechtzitting betreft, niet van
toepassing op het onderzoeksgerecht dat,
in zaken die aan de jury moeten worden
onderworpen, beslist over de inbeschuldigingstelling.
18 januari 1994
65

13. - Strafzaken - Strafvordering Burgerlijke partij - Getuige - Eedaflegging.
De burgerlijke partij, die voor het
strafgerecht als getuige wordt ondervraagd, moet, op straffe van nietigheid,
de bij de wet voorgeschreven eed afleggen, behoudens in de bijzondere gevallen
waar de wet anders bepaalt. (Artt. 155,
189 en 317 Sv.)
19 januari 1994
74
14. - Strafzaken - Strafvordering Burgerlijke partij - Getuige - Verhoor
zonder eedaflegging - Nietigheid gedekt
- Voorwaarde.
In strafzaken zijn de nietigheden, die
voortvloeien uit enige onregelmatigheid
betreffende de eed van de getuigen, gedekt wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een
maatregel van inwendige aard inhoudt,
gewezen is zonder dat die nietigheden

door een van de partijen zijn voorgedragen of door de rechter ambtshalve zijn
uitgesproken. (Art. 407 Sv.)
19 januari 1994
74
15. - Strafzaken - Strafvordering Ontoelaatbaarheid - Redelijke termijn
- Overschrijding.
Uit de vaststelling van het vonnisgerecht dat de in art. 6.1 E.V.R.M. bedoelde
redelijke termijn is overschreden, vermag dat gerecht niet af te leiden dat de
strafvordering ontoelaatbaar is.
1 februari 1994
136
16. - Strafzaken - Strafvordering Veroordeling op grand van gewijzigde
omschrijving van de telastlegging Voorwaarde.
De strafrechter toetst, op grand van de
gegevens van het dossier, of de feiten
die hij onder de nieuwe omschrijving bewezen verklaart werkelijk die zijn welke
het voorwerp zijn van de vervolgingen of
daaraan ten grondslag liggen; het is niet
vereist dat de bestanddelen van het heromschreven misdrijf en die van het misdrijf in zijn oorspronkelijke omschrijving
dezelfde zijn.
8 februari 1994
154
17. - Strafzaken - Strafvordering Vormen van het onderzoek ter terechtzitting - Openbaarheid van de terechtzitting - Vaststelling van esthetische schade in raadkamer - Behandeling met
gesloten deuren - Motiveringsverplichting.
De rechter kan de esthetische schade
van het slachtoffer slechts in raadkamer
vaststellen mits hij, bij zijn beslissing
over het behandelen van de zaak met gesloten deuren, vaststelt dat aan de bij
artt. 96 Gw. en 6.1 E.V.R.M. gestelde
voorwaarden van niet-openbaarheid van
de terechtzitting is voldaan.
15 februari 1994
173
18. - Strafzaken - Strafvordering Aanduiding van de partijen - Vereiste
vermeldingen.
In strafzaken schrijft de wet de opgave van de naam, voornaam en woonplaats van de partijen in de beslissing
niet uitdrukkelijk of op straffe van nietigheid voor; het is voldoende dat uit de
aanduiding van de partijen kan worden
opgemaakt op wie de beslissing van toepassing is.
13 april 1994
367
19. - Strafzaken - Strafvordering Art. 78 Sv. - Niet goedgekeurde doorhaJingen - Toepassingsgebied.

-205Krachtens art. 78 Sv., dat van toepassing is op aile authentieke akten van de
strafrechtspleging, wordt een niet regelmatig goedgekeurde doorhaling als niet
betaande aangezien.
26 april 1994
408
20. - Strafzaken - Strafvordering Verzet - Terechtzitting - Beklaagde Verschijning - Vertegenwoordiging door
een advocaat.
Het bepaalde in art. 185, § 2, Sv. i.v.m.
de verschijning van de beklaagde is van
toepassing op de bij verstek veroordeelde die verschijnt op het door hem gedane verzet. (Impliciet.) (Artt. 185, § 2, 188
en 208 Sv.)
4 mei 1994
449
21. - Strafzaken - Strafvordering Verzet - Terechtzitting - Beklaagde Verschijning - Vertegenwoordiging door
een advocaat - Debat over een exceptie
- Verjaring.
De verjaring is geen exceptie of tussengeschil dat de zaak zelf niet raakt, in
de zin van art. 185, § 2, Sv. (Art. 21
V.T.Sv.; art. 185, § 2, Sv.)
4 mei 1994
449

22. - Strafzaken - Strafvordering Hof van assisen - Schuldigverklaring Pleidooi van de raadslieden van de beschuldigden over de straf- Ontbreken
van een authentieke vaststelling van de
verklaringen van de beschuldigden.
Wanneer het proces-verbaal van de terechtzitting van het hof van assisen regelmatig vaststelt dat de raadslieden van
de beschuldigden, na de schuldigverklaring van laatstgenoemden, als laatsten
het woord hebben gekregen v66r de
vraag aan de beschuldigden, kan het ontbreken van de handtekening van een
griffier op het proces-verbaal waarbij die
laatste vraag wordt vastgesteld, niet leiden tot vernietiging van het arrest van
het hof van assisen, wanneer niet wordt
aangevoerd dat het verzuim de beschuldigden heeft benadeeld of dat het woord
hen niet is verleend. (Art. 362 Sv.)
18 mei 1994
497
23. - Strafzaken - Strafvordering Beslissing waarvoor geen eenstemmigheid is vereist - Niet ondertekend door
de rechters - Gevolgen t.a.v. de geldigheid van de beslissing.
Wanneer het bestaan van de beslissing
vaststaat en deze niet met eenparigheid
van stemmen moet worden genomen,

kan het ontbreken van de handtekening
van een van de rechters op het arrest
niet leiden tot nietigheid ervan.
13 september 1994
735
24. - Strafzaken - Strafvordering Correctionele zaken - Beslissing genamen bij volstrekte meerderheid van
stemmen.
Regelmatig is de beslissing in correctionele zaken die wordt genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. (Art.
193bis en 211 Sv.)
13 september 1994
735
25. - Strafzaken - Strafvordering Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Authentieke vermeldingen - Bewijs tot betichting van valsheid.
De vermelding dat een arrest is gewezen na beraadslaging, is een authentieke
vermelding die bewijs oplevert tot betichting van valsheid.
13 september 1994
735
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

26.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Proces-verbaal van de
terechtzitting - Verschillende bladzijden
- Een geheel - Een samenhangend geheel - Relaas van een getuigenverhoor
- Wettigheid.
Wanneer, gelet op de materiiHe bijzonderheden van het proces-verbaal van de
openbare terechtzitting waarin het onder
ede afgenomen verhoor van een getuige
en diens hoedanigheden worden vermeld, moet worden aangenomen dat het
proces-verbaal van de terechtzitting en
de eraan geniete en genummerde bladzijden, die de belangrijkste verklaringen
van die getuige bevatten, een geheel vormen waarvan het authentieke karakter
gewaarborgd wordt door de handtekeningen van de voorzitter en de griffier onderaan het proces-verbaal, hoeft niet iedere bij het proces-verbaal gevoegde
bladzijde op straffe van nietigheid voorzien te zijn van die handtekeningen.
(Artt. 154, 155, 189 en 211 Sv.; art. 10 wet
van 1 mei 1949.)
15 juni 1994
617
27.
Strafzaken
Burgerlijke
rechtsvordering - Akkoordvonnis Cassatieberoep tegen een vroeger vonnis
- Vroeger gewezen voorbereidend vonnis en vonnis van onderzoek - Termijn
- Aanvang - Eindbeslissing - Begrip.
Tegen het vonnis waarbij de rechter
akte neemt van de overeenkomst die de

-206partijen gesloten hebben ter oplossing
van het regelmatig bij hem aanhangig
gemaakte geschil, staat geen voorziening
open, zodat een vroeger gewezen voorbereidende beslissing en beslissing van onderzoek een eindbeslissing wordt bij de
uitspraak van het akkoordvonnis en de
termijn om zich in cassatie te voorzien
tegen de voorbereidende beslissing en
beslissing van onderzoek vana£ dat tijdstip begint te lopen. (Art. 1043 Ger.W.;
art. 416 Sv.)
14 december 1994
1109
ALLERLEI.

28. - Strafzaken - Allerlei - Element van de kwalificatie - Vergissing
- Verbetering - Begrip.
In geval van vervolging wegens het besturen van een voertuig spijts een tegen
de bestuurder uitgesproken verval, kan
de verkeerde vermelding van de beslissing van verval, die als basis dient voor
de vervolging, niet als louter materii:He
vergissing worden afgedaan en rechtgezet. (Ger.W., art. 794)
12 april 1994
363
29. - Strafzaken - Allerlei - Procesverbaal van de terechtzitting - Niet
goedgekeurde doorhalingen - Geschrapte woorden zonder invloed op regelmatigheid van rechtspleging.
Wanneer het proces-verbaal van de terechtzitting niet goedgekeurde doorhalingen bevat, moet het met de geschrapte
woorden worden gelezen; de beslissing is
niet nietig wanneer de zonder goedkeuring geschrapte woorden de regelmatigheid van de rechtspleging niet aantasten.
26 april 1994
408

30. - Strafzaken - Allerlei - Procesverbaal van de terechtzitting - Niet
goedgekeurde doorhalingen - Mogelijkheid om de beslissing op haar wettigheid
te toetsen.
De omstandigheid dat het proces-verbaal van de terechtzitting wegens niet
goedgekeurde doorhalingen tegenstrijdige vermeldingen bevat, leidt niet tot de
nietigheid van de bestreden beslissing,
indien de overige stukken van de rechtspleging het Ho£ in de mogelijkheid stellen die beslissing op haar wettigheid te
toesten. (Artt. 78, 190 en 211 Sv.).
26 april 1994
408
31. - Strafzaken - Allerlei - Procesverbaal van de terechtzitting - Niet
goedgekeurde doorhalingen - Doorha-

ling zonder verband met vermelding van
substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvorm.
.
Een procedure is niet nietig doordat in
een proces-verbaal van de terechtzitting
doorhalingen zonder enig verband met
de vermelding van een substantiiHe of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvorm niet zijn goedgekeurd.
26 april 1994
408
32. - Strafzaken - Allerlei - Onderzoek ter terechtzitting - Vormen - Vermeldingen - Proces-verbaal van de terechtzitting.
Het bewijs dat de wettelijke bepalingen betreffende de vormen van het onderzoek ter terechtzitting zijn in acht genomen, vloeit, in de regel, voort uit de
vermeldingen van de processen-verbaal
van de terechtzitting. (Art. 783 Ger.W.)
8 augustus 1994
683
33. - Strafzaken - Allerlei - Procesverbaal van de terechtzitting - Door de
wet voorgeschreven aantekeningen Ondertekening - Voorzitter - Griffier.
Het proces-verbaal waarin de griffier
de bij art. 155 Sv. voorgeschreven aantekeningen houdt, moet zowel door de
voorzitter als door de griffier worden ondertekend; die rechtsvorm, voorgeschreven om aan het proces-verbaal dat die
aantekeningen bevat authenticiteit te
verlenen, is substantieel.
13 december 1994
1103

BELASTINGZAKEN
TUCHTZAKEN
34. - Tuchtzaken - Tuchtvervolging
gebaseerd op strafrechtelijke veroordeling - Klacht bij de Europese Commissie Rechten van de Mens - Schorsing.
Wanneer een tuchtvervolging gebaseerd is op een strafrechtelijke veroordeling en betreffende deze laatste een
klacht is ingediend bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, is
de tuchtrechter niet verplicht de rechtspleging te schorsen zolang de commissie
zich niet heeft uitgesproken over het verzoekschrift.
18 november 1994
989
35. - Tuchtzaken - Orde van Geneesheren - Tuchtvervolgin!f - Provinciale
raad - Beslissing tot verwijzing naaz·
die raad - Aard - Gevolg - Wraking.
Een beslissing tot verwijzing van een
geneesheer naar de provinciale raad die
uitspraak moet doen over de tuchtvervol-

-207gingen, is 'een beslissing alvorens recbt
te doen, in de zin van art. S2S, So, Ger.W.;
die wetsbepaling kan derbalve niet worden aangevoerd tot staving van een verzoek om een lid van een raad te wraken
op grand dat bij voordien beeft meegewerkt aan de beslissing van verwijzing.
(Art. S2S, So, Ger.W.; artt. 40 en 41 K.B. 6
feb. 1970.)
24 november 1994
1016

VOORLOPIGE HECHTENIS
ALGEMEEN
AANHOUDING
BEVEL TOT MEDEBRENGING
BEVEL TOT AANHOUDING
BEVEL TOT AANHOUDING BIJ VERSTEK
HANDHAVING
SAME NVATTENDE ONDERVRAGING
OPHEFFING
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Algemeen.
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Onwerkzame.
Scbadeloosstelling.
Allerlei.
ALLERLEI

ALGEMEEN
AANHOUDING
Aanhouding - Bevel tot aanhouding van een verdachte die in vrijheid
was gelaten of gesteld - Verzuim bij
enige proceshandeling te verschijnen Begrip.
1. -

De beoordeling van bet verzuim van
de in vrijbeid gelaten of in vrijbeid gestelde verdacbte om bij enige procesbandeling te verschijnen, beboort tot de feitelijke bevoegdheid van de onderzoeksrecbter; dit verzuim kan bet gevolg zijn
van een nalatigbeid van de verdacbte en
kan bestaan in bet niet gevolg geven aan
een uitnodiging van een door de onderzoeksrecbter aangestelde onderzoeker of
deskundige. (Art. 28, § 1, 1o, Wet Voorlopige Hecbtenis 1990.)
22 maart 1994
303
2. - Aanhouding - Bevel tot aanhouding van een verdachte die in vrijheid
was gelaten of gesteld - Verzuim bij
enige proceshandeling te verschijnen Appreciatiebevoegdheid van de onderzoeksrechter.
De beoordeling van bet verzuim van
de in vrijbeid gelaten of in vrijbeid gestelde verdacbte om bij enige procesbandeling te verscbijnen, beboort tot de feitelijke bevoegdbeid van de onderzoeksrecbter; dit verzuim kan bet gevolg zijn
van een nalatigbeid van de verdacbte en
kan bestaan in bet niet gevolg geven aan
een uitnodiging van een door de onderzoeksrecbter aangestelde onderzoeker of
deskundige. (Art. 2S, § 1, 1°, Wet Voorlopige Hecbtenis 1990.)
22 maart 1994
303
3. - Aanhouding
Jeugdbescherming - Voorlopige maatregel van bewaring - Begrip.
Een door de jeugdrecbter genomen
voorlopige maatregel van bewaring is
geen vrijbeidsbeneming en geen aanhouding in de zin van de Wet Voorlopige
Hecbtenis. (Artt. 1 en 16 Wet Voorlopige
Hecbtenis 1990.)
5 oktober 1994
S15

BEVEL TOT AANHOUDING
4. - Bevel tot medebrenging - Met
redenen omkleed bevel van de rechterBegrip.
Een met redenen omkleed bevel van
de recbter dat voldoet aan art. 3 Wet
Voorlopige Hecbtenis, is bet bevel tot
medebrenging dat de identiteit vermeldt
van de betrokkene, de plaats en datum
en de omscbrijving met de termen van
de wet van bet ten laste gelegde misdrijf, de opsomming van de wetsartikelen die bet feit als misdrijf omscbrijven
en de strafmaat bepalen, alsmede de
vaststelling dat de persoon niet reeds ter
bescbikking van de onderzoeksrechter
werd gesteld en dat er ernstige aanwij-

-208zingen van schuld bestaan voortspruitende uit de elementen die thans voorhanden zijn terloops het tot op heden
gevoerde onderzoek.
26 april 1994
423
5. - Bevel tot aanhouding - In vrijheid gestelde verdachte - Begrip.
.
De in vrijheid gestelde verdachte, m
de zin van art. 28 Wet Voorlopige Hechtenis 1990, is niet degene tegen wie een
geldende titel van hechtenis bestaat, ongeacht of de betrokkene daadwerkelijk
ter uitvoering van die titel is gedetineerd.
15 maart 1994
278
6. - Bevel tot aanhouding - In vrijheid gelaten verdachte - Nieuwe en
ernstige omstandigheden die de aanhouding wettigen - Begrip. .
.
Door « nieuwe en ernsbge omstandigheden » die de aanhouding van een in
vrijheid gelaten verdachte wettigen,
dient te worden begrepen, hetzij omstandigheden die pas aan het licht zijn gekomen na de invrijheidstelling van de verdachte hoewel ze reeds voordien bestonden, hetzij omstandigheden die pas na
de invrijheidstelling van de verdachte
zijn ontstaan .. (Wet Voorlopig Hechtenis,
art. 28, § 1.)
12 april 1994
365
7. - Bevel tot aanhouding - Jeugdbescherming - Voorlopige maatregel van
bewaring - Begrip.
Een door de jeugdrechter genomen
voorlopige maatregel van bewaring is
geen vrijheidsbeneming en geen aanh?uding in de zin van de Wet Voorlop1ge
Hechtenis. (Artt. 1 en 16 Wet Voorlopige
Hechtenis 1990.)
5 oktober 1994
815

BEVEL TOT AANHOUDING
BIJ VERSTEK
HANDHAVING
8. - Handhaving - Raadkamer
Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Devolutieve kracht van
het hager beroep.
Wanneer de raadkamer uitspraak
heeft gedaan over de handhaving van de
voorlopige hechtenis, doet de kamer van
inbeschuldigingstelling, op het tegen die
beslissing ingestelde hager beroep, uitspraak over de handhaving van de voorlopige hechtenis op grand van de devolutieve kracht van het hager beroep. (Art.
30 Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
15 maart 1994
278

9. - Handhaving - Beslissing van het
onderzoeksgerecht - Onderzoeksrechter
- Bevoegdheid.
Geen wetsbepaling kent de onderzoeksrechter een algemeen beoordelingsrecht toe over de wettigheid van de beslissingen van de onderzoeksgerechten
inzake voorlopige hechtenis.
22 maart 1994
299
10. - Handhaving - Opdracht v_an
bet onderzoeksgerecht - Vaststellmg
van ernstige aanwijzingen van schuld.
Wanneer de onderzoeksgerechten uitspraak doen over ~e handhaving. van ~e
voorlopige hechtems, hoeven ze zJCh met
uit te spreken over het bewijs van een
misdrijf, doch over het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld. (Art. 22,
vijfde lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
26 april 1994
419
11. - Handhaving - Gronden van het
bevel tot aanhouding - Bevoegheid van
het onderzoeksgerecht.
De onderzoeksgerechten die geroepen
zijn om een bevel tot aal!-~ouding op zijn
wettigheid te toetsen, ZlJn bevoegd om
de gronden van dat bevel te verbeteren
en aan te vullen. (Artt. 21, 22 en 23 Wet
Voorlopige Hechtenis)
26 april 1994
419
12. - Handhaving - Verwijzing naar
de correctionele rechtbank - AfzonderJJjke beschikking - Regeling vim rechtsgebied - Vernietiging van de verwijzingsbeschikking - Gevolg.
Wanneer het Hof van Cassatie het
rechtsgebied regelt en de beschikking
van de raadkamer tot verwijzing van de
verdachte naar de correctionele rechtbank vernietigt, heeft de in art. 26, § 3,
Wet Voorlopige Hechtenis 1990 bedoelde
afzonderlijke beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis van de
verdachte geen bestaansreden meer.
26 april 1994
424
13. - Handhaving - Hoger beroep Kamer van inbeschuldigingstelling Rechtspleging - Dossier - Mededeling
aan de verdediging - Wijze.
Noch art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis
20 juli 1990 noch art. 5.4 E.V.R.M. bepalen dat het dossier aan de verdachte
moet worden medegedeeld v66r de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen
over de handhaving van de voorlopige
hechtenis, wanneer hij daarvan overeenkomstig art. 21, § 3, van die wet inzage
heeft kunnen nemen v66r de terecht;dt-

-209ting van de raadkamer, tenzij nadien
nieuwe stukken bij het dossier zijn gevoegd.
450
4 mei 1994
.14. - Handhaving - Ernstige aanwijzmgen van schuld - Op onrechtmatige
wijze verkregen - Betwisting - Beantwoording van dat verweer.
.~~mneer het bestaan van ernstige aanWlJzmgen van schuld betwist worden op
grond dat de door huiszoeking en inbeslagneming ingewonnen gegevens op onrechtmatige wijze werden verkregen en
derhalve niet als ernstige aanwijzingen
van schuld in aanmerking kunnen worden genomen, mag het onderzoeksgerecht zich niet ertoe beperken enkel vast
te stellen dat die aanwijzingen van
schuld bestaan, en dat het zich niet heeft
uit te spreken over de wettigheid van de
huiszoeking en inbeslagneming. (Artt. 16,
§ 5, 21, § 5, en 30, § 4, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
17 mei 1994
493
1~. -: Handhavinc, - Afzonderlijke beschikkmc, -:- . Regelmg van rechtsgebied
Vermetigmg van de verwijzingsbeschikking - Gevolg.
Wa.nneer het Hof van Cassatie, bij de
regelmg van het rechtsgebied de beschikking vernietigt waarbij de 'verdachte naar de correctionele rechtbank verwezen wordt, heeft de afzonderlijke beschikking bedoeld in art. 26, § 3, Wet
Voorlopige Hechtenis, waarbij de voorlopige hechtenis van de verdachte gehandhaafd wordt, geen bestaansreden meer.
(Art. 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
15 juni 1994
622

.16. - Handhaving - Ernstige aanwijzmgen van schuld - Beslissing - Tegenstrijdige gronden.
Niet regelmatig met redenen omkleed
is het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat op tegenstrijdige
gronden beslist dat er tegen de verdachte ernstige aanwijzingen van schuld blijven bestaan. (Artt. 16, § 5, eerste en
tweede lid, 22 en 30, § 4, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
15 juni 1994
624
17.- Handhaving- Gronden van het
bevel tot aanhouding - Bevoegdheid
van het onderzoeksgerecht.
: _De onderzoeksgerechten die geroepen
ZlJn ?m ~en bevel tot aanhouding op zijn
wett1ghe1d te toetsen, vermogen niet te
verhelpen aan de onregelmatigheid er-

van wegens het ontbreken van elke vermelding van de feitelijke omstandigheden van de zaak of eigen aan de
persoonlijkheid van de verdachte. (Wet
Voorlopige Hechtenis, art. 16, § 5.)
23 juni 1994
660
18. - Handhaving - Mededeling van
het dossier - Taalgebruik in gerechtszaken - Bericht - Art. 22, derde lid, Wet
Voorlopige Hechtenis 1990 - Rechtsvormen in acht genomen in hoger beroep Wettigheid.
Niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, is het middel ten betoge dat art. 22,
derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990
betreffende de mededeling van het dossier aan de verdachte en diens raadsman
is geschonden, wanneer de door die
wetsbepaling voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen voor de kamer van inheschuldigingstelling, die uitspraak moet doen over de handhaving
van de voorlopige hechtenis.
25 juli 1994
679
19. - Handhaving - Wettigheid van
het bevel tot aanhouding - Vordering
tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek - Verschrijving - Bevoegdheid
van het onderzoeksgerecht.
Wanneer een onderzoeksgerecht een
bevel tot aanhouding op zijn wettigheid
dient te toetsen, is het bevoegd om vast
te stellen dat de datum op de geschreven
vordering tot gerechtelijk onderzoek een
verschrijving inhoudt, en te oordelen dat
de onderzoeksrechter door het openbaar
ministerie rechtsgeldig werd geadieerd
alvorens zijn onderzoeksverrichtingen
aan te vatten. (Art. 47 Sv., artt. 21 en 30
Wet Voorlopige Hechtenis.)
15 november 1994
961

SAMENVATTENDE
ONDERVRAGING
OPHEFFING
VOORLOPIGE
INVRIJHEIDSTELLING
20. - Voorlopige invrijheidstelling
Veroordeling van de aangehoudene .f!OCf!':' bt;roep .- Aanvraag tot voorlopige
mvnjheJdstellmg - Beslissing over het
hoger beroep - Beslissing over de aanvraag tot voorlopige invrijheidstelling Volgorde.
Art. 27 Wet Voorlopige Hechtenis 1990
noch. enige andere wettelijke bepaling
verphcht het hof van beroep eerst uitspraak te doen over de aanvraag tot
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of belet dat laatst bedoelde uitspraak
vroeger dan voorzien wordt verleend.
1 februari 1994
133
21. - Voorlopige invrijheidstelling Verzoek - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Afwijzing van de
aanvraag - Cassatieberoep - Arrest
van het hoi - Termijn.
Het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling een op grand van art.
27, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis ingediende aanvraag tot voorlopige invrijheidstelling afwijst, is een arrest • waardoor de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd » in de zin van art. 31, § 1,
van die wet; het Hof waarbij tegen dat
arrest cassatieberoep is ingesteld, is verplicht uitspraak te doen binnen vijftien
dagen te rekenen van het instellen van
het cassatieberoep. (Artt. 27, § 2, en 31,
§§ 1 en 3, Wet Voorlopige Hechtenis
1990.)
16 maart 1994
281
22. - Voorlopige invrijheidstelling Verzoek - Kamer van inbeschuldigingstelling - AITest - Afwijzing van de
aanvraag - Cassatieberoep - Arrest
van het Hoi - Termijn - Niet-inachtneming - Gevolg.
Wanneer het Hof, op het cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat een op grond
van art. 27, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis ingediende aanvraag tot voorlopige
invrijheidstelling afwijst, geen uitspraak
heeft gedaan binnen vijftien dagen te rekenen van het instellen van het cassatieberoep, moet de verdachte in vrijheid
worden gesteld op grond van art. 31, § 3,
van voornoemde wet; de verdachte is vrij
krachtens de wet en zijn voorziening
heeft geen bestaansreden meer.
16 maart 1994
281
23. - Voorlopige invrijheidstelling Beslissing van verwerping - Motivering
- Opgave van het ieit - Vermelding
van de wetsbepalingen.
De beslissing waarbij een verzoek tot
invrijheidstelling wordt verworpen, moet
de opgave van het feit bevatten waarvoor het bevel tot aanhouding werd verleend, en de wetsbepalingen vermelden
die stellen dat het feit een misdaad of
een wanbedrijf is. (Artt. 16, §§ 1 en 5, en
27, § 3, laatste lid Wet Voorlopige Hechtenis.)
1 augustus 1994
680

INVRIJHEIDSTELLING
ONDER VOORWAARDEN
24. - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Borgsom - Verzoek tot teruggave - Termijn om uitspraak te
doen over dit ver.toek.
Het bevel tot starting van een borgsom
is niet van rechtswege vervallen, omdat
de raadkamer binnen de door art. 36, § 1,
vijfde lid, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalde termijn van vijf dagen geen uitspraak heeft gedaan over een verzoek
tot teruggave van de gestorte borgsom.
(Art. 35, § 4, 36, § 1, vierde en vijfde lid,
en 37 Wet Voorlopige Hechtenis.)
8 augustus 1994
684

INZAGE VAN HET DOSSIER
REGELING
VAN DE RECHTSPLEGING
25. - Regeling van de rechtspleging
- Afzonderlijke beschikking - Regeling
van rechtsgebied - Vernietiging van de
verwijzingsbeschikking - Gevolg.
Wanneer het Hof van Cassatie, bij de
regeling van het rechtsgebied, de beschikking vernietigt waarbij de verdachte naar de correctionele rechtbank verwezen wordt, heeft de afzonderlijke beschikking bedoeld in art. 26, § 3, Wet
Voorlopige Hechtenis, waarbij de voorlopige hechtenis van de verdachte gehandhaafd wordt, geen bestaansreden meer.
(Art. 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
15 juni 1994
622
26. - Regeling van rechtspleging Onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter - Kamer van inbeschuldigingstelling - Handhaving - Cassatieberoep - Bestaansreden.
Wanneer bij beschikking van de raadkamer de zaak is onttrokken aan de onderzoeksrechter, verliest het door dit uitgevaardigde aanhoudingsbevel alle uitwerking en heeft het cassatieberoep van
de verdachte tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de
handhaving van de voorlopige hechtenis
beveelt geen bestaansreden meer.
29 december 1994
1154

GEVANGENNEMING
Gevangenneming - Redengeving.
Een beschikking tot gevangenneming
moet voldoen aan art. 26, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.
18 januari 1994
65
27. -
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ding van de hoedanigheid van de ondertekenaar.
11 oktober 1994
829

CASSATIEBEROEP

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING

28. - Cassatieberoep - Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek - Kamer
van inbeschuldigingstelling - Arrest Afwijzing van de aanvraag - Arrest van
het Hoi - Termijn.
Het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling een op grond van art.
27, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis ingediende aanvraag tot voorlopige invrijheidstelling afwijst, is een arrest « waardoor de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd » in de zin van art. 31, § 1,
van die wet; het Hof waarbij tegen dat
arrest cassatieberoep is ingesteld, is verplicht uitspraak te doen binnen vijftien
dagen te rekenen van het instellen van
het cassatieberoep. (Artt. 27, § 2, en 31,
§§ 1 en 3, Wet Voorlopige Hechtenis
1990.)
16 maart 1994
281

31. - Onmiddellijke aanhouding Cassatie - Vernietiging.
De vernietiging van de beslissing van
veroordeling heeft de vernietiging tot gevolg van de beslissing waarbij de onmiddellijke aanhouding wordt bevolen.
1 maart 1994
221

VONNISGERECHT

29. - Cassatieberoep - Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek - Kamer
van inbeschuldigingstelling - Arrest Afwijzing van de aanvraag - Arrest van
het Hoi - Termijn - Niet-inachtneming
- Gevolg.
Wanneer het Hof, op het cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat een op ·grond
van art. 27, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis ingediende aanvraag tot voorlopige
invrijheidstelling afwijst, geen uitspraak
heeft gedaan binnen vijftien dagen te rekenen van het instellen van het cassatieberoep, moet de verdachte in vrijheid
worden gesteld op grond van art. 31, § 3,
van voornoemde wet; de verdachte is vrij
krachtens de wet en zijn voorziening
heeft geen bestaansreden meer.
16 maart 1994
281

VERLENGING
VAN DE TERMIJNEN
30. - Verlenging van de termijnen
Verzoekschrift tot uitstel om memorie in
te dienen - Geen vermelding van de
hoedanigheid van de ondertekenaar.
Het Hof slaat geen acht op een inzake
voorlopige hechtenis ter griffie neergelegd verzoekschrift tot uitstel om een
memorie in te dienen, ondertekend met
een leesbare handtekening met de vermelding « loco •, maar zonder vermel-

BESCHERMING
VAN DE MAATSCHAPPIJ
DOUANE EN ACCIJNZEN
MILITAIRE RECHTSPLEGING
ONWETTIGE
EN ONWERKZAME HECHTENIS
Algemeen.
Onwettige.
Onwerkzame.
Schadeloosstelling.
Allerlei.

ALLERLEI
32. - Allerlei - Uitlevering - Aanhoudingsbevel verleend door de buitenJandse gerechtelijke overheid - Opgave
van plaats en tijdstip van de ieiten Onderzoeksgerecht - Uitvoerbaarverklaring - Voorwaarden.
Het is niet vereist dat het bevel tot
aanhouding, verleend door de buitenlandse overheid, zelf plaats en datum der
feiten zou vermelden; het moet de feiten
duidelijk omschrijven, zodat de onderzoeksgerechten kunnen nagaan of, gelet
op de overige stukken van de rechtspleging, voldaan is aan de voor uitlevering
gestelde vereisten inzake plaats en tijd,
meer bepaald of de strafvordering niet
verjaard is volgens de Belgische wet.
(Artt. 1, 2 en 3 Uitleveringswet.)
29 juni 1994
671

VOORRECHTEN
KEN

EN

ALGEMEEN.
ALGEMEENVOORRECHT
BIJZONDER VOORRECHT
HYPOTHEKEN

HYPOTHE-
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ALGEMEEN
1. - Algemeen - Goederen van de
schuldenaar als gemeenschappelijke
waarborg voor de schuldeisers ~ Hypotheekwet, artt. 7 en 8 - Documentair
krediet - Onherroepelijk krediet - Uitvoerend beslag onder derden door de opdrachtgever.
De rechter verantwoordt zijn beslissing tot opheffing van het uitvoerend beslag onder derden naar recht, wanneer
hij daarin vaststelt dat een onherroepelijk documentair krediet werd ge?pend,
dat is onderworpen aan de « umforme
regelen en usances voor documentaire
kredieten » van de lnternationale Kamer
voor Koophandel en oordeelt dat, krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst, de opdrachtgever op het documentair krediet geen uitvoerend beslag
onder derden kon leggen, daar zodanige
maatregel de autonome, rechtstreekse en
onherroepelijke verbintenis die de bank,
op zijn instructies, ten aanzien van de
begunstigde had aangegaan, krachteloos
zou maken; noch het beginsel volgens
hetwelk de goederen van de schuldenaar
gelijkmatig onderworpen zijn aan de uitvoering van zijn verbintenissen, noch de
regel volgens welke alle goederen van de
schuldenaar
tot gemeenschappelijke
waarborg voor de schuldeisers strekken,
die zijn neergelegd in de artt. 7 en 8 Hypotheekwet, noch de bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek volgens welke bepaalde goederen niet in beslag kunnen
worden genomen (artt. 1409 en 1411), alsmede de bepalingen van hetzelfde wethoek inzake het uitvoerend beslag onder
derden (artt. 1539 tot 1544) ku_nnen verhinderen dat de overeenkomst mzake documentair krediet dergelijke gevolgen
sorteert.
23juni 1994
652

nooit het beding van eigendomsvoorbehoud aanvoeren om, buiten het geval bepaald in art. 20, 5°, zesde lid, Hypotheekwet, de zaak terug te vorderen.
22 september 1994
772

HYPOTHEKEN
ALLERLEI
3. - Allerlei - Inkomstenbelastingen
- Belastingschulden - Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen - Betaling - Werken uitgevoerd door niet
geregistreerde aannemer -:: Opdrac~t~e
ver hoofdelijk aansprakelijk - Fail!Jetverklaarde aannemer - Curator Voortzetting van de werken - Inhoudingen - Voorschotten op de belastingschulden en de bijdragen - Teruggave
- Voorwaarde.
Wanneer het arrest vaststelt dat de curatoren in een faillissement van de
rechtbank van koophandel de toestemming hebben gekregen om de lopende
handelsverrichtingen voort te zetten, dat
zij daartoe opnieuw personeel in dienst
hebben genomen, de voorgeschreven
aangiften hebben gedaan en de ver~~hul
digde bedrijfsvoorheffingen en de biJdragen voor sociale zekerheid hebben betaald en dat de factuur, waarop de
inhoudingen zijn gedaan met toepassing
van de artt. 30bis, § 3, wet van 27 juni
1969 en 299bis, § 3, W.I.B., betrekking
had op werken die na het faillissement
zijn uitgevoerd ten gevolge van de door
de rechtbank gegeven toestemming, beslist het wettig dat de curatoren recht
hebben op teruggave van de inhoudingen
die na het faillissement door de schuldenaar van die factuur zijn gedaan. (Art.
299bis W.I.B.; art. 30bis wet van 27 juni
1969.)
438
2 mei 1994

VORDERING IN RECHTE

ALGEMEEN VOORRECHT
BIJZONDER VOORRECHT
2. - Bijzonder voorrecht - Voorrecht
op bepaalde roerende goederen - Verkoper van roerende goederen - Schuldeiser van de koper - Samenloop - Terugvordering - Beding van eigendomsvoorbehoud - Tegenstelbaar karakter.
Wanneer de verkoper van niet betaalde roerende goederen in samenloop is
met de schuldeisers van de koper en de
verkochte zaak in diens bezit is, mag hij

1. - Burgerlijke zaken - Feitelijke
vereniging - Oprichtingsakte niet neergelegd ter griffie - Niet-ontvankelijkheid - Nieuw middel.
Art. 11 Vennootschappenwet naar luid
waarvan een rechtsvordering ingesteld
door een vennootschap waarvan de oprichtingsakte niet is neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel
niet ontvankelijk is, raakt de openbare
orde niet, zodat nieuw is het cassatiemiddel dat voor de eerste maal op die
grand de niet-ontvankelijkheid van de
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20 januari 1994
84

2. - Burgerlijke zaken - Instellen
van de vordering - Aanhangigmaking
- Inschrijving op de algemene rol.
Wanneer in burgerlijke zaken de
rechtsingang bij dagvaarding geschiedt,
is de zaak bij de rechter aanhangig gemaakt door de betekening van de dagvaarding, voor zover de zaak op de algemene rol is ingeschreven voor de zitting
die in de dagvaarding is aangegeven.
(Artt. 12, tweede lid, 700, 716 en 717
Ger.W.)
227
4 maart 1994
3. - Burgerlijke zaken - Proceshandeling - Exceptie van nietigheid - Administratieve beslissing - Bestaansminimum - Beroep - Termijn - Verval.
De termijn waarbinnen het beroep tegen een administratieve beslissing van
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn betreffende het recht op
een bestaansminimum moet worden ingesteld, is voorgeschreven op straffe van
verval. (Art. 10, § 1, Bestaansminimumwet; art. 860, derde lid, Ger.W.)
18 april 1994
384

4. - Als medeiHgenaar - Nadien als
eigenaar.
De partij die als medei:Hgenaar en vervolgens als eigenaar in de zaak is, vordert alsdan niet in een andere· hoedanigheid maar treedt op krachtens een ander
recht.
·
6 mei 1994
458

5. - Burgerlijke zaken - Rechtsingang - Onregelmatigheid - Gevolg.
De artt. 860 en 861 Ger.W. kunnen niet
worden toegepast op de miskenning van
de regel van art. 700 van dat wetboek
m.b.t. de rechtsingang, welke regel onder
de rechterlijke organisatie ressorteert.
27 mei 1994
534
6. - Oorzaak - Ambtshalve wijziging.
Wanneer de vordering tot betaling van
achterstallig loon gegrond is op het misdrijf niet betalen van loon, wijzigt de
rechter het voorwerp van die vordering
en miskent hij mitsdien het algemeen
rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen dat is neergelegd in art. 1138,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek, door
schadevergoeding toe te kennen.
13 juni 1994
601

7.- Oorspronkelijke vordering- Volstrekte bevoegdheid - Vrederechter Tegenvordering - Bevoegdheid.
De vrederechter bij wie een tot zijn
volstrekte bevoegdheid behorende oorspronkelijke vordering aanhangig is,
neemt ook kennis van de tegenvordering
die, hoewel zij niet onder zijn volstrekte
bevoegdheid valt, is ontstaan uit het feit
dat ten grondslag ligt aan de oorspronkelijke vordering. (Art. 563, tweede lid,
Ger.W.)
16 juni 1994
625
8. - Burgerlijke zaken - Faillissement - Rechtsvordering tot samenvoeging van twee faillissementen - Instellen van de vordering - Eenzijdig verzoekschrift.
De rechtsvordering van een curator in
een faillissement om dit faillissement
met een ander samen te voegen, kan
niet worden ingesteld bij eenzijdig verzoekschrift. (Art. 700 Ger.W.)
9 september 1994
723
9. - Belastingzaken - Belang - Begrip.
De belastingplichtige die van de directeur der belastingen de volledige ontheffing van de litigieuze aanslag wegens
de aftrek van bedrijfsverliezen heeft verkregen, kan niettemin belang hebben bij
een voorziening tegen die beslissing van
de directeur, hij kan inzonderheid belang hebben bij de betwisting van het
bedrag van zijn bedrijfsverliezen om,
voor de volgende belastingjaren, hogere
bedrijfsverliezen te kunnen aftrekken
dan die welke in de beslissing van de directeur zijn vastgelegd. (Art. 17 Ger.W.;
art. 377 W.I.B. 1992).
15 september 1994
743

10. - Burgerlijke zaken
Vordering
tot echtscheiding - Oorzaak - Feitelijke scheiding (van een zekere duur) Toestaan van de echtscheiding - Nieuwe vordering tot echtscheiding - Oorzaak - Echtscheiding op grand van bepaalde feiten - Belang - Voorwerp Ontvankelijkheid.
Hoewel de gevolgen van een echtscheiding op grond van bepaalde feiten en die
van een echtscheiding wegens feitelijke
scheiding van een bepaalde duur verschillend kunnen zijn en hoewel de eiser
bijgevolg belang kan hebben bij het verkrijgen van de echtscheiding « op een
grond eerder dan op een andere », is het
voorwerp van die rechtsplegingen toch
hetzelfde, te weten de ontbinding van
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feitelijke scheiding van een zekere duur
heeft verkregen, niet ontvankelijk is.
(Artt. 231 en 232 B.W.; artt. 17 en 18
Ger.W.)
15 september 1994
746

VREEMDELINGEN
1. - Bevolkingsregister - Inschrijving - Recht op inschl'ijving - Subjectief recht.
Het beroep bij de Raad van State tot
schorsing van het besluit waarbij de gemeenteoverheid op grond van art. 18bis,
eerste lid, Vreemdelingenwet dat de Koning het recht geeft om de vestiging van
categorieen van vreemdelingen in bepaalde gemeenten te verbieden, de
inschrijving in het bevolkingsregister
heeft geweigerd aan een vreemdeling die
gemachtigd werd om zich in het Rijk te
vestigen, heeft rechtstreeks betrekking
op het subjectief recht van de betrokkene om in het bevolkingsregister te worden ingeschreven, d.w.z. op het recht van
de betrokkene om van de overheid zodanige inschrijving te eisen als de wettelijke voorwaarden vervuld zijn; een dergelijk beroep heeft als werkelijk en
rechtstreeks onderwerp een geschil over
subjectieve rechten dat, krachtens de
vroegere artt. 92 en 93 Gw., uitsluitend
tot de bevoegdheid van de Rechterlijke
Macht behoort. (Artt. 14, eerste lid, en
17, § 1, Wet Raad van State; artt. 17 en
18bis Vreemdelingenwet.)
17 november 1994
979
2. - Bevel om het grondgebied te verlaten - Beroep bij de Raad van State Aanvullende beveiligingsmaatregel
Vrijheidsberoving - Beroep bij de Rechterlijke Macht - Gevolg.
Behoudens in het bij art. 70, tweede
lid, Vreemdelingenwet bepaalde geval
ontneemt de beslissing van de rechter
die overeenkomstig de wet kan worden
aangesproken en die het beroep verwerpt van een vreemdeling tegen de met
toepassing van art. 27, eerste en derde
lid, van voormelde wet te zijnen opzichte
genomen maatregel van vrijheidsberoving, de vreemdeling niet het recht om
zich tot de Raad van State te wenden.
(Artt. 27, eerste en derde lid, 69, 70, 71
en 72 Vreemdelingenwet.)
23 november 1994
1009

:1. - Bevel om het grondgebied te verlaten - Aanvullende beveiligingsmaatregel - Vrijheidsberoving - Beroep bij de
Rechterlijke Macht - Onderzoeksgerechten - Opdracht.
Wanneer de onderzoeksgerechten kennis nemen van een beroep tegen een
maatregel van vrijheidsberoving die genomen is om een vreemdeling van het
grondgebied te verwijderen, gaan ze, uitsluitend ten einde de opsluiting op haar
wettigheid te toetsen, enkel na of zowel
de maatregel van vrijheidsberoving als
de beslissing tot verwijdering van het
grondgebied in overeenstemming is met
de wet. (Artt. 7, 25, 27, 54, 67, 71 en 72
Vreemdelingenwet.)
23 november 1994
1009
4. - Prejudiciele vraag - Arbitragehoi - Bevel om het grondgebied te verlaten - Vrijheidsberoving - Beroep bij
de Rechterlijke Macht - Verwerping
van het beroep - Cassatieberoep - Redelijke termijn - Gevolg.
In de context van 5.3. Verdrag Rechten
van de Mens naar luid waarvan een ieder het recht heeft binnen een redelijke
termijn berecht te worden of hangende
het proces in vrijheid te worden gesteld,
staan de eigen aard en de doelstellingen
van de door titel I, hoofdstuk VII, van de
Vreemdelingenwet ingevoerde rechtspleging, meer bepaald de verplichting om
de bij art. 29 bepaalde termijn van twee
maanden na te Ieven, het stellen van een
prejudiciele vraag aan het Arbitragehof
in de wet. (Art. 5.3. E.V.R.M.; artt. 27, 28,
29 en 30 Vreemdelingenwet; art. 26, § 2,
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
23 november 1994
1009

VREEMDE WET
1. - Zai'rees recht - Verordening nr.
74/098 van 6 juni 1974 op de Arbeidsbescherming (sur la protection de la maind'oeuvre nationale) - Zai'rees Arbeidswetboek Arbeidsovereenkomst Beeindiging van de overeenkomst door
de werkgever - Arbeidsovereenkomst
van onbepaalde tijd - Rechten van de
werknemer - Wettelijke vergoeding Berekening - Bezoldiging - Vaststelling - Premies.
Wanneer in Zalrees recht de vernieuwing van de arbeidskaart van een
vreemde werknemer wordt geweigerd en
de arbeidsovereenkomst van onbepaalde
tijd dan ook onmiddellijk door de werkgever wordt beeindigd, blijft laatstge-

-215noemde in de regel gehouden tot naleving van de verplichtingen, die hij in
geval van opzegging jegens de werknemer zou gehad hebben, o.m. in verband
met de vaststelling van de bezoldiging,
met inbegrip van premies, die in aanmerking komen bij de berekening van
de aan de werknemer verschuldigde wettelijke vergoeding. (Art. 28 verordening
nr. 74/098 van 6 juni 1974 op de arbeidsbescherming [sur Ia protection de la
main-d'oeuvre nationale], herzien door
de verordening nr. 75/304bis van 26 nov.
1975; artt. 4, h, en 51 Arbeidswetboek.)
17 januari 1994
50
2. - Zai'rees recht - Zai'rees BurgerJijk Wetboek - Overeenkomst - Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Beslissing die aan een overeenkomst niet
het gevolg toekent dat zij wettelijk tussen partijen heeft.
Volgens Zai:rees recht wordt de verbindende kracht van een overeenkomst miskend en wordt derhalve art. 33, Boek III
van het Zai:rees Burgerlijk Wetboek geschonden door de beslissing die aan de
overeenkomst niet het gevolg toekent
dat tussen de partijen is overeengekomen. (Art. 33, Boek III, B.W.)
17 januari 1994
50

3. - Zai'rees recht - Zai'rees Arbeidswetboek - Arbeidsovereenkomst - Bezoldiging - Begrip - Voordeel.
Volgens Zai:rees recht kan een door
een werkgever aan een werknemer verleend voordeel worden beschouwd als
een onderdeel van de bezoldiging van de
werknemer, zelfs als het geen tegenprestatie is van de arbeid. (Art. 4, c en h, en
26, tweede lid, Arbeidswetboek.)
17 januari 1994
50
4. - Zai'rees recht - Zai'rees Burgerlijk Wetboek - Bewijs - Burgerlijke zaken - Schriftelijk bewijs - Bewijswaarde - Bewijs tegen of buiten de inhoud
van een akte - Begrip.
Wanneer de rechter zich uitsluitend op
omstandigheden buiten de akte beroept
om eruit af te leiden dat de partijen een
andere overeenkomst hebben gesloten
dan die welke zij in hun akte schriftelijk
hebben vastgesteld, schendt hij de artt.
217 en 229, Boek III van het ZaYrees Burgerlijk Wetboek door het bewijs door
vermoedens hoven en tegen de inhoud
van de akte toe te Iaten. (Artt. 217 en 229
Boek III, B.W.)
17 januari 1994
50

5. - Huwelijk - Onroerend goed dat
het gezin tot voornaamste waning dient
- Echtscheiding - Wetsconflict.
De vorderingen die een der gewezen
echtgenoten na de echtscheiding tegen
de andere instelt i.v.m. het onroerend
goed dat tijdens het huwelijk het gezin
tot voornaamste waning diende, houden
zodanig nauw verband met de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten
waarvan zij als een relict voorkomen,
dat zij aileen kunnen worden beslecht
met toepassing van de wet tot regeling
van het personeel statuut van de gewezen echtgenoten; wanneer deze dezelfde
nationaliteit hebben, wordt hun personeel statuut geregeld door de wet van
die gemeenschappelijke nationaliteit.
16 juni 1994
625
6. - Echtscheiding en scheiding van
tafel en bed - Gevolgen t.a. v. de personen - Echtgenoten - Uitkering na
echtscheiding - Wetsconflict.
De vorderingen die na echtscheiding
worden ingesteld i.v.m. de uitkering die
een van de gewezen echtgenoten van de
andere wil verkrijgen, houden zodanig
nauw verband met de persoonlijke betrekkingen van de echtgenoten, waarvan
zij als een relict voorkomen, dat zij aileen kunnen worden beslecht met toepassing van de wet tot regeling van het
personeel statuut van de gewezen echtgenoten; wanneer deze dezelfde nationaliteit hebben, wordt hun personeel statuut geregeld door de wet van die
gemeenschappelijke nationaliteit.
16 juni 1994
625

w

WAPENS
1. - Douaneambtenaar - Fraude Visitatie en peiling - Gebruik van wapen.
Krachtens art. 192, derde lid, 2o, Douane en Accijnzenwet is het de douaneambtenaar die in de omstandigheden

-216van artt. 182, § 1, en 190, §§ 1 en 2, van
dezelfde wet een voertuig tegenhoudt om
bet te visiteren, toegelaten wapens te gebruiken tegen personen die in de talkring, zonder gevolg te geven aan bet bevel om te blijven staan, op de vlucht
slaan na hem gewapenderhand te hebben aangevallen, en tegen de bestuurders van mechanisch aangedreven tuigen die vluchten na zijn !eden in gevaar
te hebben gebracht.
13 september 1994
737
2. - Verboden wapen - Begrip.
Het wettelijk begrip verboden wapen
wordt niet miskend door de rechter die,
na te hebben vermeld dat « onder dolk of
daarmee gelijkgesteld mes moet worden
verstaan een kort !emmet, bevestigd aan
een handvat, en met de punt waarvan,
hoewel aan een kant afgerond, kan worden gestoten », beslist dat aan die omschrijving voldoet bet Opinelmes met
een spits !emmet van een tiental centimeter lang en bijna twee centimeter
breed, dat door middel van een ring kan
worden vastgezet.
21 september 1994
767

3. - Verboden wapen - Wapenwet Doel.
De Belgische wetsbepaling krachtens
welke dolken en dolkmessen geacht worden verboden wapenen te zijn is gerechtvaardigd door overwegingen van openbare veiligheid. (Art. 3 Wapenwet.)
21 september 1994
767
4. - Verboden wapen - Dolk - Dolkmes - Europese Gemeenschappen Verdrag - Vrij verkeer van goederen Beperkingen - Verbod - Uitzondering
- Openbare veiligheid - Gevolg.
Aangezien verboden of beperkingen
van invoer, uitvoer of doorvoer, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de openbare veiligheid,
uitdrukkelijk zijn toegestaan door bet
E.E.G.-Verdrag en de Belgische wetsbepaling krachtens welke dolken en dolkmessen geacht worden verboden wapenen te zijn, gerechtvaardigd is door
overwegingen van openbare veiligheid,
vereist de toepassing van die nationaalrechtelijke bepaling geen uitlegging van
bepalingen van bet gemeenschapsrecht
en is bet Hof derhalve niet gehouden
een prejudiciiile vraag te stellen aan bet
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. (Artt. 30 tot 34, 36 en 177
E.E.G.-Verdrag; art. 3 Wapenwet.)
21 september 1994
767

WEGEN
1. - Buurtweg - Verjaring - Onverjaarbaarheid - Openbaar gebruik - Begrip.
De in art. 12 wet van 10 april 1841 bedoelde buurtwegen kunnen door geen
verjaring verkregen worden zolang zij
dienen tot bet openbaar gebruik; bet begrip « openbaar gebruik », in de zin van
voormeld art. 12, wordt door de rechter
onterecht beperkt, wanneer hij oordeelt
dat onder openbaar gebruik van een weg
wordt verstaan de gewoonlijke overgang
door bet publiek en niet een toevallige
en enkele overgang. (Artt. 10 en 12 wet
van 10 april 1841; art. 2226 B.W.)
13 januari 1994
25

2. - Veiligheid van de gebruikers Veiligheidsplicht - Verplichting van de
gemeente.
De overheid, met name een gemeente,
mag voor bet openbaar verkeer niets
dan voldoende veilige wegen aanleggen
en openstellen; de overheid moet, tenzij
een vreemde oorzaak die haar niet kan
worden aangerekend haar verhindert
haar veiligheidsplicht na te komen, door
aangepaste maatregelen ieder abnormaal
gevaar, zichtbaar of niet, voorkomen.
26 mei 1994
528

WEGVERKEER
WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER
HET WEGVERKEER (ALGEMEEN).
WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER
HET WEGVERKEER
(WETSBEPALINGEN).

Art.
Art.
Art.
Art.

1
2
2bis.
3

Art. 68
WEGVERKEERSREGLEMENT
01-12-1975 (ALGEMEEN).

VAN

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 1-12-1975
(REGLEMENTSBEPALINGEN).

Art. 1
Art. 2
Art. 87
WEGVERKEERSREGLEMENT 14-03-1968
INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN
ALLERLEI

-217WET BETREFFENDE DE POLITIE
OVER HET WEGVERKEER
(ALGEMEEN).

hij ook niet betwist ». (Artt. 34, 3°, 59,
§ 1, 60, § 1 en 63 Wegverkeerswet.)
25 mei 1994
525

WET BETREFFENDE DE POLITIE
OVER HET WEGVERKEER
(WETSBEPALINGEN).

ART. 35.

ART. 1.
ART. 2.
ART. 2BIS.
ART. 3
ART. 34.

1. - Wet betreffende de politie over
het wegverkeer (wetsbepalingen) - Art.
34 - Art. 34, 3o - Weigeren een bloedmonster te laten nemen - Wettige reden.
De omstandigheid dat de beklaagde
heeft bekend dronken te zijn, is geen
geldige reden om de bloedproef te weigeren.
17 mei 1994
491
2. - Wet betreffende de politie over
het wegverkeer (wetsbepalingen) - Art.
34 - Art. 34, 3° - Ademtest - Weigering - Misdrijf - Bestanddelen.
Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de beklaagde veroordeeld
wordt wegens weigering van ademtest
en bloedproef, wanneer de rechter vermeldt dat « de bloedproef (aan de beklaagde) mocht worden voorgesteld, nu
art. 63, 1°, bepaalt, zonder andere voorwaarden op te leggen, dat de bloedproef
wordt afgenomen bij weigering van de
ademtest, (en) (beklaagde) te dezen wei
degelijk de ademtest had geweigerd, wat
hij ook niet betwist ». (Artt. 34, 3o, 59,
§ 1, 60, § 1, en 63 Wegverkeerswet.)
25 mei 1994
525

3. - Wet betreffende de politie over
het wegverkeer (wetsbepalingen) - Art.
34 - Art. 34, 3o - Bloedproef - Weigering - Misdrijf - Bestanddelen.
Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de beklaagde veroordeeld
wordt wegens weigering van ademtest
en bloedproef, wanneer de rechter vermeldt dat « de bloedproef (aan de beklaagde) mocht worden voorgesteld, nu
art. 63, 1°, bepaalt, zonder andere voorwaarden op te leggen, dat de bloedproef
wordt afgenomen bij weigering van de
ademtest, (en) (beklaagde) te dezen wei
degelijk de ademtest had geweigerd, wat

ART. 36.
ART. 37.
ART. 38.

4. - Wegverkeerswet artikelen 1 tot 68
- Wet betreffende de politie over het
wegverkeer (wetsbepalingen) - Art. 38
- Verval van het recht tot het besturen
van alle categorieen van motorvoertuigen - Bromfietsen.
Het verbod om aile categorieen van
motorvoertuigen te besturen, geldt o.m.
ten aanzien van de bromfietsen. (Art. 38
Wegverkeerswet.)
19 oktober 1994
855
ART. 39
ART. 62.

5. - Wet betreffende de politie over
het wegverkeer (wetsbepalingen) - Art.
62 - Proces-verbaal met bijzondere bewijswaarde.
De bijzondere bewijswaarde die, zolang bet tegendeel niet is bewezen, verbonden is aan bet proces-verbaal dat
naar aanleiding van een overtreding van
de verkeerswetten werd opgesteld door
een daartoe bevoegde ambtenaar of beambte van de overheid, geldt slechts
voor de vaststelling van de overtreding
zelf, doch niet voor later verstrekte gegevens. (Art. 62 Wegverkeerswet.)
9
4 januari 1994
ART. 63.
ART. 68.

WEGVERKEERSREGLEMENT
VAN 01-12-1975 (ALGEMEEN)
WEGVERKEERSREGLEMENT
VAN 1-12-1975
(REGLEMENTSBEPALINGEN)
ART. 1.
ART. 2.
ART. 2.20.

6.
Wegverkeersreglement van
01-12-1975 (reglementsbepalingen) -Art.
2.20 - Geparkeerd voertuig - Voorwaarde.
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ART. 2.21.

acht te nemen, wanneer die regelmatig
zijn naar de vorm en voldoende zichtbaar en overeenkomstig de voorschriften
van het Wegverkeersreglement zijn aangebracht, is niet afhankelijk van de
vraag of de verkeersborden door de bevoegde overheid geplaatst zijn. (Art. 5
Wegverkeersreglement.)
29 juni 1994
670

ART. 2.29.

ART. 6

7.
Wegverkeersreglement van
01-12-75 (Reglementsbepalingen)
Art.
2.29 - Betalend parkeren.
De artt. 2.29 en 27.3 Wegverkeersreglement stellen strafbaar het parkeren zonder te betalen overeenkomstig de modaliteiten die in die artikelen zijn bepaald,
doch hebben niets uit te staan met de
eventuele invordering langs gerechtelijke
weg door de gemeentelijke overheid van
de door de overtreder verschuldigde en
niet betaalde parkeerretributie.
26 april 1994
410
8.
Wegverkeersreglement van
01-12-75 (reglementsbepalingen) - Art.
2.29 - Betalend parkeren.
De artt. 2.29 en 27.3 Wegverkeersreglement stellen strafbaar het parkeren zonder te betalen overeenkomstig de modaliteiten die in die artikelen zijn bepaald,
doch hebben niets uit te staan met de
gebeurlijke invordering langs gerechtelijke weg door de gemeentelijke overheid
van de door de overtreder verschuldigde
en niet betaalde parkeerretributie.
6 september 1994
697

11. - Wegverkeersreglement (artt. 1
tot 87) - Wegverkeersreglement van
1-12-1975 (reglementsbepalingen) - Art.
6 - Verkeersteken
Verkeerslicht Verkeersregel - Kruispunt - Voorrang.
Uit de regel dat de verkeerstekens,
met inbegrip van het verkeerslicht, boven de verkeersregels gaan, valt enkel af
te leiden dat op een kruispunt uitgerust
met verkeerslichten de stand van die
verkeerslichten de voorrangsregeling beinvloedt, en niet dat dit kruispunt te beschouwen is also£ er op deze plaats geen
kruisende wegen zijn. (Art. 6.2 Wegverkeersreglement.)
18 oktober 1994
853

Uit de bepalingen van artt. 2.19 en 2.20
Wegverkeersreglement volgt dat wanneer een voertuig stilstaat om een andere reden dan om te laden of te lossen, of
personen te laten in- of uitstappen, het
een geparkeerd voertuig is.
21 juni 1994
647

ART. 3.

9.
Wegverkeersreglement van
01-12-1975 (reglementsbepalingen) -Art.
3 - Bevoegde personen - Processenverbaal.
Art. 3 Wegverkeersreglement is niet
van toepassing op de opmaak van processen-verbaal. (Art. 3 Wegverkeersreglement.)
25 mei 1994
525
ART. 4.
ART. 5.

Verkeersreglement (art. 1 tot 87}
Wegverkeersreglement van 01-12-1975
(reglementsbepalingen) - Art. 5 - Verkeersborden - Verplichting voor de
weggebruikers de verkeersborden in
acht te nemen - Draagwijdte.
De. aa!l de weggebruikers opgelegde
verphchtmg om de verkeersborden in
10. -

ART. 7.
ART. 8.

12._ Wegverkeersreglement van
01-12-1975(reglementsbepalingen) -Art.
8 -Art. 8.3, tweede lid - Toepassingsvoorwaarden.
Voor de toepassing van art. 8, tweede
lid, volgens hetwelk elke bestuurder
steeds in staat moet zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend
zijn voertuig of zijn dieren goed in de
hand moet hebben, is geen schade vereist.
13 april 1994
367
ART. 9.
ART. 12.
ART. 12.1.
ART. 12.2.

13. - Verkeersreglement (artt. 1 tot
87)
Wegverkeersreglement van
1-12-1975 (reglementsbepalingen) - Art.
12 - Art. 12.2 - Oprijden van een kruispunt - Verkeerslicht.
Luide~s art. 12.2 Wegverkeersreglement dtent elke bestuurder die een
kruispunt oprijdt dubbel voorzichtig te
zijn ten einde alle ongevallen te voorkomen; deze verplichting geldt ook op een
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kruispunt uitgerust met verkeerslichten,
en zulks ongeacht de stand van die lichten.
18 oktober 1994
853
ART. 12.3.
14.
Wegverkeersreglement van
01-12-1975 (reglementsbepalingen) -Art.
12.3.1 - Voorrang rechts - Beoordeling.
Wanneer be ide bestuurders een maneuver uitvoeren, wordt de voorrang van
rechts beoordeeld op grand van de richting waarin de voertuigen zich bewegen.
15 maart 1994
270
15.
Wegverkeersreglement van
01-12-1975 (reglementsbepalingen) -Art.
12.3 - Art 12.3.1 - Samenlopende wegen voorzien van verkeersteken B1 of B5
- Voorrang rechts.
Wanneer samenlopende openbare wegen voorzien zijn van een verkeersteken
B1 of B5, is op dat kruispunt de voorrang rechts toepasselijk.
24 mei 1994
515
16.
Wegverkeersreglement van
01-12-1975 (reglementsbepalingen) -Art.
12.3 - Artt. 12.3.1 en 12.3.2 - Voorrang
rechts - Verlies voorrang.
De voorranghebbende bestuurder verliest zijn voorrang door te stoppen, op
voorwaarde dat dit stoppen door de voorrangplichtige bestuurder kon worden gezien, oak al heeft hij het in feite niet gezien.
24 mei 1994
515
17.
Wegverkeersreglement van
01-12-1975 (reglementsbepalingen) - Artikel 12 - Art. 12.3 - Art. 12.3.1, eerste
lid.
Wanneer twee samenkomende wegen
elk voorzien zijn van het verkeersbord
B1 (naar beneden gekeerde driehoek,
voorrang verlenen), is de door art. 12.3.1,
eerste lid, Wegverkeersreglement bepaalde algemene regel van voorrang rechts
van toepassing.
14 september 1994
741
ART. 12.4.

18.
Wegverkeersreglement van
01-12-1975 (reglementsbepalingen) -Art.
12.4 - Uitvoeren van een maneuver door
een bestuurder - Verplichting voorrang
te verlenen aan de andere weggebruikers - Begrip.
De bestuurder, die een maneuver uitvoert in de zin van art. 12.4 Wegver-

keersreglement, moet voorrang verlenen
aan de andere weggebruikers, zelfs wanneer de rijbeweging die het maneuver
uitmaakt, of een onderdeel ervan, onder
toepassing zou vallen van een ander
voorschrift van het Wegverkeersreglement, indien de bestuurder dit maneuver
niet had uitgevoerd.
8 maart 1994
235
19.
Wegverkeersreglement van
01-12-1975 (reglementsbepalingen) -Art.
12.4 - Bestuurders die ieder een maneuver uitvoeren - Voorrang - BeoordeJing.
Wanneer beide bestuurders een maneuver uitvoeren wordt de voorrang van
rechts beoordeeld op grand van de richting waarin de voertuigen zich bewegen.
15 maart 1994
270
ART. 13.
ART. 19.1.
ART. 19.2.

20.
Wegverkeersreglement van
1-12-1975 (reglementsbepalingen) - Art.
19.2 - Art. 19.2.2o.
Het tweede en derde lid van art.
19.2.2o Wegverkeersreglement zijn moda, liteiten van de door het eerste lid van dit
artikel opgelegde verplichting zo dicht
mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te blijven.
25 januari 1994
105
ART. 19.3.

21.
Wegverkeersreglement van
01-12-1975 (reglementsbepalingen) -Art.
19.3.3o - Kruispunt - Richtingsverandering - Bestuurder die naar Jinks afslaat- Tegenligger die, bij rood Jicht of
bij vast oranjegeel licht, de stopstreep of
het verkeerslicht zelf voorbijrijdt Voorrang.
De bij art. 19.3.3o Wegverkeersreglement aan de bestuurder die naar links
afslaat opgelegde verplichting om voorrang te verlenen aan de tegenliggers op
de rijbaan die hij gaat verlaten, geldt
niet wanneer de tegenligger, met overtreding van het art. 61.1.1° van het Wegverkeersreglement, bij rood Iicht de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het
verkeerslicht zelf voorbijrijdt, of wanneer hij, met overtreding van art. 61.1.2°
van het Wegverkeersreglement, bij vast
oranjegeel Iicht de stopstreep, of zo er
geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf
voorbijrijdt, zonder dat de daartoe ver-

-220eiste voorwaarde is vervuld, inzonderheid omdat hij, bij het aangaan van dat
licht, nog niet zo dicht genaderd was, dat
hij niet meer op voldoende veilige wijze
kan stoppen.
11 j anuari 1994
20
22.
Wegverkeersreglement van
01-12-1975 (reglementsbepalingen) -Art.
19 -Art. 19.3 - Wijziging van richting
- Links afslaand bestuurder - Verplichting zich naar links te begeven Draagwijdte.
Art. 19.3.2, a, Wegverkeersreglement
legt aan de bestuurder die van een rijbaan met tweerichtingsverkeer links wil
afslaan, niet de verplichting op zich zoveel mogelijk naar links te begeven,
maar alleen zich van rechts tot naar het
midden te begeven.
11 april 1994
359

Verkeersreglement (artt. 1 tot
Wegverkeersreglement van
01-12-1975 (Reglementsbepalingen) Art. 19 - Art. 19.3 -Art. 19.3.3o - Bestuurder die naar Jinks afslaat - TegenJigger - Verkeerslichten - Vaststelling
van de voorrang.
Wanneer op een kruispunt waar het
verkeer door verkeerslichten wordt geregeld, een bestuurder naar links afslaat
om de rijbaan te verlaten, hebben zijn
tegenliggers die voor een verkeerslicht
moeten stoppen, op dat kruispu:rit tegenover hem niet de in de art. 19,3.3°, Wegverkeersreglement bedoelde voorrang.
6 oktober 1994
816
23. -

87}

ART. 20.
ART. 27TER.

24.
Wegverkeersreglement van
01-12-75 (reglementsbepalingen) - Art.
27 - Art. 27.3 - Betalend parkeren.
De artt. 2.29 en 27.3 Wegverkeersreglement stellen strafbaar het parkeren zonder te betalen overeenkomstig de modaliteiten die in die artikelen zijn bepaald,
doch hebben niets uit te staan met de
eventuele invordering langs gerechtelijke
weg door de gemeentelijke overheid van
de door de overtreder verschuldigde en
niet betaalde parkeerretributie.
26 april 1994
410
25.
Wegverkeersreglement van
01-12-75 (reglementsbepalingen) - Art.
27 - Art. 27.3 - Betalend parkeren.
De artt. 2.29 en 27.3 Wegverkeersreglement stellen strafbaar het parkeren zonder te betalen overeenkomstig de modali-

teiten die in die artikelen zijn bepaald,
doch hebben niets uit te staan met de
gebeurlijke invordering langs gerechtelijke weg door de gemeentelijke overheid
van de door de overtreder verschuldigde
en niet betaalde parkeerretributie.
6 september 1994
697
ART. 28.
ART. 42.

26.
Wegverkeersreglement van
01-12-1975 (reglementsbepalingen) -Art.
42.4.4.
Luidens art. 42.4.4 Wegverkeersreglement mogen de voetgangers op de plaatsen waar het verkeer noch door een bevoegd persoon noch door verkeerslichten
geregeld wordt, zich slechts voorzichtig
en met inachtneming van de naderende
voertuigen op de rijbaan begeven; zodra
een voetganger zich met naleving van
die voorschriften op de rijbaan heeft begeven, is hij niet verplicht voorrang te
verlenen aan voertuigen die nadien · naderen.
10 mei 1994
465
ART. 43.
ART. 52.

27.
Wegverkeersreglement van
01.12.1975 - Reglementsbepalingen Art. 52 - Art. 52.2 - Gedrag bij ongeval

-

Voorwaarde.
De enkele vaststelling dat de beklaagde, hoe dan ook, wat ook de omstandigheden zijn geweest, na het ongeval niet
ter plaatse is gebleven; verantwoordt
niet naar recht een veroordeling wegens
overtreding van art. 52.2 Wegverkeersreglement.
13 december 1994
1104
ART. 53.
ART. 61.

28.
Wegverkeersreglement van
01-12-1975 (reglementsbepalingen) -Art.
61.1, 1° en 2° - Verkeerslichten - Be-

stuurder die naar links afslaat - TegenJigger die, bij rood Iicht of bij vast oranjegeel Jicht, de stopstreep of het verkeerslicht zelf voorbijrijdt - Voorrang.
De bij art. 19.3.3° Wegverkeersreglement aan de bestuurder die naar links
afslaat opgelegde verplichting om voorrang te verlenen aan de tegenliggers op
de rijbaan die hij gaat verlaten, geldt

-221niet wanneer de tegenligger, met overtreding van het art. 61.1.1° van het Wegverkeersreglement, bij rood licht de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het
verkeerslicht zelf voorbijrijdt, of wanneer hij, met overtreding van art. 61.1.2o
van het Wegverkeersreglement, bij vast
oranjegeel licht de stopstreep, of zo er
geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf
voorbijrijdt, zonder dat de daartoe vereiste voorwaarde is vervuld, inzonderheid omdat hij, bij het aangaan van dat
licht, nog niet zo dicht genaderd was, dat
hij niet meer op voldoende veilige wijze
kan stoppen.
11 januari 1994
20

Art. 23 W.A.M.-wet 21 nov. 1989 houdt
in dat het door art. 7 van die wet bedoelde bewijs van verzekering bij het betreffende motorrijtuig dient te zijn. (Art. 23
W.A.M.-wet 21 november 1989.)
29 november 1994
1029

WERKLOOSHEID
ALGEMEEN
GERECHTIGDE
RECHT OP UITKERING
BED RAG
ALLERLEI

ALGEMEEN

ART. 62.

GERECHTIGDE

ART. 87.

WEGVERKEERSREGLEMENT
14-03-1968
INSCHRIJVING
VAN VOERTUIGEN
29. - Inschrijving van voertuigen
W:A.M-verzekering
Vervreemding
van het voertuig - Terugsturen van
nummerplaat - Gevolg t.o.v. derde-benadeelde.
Uit de onderlinge samenhang van art.
4bis W.A.M.-wet 1 juli 1956 en art. 25bis,
2o, K.B. 31 dec. 1953, volgt niet dat de
verzekering, waarvan het bestaan en de
dekking van het risico _ten gevolge van
de vervreemding van het motorvoertuig
een einde heeft genomen, ten opzichte
van derde benadeelden uitwerking behoudt tot aan het terugsturen van de
nummerplaat.
3 juni 1994
574

ALLERLEI
30. - Allerlei - Misdrijven - Vaststelling - Bevoegde personen - Processen-verbaal - Opmaak - Handtekening.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de in art. 3 Wegverkeersreglemen:t
opgesomde bevoegde personen om de
processen-verbaal, die hun vaststellingen
bevatten, zelf op te maken en te ondertekenen. (Art. 3 Wegverkeersreglement.)
25 mei 1994
525
31. - Allerlei - Bestuurder van een
motorrijtuig - Verplichting te beschikken over het verzekeringsbewijs.

RECHT OP UITKERING
1. - Recht op uitkering - Administratieve sanctie - Art. 194 Werkloosheidsbesluit - Geen aangifte verrichten van
arbeid - Terugvordering - Uitsluiting
- Periode - Strafvervolging - Wet 6
juli 1976 Sluikwerk - Vrijspraak.
W ettig is de beslissing van de rechter
die met toepassing van art. 194 Werkadministratieve
loosheidsbesluit
de
sanctie handhaaft en in aanmerking
neemt een periode waarin is begrepen
de periode waarvoor de uitkeringsgerechtigde werd vrijgesproken voor sluikwerk.
10 januari 1994
12
2. - Recht op uitkering - Administratieve sanctie - Art. 195 Werkloosheidsbesluit - Strafvervolging wet 6 juli 1976
Sluikwerk - Vrijspraak - Bedrieglijk
opzet.
De wet van 6 juli 1976 vereist geen bijzonder opzet voor het misdrijf van sluikwerk; het arrest dat zijn beslissing met
betrekking tot de administratieve sanctie
op grond van art. 195 Werkloosheidsbesluit handhaaft op grond dat de vrijspraak enkel geldt voor het bedrieglijk
opzet, is niet naar recht verantwoord.
10 januari 1994
12
3. - Recht op uitkering - Arbeid Arbeid voor zichzelf - Bewijs - BewijsJast - R. V.A.
Wanneer de werknemer, die aanspraak maakt op werkloosheidsuitkeringen, voor zichtzelf arbeid verricht die ingeschakeld kan worden in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die niet beperkt is tot het

-222gewone beheer van eigen bezit, staat het
niet aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening het bewijs te leveren dat de
werknemer die arbeid tijdens zijn werkloosheid verricht. (Art. 126, eerste lid, to
en 2o, b, Werkloosheidsbesluit.)
28 maart 1994
314
4. - Recht op uitkering - Pensioen
- Buiten-wettelijk pensioen - Samengenieten - Gevolgen - Arbeidsmarkt
- Beschikbaarheid.
Het voordeel van de werkloosheidsuitkering kan de werkloze het voordeel van
een buiten-wettelijk pensioen doen verliezen, maar het voordeel daarvan mag
niet tot gevolg hebben dat de begunstigde onbeschikbaar wordt op de algemene
arbeidsmarkt. (Artt. 133, vierde lid, 145
en 146, § 1, Werkloosheidsbesluit.)
28 maart 1994
318
5. - Recht op uitkering - Door de
overheid tewerkgestelde werkloze - Indienstneming - Arbeidsongeval - Arbeia'songevallenwet - Toepassing - Gevolg.
Het bestuur of de instelling die een tewerkgestelde werkloze in dienst neemt,
is niet de werkgever van die werkloze, in
de zin van art. 46, § 1, Arbeidsongevallenwet, ook al verricht die werkloze arbeid onder zijn gezag. (Werkloosheidsbesluit 1963, artt. 165, derde lid, 166 en 170;
Arbeidsongevallenwet, art. 46.)
12 september 1994
730
6. - Recht op uitkering - Terugvordering - Omvang - Wet 11 maart 1977
- Werking in de tijd.
Art. 4 wet 11 maart 1977, dat, door die
te beperken, de omvang bepaalt van de
terugvordering van de onrechtmatig genoten werkloosheidsuitkeringen, is van
toepassing op de rechtsvordering tot terugvordering die onder vigeur van die
wet is ingesteld. (Art. 4, wet 11 maart
1977; art. 2 B.W.)
3 oktober 1994
809

7. - Recht op uitkering - Deeltijdse
arbeidsregeling - Normaal gemiddeld
maandloon - Begrip.
Het normaal gemiddeld maandloon,
als bedoeld in art. 171ter, § 4, van het
Werkloosheidsbesluit 20 dec. 1963, ingevoegd bij art. 12 van het K.B. van 28 mei
1986, betreft de brutobezoldiging die de
werknemer, tewerkgesteld in een deeltijdse arbeidsregeling, gemiddeld als te-

genprestatie voor de geleverde arbeid
per kalendermaand als maandloon ontvangt.
10 oktober 1994
821
8. - Recht op uitkering - Deeltijdse
arbeidsregeling - Normaal gemiddeld
maandloon - Voordelen - Jaarlijkse
uitkeringen - Berekening.
Voor de berekening van het normaal
gemiddeld maandloon bedoeld bij art.
171ter, § 4, Werkloosheidsbesluit 20 dec.
1963, ingevoegd bij art. 12 van het K.B.
van 28 mei 1986, komen niet in aanmerking de voordelen die niet maandelijks
als maandloon, maar jaarlijks worden
uitgekeerd zoals eindejaarspremie of vakantiegeld.
10 oktober 1994
821
9. - Recht op uitkering - Passende
dienstbetrekking - Betwisting over lichamelijke of mentale geschiktheid Procedure - Draagwijdte.
Art. 33 M.B. 26 nov. 1991 vindt aileen
toepassing, blijkens de bewoordingen ervan, bij het verlaten of het weigeren van
een dienstbetrekking. (Art. 33 M.B. 26
nov. 1991.)
10 oktober 1994
825

10. - Recht op uitkering - Verlaten
van passende dienstbetrekking - Wettige reden - Ontslag op medische granden - Medisch onderzoek door aangewezen geneesheer - Werkloosheidsbureau - Werknemer geschikt verklaard
- Gevolg.
Art. 33 M.B. 26 nov. 1991 houdt niet in
dat de werknemer die op medische gronden wordt ontslagen en nadien door de
geneesheer aangewezen door het werkloosheidsbureau geschikt wordt verklaard, moet worden geacht een passende dienstbetrekking zonder wettige reden te hebben verlaten. (Art. 33 M.B. 26
nov. 1991.)
10 oktober 1994
825
11. - Recht op uitkering - Deeltijdse
tewerkstelling - Thuisarbeid - Voorwaarden - Toekenning.
Een werkloze die een deeltijdse arbeidsregeling heeft aanvaard om aan de
werkloosheid te ontsnappen en in het
kader van die deeltijdse arbeidsregeling
zijn arbeid thuis verricht, moet niet voldoen aan de voorwaarden bepaald bij
art. 148 Werkloosheidsbesluit van 20 dec.
1963, zo hij v66r zijn aanvraag tot uitkering geen thuisarbeid verrichtte. (Artt.

-223171octies en 148 Werkloosheidsbesluit 20
dec. 1963.)
5 december 1994
1059

BED RAG
ALLERLEI
12. - Allerlei - Vaststelling van een
overtreding van de strafbepalingen betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen - Proces-verbaal Nietigheid - Draagwijdte.
De in art. 26, derde lid, wet van 14 feb.
1961 voor economische expansie, sociale
vooruitgang en financieel herstel bedoelde nietigheid heeft aileen betrekking op
de processen-verbaal tot vaststelling van
overtredingen van de strafbepalingen betreffende de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen. (Artt. 22 en 26 wet
van 14 feb. 1961; art. 173 K.B. 20 dec.
1963.)
31 januari 1994
119

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN
ALGEMEEN
UITLEGGING
WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE
WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
GEVOLGEN VAN INTERNATIONALE NORMEN
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Collectieve arbeidsovereenkomst - Niet algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst - Wet.
De bepalingen van een niet algemeen
verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst zijn geen wet in de
zin van art. 608 Ger.W. (Art. 608 Ger.W.)
5 september 1994
696

UITLEGGING
2. - Uitlegging - Strafwet - Openbare schennis van de goede zeden Art. 383 Sw.
De rechter mag de strafwet toepassen
op feiten die de wetgever onmogelijk
kon voorzien op het ogenblik van de afkondiging van de wetsbepaling, op voorwaarde dat de wil van de wetgever om
feiten van die aard strafbaar te stellen,

ondubbelzinnig vaststaat en dat die feiten onder de wettelijke omschrijving van
het misdrijf kunnen worden gebracht.
15 maart 1994
262
3. - Uitlegging - Parlementaire voorbereiding.
De parlementaire voorbereiding van
een wet kan niet worden aangevoerd tegen de klare en duidelijke tekst ervan.
22 december 1994
1149

WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE
4. - Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de ruimte - Bewijs Burgerlijke zaken - Bewijs door geschrift - Bewijswaarde - Regel (( locus
regit actum ».
De volgens de regel « locus regit actum » voor de vorm gekozen wet bepaalt
de wettelijke bewijswaarde van het geschrift. (Impliciet.)
17 januari 1994
50
5. - Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Strafzaken Strafvordering - Niet-onderwerping aan
de toepassing van de Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969 - Ambtshalve
veroordeling tot betaling van een veelvoud van de ontdoken bijdragen.
De in het laatste lid van art. 35 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969 bepaalde veroordeling is geen straf maar
heeft een burgerlijk karakter, het algemeen rechtsbeginsel van de niet-retroactiviteit van de strafsanctie is derhalve
niet toepasselijk.
22 maart 1994
294
6. - Werking in de tijd en in de ruimte - Huwelijksvermogensstelsels - Wet
van 14 juli 1976 - Van het gemeen recht
afwijkende overgangsregeling - Toepassing van art. 1525 (oud) B. W. - Cassatiemiddel - Vereiste vermeldingen - Ontvankelijkheid van het middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat
niet aangeeft op grand van welke wetsbepaling partijen behoren tot de categorie van personen waarop art. 1525 (oud)
B.W. toepasselijk is, nu de wet van 14 juli 1976 een van het gemeen recht afwijkende overgangsregeling bevat.
15 april 1994
377
7. - Toepassing in de tijd en in de
ruimte - Toepassing in de tijd Draagwijdte.
De wet is niet enkel van toepassing op
toestanden die na haar inwerkingtreding

-224ontstaan, maar ook op de gevolgen die
voortvloeien uit een onder de vroegere
wet ontstane toestand of die voortduren
na de inwerkingtreding van de nieuwe
wet.
2 mei 1994
443
8. - Toepassing in de tijd en in de
ruimte - Toepassing in de tijd - Wet
van 16 juni 1987 houdende wijziging
Dienstplichtwet - Eerste toepassing.
De wet van 16 juni 1987 houdende wijziging van de Dienstplichtwet is, wat het
uitstel en de vrijlating van dienst betreft,
voor de eerste keer van toepassing op de
dienstplichtigen van de lichting 1988.
(Art. 42, tweede lid, wet van 16 juni
1987.)
443
2 mei 1994
Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Wet tot wijziging van de wijze van vaststelling van
misdrijven.
Daar de wijze van vaststelling van
misdrijven noodzakelijkerwijze wordt geregeld door de ten tijde van de vaststelling vigerende wetgeving, kan een wet
tot wijziging van die wijze van vaststelling geen toepassing vinden op een v66r
de inwerkingtreding van die wet gedane
vaststelling. (Art. 2 Sw.)
7 september 1994
705
9. -

10. Werking in de tijd en in de
ruimte - Werking in de tijd - Draagwijdte.
In de regel is een nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden die na
haar inwerkingtreding ontstaan, maar
ook op de gevolgen van de onder de
vroegere wet ontstane toestanden die
zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die
toepassing geen afbreuk doet aan reeds
onherroepelijk vastgestelde
rechten.
(Art. 2 B.W.)
809
3 oktober 1994
11. Werking in de tijd en in de
ruimte - Werking in de tijd - Werkloosheid - Terugvordering - Omvang
-,.. Wet 11 maart 197Z
Art. 4 wet 11 maart 1977, dat, door die
te beperken, de omvang bepaalt van de
terugvordering van de onrechtmatig genoten werkloosheidsuitkeringen, is van
toepassing op de rechtsvordering tot terugvordering die onder vigeur van die
wet is ingesteld. (Art. 4, wet 11 maart
1977; art. 2 B.W.)
809
3 oktober 1994

12. - Werking in de tijd en in de
ruimte - Werking in de tijd - Strafrechtelijke veroordeling - Opzettelijke
gewelddaden - Hulp aan de slachtoffers
- Bijdrage - Verhoging na het misdrijf
- Gevolg.
De verhoging van de bijdrage aan het
Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden is
van toepassing vanaf de inwerkingtreding van de wet die haar voorschrijft,
ongeacht de datum waarop het misdrijf
is gepleegd. (Art. 29 wet 1 aug. 1985; art.
2 Sw.)
9 november 1994
938
13. Werking in de tijd en in de
ruimte - Werking in de tijd - Strafrechtelijke veroordeling - Vaste vergoeding - Verhoging na het misdrijf - Gevolg.
De veroordeling tot betaling van de vaste vergoeding bedoeld in art. 11 wet 1
juni 1849 tot herziening van de tarieven
in strafzaken, moet worden uitgesproken
ongeacht de datum van de bewezenverklaarde feiten, in het bijzonder ongeacht
de omstandigheid dat de feiten dagtekenen van v66r de inwerkingtreding van
de wetsbepalingen die het bedrag van
die vergoeding verhogen. (Art. 91 K.B. 28
dec. 1950; art. 1 K.B. 29 juli 1992, art. 2
Sw.)
9 november 1994
938

14. - Werking in de tijd en in de
ruimte - Werking in de ruimte - Wet
van politie en veiligheid - Bescherming
van de werknemers - Werk in Frankrijk - Niet-betaling van vakantiegeld Sociale documenten niet regelmatig bijgehouden - In Belgie gepleegde misdrijven.
De strafbepalingen i.v.m. de betaling
van het vakantiegeld en het bijhouden
van de sociale documenten zijn wetten
van politie en veiligheid, die van toepassing zijn op de in Belgie gepleegde feiten, zelfs als ze strekken tot bescherming van werknemers die ten minste
gedeeltelijk hun werkzaamheden in het
buitenland uitoefenen. (Art. 3 B.W.; art.
54, 2°, Vakantiewet; art. 11, 1°, SocialeDocumentenwet.)
16 november 1994
963
15. - Werking in de tijd en in de
ruimte - Werking in de tijd - Samenloop van misdrijven - Uitleggingswet Wijzigingswet - Begrippen.
Art. 45 wet van 11 juli 1994 waarbij
art. 65 Sw. i.v.m. de samenlc,op van mis-

-225drijven wordt gewijzigd, is geen uitleggings- maar een wijzigingswet, zodat de
rechter de bepalingen ervan, wanneer ze
strenger zijn dan die van de oude wet,
niet mag toepassen op de v66r de inwerkingtreding van de nieuwe bepaling gepleegde misdrijven. (Art. 2 Sw.)
16 november 1994
969

WETriGHEID VAN BESLUITEN
EN VERORDENINGEN
16. - Wettigheid van besluiten en verordeningen - Reglementair besluit Raad van State - Afdeling wetgeving Advies - Hoogdringendheid - KB. 15
mei 1986 - Bijdragen - Bevordering
« Akkerbouwprodukten ...
Naar recht verantwoord is het arrest
dat vaststelt dat de Koning, om de in
zijn besluist van 15 mei 1986 vermelde
redenen, de hoogdringdheid kan inroepen op grond waarvan mag worden afgezien van de vraag om advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State.
(K.B. 15 mei 1986 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de bevordering van de consultatieve afdeling
• Akkerbouwprodukten ».) (Art. 3 Wet
Raad van State.)
20 september 1994
761
17.- Wettigheid van besluiten en verordeningen - Onderwijs - Universitaire instellingen - KB. van 8 april 1976
- Artikel 7.
Art. 7 K.B. van 8 april 1976 tot vaststelling van de samenstellende elementen van de ontvangsten en uitgaven van
het patrimonium van de universitaire instellingen is onwettig, in zoverre daarin,
enerzijds, een toelage bestemd voor het
ten laste nemen van de overlevingspensioenen van de !eden van het onderwijzend personeel die v66r 1 juli 1971 in
ruste zijn gesteld, als een ontvangst van
publieke oorsprong (post 111), en, anderzijds, die overlevingspensioenen, als aanwending van ontvangsten van publieke
oorsprong (post 211), worden opgegeven.
(Art. 38 wet van 27 juli 1971; art. 7 K.B.
van 8 juli 1976.)
3 november 1994
917
18. - Wettigheid van besluiten en verordeningen - Bestanddelen van misdrijf
- Verwijzing naar een andere wettelijke
of verordenende bepaling.
Geen enkele wetsbepaling verbiedt om
in een strafbepaling de bestanddelen van
het misdrijf te omschrijven door naar

een andere wettelijke of verordenende
tekst te verwijzen. (Art. 14 Gw. 1994).
16 november 1994
964
19. - Wettigheid van besluiten en verorderingen - Gemeente - Gemeente
Mol - Politiereglement « dierenmarkt »
van 3 feb. 1992- Artt. 13 en 32- Geldigheid.
De gemeenteraad van de gemeente
Mol is de grenzen van zijn politiebevoegdheid niet te buiten gegaan door in
zijn politiereglement « dierenmarkt » van
3 feb. 1992 de verhandeling op de gemeentelijke dierenmarkt van honden en
katten door particulieren-gelegenheidsverkopers te verbieden (art. 13) en door
voor het aldaar te koop aanbieden van
honden voorwaarden op te leggen (art.
32). (Artt. 119 en 135, § 1, Gemeentewet.)
6 december 1994
1065

WRAKING
1. - Strafrechter - Verwerping Cassatieberoep - Verklaring van beroep
in cassatie - Art. 417 Sv.
Het cassatieberoep tegen een arrest
van het hof van beroep waarbij het hoger beroep tegen een vonnis van de correctionele rechtbank houdende afwijzing
van een vordering tot wraking, niet ontvankelijk wordt verklaard, moet overeenkomstig art. 417 Sv. worden ingesteld
door verklaring ter griffie van het genoemde hof van beroep.
8 augustus 1994
681
2. - Reden - Rechter die vroeger van
het geschil kennis heeft genomen - Geschil - Begrip.
De door de getroffene tegen de schadeverwekker
ingestelde
aansprakelijkheidsvordering en de regresvordering
van de verzekeraar van de schadeverwekker tegen zijn verzekerde zijn niet
hetzelfde geschil als bedoeld in artikel
828, 8°, Ger.W.
W~tobm1~4
M3
3. - Reden - Kennisneming van het
geschil als rechter of als scheidsrechter
- Uitzondering- Vonnis alvorens recht
te doen - Begrip - Gevolg.
Een beslissing tot verwijzing van een
geneesheer naar de provinciale raad die
uitspraak moet doen over de tuchtvervolgingen, is een beslissing alvorens recht
te doen, in de zin van art. 828, 8°, Ger.W.;
die wetsbepaling kan derhalve niet worden aangevoerd tot staving van een verzoek om een lid van een raad te wraken
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op grond dat hij voordien heeft meegewerkt aan de beslissing van verwijzing.
(Art. 828, So, Ger.W.; artt. 40 en 41 K.B. 6
feb. 1970.)
24 november 1994
1016
4. - Redenen - Opsomming in de
wet - Gevolg - Rechten van de Mens
- Onpartijdigheid van de rechter E. V.R.M. - Art. 6 - Art. 6.1 - Schending - Procedure.
De redenen tot wraking worden op beperkende wijze opgesomd in de wet, zodat schending van art. 6.1 E.V.R.M. en
van het algemeen rechtsbeginsel inzake
onafhankelijkheid en onpartijdigheid
van de rechter niet bij wege van wraking kunnen worden aangevoerd. (Art.
828 Ger.W.; art. 6.1 E.V.R.M.).
24 november 1994
1016

z
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
ALGEMEEN
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Overeenkomst tussen de rechthebbende en degene die
schadeloosstelling verschuldigd is
Niet-tegenwerpelijkheid van de overeenkomst aan de verzekeringsinstelling.
De rechten van de verzekeraar van de
geneeskundige verzorging kunnen niet
bepaald worden op grond van de rechten
die zonder diens instemming aan de getroffene naar gemeen recht zijn toegekend op basis van een verslag van deskundigen, welke in der minne zijn aangewezen bij een overeenkomst tussen de

getroffene en de verzekeraar van de aansprakelijke derde. (Oud art. 70, § 2, thans
76quater, Z.I.V.-wet.)
19 oktober 1994
857
2. - Algemeen - Gecoordineerde wetten op de vergoedingspensioenen - Toepassing art. 76quater Z.L V.-wet - Gevolg.
Een vergoedingspensioen toegekend
ter uitvoering van art. 1, vijfde en zevende lid, van de op 5 oktober 1948 gecoordineerde wetten op vergoedingspensioenen
of van art. 31, § 1, van de wet van 7 juni
1989, sluit iedere andere toekenning van
vergoeding voor hetzelfde schadelijk feit
ten laste van de Staat of zijn orgaan uit,
ook wanneer de vergoeding van die schade gegrond is op art. 76quater Z.I.V.-wet
en op artt. 1382 en 1384 B.W.
21 november 1994
993
3. - Algemeen - Uitkeringen van de
verzekering - Schadeloosstelling naar
gemeen recht - Dezelfde schade - Samenvoeging - Verbod - Draagwijdte Grenzen.
Art. 70, § 2, vierde lid, Z.I.V.-wet,
(thans art. 136 gecoordineerde Z.I.V.-wet
d.d. 14 juli 1994) dat de samenvoeging
van de in die wet bepaalde uitkeringen
en de krachtens het gemeen recht of een
andere wetgeving verschuldigde vergoedingen verbiedt en de verzekeringsinstelling in de plaats stelt van de rechthebbenden, is aileen van toepassing wanneer die uitkeringen en vergoedingen
dezelfde schade of hetzelfde gedeelte van
de schade dekken.
21 november 1994
996

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
4. - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Opdracht - Vergoedingen - Moratoire interest - Verplichting tot betaling - Spaanse werk~
nemers.
De Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering is niet verplicht aan
de rechthebbenden de vergoedingen en
de moratoire interest daarop te betalen;
die verplichting rust aileen op de verzekeringsinstellingen, die de schuldenaars
van de verzekerden zijn, ook al zijn de
rechthebbenden Spaanse en in Spanje
wonende werknemers. (Art. 8, § 2 Verdrag tussen Belgie en Spanje betreffende de sociale zekerheid, te Brussel ondertekend op 28 november 1956 en

-227goedgekeurd bij de wet van 12 maart
1958; artt. 40, 10°, en 123, § 2, wet van 9
aug. 1963.)
14 februari 1994
167
5. - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Opdracht Uitkeringen - Moratoire interest - Verplichting tot betaling.
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en lnvaliditeitsverzekering is niet verplicht
aan de rechthebbenden de uitkeringen
en de moratoire interest daarop te betalen; die verplichting rust aileen op de
verzekeringsinstellingen, die de schuldenaars van de verzekerden zijn. (Artt. 40,
10o, en 123, § 2, Z.I.V.-wet.)
28 maart 1994
319
6. - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Werknemers - Uitkeringen lngebrekestelling - VerzekeringsinstelJing - Moratoire interest.
Om moratoire interest te kunnen vorderen op de uitkeringen volgens de regeling inzake verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de werknemers, dient de rechthebbende aan de
verzekeringsinstelling in de ingebrekestelling duidelijk en ondubbelzinnig te
kennen te geven dat hij wil dat die
schuldenaar zijn verbintenis uitvoert.
(Artt. 1139, 1146 en 1153 B.W.)
28 maart 1994
319
7. - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid - Verzekeringsinstelling Arbeidsongeval - Vordering tot terugbetaling - Arbeidsongevallenverzekeraar
- Verjaring- Termijn - Duur.
De vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid bepaald door de verplichte
verzekering tegen ziekte en invaliditeit

zijn door de arbeidsongevallenverzekeraar die nalaat de verklaring bedoeld in
het eerste lid van art. 63, § 2, Arbeidsongevallenwet, tijdig te doen, verschuldigd
vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid tot en met de dag van de verklaringen, aan de werknemer die, buiten
de aangifteformaliteit, de voorwaarden
vervult om ze te bekomen en die vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid
worden aan de getroffene betaald door
de verzekeringsinstelling van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, die ze rechtstreeks verhaalt op de
arbeidsongevallenverzekeraar; die vordering tot terugbetaling van de betaalde
vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid valt niet onder de toepassing van de
in art. 2277 B.W. bedoelde vijfjarige verjaring. (Art. 63, § 2, derde lid, Arbeidsongevallenwet; art. 2277 B.W.)
3 oktober 1994
811
8. - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Uitkeringen - Gedekte schade.
De krachtens de Z.I.V.-wet verleende
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dekken de schade die bestaat in het verlies
of de vermindering van het vermogen
om door het verrichten van arbeid inkomsten te verwerven die tot het levensonderhoud kunnen bijdragen; dit geldt
ook t.a.v. de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen waarop de werkloze recht heeft
wanneer hij, ten gevolge van zijn arbeidsongeschiktheid, zijn aanspraak op
werkloosheidsuitkering verliest. (Art. 56,
§ 1, Z.I.V.-wet - thans art. 100, § 1, gecoordineerde Z.I.V.-wet d.d. 14 juli 1994.)
21 november 1994
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ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
ALLERLEI

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 beige • (eerste dee! van 1970).
De noten en conclusies van het openbaar ministerie vanaf 1971 tot en met 1978 en
de jaargangen 1978-79 tot en met 1990-91 zijn opgenomen in boekdeel V (Register) van de Arresten van het Hof van Cassatie 1990-91.

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST

Herstelplicht - Staat - Schadeverwekkende fout van een rechter of een
ambtenaar van het O.M. waarvoor de
Staat aansprakelijk is - Wettelijke onmogelijkheid om een magistraat persoonlijk aansprakelijk te stellen - Geen
aantasting van de onafhankelijkheid van
de Rechterlijke Macht en van de magistraten ervan.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en
Pas., 1992, nr. 215.
Herstelplicht - Staat en overheid
Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en
Pas., 1992, nr. 215.
Herstelplicht - Staat - Schade ten
gevolge van een fout van de Staat of van
zijn organen in de openbare dienst van
de rechtsbedeling - Begrip - Aansprakelijkheid niet noodzakelijk uitgesloten
door de regels inzake verhaal op de rechter - Omstandigheden waarin die aansprakelijkheid niet is uitgesloten VoorwB.arden voor die aansprakelijkheidsverklaring.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en
Pas., 1992, nr. 215.

Herstelplicht - Staat en overheid Schadeverwekkende fout van een orgaan
- Voorwaarden voor de aansprakelijkheid van de Staat.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en
Pas., 1992, nr. 215.
Oorzaak - Overmacht - Aansprakelijkheid van de concessionaris van een
mijn - Daad van een derde - Ingrijpen.
Noot, J.F.L., Cass., 25 mei 1992, A.R.
nrs. 9173, 9245 en 9350, A.C., 1991-92,
nr. 500.
Herstelplicht
Medeaansprakelijkheid van getroffene - Ernst van de respectieve fouten - Criteria - Omvang
van de te voorziene schade.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 8 okt.
1992, A.R. nr. 9367, Bull. en Pas.,
1992, nr. 655.
Daad - Misdrijf - Slagen en verwondingen, doden - Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk
doden - Vergoedingsvordering - Verjaring - Termijn - Aanvang.
Noot, E.L., Cass., 13 jan 1994, A.R. nr.
9627, A.C., 1994, nr. 16.
Herstelplicht - Meester, aangesteld
- Aangestelde - Onrechtmatige daad
- Misbruik van zijn bediening - Fout
van de benadeelde - Gevolg.
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maart 1994, A.R. nr. 8150, A.C., 1994,
nr. 116.
Daad - Fout - Wets- of verordeningsbepaling - Materiele overtreding
- Begrip - Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen - Betaling - Nietbetaling.
Concl. adv.-gen J.F. LECLERCQ, Cass., 3
okt. 1994, A.R. nr. C.93.0243.F, Bull.
en Pas., 1994, nr. 412.
Daad - Fout - Wets- of verordeningsbepaling - Materiele overtreding.
Concl. adv.-gen J.F. LECLERCQ, Cass., 3
okt. 1994, A.R. nr. C.93.0243.F, Bull.
en Pas., 1994, nr. 412.

AFSTAMMING
Erfrecht- Art. 756 B.W. (oud)- Toetsing aan art. 14 J 0 8.1 E.V.R.M.
Concl. adv.-gen. D'HOORE, Cass., 15 mei
1992, A.R. nr. 6583, A.C., 1991-92, nr.
484.
Erfrecht - Art. 756 B.W. (oud) - Toetsing aan artt. 6 en 6bis Gw.
Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., 15 mei
1992, A.R. nr. 6583, A.C., 1991-92, nr.
484.
Erkenning van vaderschap - Minderjarige van minder dan 15 jaar - Vertegenwoordiging in rechte.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 29 april
1993, A.R. nr. 9550, Bull. en Pas.,
1993, nr. 207.
Erkenning van vaderschap - Niet betwist vaderschap - Belang van het kind
- Bevoegdheid van de rechter - Grenzen.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 29 april
1993, A.R. nr. 9550, Bull. en Pas.,
1993, nr. 207.
ARBEID
Gezondheid en veiligheid - Diensthoofd veiligheid - Verwijdering uit de
functie - Ontslag.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 5
okt. 1992, A.R. nr. 7917, A.C., 1991-92,
nr. 648.
Allerlei Gelijke behandeling Werknemers - Mannen en vrouwen Discriminatie - Bepaling - Nietigheid
- Omvang.
Noot, J.F.L., Cass., 17 jan 1994, A.R. nr.
9575, A.C., 1994, nr. 23.

ARBEIDSONGEVAL
Aansprakelijkheid Samenlopende
fouten - Gedeeltelijke aansprakelijkheid van een derde - Rechtsvordering
van de arbeidsongevallenverzekeraar Indeplaatsstelling - Grenzen.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 10
jan. 1992, A.R. nr. 7535, A.C., 1991-92,
nr. 235.
Rechtspleging - Verjaring - Fonds
voor Arbeidsongevallen - Terugvordering van onverschuldigde vergoedingen
- Schorsing en stuiting.
Concl. van proc.-gen. LENAERTS, Cass.,
17 feb. 1992, A.R. nr. 7671, A.C.,
1991-92, nr. 317.
Rechtspleging - Verjaring - Fonds
voor Arbeidsongevallen - Terugvordering van onverschuldigde vergoedingen
- Wijziging van de graad van arbeidsongeschiktheid.
Conclusie proc.-gen. LENAERTS, Cass.,
17 feb. 1992, A.R. nr. 7671, A.C.,
1991-92, nr. 317.
Weg naar en van het werk - Gelijkgestelde trajecten - Begrip.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 13
april 1992, A.R. nr. 7791, A.C.,
1991-92, nr. 433.
Weg naar en van het werk - Gelijkgestelde trajecten - Inning van het loon.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass.,
13 april 1992, A.R. nr. 7791, A.C.,
1991-92, nr. 433.
Weg naar en van het werk - Normaal
traject - Omweg.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass.,
13 april 1992, A.R. nr. 7791, A.C.,
1991-92, nr. 433.
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid
Gedekte schade.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass.,
18 mei 1992, A.R. nr. 7812, A.C., 1991-92,
nr. 488.
-

Schade - Beslissing van het strafgerecht - Beslissing van het arbeidsgerecht - Gezag van het strafrechtelijk
gewijsde t.a.v. de burgerlijke rechter.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
12 okt. 1992, A.R. nr. 9417, Bull. en
Pas., 1992, nr. 662.
Weg naar en van het werk- Gelijkgestelde trajecten - Verblijf buitenshuis
- Traject naar en van de plaats waar de
werknemer ontspanning neemt.
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jan. 1993, A.R. nr. 8119, A.C., 1993,
nr. 31.
Begrip - Ongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst Werknemer die onder het gezag van de
werkgever staat - Gezagsverhouding Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
22 feb. 1993, A.R. nr. 9578, Bull. en
Pas., 1993, nr. 109.
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, bewijs) - Begrip - Normaal traject - Onderbreking - Duur - Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
17 jan. 1994, A.R. nr. S.93.0059.F,
Bull. en Pas., 1994, nr. 24.
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, bewijs) - Begrip - Normaal traject - Onderbreking - Reden - Wettige reden - Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
17 jan. 1994, A.R. nr. S.93.0059.F,
Bull. en Pas., 1994, nr. 24.
ARBEIDSOVEREENKOMST
Allerlei - Nietig beding - Art. 25 Arbeidsovereenkomstenwet - Draagwijdte.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass.,
14 okt. 1991, A.R. nr. 7537, A.C.,
1991-92, nr. 84.
Einde
Opzeggingsvergoeding Ontslag om dringende reden - Partij
die ontslag geeft.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 16
maart 1992, A.R. nr. 7694, A.C.,
1991-92, nr. 372.
Einde - Opzegging - Termijn - Bediende - Zelfde werkgever - Begrip.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18
mei 1992, A.R. nr. 7816, A.C., 1991-92,
nr. 489.
Einde - Allerlei - Concurrentiebeding - Niet-naleving door de werknemer - Verplichting tot betaling van een
gelijkwaardig bedrag.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 1 juni 1992, A.R. nr. 7827, A.C., 1991-92,
nr. 513.
Einde - Allerlei - Concurrentiebeding - Geldigheid - Betaling door de
werkgever van de compensatoire vergoeding.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 1 juni 1992, A.R. nr. 7827, A.C., 1991-92,
nr. 513.

Begrip - Gesubsidieerde universitaire
instelling - Personeel bedoeld in art. 41
wet 27 juli 1971 - Aard van de dienstbetrekking.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30
nov. 1992, A.R. nr. 8055, A.C.,
1991-92, nr. 761.
Bestaansvereisten Gezagsverhouding - Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
22 feb. 1993, A.R. nr. 9578, Bull. en
Pas., 1993, nr. 109.
Einde - Eenzijdige wijziging - Arbeidstijd - Onrechtmatige beeindiging.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17
mei 1993, A.R. nr. 8342, A.C., 1993,
nr. 240.
Einde - Andere wijzen van beeindiging - Eenzijdige wijziging va~ essentiele bestanddelen van de arbeidsovereenkomst - Kennisgeving van de beeindiging door de tegenpartij - Gevolg.
Concl. adv.-gen. DE SwAEF, Cass., 7 juni
1993, A.R. nr. 8351, A.C., 1993,
nr. 272.
Allerlei Gelijke behandeling Werknemers - Mannen en vrouwen Discriminatie - Bepaling - Nietigheid
- Omvang.
Noot, J.F.L., Cass., 17 jan. 1994, A.R.
nr. 9575, A.C., 1994, nr. 23.
Algemeen
Handelsvertegenwoordiger - Vermoedens - Wettelijk vermoeden - Handelsvertegenwoordiger tewerkgesteld als werknemer - Zelfstandig vertegenwoordiger - Activiteiten Cumulatie - Verschillende ondernemingen - Zelfde economische sector.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
14 maart 1994, A.R. nr. S.93.0097.F,
A.C., 1994, nr. 119.
Begrip, bestaansvereisten, vorm - Begrip en bestaansvereisten - Handelsvertegenwoordiger- Vermoedens- Wettelijk vermoeden - Arbeidsovereenkomst
van een handelsvertegenwoordiger
Niet-bestaan - Bewijs - Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
14 maart 1994, A.R. nr. S.93.0097 .F,
A.C., 1994, nr. 119.
ARBITRAGEHOF
Prejudiciele vraag- Verplichting voor
het Hof van Cassatie - Niet ontvankelijk cassatieberoep - Gevolg.
Noot, M.D.S., Cass., 31 mei 1994, A.R.
nr. P.93.0458.N, A.C., 1994, nr. 273.
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Beroepsorden - Orde van Geneesheren - Provinciale raad - Tuchtzaak Magistraat-assessor Onafhankelijkheid en onpartijdigheid - Wraking.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24
dec 1993, A.R. nr. 8110, A.C., 1993,
nr. 550.
Beroepsorden - Orde van Geneesheren - Provinciale raad - Tuchtzaak Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
van de rechter - Begrip.
Concl. adv.-gen. DE SwAEF, Cass., 24
dec. 1993, A.R. nr. 8110, A.C., 1993,
nr. 550.
BANKWEZEN,
KREDIETWEZEN,
SPAARWEZEN
Kredietverrichtingen - Documentair
krediet - Onherroepelijk krediet - Uitvoerend beslag onder derden door de opdrachtgever.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO·
VEN, Cass., 23 juni 1994, A.R. nr.
C.93.0105.F, Bull. en Pas., 1994, nr.
328.
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE
WAARDE
Strafbepalingen - Belastingverhoging
bij het niet of niet tijdig voldoen van de
belasting - Aard van die administratieve geldboete - Toepasselijkheid van
art. 6 E.V.R.M.
Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 27
sept. 1991, A.R. nr. 7448, A.C.,
1991-92, nr. 53.
BEROEPSZIEKTE
Basisloon - Vaststelling - Arbeidsongeschiktheid ontstaan na het verlaten
van de beroepencategorie.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 16
sept. 1991, A.R. nr. 7513, A.C.,
1991-92, nr. 30.
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
Internering - Internering door rechters
die uitspraak deden over voorlopige
hechtenis - Wettigheid.
Noot, M.D.S., Cass., 26 april 1994, A.R.
nr. P.94.0358.N, A.C., 1994, nr. 201.
BESLAG
Inkomstenbelastingen - Rechten en
voorrechten van de Schatkist - Vennootschap - Handelsvennootschappen

- Vereffening - Beslag onder derden
- Artt. 325 en 326, eerste lid, W.I.B. Gevolgen.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO·
VEN, Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr.
9044, Bull. en Pas., 1992, nr. 268.
Uitvoerend beslag op onroerend goed
- Beslissing van de beslagrechter Hoger beroep - Zwarigheid omtrent de
tenuitvoerlegging - Begrip.
Concl. adv.-gen. PrRET, Cass., 8 okt.
1992, A.R. nr. 9415, Bull. en Pas.,
1992, nr. 657.
Bewarend beslag - Zeevordering Zeeschip - Zeeschuld - Schuldenaar Andere persoon dan de eigenaar.
Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass.,
1 okt. 1993, A.R. nr. 8050, A.C., A.C.,
1993, nr. 391.
Algemeen - Inkomstenbelastingen Bezwaar - Beslag door de Staat Grenzen en gevolgen.
Concl. proc.-gen. VELU, Cass., 28 okt.
1993, A.R. nr. 9555 (volt. terechtz.),
Bull. en Pas., 1993, nr. 433.
Gedwongen tenuitvoerlegging - Documentair krediet - Onherroepelijk krediet - Uitvoerend beslag onder derden
door de opdrachtgever.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN,
Cass., 23 juni 1994, A.R. C.93.0105.F,
Bull. en Pas., 1994, nr. 328.
BETEKENING EN KENNISGEVING
Algemene begrippen - Strafzaken
Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling - Naar het hof van assisen verwezen beschuldigde - Kennisgeving van het verwijzingsarrest - Begrip.
Noot, M.D.S., Cass., 29 dec. 1992, A.R.
nr. 7285, A.C., 1991-92, nr. 816.
BEVOEGDHEID EN AANLEG
Strafzaken - Bevoegdheid - Voorlopige hechtenis - Verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling - Naar het hof van assisen verwezen beschuldigde.
Noot, M.D.S., Cass., 29 dec. 1992, A.R.
nr. 7285, A.C., 1991-92, nr. 816.
BEWIJS
Strafzaken - Algemeen - Regelmatigheid - Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 4 jan.
1994, A.R. nr. 6388, A.C., 1994, nr. 1.
Strafzaken - Algemeen - Onregelmatig verkregen bewijs - Gevolg.

-233Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 4 jan.
1994, A.R. nr. 6388, A.C., 1994, nr. 1.
Strafzaken - Bewijsvoering - Alcoholintoxicatie - Bloedproef- Wijze van
uitvoering - Analyse - Uitslag - Kennisgeving - Tweede analyse - Termijnen - Doe! - Gevolg.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 26
jan. 1994, voltallige zitting, A.R. nr.
P.93.0988.F, Bull. en Pas., 1994, nr.
51.

BWEDPROEF
Wijze van uitvoering - Analyse Uitslag - Kennisgeving - Tweede analyse - Termijnen - Doe! - Gevolg.
Concl. adv.gen. LIEKENDAEL, Cass, 26
jan. 1994, voltallige zitting, A.R. nr.
P.93.0988.F, Bull. en Pas., 1994, nr.
51.
BOSSEN
Boswetboek - Bosdecreet 13 juni 1990
- Misdrijven - Verjaringstermijn Stuiting.
Noot, M.D.S., Cass., 23 feb. 1993, A.R.
nr. 6076, A.C., 1993, nr. 112.
BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE
RECHTEN
Geschillen over burgerlijke rechten Bevoegdheid van de Rechterlijke Macht
- Art. 92 Gw. - Draagwijdte.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. Pas.,
1992, nr. 215.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
Grondslag - Misdrijf - Slagen, verwondingen, doden - Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Verjaring - Termijn Aanvang.
Noot, E.L., Cass., 13 jan. 1994, A.R. nr.
9627, A.C., 1994, nr. 16.
CASSATIE
Vernietiging- Omvang- Burgerlijke
zaken - Beperking van de aangevochten beslissing in de voorziening.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 20
jan. 1992, A.R. nrs. 7607, 7683 en
7740, A.C., 1991-92, nr. 256.
Vernietiging - Omvang - Algemene
begrippen - Meer dan een middel Onderzoek van het Hof beperkt tot een

middel - Middel gegrond - Algehele
vernietiging - Gevolg voor de overige
middelen.
Noot, E.L., Cass., 20 mei 1992, A.R. nr.
9632, A.C., 1991-92, nr. 495.
Vorderingen tot vernietiging en cassatieberoep in het belang van de wet Vordering tot vernietiging -Art. 441 Sv.
- Onderzoeksverrichtingen - Vernietiging van het arrest zonder verwijzing.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas.,
1992, nr. 638.
Vernietiging, omvang - StrafzakenStrafvordering - Beklaagde en verdachte - Onmiddellijke aanhouding.
Noot, M.D.S., Cass., 1 maart 1994, A.R.
nr. P.94.0070.N, A.C., 1994, nr. 105.

CASSATIEBEROEP
Burgerlijke zaken - Personen door of
tegen wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Rechtsopvolging van de Staat
door de gemeenschappen en gewesten Instelling van de voorziening - Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni 1992, A.R. nr. 7878, voltallige terechtzitting, A.C., 1991-92, nr. 552.
Arresten van de Raad van State - Afdeling administratie - Bevoegdheid van
het hof.
Concl. eerste adv.-gen. D'HOORE, Cass.,
Ver. K., 5 feb. 1993, A.R. nr. 8209,
A.C., 1993, nr. 78.
Arresten Raad van State - Arresten
vatbaar voor cassatieberoep - Administratief kort geding - Schorsing van de
tenuitvoerlegging van een akte of een reglement van een administratieve overheid.
Concl. eerste adv.-gen. D'HOORE, Cass.,
15 okt. 1993, Ver. K., A.R. nr.
C.93.0045.N, A.C., 1993, nr. 411.
Allerlei - Beslissing van de aangewezen rechter die overeenstemt met het
cassatiearrest.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18
jan. 1993, A.R. nr. 8151, A.C., 1993,
nr. 33.
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering
- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Beschikking van verwijzing naar de correctionele rechtbank Hoger beroep van de verdachte - Arrest
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Noot, M.D.S., Cass., 31 mei 1994, A.R.
nr. P.93.0458.N, A.C., 1994, nr. 273.
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering
- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Arrest dat enkel weigert
aan de raadsman van de beklaagde de
toestemming te geven om laatstgenoemde te vertegenwoordigen.
Noot, J.F.L., Cass., 15 juni 1994, A.R.
nr. P.94.0667.F, A.C., 1994, nr. 311.
Tuchtzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Beslissing van
de raad van beroep van de Orde van
Apothekers - Kennisgeving van het cassatieberoep aan de bijzitter in de nationale raad buiten termijn - Ontvankelijkheid.
Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass.,
2 sept. 1994, A.R. nr. 8313, A.C., 1994,
nr. 355.

CASSATIEMIDDELEN
Burgerlijke zaken - Te voegen stukken - Middel afgeleid uit miskenning
van bewijskracht - Akte van het gerecht - Overlegging van een afschrift Eensluidendverklaring - Griffier - Advocaat bij het Hof - Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. nu JARDIN, Cass., 11
maart 1994, A.R. nr. 8150, A.C., 1994,
nr. 116.
Burgerlijke zaken - Algemeen - Niet
ontvankelijk middel - Beginsel van behoorlijk bestuur - Beginsel van de eerbiediging van het gewettigd vertrouwen
- Bewering die een feitelijke beoordeling inhoudt.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
14 maart 1994, A.R. nr. S.93.0097.F,
A.C., 1994, nr. 119.
ARBEIDSOVEREENCOLLECTIEVE
KOMST
Gelijke behandeling- WerknemersMannen en vrouwen - Discriminatie Bepaling - Nietigheid - Omvang.
Noot, J.F.L., Cass., 17 jan. 1994, A.R.
nr. 9575, A.C., 1994, nr. 23.
DIEFSTAL EN AFPERSING
Doodslag, gepleegd om diefstal te vergemakkelijken of om de straffeloosheid
ervan te verzekeren - Poging - Wetsbepalingen - Straf.

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 24 juni 1992, A.R. nr.
9974, Bull. en Pas., 1992, nr. 562.

DIEREN
Gemeente Mol Politiereglement
« dierenmarkt » van 3 februari 1992 Artt. 13 en 32 - Geldigheid.
Concl. eerste adv.-gen. D'HOORE, Cass.,
6 dec. 1994, A.R. nr. P.93.156l.N,
A.C., 1994, nr. 537.
ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED
Gevolgen t.a.v. de personen - Kinderen - Levensonderhoud - Bijdrage van
de ouders -- Overeenkomst - Wijziging
- Voorwaarde.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 8 mei
1992, A.R. nr. 7892, A.C., 1991-92, nr.
466.
Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Uitkering na echtscheiding
Wetsconflict - Vreemde wet.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en
Pas., 1994, nr. 314.
Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Onroerend goed dat het gezin
tot voornaamste woning diende - Wetsconflict - Vreemde wet.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en
Pas., 1994, nr. 314.
EIGENDOM
MedetHgendom Nalatenschap Aandeel in een afzonderlijk goed - Beschikking - Geldigheid.
Concl. eerste adv.-gen. D'HOORE, Cass.,
9 sept. 1994, A.R. nr. 8329, A.C., 1994,
nr. 366.
ERFENISSEN
Schenking met voorbehoud van het
vruchtgebruik aan een erfgerechtigde in
de rechte lijn - Toestemming van de
andere erfgerechtigden - Gevolgen Artt. 918 en 922 B.W.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 8 okt.
1992, A.R. nr. 9398, Bull. en Pas.,
1992, nr. 656.
Onbeheerde nalatenschap - Schuldeisers van de overledene - Samenloop Datum - Gevolg.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, <;:ass., 2
juni 1994, A.R. nr. C.93.023l.F, Bull.
en Pas., 1994, nr. 282.
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Aandeel in een afzonderlijk goed - Beschikking - Geldigheid.
Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass.,
9 sept. 1994, A.R. nr. 8329, A.C., 1994,
nr. 366.

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD
Allerlei - Boedelschuld - Begrip.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 20 jan.
1994, A.R. nr. C.93.0184.F, Bull. en
Pas., 1994, nr. 37.
Rechtspleging - Verkoping van een
tot de failliete boedel behorend vastgoed
- Door rechter-commissaris aangestelde
notaris - Goedkeuring door de vrederechter - Aard van de beslissing Rechtsmiddel.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 13
mei 1994, A.R. nr. 8286, A.C., 1994,
nr. 236.
Rechtspleging - Verkoping van een
tot de failliete boedel behorend vastgoed
- Notaris - Verkoopsvoorwaarden Toepasselijkheid van art. 1582, derde tot
vijfde lid, Ger.W.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 13
mei 1994, A.R. nr. 8286, A.C., 1994,
nr. 236.
Begrip, vereisten van het faillissement
- Handelaar, ophouden van betalen en
geschokt zijn van het krediet - Handelsvennootschap in vereffening.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17
juni 1994, A.R. nr. C.93.0503.N, A.C.,
1994, nr. 319.

GEMEENSCHAP, GEWEST
Rechtsopvolging van de Staat door de
gemeenschappen en gewesten - Thesaurie.
Concl. adv.-gen. DE SwAEF, Cass., 19 juni 1992, A.R. nr. 7878, voltallige terechtzitting, A.C., 1991-92, nr. 552.
Rechtsopvolging van de Staat door de
gemeenschappen en gewesten - Overgedragen rechten en verplichtingen - Onderwijs - Hangende gerechtelijke procedures.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni 1992, A.R. nr. 7878, voltallige terechtzitting, A.C., 1991-92, nr. 552.

GEMEENTE
Gemeente Mol Politiereglement
« dierenmarkt » van 3 feb. 1992 - Artt.
13 en 32 - Geldigheid.
Concl. eerste adv.-gen. D'HooaE, Cass.,
6 dec. 1994, A.R. nr. P.93.1561.N,
A.C., 1994, nr. 537.
GENEESKUNDE
Beroepsorden - Orde van Geneesheren - Provinciale raad - Tuchtzaak OnafhankelijkMagistraat-assessor heid en onpartijdigheid - Wraking.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24
dec. 1993, A.R. nr. 8110, A.C., 1993,
nr. 550.
Beroepsorden - Orde van Geneesheren - Provinciale raad - Tuchtzaak Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
van de rechter - Begrip.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24
dec. 1993, A.R. nr. 8110, A.C., 1993,
nr. 550.
GOEDEREN
Onroerend goed - Huwelijk - Onroerend goed dat het gezin tot voornaamste
woning dient- Wetsconflict- Vreemde
wet.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en
Pas., 1994, nr. 314.
GRONDWET
Art. 45 - Parlementaire onschendbaarheid - Schending door openbare
ambtenaren van door de Grondwet gewaarborgde rechten - Voorwaarden Hechtenis en vervolging van parlementslid.
Noot, D.S., Cass., 17 dec. 1991, A.R. nr.
6159, A.C., 1991-92, nr. 208.
Artt. 6 en 6bis- Gelijkheid tussen de
Belgen - Discriminatieverbod - Natuurlijk kind - Erfrecht - Art. 756 B.W.
(oud).
Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., 15 mei
1992, A.R. nr. 6583, A.C., 1991-92, nr.
484.
Art. 107 - Toetsing van de wettigheid
- Besluiten en verordeningen - Hoven
en rechtbanken - Administratieve verordeningen - Schorsing.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
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- Recht en verplichtingen van het met
eigenlijke rechtspraak belast orgaan.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
Art. 7 - Wederrechtelijke gevangenhouding - Gevangenis - Art. 616 Sv.
Noot, G.B., Cass., 22 maart 1994, A.R.
nr. P.94.0202.N,, A.C., 1994, nr. 140.
Grondwet (1994) - Art. 148 - Hof van
assisen - Behandeling ter zitting - Debatten - Openbaarheid - Sluiten der
deuren - Sluiting van de debatten Openbare terechtzitting - Hervatting.
Noot, J.F.L., Cass., 21 dec. 1994, A.R.
nr. P.94.1377.F, A.C., 1994, nr. 572.

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 8 okt.
1992, A.R. nr. 9415, Bull. en Pas.,
1992, nr. 657.
Strafzaken- Gevolgen- Verstekvonnis waartegen het O.M. niet in hoger beroep is gekomen - Vonnis op verzetHoger beroep van het O.M. en van de beklaagde.
Noot, B.J.B., Cass., 6 okt. 1993, A.R. nr.
P.93.0437.F, A.C., 1993, nr. 397.
Burgerlijke zaken - Gevolgen, bevoegdheid van de rechter - Nietigheid
bij de rechtsingang - Hoger beroep Devolutieve kracht van het hoger beroep.
Tegenstrijdige concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 27 mei 1994, A.R. nr. 8105,
A.C., 1994, nr. 269.

HANDELSPAPIER
Wisselbrief - Betaling aan derde·-houder door betrokkene niet-acceptant Tenietgaan wisselverbintenis - Regresvordering - Gevolg
Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass.,
14 jan. 1994, A.R. nr. 8081, A.C., 1994,
nr. 18.

HUUR VAN GOEDEREN
Pacht - Einde - Opzegging - Verlenging - Art. 58 van de Pachtwet.
Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., 24 jan.
1992, A.R. nr. 7277, A.C., 1991-92, nr.
271.
Algemeen - Huishuur - Verhuurde
goed - Tenietgaan door toeval - Outbinding van de overeenkomst.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO·
VEN, Cass., 17 juni 1993, A.R. nr.
9405, Bull., en Pas., 1993, nr. 291.
Algemeen - Huishuur- Verplichting
om het verhuurde goed te leveren - Begrip - Omvang.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 17 juni 1993, A.R. nr.
9405, Bull. en Pas., 1993, nr. 291.

HERHALING
Wanbedrijf na wanbedrijf - Veroordeling met uitstel - Ondergane straf Tijdstip - Termijn van vijf jaar - Aanvang.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 24 juni 1992, A.R. nr.
9910, Bull. en Pas., 1992, nr. 561.
HERZIENING
Advies - Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 17
maart 1992, A.R. nr. 6057, A.C.,
1991-92, nr. 380.
HOF VAN ASSISEN
Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Debatten - Openbaarheid - Sluiten der deuren - Sluiting
van de debatten - Openbare terechtzitting - Hervatting.
Noot, J.F.L., Cass., 21 dec. 1994, A.R.
nr. P.94.1377.F, A.C., 1994, nr. 572.
HOGER BEROEP
Burgerlijke zaken - Beslissingen en
partijen - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging - Begrip.

HUWELIJK
Respectieve rechten en verplichtingen
van de echtgenoten - Maatregelen ter
bescherming van het gezin - Internationaal privaatrecht - Echtgenoten van
dezelfde nationaliteit - Toepasselijke
wet - Begrip - Persoonlijke zekerheden door een der echtgenoten gesteld.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
25 mei 1992, A.R. nr. 9268, Bull. en
Pas., 1992, nr. 501.

Respectieve rechten en verplichtingen
van de echtgenoten - Maatregelen ter
bescherming van het gezin - Internationaal privaatrecht - Echtgenoten van
verschillende nationaliteiten - Toepasselijke wet - Begrip - Persoonlijke zekerheden door een der echtgenoten gesteld.
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25 mei 1992, A.R. nr. 9268, Bull. en
Pas., 1992, nr. 501.
Wederzijdse rechten en verplichtingen
van de echtgenoten - Onroerend goed
dat het gezin tot voornaamste woning
dient - Wetsconflict - Vreemde wet.
Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16
juni 1994, A.R. nr. 9651, BulL en
Pas., 1994, nr. 314.

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
Wettelijk stelsel - Wetsconflict Vreemde wet - Werking in de tijd.
Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 9
sept. 1993, A.R. nr. 9426, Bull. en
Pas., 1993, nr. 337.
IMMUNITEIT
Strafvordering - Vervolgingen tegen
of aanhouding van parlementsleden of
personen die nadien parlementslid worden- Voorwaarden- Schorsing van de
hechtenis of van de vervolgingen.
Noot, D.S., Cass., 17 dec. 1991, A.R. nr.
6159, A.C., 1991-92, nr. 208.
Onderzoek tegen onbekenden - Onwettige daden van onderzoek tegen een
parlementslid - Akten enkel nietig t.a.v.
het parlementslid.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas.,
1992, nr. 638.
Onderzoek - Huiszoeking in de woning van een parlementslid - Wettigheid - Vereisten.
Cone!. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas.,
1992, nr. 638.
Onderzoek tegen onbekenden - Parlementslid eventueel bij de feiten betrokken - Wettigheid van het onderzoek Vereisten.
Cone!. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas.,
1992, nr. 638.

INDEPLAATSSTELLING
Zakelijke indeplaatsstelling - Verlies
van de verschuldigde zaak - Rechten of
vorderingen tot schadevergoeding omtrent de zaak - Art. 1303 B.W. - Toepassingsvereisten.
Cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BISTROVEN, Cass., 12 dec. 1991, A.R. nr.
8929, Bull. en Pas., 1992, nr. 198.

INKOMSTENBELASTINGEN
Rechten en voorrechten van de Schatkist- Vennootschap - Handelsvennootschappen - Vereffening- Beslag onder
derden Wettelijke hypotheek Inschrijving - Artt. 324 tot 326 W.I.B. Gevolgen.
Cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BISTROYEN, Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr.
9044, Bull. en Pas., 1992, nr. 268.
Rechten en voorrechten van de Schatkist - Vervolgingen - Dwangschrift Begrip.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTROYEN, Cass., 19 nov. 1992, A.R. nr.
9111, Bull. en Pas., 1992, nr. 741.
Rechten en voorrechten van de Schatkist- Vervolgingen - Dwangschrift Betekening - Kennisgeving - Niet vereist.
Cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BISTRO·
YEN, Cass., 19 nov. 1992, A.R. nr.
9111, Bull. en Pas., 1992, nr. 741.
. Rechten en voorrechten van de Schatkist - Vervolgingen - Onrechtstreekse
vervolgingen - Dwangschrift - Dwangbevel - Gelijkstaande akte - Betekening - Kennisgeving - Niet vereist.
Cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BISTROYEN, Cass., 19 nov. 1992, A.R. nr.
9111, Bull. en Pas., 1992, nr. 741.
Personenbelasting Bedrijfsinkomsten - Pensioenen - Vergoedingen wegens beroepsziekte - Belastbaarstelling
- Vereiste.
Cone!. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 27
nov. 1992, A.R. nr. F 1985 N, A.C.,
1991-92, nr. 756.
Voorheffingen en belastingkrediet Aanrekening en terugbetaling van de
voorheffingen - Onroerende voorheffing
- Terugbetaling - Moratoire interest.
Cone!. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 18
dec. 1992, A.R. nr. F 1999 N, A.C.,
1991-92, nr. 803.
Allerlei - Valsheid en gebruik van
valse stukken - Artt. 339 en 340 W.I.B.
- Bestanddelen.
Noot, B.J.B., Cass., 10 maart 1993, A.R.
nr. 34, A.C., 1993, nr. 138.
Aanslagprocedure - Bezwaar - Uitvoerend beslag door de Staat - Grenzel'
en gevolgen.
Cone!. proc.-gen. VELU, Cass., 28 okt.
1993, A.R. nr. 9555 (volt. terechtz.),
Bull. en Pas., 1993, nr. 433.
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directeur - Behandeling van het bezwaarschrift door een gedelegeerd ambtenaar - Cumulatie van rechterlijke
ambten.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 18 nov.
1993, A.R. nr. F.93.0026.F, Bull. en
Pas., 1993, nr. 470.
Aanslagprocedure - Beslissing van de
directeur - Behandeling van het bezwaarschrift door een gedelegeerd ambtenaar - Onpartijdigheid.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 18 nov.
1993, A.R. nr. F.93.0026.F, Bull. en
Pas., 1993, nr. 470.
INTEREST
Compensatoire interest - Stedebouw
- Sanctie - Herstel - Burgerlijke partij - Gemeente en gewest - Veroordeling tot betaling van meerwaarde - Op
die som verschuldigde interesten - Moratoire interest.
Conclusie van adv.-gen. DE SWAEF,
Cass., 25 feb. 1992, A.R. nr. 4965,
A.C., 1991-92, nr. 3330.
KIND
Erfrecht- Art. 756 B.W. (oud) - Toetsing aan art. 14 J 0 8.1 E.V.R.M.
Concl. adv.-gen. D'HoORE, Cass., 15 mei
1992, A.R. nr. 6583, A.C., 1991-92,
nr. 484.
Erfrecht - Art. 756 B.W. (oud) - Toetsing aan artt. 6 en 6bis Gw.
Concl. adv.-gen. D'HOORE, Cass., 15 mei
1992, A.R. nr. 6583, A.C., 1991-92,
nr. 484.
Omgangsrecht van de ouder - Belang
van het kind - Verdrag Rechten van
het Kind - Toepassing.
Noot, J.d.J., Cass., 11 maart 1994, A.R.
nr. C.93.0342.N, A.C., 1994, nr. 117.
KORT GEDING
Bevoegdheid - Bestuurshandeling Subjectieve rechten - Ogenschijnlijk
foutieve aantasting.
Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass.,
14 jan. 1994, A.R. nr. C.93.0255.N,
A.C., 1994, nr. 20.
LEVENSONDERHOUD
Echtscheiding - Onderhoud van de
kinderen - Bijdrage van de ouders Overeenkomst- Wijziging- Voorwaarde.

Concl. adv.-gen. ou JARDIN, Cass., 8 mei
1992, A.R. nr. 7892, A.C., 1991-92, nr.
466.
LOON
Algemeen - Begrip.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18
jan. 1993, A.R. nr. 8153, A.C., 1993,
nr. 34.
Recht op loon - Niet verrichten van
de bedongen arbeid.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18
jan. 1993, A.R. nr. 8153, A.C., 1993,
nr. 34.
MACHTEN
Geschillen over burgerlijke rechten Art. 92 Gw. - Draagwijdte.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en
Pas., 1992, nr. 215.
Rechterlijke Macht - Art. 107 Gw. Toetsing van de wettigheid - Recht en
verplichtingen van het met eigenlijke
rechtspraak belast orgaan.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
Rechterlijke Macht - R.I.Z.I.V. - Gezondheidsdienst - Beheerscomite - Advies - Dringende noodzakelijkheid Minister van Sociale Voorzorg - Beoordeling.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
Wetgevende Macht - Parlementaire
onderzoekscommissie - Samenloop van
een gerechtelijke en een parlementair
onderzoek- Verhoor onder eed door de
parlementaire onderzoekscommissie van
een verdachte in het gerechtelijk onderzoek - Zwijgrecht.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6
mei 1993, A.R. nr. 6416, A.C., 1993,
nr. 225.
Rechterlijke Macht - Bevoegdheid Bestuurshandeling - Subjectieve rechten -'- Ogenschijnlijk foutieve aantasting.
Concl. eerste adv.-gen. D'HOORE, Cass.,
14 jan. 1994, A.R. nr. C.93.0255.N,
A.C., 1994, nr. 20.
MACHTSOVERSCHRIJDING
Aangifte bij het Hof van Cassatie op
voorschrift van de minister van Justitie
- Deelneming van de minister van Jus-
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Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 17 nov.
1994, A.R. nr. C.93.0420.F, Bull. en
Pas., 1994, nr. 497.
MIJNEN, GROEVEN EN GRAVERIJEN
Aansprakelijkheid van de concessionaris van een mijn - Daad van een derde - lngrijpen.
Noot, J.F.L., Cass., 25 mei 1992, A.R.
nrs. 9173, 9245 en 9350, A.C., 1991-92,
nr. 500.
MINDER-VALIDEN
Tegemoetkoming Echtgenoot Werknemer - Onderdaan van een LidStaat - E.G. - Artt. 2 en 3, Verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 - Uitlegging Prejudicieel geschil - H.v.J.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 9
sept. 1991, A.R. nr. 9012, Bull. en
Pas., 1992, nr. 7.
Sociale reclassering
Beschutte
werkplaats - Tewerkgestelde moeilijk
te plaatsen werklozen - Aard van de
rechtsbetrekking.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 2
dec. 1991, A.R. nr. 7768, A.C., 1991-92,
nr. 174.
Tegemoetkomingen - Integratietegemoetkoming - Opschorting van de uitbetaling voor een derde - Opneming in
een instelling - Voorwaarden.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 16
maart 1992, A.R. nr. 7785, A.C.,
1991-92, nr. 375.
Tegemoetkomingen Inkomen Wijziging v66r de ingangsdatum - Inkomen van het jaar van de ingangsdatum.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 14
dec. 1992, A.R. nrs. 7922 en 8104,
A.C., 1991-92, nrs. 788 en 789.
Tegemoetkomingen Inkomen
Wijziging - lngangsdatum van de beslissing over de aanvraag.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass:, 14
dec. 1992, A.R. nr. 8017, A.C., 1991-92,
nr. 790.
MISDRIJF
Algemeen, moreel bestanddeel - Racisme - Aanzetting tot discriminatie,
rassenscheiding, haat of geweld - Begrip.

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 19 mei
1993, A.R. nr. P.93.0110.F, Bull. en
Pas., 1993, nr. 248.
Algemeen, begrip, materieel en moreel
bestanddeel, eenheid van opzet - Vervolging wegens een aan een veroordeling
voorafgaand misdrijf - Eenheid van opzet - Samenloop van misdrijven - Wijziging van de wet - Uitwerkingen.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 16 nov.
1994, A.R. nr. P.94.1206.F, Bull. en
Pas., 1994, nr. 491.
NATUURLIJK KIND - ZIE : AFSTAMMING- KIND
NOTARIS
Openbare verkoping - Tot een failliete boedel behorend vastgoed - Verkoopsvoorwaarden - Goedkeuring door
de vrederechter - Rechtsmiddel.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 13
mei 1994, A.R. nr. 8286, A.C., 1994,
nr. 236.
ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
Verkiezing - Kiezers - In een beschutte werkplaats tewerkgestelde werklozen.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 2
dec. 1991, A.R. nr. 7768, A.C., 1991-92,
nr. 174.
Verkiezing - Voordracht van kandidaten - Vordering van de werkgever tot
schrapping van de kandidatenlijst Termijn.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 22
juni 1992, A.R. nr. 7926, A.C., 1991-92,
nr. 556.
Verkiezing - Voordracht van kandidaten - Beroep - K.B. 18 okt. 1990, art.
37 - Draagwijdte.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 22
juni 1992, A.R. nr. 7926, A.C., 1991-92,
nr. 556.
Beschermde werknemer - Arbeidsovereenkomst - Einde - Dringende reden - Voortdurende tekortkomingen Ogenblik
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
19 sept. 1994, A.R. nr. S.94.0005.F,
Bull. en Pas., 1994, nr. 387.
ONDERWIJS
Universitair onderwijs
Gesubsidieerde universitaire instelling - Personeel bedoeld in art. 41 wet 27 juli 1971 Aard van de dienstbetrekking.
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nov. 1992, A.R. nr. 8055, A.C.,
1991-92, nr. 761.
Universitair onderwijs Gesubsidieerde universitaire instelling - Bijdrageplicht tegenover de sociale-zekerheidsinstelling - Personeel bedoeld in art. 41
wet 27 juli 1971.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30
nov. 1992, A.R. nr. 8055, A.C.,
1991-92, nr. 761.
Universitair onderwijs - Gesubsidieerde universitaire instelling - Personeelsstatuut - Draagwijdte.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30
nov. 1992, A.R. nr. 8055, A.C.,
1991-92, nr. 761.

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
Parlementaire onschendbaarheid
Onderzoek tegen onbekenden - Onwettige daden van onderzoek tegen een parlementslid - Akten enkel nietig t.a.v.
het parlementslid.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas.,
1992, nr. 638.
Vordering tot het instellen van een onderzoek - Vorm.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas.,
1992, nr. 638.
Parlementaire onschendbaarheid
Huiszoeking in de woning van een parlementslid - Wettigheid - Vereisten.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas.,
1992, nr. 638.
Parlementaire onschendbaarheid
Onderzoek tegen onbekenden - Parlementslid eventueel bij de feiten betrokken - Wettigheid van het onderzoek Vereisten.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas.,
1992, I, nr. 638.
ONDERZOEKSGERECHTEN
Regeling van de procedure - Buitenvervolgingstelling - Motivering.
Noot, E.L., Cass., 20 mei 1992, A.R. nr.
9632, A.C., 1991-92, nr. 485.
Beschikking van de raadkamer - Verwijzing van de verdachte naar de politierechtbank en buitenvervolgingstelling
voor hetzelfde feit, anders omschreven

- Beoordeling door de feitenrechter van
deze tegenstrijdigheid - Onbevoegdverklaring - Regeling van rechtsgebied.
Noot, M.D.S., Cass., 29 sept. 1992, A.R.
nr. 6761, A.C., 1991-92, nr. 635.
Internering gelast door rechters die
uitspraak deden over voorlopige hechtenis - Wettigheid.
Noot, M.D.S., Cass., 26 april 1994, A.R.
nr. P.94.0358.N, A.C., 1994, nr. 201.

ONROEREND EN ROEREND GOED
Onroerend goed - Huwelijk - Onroerend goed dat het gezin tot voornaamste
woning dient- Wetsconflict- Vreemde
wet.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en
Pas., 1994, nr. 314.
OPENBAAR MINISTERIE
Burgerlijke zaken - Advies van het
O.M. - Verzoek tot heropening van de
de batten.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
OPENBAAR VERVOER
Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Pensioenreglement - Aard.
Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 20
sept. 1993, A.R. nr. 8396, A.C., nr.
357.
Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Personeel - Pensioen - Rustpensioen Aanvraag.
Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 20
sept. 1993, A.R. nr. 8396, A.C., 1993,
nr. 357.
OPENBARE INSTELLING
Nationale Kas voor Beroepskrediet Personeel - Statuut - Begrip.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHQ.
VEN, Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R.
nr. C.94.0004.F, Bull. en Pas., 1994,
nr. 495.
Nationale Kas voor Beroepskrediet Personeel - Rechtspositie.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO·
VEN, Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R.
nr. C.94.0004.F, Bull. en Pas., 1994,
nr. 495.

-241OPENBARE WERKEN
Wegenfonds - Werken uitgevoerd in
opdracht van het Wegenfonds - Voorrecht van de onderaannemer - Werken
voor rekening van de Staat - Gevolg.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 3
april 1992, A.R. nr. 7571, A.C.,
1991-92, nr. 416.
OVEREENKOMST
Allerlei - Financieringshuur - Leasingovereenkomst inzake · roerende goederen - Beding tot beperking van de
verplichting om het verhuurde goed te
leveren - Verenigbaarheid.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 17 juni 1993, A.R. nr.
9405, Bull. en Pas., 1993, nr. 291.
Allerlei - Financieringshuur - Leasingovereenkomst inzake roerende goederen - Verhuurde goed - Verlies Schorsing of ontbinding van de huurovereenkomst- Verbod voor de huurder
om zich daarop te beroepen - Beding Verenigbaarheid.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 17 juni 1993, A.R. nr.
9405, Bull. en Pas., 1993, nr. 291.
PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - ZIE : IMMUNITEIT
PAULIAANSE RECHTSVORDERING
Onroerend goed met hypotheek bezwaard - Bedrieglijke verkoop - Betaling van de hypothecaire schuldvorderingen naar aanleiding van die verkoop Gevolg.
Noot, G.D., Cass., 15 mei 1992, A.R. nr.
7517, A.C., 1991-92, nr. 487.
PENSIOEN
Vergoedingspensioen - Samenloop
Arbeidsongeschiktheidsuitkering Z.I.V.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 29
maart 1993, A.R. nr. 8276, A.C., 1993,
nr. 162.
Allerlei - Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen - Personeel Rustpensioen - Aanvraag.
Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 20
sept. 1993, A.R. nr. 8396, A.C., 1993,
nr. 357.
PREJUDICIEEL GESCHIL
Arbitragehof - PrejudiciiHe vraag Verplichting voor het Hof van Cassatie
- Niet ontvankelijk cassatieberoep Gevolg.

Noot, M.D.S., Cass., 31 mei 1994, A.R.
nr. P.93.0458.N, A.C., 1994, nr. 273.
RAAD VAN STATE
Mdeling administratie - Bevoegdheid
- Handeling van een bestuurlijke overheid - Verzoek tot nietigverklaring Beoordeling t.a.v. de bevoegdheid.
Concl. adv.-gen. D'HOORE, Cass., Ver.
K., 5 feb. 1993, A.R. nr. 8125, A.C.,
1993, nr. 77.
Mdeling administratie - Arrest vatbaar voor cassatieberoep - Bevoegdheid
van het Hof.
Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., Verk.
K., 5 feb. 1993, A.R. nr. 8209, A.C.,
1993, nr. 78.
Mdeling wetgeving - Advies - Dringende noodzakelijkheid - Ministers Beoordeling.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
Administratief kort geding - Schorsing van de tenuitvoerlegging van een
akte of een reglement van een bestuurlijke overheid - Bevoegdheid - Voorwaarden.
Concl. eerste adv.-gen. D'HOORE, Cass.,
15 okt. 1993, Ver. K., A.R. nr.
C.93.0045.N, A.C., 1993, nr. 411.
Bevoegdheid - Nietigverklaring - Arbeidsovereenkomst.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R.
nr. C.94.0004.F, Bull. en Pas., 1994,
nr. 495.
Bevoegdheid - Vreemdelingen - Bevolkingsregister - Inschrijving - Recht
op inschrijving.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R.
nr. C.93.0052.F, Bull. en Pas., 1994,
nr. 496.
Administratief kort geding - Akte of
reglement van een administratieve overheid - Schorsing - Bevoegdheid - Bepaling.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R.
nr. C.93.0052.F, Bull. en Pas., 1994,
nr. 496.
Mdeling administratie - Bevoegdheid
- Handeling van een administratieve
overheid - Beslissing van de minister
van Justitie inzake machtsoverschrijding.
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1994, A.R. nr. C.93.0420.F, Bull. en
Pas., 1994, nr. 497.

RECHTEN VAN DE MENS
Art. 14 J 0 8.1 E.V.R.M. - Discriminatieverbod - Natuurlijk kind - Erfrecht
- Art. 756 B.W. (oud)
Concl. adv.-gen. D'HOORE, Cass., 15 mei
1992, A.R. nr. 6583, A.C., 1991-92, nr.
484.
Verdrag Rechten van de Mens - Art.
6 -Art. 6.1 - Recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak - Burgerlijke
zaken - Advies van het O.M. - Kennis
van dat advies - Verzoek tot heropening van de debatten - Weigering van
de rechter.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
Verdrag Rechten van de Mens - Art.
6.1 - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter - Tuchtzaak - Provinciale raad van de Orde van Geneesheren - Magistraat-assessor - Wraking.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24
dec. 1993, A.R. nr. 8110, A.C., 1993,
nr. 550.
Verdrag Rechten van de Mens - Art.
6.1 - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter - Tuchtzaak - Provinciale raad van de Orde van Geneesheren - Samenstelling.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24
dec. 1993, A.R. nr. 8110, A.C., 1993,
nr. 550.
Verdrag Rechten van de Mens - Art.
6 - Art. 6.1 - Internering gelast door
rechters die uitspraak deden over voorlopige hechtenis.
Noot, M.D.S., Cass., 26 april 1994, A.R.
nr. P.94.0358.N, A.C., 1994, nr. 201.
RECHTERLIJKE
MACHTEN

MACHT

ZIE

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
Strafzaken - Internering gelast door
rechters die uitspraak deden over voorlopige hechtenis - Wettigheid.
Noot, M.D.S., Cass., 26 april 1994, A.R.
nr. P.94.0358.N, A.C., 1994, nr. 201.
RECHTERLIJK GEWIJSDE
Gezag - Strafzaken - .Arbeidsongeval - Schade - Beslissing van het
strafgerecht - Beslissing van het ar-

beids-gerecht - Gezag van het strafrechtelijk gewijsde t.a.v. de burgerlijke rechter.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
12 okt. 1992, A.R. nr. 9417, Bull. en
Pas., 1992, nr. 662.
Gezag van gewijsde - Strafzaken Vervolging wegens aan een veroordeling
voorafgaand misdrijf - Eenheid van opzet - Samenloop van misdrijven - Wijziging van de wet - Uitwerkingen.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 16 nov.
1994, A.R. nr. P. 94.1206.F, Bull. en
Pas., 1994, nr. 491.

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
Beginsel van de gelijkheid der wapens
- Burgerlijke zaken - Advies van het
O.M. - Kennis van dat advies - Verzoek tot heropening van de debatten Weigering van de rechter.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
Recht op de onpartijdigheid van de
rechter - Belastingzaken - Aanslag Beslissing van de directeur der belastingen - Behandeling van het bezwaarschrift door een gedelegeerd ambtenaar.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 18 nov.
1993, A.R. nr. F.93.0026.F, Bull. en
Pas., 1993, nr. 470.
Beginsel van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter - Orde van
Geneesheren Provinciale raad
Tuchtzaak
Magistraat-assessor
Wraking.
Cone!. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24
dec. 1993, A.R. nr. 8110, A.C., 1993,
nr. 550.
Beginsel van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter - Tuchtzaak - Provinciale raad van de Orde
van Geneesheren - Samenstelling.
Cone!. adv.-gen. DE SWAEF, 24 dec.
1993, A.R. nr. 8810, A.C., 1993, nr.
550.
Beginsel van behoorlijk bestuur - Beginsel van de eerbiediging van het gewettigd vertrouwen - Cassatiemiddel Bewering die een feitelijke beoordeling
inhoudt - Niet ontvankelijk middel.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
14 maart 1994, A.R. nr. S.03.0097.F,
A.C., 1994, nr. 119.
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Noot, J.F.L., Cass., 31 okt. 1994, A.R.
nr. S.94.0035.F, A.C., 1994, nr. 462.

RECHT VAN VERDEDIGING
Strafzaken - Voorlopige hechtenis
Handhaving van de voorlopige hechtenis
- Verdachte die beweert in de onmogelijkheid te verkeren op de terechtzitting
van het onderzoeksgerecht te verschijnen- Recht van zijn advocaat om hem
te vertegenwoordigen en een conclusie
neer te leggen - Verplichting van het
onderzoeksgerecht om op die conclusie
te antwoorden.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 26
feb. 1992, A.R. nr. 9763, Bull. en Pas.,
1992, nr. 339.
Rekenhof - Procedure - Veroordeling van rekenplichtige - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni 1992, A.R. nr. 7878, voltallige terechtzitting, A.C., 1991-92, nr. 552.
Burgerlijke zaken - Advies van het
O.M. - Kennis van dat advies - Verzoek tot heropening van de debatten Weigering van de rechter.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
Art. 14.3.g I.V.B.P.R. - Dwang - Inhoudelijke controle.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6
mei 1993, A.R. nr. 6416, A.C., 1993,
nr. 225.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN
Op conclusie - Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Verdachte die beweert
in de onmogelijkheid te verkeren op de
terechtzitting van het onderzoeksgerecht
te verschijnen - Conclusie van de advocaat waarin hij de machtiging vraagt om
hem te vertegenwoordigen - Verplichting om op die conclusie te antwoorden.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 26
feb. 1992, A.R. nr. 9763, Bull. en Pas.,
1992, nr. 339.
Op conclusie - Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Regeling van de procedure - Buitenvervolging!>telling.
Noot, E.L., Cass., 20 md 1992, A.R. nr.
9632, A.C., 1991-92, nr. 495.

Algemeen- Burgerlijke zaken- Verschijnende partij - Verzoek tot heropening van de debatten - Afwijzing Motivering.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
Algemeen - Burgerlijke zaken Dubbelzinnige redenen - Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
18 april 1994, A.R. nr. S.93.0148.F,
Bull. en Pas., 1994, nr. 185.
REGELING VAN RECHTSGEBIED
Strafzaken - Tussen raadkamer en
politierechtbank - Beschikking van de
raadkamer - Verwijzing van de verdachte naar de politierechtbank en buitenvervolgingstelling voor hetzelfde feit,
anders omschreven - Onbevoegdverklaring door de politierechtbank - Regeling van rechtsgebied - Vernietiging
van de beschikking van de raadkamer Verwijzing van de zaak naar de raadkamer, anders samengesteld.
Noot, M.D.S., Cass., 29 sept. 1992, A.R.
nr. 6761, A.C., 1991-92, nr. 635.
REKENHOF
Grondwettelijke opdracht - Veroordeling van rekenplichtige - Recht van verdediging - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni 1992, A.R. nr. 7878, voltallige terechtzitting, A.C., 1991-92, nr. 552.

SCHIP, SCHEEPVAART
Beslag - Bewarend beslag - Zeevordering - Zeeschip - Zeeschuld Schuldenaar - Andere persoon dan de
eigenaar.
Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass.,
1 okt. 1993, A.R. nr. 8050, A.C., 1993,
nr. 391.
SCHULDVERGELIJKING
Wettelijke schuldvergelijking - Verjaring - Burgerlijke zaken - Stuiting. ·
Noot J.F.L., onder Cass., 25 okt. 1993,
A.R. nr. 9649, A.C., 1993, nr. 425.
SLAGEN EN VERWONDINGEN, DODEN
Onopzettelijk toebrengen van verwon•
dingen en onopzettelijk doden - Misdrijf - Verjaring - Termijn - Aanvang.
Noot, E.L., Cass., 13 jan. 1994, A.R. nr.
9627, A.C., 1994, nr. 16.

-244SOCIALE ZEKERHEID
Werknemers - Bijdrageplicht - Gesubsidieerde universitaire instelling Personeel bedoeld in art. 41 wet 27 juli
1971.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30
nov. 1992, A.R. nr. 8055, A.C.,
1991-92, nr. 761.
Werknemers - Bijdragen - Loon Kosten ten laste van de werkgever Buitenlandse werknemer - Tewerkstelling in Belgie.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17
mei 1993, A.R. nr. 8322, A.C., 1993,
nr. 239.
Werknemers - Bijdragen - Betaling
- Niet-betaling - Aansprakelijkheid
buiten overeenkomst - Daad - Fout Wets- of verordeningsbepaling - Materiele overtreding.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3
okt. 1994, A.R. nr. C.93.0243.F, Bull.
en Pas., 1994, nr. 412.
Zelfstandigen - Bijdragen - Algemene bepalingen - Bezigheid die normaal
het volgend jaar niet wordt hernomenBegrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
12 dec. 1994, A.R. nr. S.94.0065.F,
Bull. en Pas., 1994, nr. 549.
STEDEBOUW
Sanctie - Herstel - Burgerlijke partij - Gemeente en gewest - Veroordeling tot het betalen van een geldsom, gelijk aan de meerwaarde - Op die som
verschuldigde interesten - Aard.
Concl. van adv.-gen. DE SWAEF, Cass.,
25 feb. 1992, A.R. nr. 4965, A.C.,
1991-92, nr. 333.
Ruimtelijke ordening - Bouw- of verkavelingsverbod - Schadeloosstelling Waardevermindering van het goed Raming - Schatting - Procedure Art. 1, § 2, K.B. 24 okt. 1978 - Wettigheid.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 1 okt. 1992, A.R. nr. 9038,
Bull. en Pas., 1992, nr. 644.
Ruimtelijke ordening - Bouw- of verkavelingsverbod - Recht op schadevergoeding - Aard.
Concl. adv.-gen. JANNSENS DE BISTHOVEN, Cass., 1 okt. 1992, A.R. nr. 9038,
Bull. en Pas., 1992, nr. 644.
Herstel van de plaats in de vorige
staat - Strafzaken - Vordering van de

gemachtigde ambtenaar- Vordering die
tot de strafvordering behoort - Gevolgen.
Noot, E.L., Cass., 20 jan. 1993, A.R. nrs.
9672, 9817 en 9894, A.C., 1993, nrs.
39, 39bis en 39ter.
STRAFVORDERING
Hechtenis en vervolging van parlementslid Parlementaire onschendbaarheid - Schending door openbare
ambtenaren van door de Grondwet gewaarborgde rechten - Voorwaarden.
Noot, D.S., Cass., 17 dec. 1991, A.R. nr.
6159, A.C., 1991-92, nr. 208.
Ontvankelijkheid - Recht van verdediging - Schending - Dwang.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6
mei 1993, A.R. nr. 6416, A.C., 1993,
nr. 225.
TAALGEBRUIK
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) Vonnissen en arresten - Nietigheden Burgerlijke zaken - Eentaligheid van
de beslissing - Aanhaling in een andere
taal.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 20
jan. 1992, A.R. nrs. 7607, 7683 en
7740, A.C., 1991-92, nr. 256.
TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE
Wisselbrief - Betaling aan derde-houder door betrokkene niet-acceptant Tenietgaan wisselverbintenis - Verhaal
- Gevolg.
Concl. eerste adv.-gen. D'HOORE, Cass.,
14 jan. 1994, A.R. nr. 8081, A.C., 1994,
nr. 18.

VALSHEID
EN
GEBRUIK
VAN
VALSE STUKKEN
Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Bestanddelen.
Noot, B.J.B., Cass., 10 maart 1993, A.R.
nr. 34, A.C., 1993, nr. 138.
VENNOOTSCHAPPEN
Gemeenschappelijke regels Handelsvennootschappen - Vereffening Beginsel van gelijkheid van de schuldeisers - Inkomstenbelastingen - Rechten en voorrechten van de Schatkist Beslag onder derden - Wettelijke hypotheek - Inschrijving - Artt. 324 tot 326
W.I.B. - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr.
9044, Bull. en Pas., 1992, nr. 268.
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- Ontbinding - Vereffening ~ Handelaar, ophouden van betalen en geschokt
zijn van krediet - Faillissement.
Cone!. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17
juni 1994, A.R. nr. C.93.0503.N, A.C.,
1994, nr. 319.

VERBINTENIS
Betaling - Toerekening van de betalingen - Schuld die interest geeft Contractuele zaken - Vergoedende interest - Begrip.
Cone!. proc.-gen. VELU, Cass., 28 okt.
1993, A.R. nr. 9496, Bull. en Pas.,
1993, nr. 435.
VERHAAL OP DE RECHTER
Artt. 1140 tot 1147 Ger.W. - Aansprakelijkheid van de Staat niet noodzakelijk
uitgesloten door de regels inzake verhaal
op de rechter.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en
Pas., 1992, nr. 215.
VERJARING
Burgerlijke zaken - Termijnen - Arbeidsongeval - Fonds voor Arbeidsongevallen - Terugvordering van onverschuldigde vergoedingen - Wijziging vim de
graad van arbeidsongeschiktheid.
Concl. van proc.-gen. LENAERTS, Cass.,
17 feb. 1992, A.R. nr. 7671, A.C.,
1991-92, nr. 317.
Burgerlijke zaken Schorsing Stuiting - Fonds voor Arbeidsongevallen - Terugvordering van onverschuldigde vergoedingen.
Cone!. van proc.-gen. LENAERTS, Cass.,
17 feb. 1992, A.R. nr. 7671, A.C.,
1991-92, nr. 317.
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Boswetboek - Bosdecreet 13 juni 1990.
Noot, M.D.S., Cass., 23 feb. 1993, A.R.
nr. 6076, A.C., 1993, nr. 112.
Burgerlijke zaken
Stuiting
Schuldvergelijking - Wettelijke schuldvergelijking.
Noot J.F.L., onder Cass., 25 okt. 1993,
A.R. nr. 9649, A.C., 1993, nr. 425.
Strafzaken - Strafvordering - Termijn - Aanvang - Slagen en verwondingen, doden - Onopz<>ttelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk
doden.

Noot, E.L., Cass., 13 jan. 1994, A.R. nr.
9627, A.C., 1994, nr. 16.

VERWIJZING NA CASSATIE
Strafzaken - Voorlopige hechtenis Handhaving - Ernstige aanwijzingen
van schuld - Beslissing - Motivering
- Tegenstrijdige gronden - Cassatie Cassatie met verwijzing.
Cone!. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
15 juni 1994, A.R. nr. P.94.0762.F,
Bull. en Pas., 1994, nr. 313.
Strafzaken - Voorlopige hechtenis Cassatie - Cassatie met verwijzing Begrip - Cassatie zonder verwijzing Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
15 juni 1994, A.R. nr. P.94.0762.F,
Bull. en Pas., 1994, nr. 313.
VERZEKERING
W.A.M.-verzekering - Excepties die
door de verzekeraar niet aan de benadeelde kunnen worden tegengeworpen Begrip.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO·
VEN, Cass., 29 jan. 1992, A.R. nr.
9340, Bull. en Pas., 1992, nr. 280.
W.A.M.-verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplichting - Toevallig feit
Voorwaarde.
Cone!. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 13
nov. 1992, A.R. nr. 7742 A C.
1992-93, nr. 729.
'
· .,
VERZET
Strafzaken - Verstekvonnis waartegen het O.M. niet in hoger beroep is gekomen- Vonnis op verzet- Hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde
- Gevolgen.
Noot, B.J.B., Cass., 6 okt; 1993, A.R. nr.
P.93.0437.F, A.C., 1993, nr. 397.
Strafzaken - Voorwerp.
Noot, B.J.B., Cass., 6 okt. 1993, A.R. nr.
P.93.0437.F, A.C., 1993, nr. 397.
VONNISSEN EN ARRESTEN
Burgerlijke zaken - Algemeen - Te
laat ingediende conclusie - Wering van
de conclusie uit het debat.
Cone!. adv.-gen. PIRET, Cass., 31 okt.
1991, A.R. nr. 9069, Bull. en Pas.,
1992, nr. 123.
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Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
Burgerlijke zaken- Algemeen- Verzoek tot heropening van de debatten Nieuw feit - Begrip - Advies van bet
O.M.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
VOORLOPIGE HECHTENIS
Handhaving - Verdachte die beweert
in de onmogelijkheid te verkeren op de
terechtzitting van het onderzoeksgerecht
te verschijnen - Recht van zijn advocaat om hem te vertegenwoordigen en
een conclusie neer te leggen.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 26
feb. 1992, A.R. nr. 9763, Bull. en Pas.,
1992, nr. 339.
Onwettige hechtenis - Onwerkzame
- Schadeloosstelling - Wet 13 maart
1973, art. 28 - Beslissing - Rechtsmiddel tegen die beslissing.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 10
april 1992, A.R. nr. 7397, A.C.,
1991-92, nr. 431.
lnvrijheidstelling - Invrijheidstelling
onder voorwaarden - Verzoekschrift tot
opheffing van de voorwaarden - Handhaving van de voorwaarden - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Noot, J.d.J., Cass., 27 okt. 1992, A.R. nr.
7081, A.C., 1992-93, nr. 696.
Invrijheidstelling - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Naar bet hof
van assisen verwezen beschuldigde Bevoegdheid.
Noot, M.D.S., Cass., 29 dec. 1992, A.R.
nr. 7285, A.C., 1991-92, nr. 816.
Regeling van de rechtspleging - Verwijzing van de verdachte naar de correctionele rechtbank - Beschikking van de
raadkamer waaruit de invrijheidstelling
van de verdachte volgt - Hoger beroep
van de procureur des Konings tegen die
beschikking - Kamer van inbeschuldigingstelling - Handhaving van de hechtenis - Omstandigheden van de zaak op
bet ogenblik van de beslissing.
Noot, J.F.L., Cass., 20 okt. 1993, A.R.
nr. P.93.1352.F, A.C., 1993, nr. 417.

Handhaving - Artt. 21 en 30 Wet
Voorlopige Hechtenis 1990 - Ernstige
aanwijzingen van schuld - Toezicht van
bet Hof - Grenzen - Oorspronkelijk
proces-verbaal - Wettigheid.
Noot, J.F.L., Cass., 22 dec. 1993, A.R.
nr. P.93.1659.F, A.C., 1993, nr. 544.
Onmiddellijke aanhouding - Cassatie
- Vernietiging
Noot, M.D.S., Cass., 1 maart 1994, A.R.
nr. P.94.0070.N, A.C., 1994, nr. 105.
Onwettige en onwerkzame hechtenis
- Onwettige hechtenis - Art. 616 Sv. Toepasselijkheid.
Noot, G.B., Cass., 22 maart 1994, A.R.
nr. P.94.0202.N, A.C., 1994, nr. 140.
VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
Inschrijving in bet register van bewaring der hypotheken - Niet in rechte of
voor notaris erkende onderhandse akte
van verkoop van een onroerend goed Eis tot vernietiging.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 6
sept. 1991, A.R. nr. 7540, A.C.,
1991-92, nr. 6.
Inkomstenbelastingen - Rechten en
voorrechten van de Schatkist - Vennootschap - Handelsvennootschappen
- Vereffening - Wettelijke hypotheek
- Inschrijving - Art. 326, derde lid,
W.I.B. - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr.
9044, Bull. en Pas., 1992, nr. 268.
Onderaannemer - Werken uitgevoerd
in opdracht van bet Wegenfonds- Voorrecht van de onderaannemer - Werken
voor rekening van de Staat.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 3
april 1992, A.R. nr. 7571, A.C.,
1991-92, nr. 416.
Algemeen - Goederen van de schuldenaar als gemeenschappelijke waarborg
voor de schuldeisers - Hypotheekwet,
artt. 7 en 8 - Documentair krediet Onherroepelijk krediet - Uitvoerend beslag onder derden door de opdrachtgever.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 23 juni 1994, A.R. nr.
C.93.0105.F, Bull. en Pas., 1994, nr.
328.
VOORZIENING IN CASSATIE CASSATIEBEROEP

ZIE
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Bevolkingsregister - Inschrijving Recht op inschrijving - Subjectief recht.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R.
nr. C.93.0052.F, Bull. en Pas., 1994,
nr. 496.
VREEMDE WET
Echtscheiding en scheiding van tafel
en bed - Gevolgen t.a.v. de personen Echtgenoten - Uitkering na echtscheiding - Wetsconflict.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en
Pas., 1994, nr. 314.
Huwelijk - Onroerend goed dat het
gezin tot voornaamste woning dient
Echtscheiding - Wetsconflict.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en
Pas., 1994, nr. 314.
WEGVERKEER
Wegverkeersreglement van 01-12-75
(reglementsbepalingen) - Art. 2.29
Betalend parkeren
Concl. adv.-gen. DE SwAEF, Cass., 26
april 1994, A.R. nr. P.93.1218.N, A.C.,
1994, nr. 198.
Wegverkeersreglement van 01-12-75
(reglementsbepalingen) - Art. 27 -Art.
27.3 - Betalend parkeren
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 26
april 1994, A.R. nr. P.93.1218.N, A.C.,
1994, nr. 198.
WERKLOOSHEID
Recht op werkloosheidsuitkering
Beslissing - Ontzegging of beperking
van bet recht - Horen van de werkloze
- Uitzondering - Deeltijdarbeid.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 28
okt. 1991, A.R. nr. 7650, A.C., 1991-92,
nr. 115.
Recht op werkloosheidsuitkering - In
een beschutte werkplaats tewerkgestelde
werklozen - Aard van de rechtsbetrekking.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 2
dec. 1991, A.R. nr. 7768, A.C., 1991-92,
nr. 174.
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN
Werking in de tijd en in de ruimte Werking in de tijd - Huwelijksvermo-

gensstelsels - Wetsconflict - Wettelijk
stelsel - Vreemde wet.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 9
sept. 1993, A.R. nr. 9426, Bull. en
Pas., 1993, nr. 337.
Allerlei - Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen - Pensioenregeling - Aard.
Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 20
sept. 1993, A.R. nr. 8396, A.C., 1993,
nr. 357.
Werking in de tijd en in de ruimte Werking in de tijd - Samenloop van
misdrijven - Uitleggingswet - Wijzigingswet - Begrippen.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 16 nov.
1994, A.R. nr. P.94.1206.F, Bull. en
Pas., 1994, nr. 491.
Wettigheid van besluiten en verordeningen - Gemeente Mol - Politiereglement « dierenmarkt » van 3 feb. 1992 Artt. 13 en 32 - Geldigheid.
Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass.,
6 dec. 1994, A.R. nr. P.93.1561.N,
A.C., 1994, nr. 537.

WOONPLAATS
Schending van de woning - Art. 439
Sw. - Woning - Begrip.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 21 okt. 1992, A.R. nr.
9804, Bull. en Pas., 1992, nr. 679.
WRAKING
Orde van Geneesheren - Provinciale
raad - Tuchtzaak - Magistraat-assessor - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24
dec. 1993, A.R. nr. 8110, A.C., 1993,
nr. 550.
Orde van Geneesheren - Provinciale
raad - Tuchtzaak - Onafhankelijkheid
en onpartijdigheid van de rechter - Begrip.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24
dec. 1993, A.R. nr. 8110, A.C., 1993,
nr. 550.
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
Ziektekosten - Verzekeringsinstelling
- Geneeskundige verstrekkingen aan
bet slachtoffer van een verkeersongeval
- Slachtoffer als persoon ten laste Vordering tot terugbetaling tegen de verzekeraar van degene die bet ongeval
heeft veroorzaakt - Veroorzaker van
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van de verzekeringsinstelling - Subrogatie van de verzekeringsinstelling in de
reehten van het slaehtoffer van het ongeval - Begrip.
Cone!. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
nov. 1991, A.R. nr. 9101, A.C.,
1991-92, nr. 127.

-

Arbeidsongesehiktheid - Uitkeringen
Gedekte sehade.
Conel. proe.-gen. LENAERTS, Cass., 18
mei 1992, A.R. nr. 7812, A.C., 1991-92,
nr. 488.

Algemene begrippen - Cumulatieverbod - Sehadeloosstelling kraehtens andere wetgeving - Gedekte sehade.
Cone!. proe.-gen. LENAERTS, Cass., 18
mei 1992, A.R. nr. 7812, A.C., 1991-92,
nr. 488.

Ziektekostenverzekering - Nog niet
gedekte persoon - Terugvordering van
het onversehuldigd betaalde - Vonnis
dat de vordering van de verzekeringsinstelling afwijst - Derdenverzet van het
R.I.Z.I.V. - Ontvankelijkheid.
Conel. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 1
maart 1993, A.R. nr. 9595, Bull. en
Pas., 1993, nr. 121.
Ziektekostenverzekering Gezondheidsdienst - Beheerseomite - Advies
- Dringende noodzakelijkheid - Minister van Sociale Voorzorg- Beoordeling.
Conel. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass.,
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
Arbeidsongesehiktheidsverzekering Samenloop - Vergoedingspensioen.
Conel. adv.-gen. nu JARDIN, Cass., 29
maart 1993, A.R. nr. 8276, A.C., 1993,
nr. 162.

PLECHTIGE OPENINGSREDES

15 augustus 1869 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets rendus
chambres reunies en matiere civile, depuis l'installation de la Cour.
15 oktober 1870 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets rendus
chambres reunies en matiere de droit public et de droit administratif.
16 oktober 1871
Proc.-gen. CH. FAIDER, L'egalite devant la loi.
Proc.-gen. CH. FAIDER, La fraternite dans les lois.
15 oktober 1872
Proc.-gen. CH. FAIDER, La publicite.
15 oktober 1873
Proc.-gen. CH. FAIDER, L'unite.
15 oktober 1874
15 oktober 1875
Proc.-gen. CH. FAIDER, La separation des pouvoirs.
16 oktober 1876
Proc.-gen. CH. FAIDER, Les quatre grandes libertes
constitutionnelles.
Proc.-gen. CH. FAIDER, L'autonomie communale.
15 oktober 1877
Proc.-gen. CH. FAIDER, Les finances publiques.
15 oktober 1878
Proc.-gen. CH. FAIDER, La repression.
15 oktober 1879
Proc.-gen. CH. FAIDER, La force publique.
15 oktober 1880
15 oktober 1881
Proc.-gen. CH. FAIDER, La force publique et la paix
interieure.
Proc.-gen. CH. FAIDER, Le droit de petition.
16 oktober 1882
Proc.-gen. CH. FAIDER, La justice et son palais.
15 oktober 1883
Proc.-gen. CH. FAIDER, La topique constitutionnelle.
15 oktober 1884
Proc.-gen. CH. FAIDER, Le genie de la Constitution.
15 oktober 1885
15 oktober 1886
Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Les retours
de jurisprudence.
1 oktober 1887 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Revue des
arrets solennels rendus en matiere civile au cours des quinze dernieres annees.
1 oktober 1888 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Les anciens
biens ecclesiatiques mis a la disposition de la nation.
1 oktober 1889 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, M. le procureur general Leclercq.
1 oktober 1890 Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Du droit
d'amortisation.
1 oktober 1891 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Separation
des pouvoirs spirituel et tempore].
1 oktober 1892 - Eerste adv.-gen. ME:LOT, Les lenteurs de ]'administration de la justice civile.

-2502 oktober 1893 general Faider.

Proc.-gen.

CH. MESDACH DE TER KIELE,

1 oktober 1894 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER
dividuelle et collectivisme.
1 oktober 1895 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER
tion comme mode d'acquisition de la propriete.

Le procureur

KIELE,

Propriete in-

KIELE,

De ]'occupa-

1 oktober 1896 - Adv.-gen. BoscH, Les lois ouvrieres, leur raison
d'etre, leurs resultats.
1 oktober 1897 - Eerste adv.-gen. M:ELOT, Le juge unique et le recrutement de la magistrature en Belgique.
1 oktober 1898 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, De l'intervention du ministere public dans le jugement des affaires civiles.
2 oktober 1899
Adv.-gen. VAN ScHOOR, La presse sous le consulat et
sous l'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 Conseil
d'Etat en Belgique.
1 oktober 1903 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Des origines de J'article 340
du Code civil.
1 oktober 1904
Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Comte de Neny et Je
Conseil prive.
2 oktober 1905
Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Premier President de
Gerlache et Je Premier President Defacqz.
JANSSENS,

Nicolas Bourgoingne.

JANSSENS,

Philippe Wielant et l'in-

R.

JANSSENS,

Des pourvois dans ]'interet

R.

JANSSENS,

Du fait

1 oktober 1906 - Proc.-gen. R.
droit international prive.
1 oktober 1907 - Proc.-gen. R.
struction criminelle.
1 oktober 1908 - Proc.-gen.
de la Joi.
1 oktober 1909
Proc.-gen.
tion.
1 oktober 1910
Proc.-gen.
sionnelles (Loi du 31 mars
2 oktober 1911
nisation de Ja
1 oktober 1912
nouveau Code

a la

Le

Cour de cassa-

R. JANSSENS, Syndicats et unions profes1898).

- Proc.-gen. TERLINDEN, Le projet de loi sur la reorgapolice rurale.
- Proc.-gen. TERLINDEN, Une actualite juridique - Le
civil suisse.

1 oktober 1913 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies
Arrets en matiere civile, electorale administrative (periode de 1869 a
1913).
25 november 1918 - Proc.-gen
TERLINDEN,
Seance solennelle de
rentree.
1 oktober 1919 - Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature beige sous
]'occupation allemande - Souvenirs de guerre.
1 oktober 1920
Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature beige depuis
I'armistice.
1 oktober 1921
Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies
Arrets en matiere fiscale et criminelle (periode de 1869 a 1921).

-2512 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 Jutte contre l'avortement
- Le secret medical.
1 oktober 1925 - Eerste adv.-gen. P. LECLERCQ, De Ja 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. JOITRAND, Sur Je chemin de
Ja liberte.
15 september 1930
Eerste adv.-gen. B. JoiTRAND, L'etablissement de
Ja liberte.
15 september 1931 - Eerste adv.-gim. B. JoiTRAND, De certaines dispositions garantissant la Jiberte.
15 september 1932
Eerste adv.-gen. B. JOITRAND, 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, Reflexions sur ]'instance et Ja 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 Je Pouvoir judiciaire.
15 september 1944 - Eerste adv.-gen. L. CORNIL, Discours prononce a
]'audience solennelle de rentree.
15 september 1945 - Adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, De juridische gevolgen van de brand in de griffie van het Hoi 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.
15 september 1950
Proc.-gen. L. CoRNIL, La Cour de cassation Conside1·ations sur sa mission.
15 september 1951 - Proc.-gen. L. CoRNIL, Een voorontwerp van wet
betreffende de misdadige jeugd.

-25215 september 1952 - Proc.-gen. L. CORNIL, La Gaur de cassation Retormes mineures de la procedure.
15 september 1953 - Eerste adv.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Het
Hof van Verbreking in 1853.
15 september 1954 - Proc.-gen. R.
]'article 95 de la Constitution.

HAYOIT DE TERMICOURT,

15 september 1955 - Proc.-gen. R.
mentaire immuniteit.
15 september 1956 - Proc.-gen. R.
du droit de defense.

HAYOIT DE TERMICOURT,
HAYOIT DE TERMICOURT,

Propos sur
De parleUn aspect

16 september 1957 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Bedrog en
grove schuld op het stuk van niet-nakoming van contracten.
1 september 1958 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les reclamations en matiere d'imp6ts sur les revenus.
1 september 1959 - Eerste adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, Overwegingen om trent 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 Gaur de
cassation et la loi etrangere.
1 september 1963 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT,
Conflict
tussen het verdrag en de interne wet.
1 september 1964 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les pourvois dans l'interet de la loi et les denonciations sur ordre du Ministre
de la Justice.
1 september 1965 - Adv.-gen. L. DEPELCHIN, Overwegingen bij artikel 2 van het Strafwetboek.
1 september 1966 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Considerations sur le projet de Code judiciaire.
1 september 1967 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, De voltallige
zittingen in het Hof van Cassatie.
2 september 1968 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
Retlexions sur le droit international et la revision de la Constitution.
1 september 1969 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, De
Belgische rechter tegenover het internationaal recht en het gemeenschapsrecht
1 september 1970 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
Propos sur le texte de la loi et les principes generaux du droit
1 september 1971 - Eerste adv.-gen. P.
gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek.

MAHAUX,

1 september 1972 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF
Reflexions sur la revision de la Constitution.

VAN

Het
DER

rechterlijk
MEERSCH,

3 september 1973 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
Overwegingen omtrent de kunst recht te spreken en de uitoefening
van het rechterlijk ambt.
2 september 1974 - Proc.-gen. DELANGE, De ]'intervention de la Gaur
de cassation dans le dessaisissement du juge e.t dans le renvoi d'un
tribunal a un autre.
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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 alden.
3 september 1979
Proc.-gen. F. DUMON, Over de Rechtsstaat.
1 september 1980 - Proc.-gen. F. DUMON, Quo Vadimus ?
1 september 1981 - Proc.-gen. F. DuMoN, De Rechterlijke Macht,
onbekend en miskend.
1 september 1982
Proc.-gen. R. CHARLES, Over het openbaar ministerie.
1 september 1983
Proc.-gen. E. KRINGS, Het ambt van de rechter
bij de leiding van het rechtsgeding.
3 september 1984 - Proc.-gen. E. KRINGS,
Overwegingen bij de
toepassing van de wet op de voorlopige hechtenis.
2 september 1985 - Proc.-gen. E. KRINGS, Beschouwingen over de
gevolgen van de door het Arbitragehof gewezen arresten.
1 september 1986 - Proc.-gen. E. KRINGS, De Rechterlijke Macht en
de faillissementsprocedure.
1 september 1987 - Proc.-gen. E. KRINGS, Kritische kanttekeningen
bij een verjaardag.
1 september 1988 - Proc.-gen. E. KRINGS, Plichten en dienstbaarheden van de Rechterlijke Macht.
1 september 1989 - Proc.-gen. E. KRINGS,
Enkele beschouwingen
betreffende de rechtsstaat, scheiding der machten, en de Rechterlijke
Macht.
3 september 1990 - Proc.-gen. E. KRINGS, Aspecten van de bijdrage
van het Hoi van Cassatie tot de rechtsvorming.
2 september 1991
Proc.-gen. H. LENAERTS,
Cassatierechtspraak
vandaag.
1 september 1992
Eerste adv.-gen. J. VELU, Toetsing van de grondwettigheid en toetsing van de verenigbaarheid met de verdragen.
1 september 1993 - Proc.-gen. J. VELU, Overwegingen omtrent de
betrekkingen tussen de parlementaire onderzoekscommissies en de
Rechterlijke Macht.
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